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Apresentação

Quando iniciamos as atividades de preparação da V Semana 
Agronômica do Uniaraxá tivemos a ideia de registrar e publicar os mini-
cursos e palestras do evento. A proposta foi discutida e resolvemos enfrentar 
o desaio. O passo seguinte foi convidar os professores que participaram da 
semana a publicar conosco esta obra. De início pensamos em anais, mas a 
ideia se expandiu e resolvemos então organizar este livro. Para completar a 
obra e adicionar mais qualidade ao tema convidamos outros proissionais 
e pesquisadores para participarem conosco suas experiências.  A ideia foi 
aceita e assim iniciamos a nossa obra.

Neste ano a V Semana Agronômica trouxe o tema “Susten-tabilidade 
Produtiva do Cerrado”, um importante assunto que integra as diferentes 
áreas do conhecimento e muito foi debatido e pesquisado, fazendo chegar à 
inter e à transdisciplinaridade, aproximando os estudiosos em suas pesquisas 
na busca de soluções mais adequadas para o equilíbrio sustentável. 

Sabemos que a sustentabilidade pode ser deinida como a capacidade 
do ser humano interagir com o mundo preservando o meio ambiente para 
não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O Conceito 
de Sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis 
interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar 
as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais.

O proissional do setor traz consigo a oportunidade de lidar com 
esses mecanismos e propostas de um manejo sustentável. Sendo assim, 
procuramos reunir ideias de vários proissionais com visões diferentes sobre 
o assunto e descobrir inovações para a melhoria das práticas e métodos de 
trabalhos cada vez mais adequados à situação sustentável. A intenção do 
livro foi tornar a leitura dos capítulos menos formal com propostas mais 
objetivas, claras e realistas sobre o tema de sua área de conhecimento. 

Com essa obra, estabelecemos um marco inicial de publicação e a 
certeza de estarmos sempre em busca de atualizações do conhecimento sobre 
temas importantes que devem provocar discussões de suma importância 
para todos. 

Para nós muita responsabilidade e desaios grandiosos. Uma obra 
que nos deixa muito felizes ao compartilhar trabalhos e experiências de 



pesquisadores consagrados e professores de altíssima qualidade. 

Organizadores:

Professor Dr. José Carlos da Silva - Coordenador do Curso de Agronomia 
do Uniaraxá. josecarlos@uniaraxa.edu.br 

Professor Me. Arejacy Antônio Sobral Silva – Docente do Curso de 
Agronomia do Uniaraxá
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Contribuições da Fisiologia Vegetal para uma Cafeicultura 
Sustentável

José Donizeti Alves1 

Introdução

Essa revisão tem como preocupação principal, o cultivo do café 

em condições sustentáveis.   Foi escolhido, para ser discutido do ponto de 

vista da isiologia vegetal, o cultivo do cafeeiro arborizado. Esse sistema, 

para muitos atende plenamente a preservação do meio ambiente, reduz o 

uso de recursos naturais e diminui a dependência de insumos externos 

devido a maior reciclagem de nutrientes. Essa prática embora seja bastante 

difundida em países como Colômbia, Costa Rica, México e Guatemala, no 

Brasil encontram fortes restrições. Esse tema, além de atender ao cenário do 

aquecimento global contrapondo-se como uma alternativa viável, serve de 

modelo para profundas considerações ecoisiológicas ao reunir informações 

contrastantes de lavouras cafeeiras sombreadas com aquelas cultivadas a 

pleno sol. 

Neste curso, serão abordados aspectos gerais sobre a associação entre 

árvores e os cafezais e suas relações com os fatores climatológicos, edáicos e 

a isiologia do cafeeiro suas particularidades em várias regiões do país bem a 

luz de seus aspectos positivos e negativos.  

 

Origem

Para um melhor entendimento do comportamento do cafeeiro em 

condições de campo, tem-se que conhecer a sua origem. Uma breve síntese 

da origem geográica dos chamados cafeeiros foi descrita por Guerreiro Filho 

et al., (2008) e pode ser assim resumida. Os cafeeiros pertencem à divisão 

1 Professor Dr. Bolsista do CNPq - Setor de Fisiologia Vegetal - Universidade Federal de 
Lavras-MG - jdalves@dbi.ufla.br
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das Fanerógamas, classe Angiosperma, subclasse Eudicotiledônea, ordem 

Rubiales, família das Rubiaceae, tribo Cofeeae, subtribo Cofeinae, gêneros 

Cofea e Psilanthus. O subgênero Cofea agrupa 103 espécies, distribuídas 
em três seções, caracterizadas pela abrangência geográica: Mascarocofea, 
com espécies predominantes em Madagascar e Ilhas Mascarenhas; 
Mozambicofea, que reúne espécies do leste africano e Eucofea, com 
espécies presentes nas regiões centrais e oeste do continente africano. Por 
sua vez, a seção Eucofea é dividida em quatro subseções: Erytrocofea 
e Melanocofea, cujos frutos têm, respectivamente, coloração vermelha 
e preta, e Nanocofea e Pachycofea, que abrigam, respectivamente, 
espécies pequenas ou arbustivas e arbóreas. A seção Eucofea reúne as mais 
importantes espécies de cafeeiros entre elas C. arabica e C. canephora. 

Embora a diversidade seja bastante signiicativa, apenas C. arabica 
e C. canephora são cultivadas, representando praticamente a totalidade 
do café comercializado no mundo. A espécie C. arabica é originária do 
sudoeste da Etiópia, sudeste do Sudão e norte do Quênia, em região restrita 
e marginal às demais espécies. A faixa de altitude correspondente encontra-
se entre 1.000 e 2.000 metros. A dispersão se deu através do Iêmen e toda 
a cafeicultura brasileira tem origem na introdução de apenas três plantas 
no País, em 1727. Sua base genética é bastante estreita e todas as cultivares 
conhecidas da espécie são derivadas de duas formas botânicas: typica e 
bourbon. Atualmente, a espécie tem ampla dispersão, sendo cultivada em 
regiões de altitudes mais elevadas e temperaturas mais amenas, entre 18ºC 
e 21ºC, nos continentes americano e asiático, além de algumas regiões da 
África.

Morfologia
 

Aliado ao conhecimento da origem do cafeeiro faz-se também 
necessário conhecer a fundo a morfologia da planta e, a partir daí, manejá-
la para se obter produções sustentáveis que garantam além do lucro do 
cafeicultor, a longevidade da planta em harmonia com o ambiente. Embora 
a base genética da espécie C. arabica seja bastante estreita, as cultivares 
comercializadas apresentam grande variabilidade em sua morfologia 
devido a mutações, cruzamentos naturais ou artiiciais, diferentes práticas 
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agronômicas e, principalmente, ao ambiente. Desse modo, tem-se que o 
desenho da planta de café nos tempos atuais difere enormemente daquele 
introduzido no Brasil, em 1727. 

Alves (2008) e Alves & Guimarães et al. (2010) descreveram 
sucintamente a morfologia do cafeeiro da parte aérea (Figura 1) e 
sistema radicular do cafeeiro (Figura 2).  O cafeeiro é uma planta perene, 
eudicotiledônea, com porte arbustivo ou arbóreo. O seu caule ou haste 
ortotrópica, subdividido em nós e entrenós é um órgão de sustentação de 
ramos, folhas, lores e frutos (Figura 1). 

 

Figura 1. Representação esquemática da parte aérea do cafeeiro (C. arabica).

Resumidamente, na haste ortotrópica, as gemas seriadas em 
número de cinco a seis em cada nó, dão origem a folhas e frutos e, quando 
estimuladas por fenômenos físicos como calor excessivo e chuva de granizo, 
por exemplo, podem se diferenciar em brotações ortotrópicas, os chamados 
“ramos ladrões”. Quando o estímulo dessas brotações é feito por podas 
com o objetivo de se regenerar a haste ortotrópica, os novos ramos nesse 
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caso, já não são denominados “ladrões”, pois se constituirão, futuramente, 
no caule principal ou ortotrópico. Já os pares de gemas cabeça-de-série 
de cada nó ortotrópico, darão origem somente a ramos plagiotrópicos 
primários ou produtivos.

Os ramos plagiotrópicos de primeira ordem ou ramiicações 
primárias são originados das gemas cabeça-de-série presentes do ramo 
ortotrópico, as quais estão posicionadas logo acima das gemas seriadas, 
que se encontram dormentes e desse modo, impedidas de se diferenciarem 
em ramos ladrões. As ramiicações primárias assim como as de ordem 
superior, podem conter gemas cabeça-de-série com capacidade para se 
diferenciarem em ramiicações secundárias. As gemas seriadas dos ramos 
plagiotrópicos darão origem a folhas e botões lorais que futuramente 
se desenvolverão em frutos e a depender do estímulo ambiental, se 
diferenciarão em ramos secundários, que podem ser desejáveis, como no 
caso de podas do tipo esqueletamento ou desponte, que visam aumento da 
ramiicação plagiotrópica, ou indesejáveis, quando o cafeeiro vegeta além 
do necessário, prejudicando com isso a produção da planta.

Os trabalhos pioneiros envolvendo o estudo do sistema radicular do 
cafeeiro datam de 1892 e, de lá para cá, muitos artigos já foram publicados, 
os quais permitem concluir sobre alguns aspectos comuns de sua morfologia, 
presentes na maioria dos genótipos estudados. A conformação inal de um 
sistema radicular depende, entre outros fatores, da constituição genética 
(espécie, variedade...), da isiologia (idade da planta, carga de frutos...), 
do estado itossanitário (pragas e doenças...), do manejo da lavoura (poda, 
espaçamento...), das condições químicas (fertilidade, matéria orgânica, 
acidez, elementos tóxicos...), físicas (textura, estrutura...) e da umidade 
do solo (déicit ou excesso). Devido à dinâmica e ao grande número 
de variáveis que interagem com o ambiente, é impossível descrever um 
sistema radicular típico de uma planta de café. No entanto, em um solo 
sem limitações físicas ou químicas admite-se a seguinte conformação.
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Figura 2. Representação do sistema radicular típico do cafeeiro, no mês de janeiro.

Quanto ao desenvolvimento dos frutos (Figura 3), Pezzopane  et  
al., (2003) relatam que logo em seguida à indução e a diferenciação loral, 
os primórdios lorais se desenvolvem continuamente por um período de 
dois meses até atingirem um tamanho máximo de 4 a 8 mm e entram em 
dormência (fase gema dormente).
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Figura 3. Fases do desenvolvimento reprodutivo do cafeeiro.



15

Ao inal desse período de repouso em setembro, as gemas SE 
intumescem (fase gema intumescida) e os botões lorais crescem durante 8 
a 16 dias, chegando a atingir aproximadamente 12 mm, devido a grande 
mobilização de água e nutrientes (fase abotoamento) se estendendo até 
a antese (fase lorada) quando a corola alcança um comprimento de 21 
mm. A abertura das lores acontece oito a doze dias após as chuvas de 
lorada (8 a 10 mm) e, posterior, veriica-se a queda das pétalas (fase pós-
lorada). O teor de água nos botões passa de 54% antes da chuva para 
78%, na lor aberta. Após a fecundação, inicia-se a formação dos frutos 
(fase chumbinho) passando pelas fases expansão e grão verde. A partir 
daí inicia-se a maturação quando ocorre uma degradação de cloroilas 
paralelamente a síntese de carotenóides fazendo com que a cor verde perca 
gradativamente sua intensidade (fase verde cana), amarelecimento (fase 
verde para amarelo), evoluindo até o estádio de amarelo ou vermelho (fase 
cereja). A seguir os frutos começam a secar (fase passa) até atingir o estádio 
seco (fase seca). 

Sombreamento

O cafeeiro (Cofea arábica L.) pela sua origem, nos vales das regiões 
montanhosas da Abissínia, onde cresce permanentemente sob densas 
lorestas tropicais ao abrigo de altas temperaturas e com precipitação bem 
distribuída, é originalmente considerado uma espécie adaptada a sombra, 
embora no Brasil, a maioria das lavouras seja conduzida a pleno sol. Nessas 
condições, o excesso de radiação solar pode ser danoso ao cafeeiro, levando 
à ocorrência de danos foto-oxidativos, popularmente conhecidos como 
escaldadura. 

Alves & Guimarães (2012) em recente revisão resumem assim o 
problema da alta intensidade luminosa no cafeeiro. Em casos extremos 
ocorre também a clorose foliar e queima de folhas, ramos e frutos, fato 
esse que prejudica o rendimento e a qualidade da bebida. Essa injúria 
isiológica ocorre quando a lavoura é exposta a altas intensidades 
luminosas, que não raro, vem acompanhada por altas temperaturas e 
déicit de água. Nesses casos, a fotossíntese sofre fotoinibição; as folhas 
tornam-se amareladas em consequência da degradação de cloroilas e de 
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uma forte deiciência de nitrogênio originada por uma queda substancial 
do metabolismo do nitrogênio; a transpiração e condutância estomática 
diminuem e a temperatura foliar aumenta. Essas condições são fatores 
predisponentes para a incidência de bicho-mineiro, cercospora e ferrugem, 
comprometendo ainda mais o crescimento e o desenvolvimento da planta. 
Para compensar a maior exposição das mudas ao sol e o aumento inicial da 
transpiração, as regas devem ser intensiicadas.

Uma solução para evitar as perdas previstas para o café arábica sob 
altas temperaturas é retomar uma prática utilizada em seu país de origem, 
a Etiópia. Lá ele é cultivado à meia sombra, o que diminui a temperatura 
no pé. No Brasil a planta foi adaptada para latitudes mais elevadas e 
altitudes inferiores que as existentes na Etiópia, o que permitiu que ela 
fosse cultivada a pleno sol. Mas outros países produtores de café, como 
Colômbia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador e México, mantêm as 
características originais.

Possivelmente, para ser iel a sua origem, o sombreamento do cafeeiro 
tem-se destacado como uma das práticas agronômicas ecologicamente 
mais aceitável. (Da Matta et al., 2008) revisando o assunto destacam que 
o sombreamento afeta não somente a disponibilidade de luz ao longo da 
copa do cafeeiro, mas também melhora as condições microclimáticas, via 
redução dos extremos de temperatura do ar e do solo, redução da velocidade 
dos ventos e manutenção da umidade relativa do ar e tamponamento da 
disponibilidade hídrica do solo. Como consequência, cafezais arborizados 
são mais bem protegidos contra a ação dos ventos e encontram um 
ambiente mais propício à manutenção das taxas de fotossíntese, com 
relexos óbvios sobre a produção. Além de seu efeito dessecante, o vento 
pode causar abscisão de folhas e lores e daniicar brotações novas e gemas 
lorais, facilitando a ação de microrganismos patogênicos. Em lavouras 
expostas à ação de ventos, a implantação de quebra-ventos é sobremaneira 
importante, para garantir-lhes sustentabilidade e produtividade. Esses 
autores destacam ainda que em cafezais sombreados, ocorre decréscimo 
substancial no déicit de pressão de vapor e, em última análise, na 
transpiração. Em outras palavras, o estômato pode permanecer mais 
aberto, permitindo o inluxo de CO2 para a fotossíntese, sem que isso seja 
acompanhado direta e efetivamente por perda de vapor d’água. Isso deve 
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contribuir para otimizar a utilização da água pela planta. Especialmente 
em regiões sujeitas a períodos relativamente longos de seca e ou com alta 
demanda evaporativa, maior eiciência do uso da água deve traduzir-se em 
vantagens óbvias na produção e na longevidade do cafezal.

Pelo que foi exposto, a amenização das condições micro-climáticas 
mediante plantio de espécies arbóreas ou arbustivas consorciada com o 
cafezal é uma prática bastante promissora. Tanto isiológica quanto 
ecologicamente, é uma das mais aceitáveis e o recomendável é fazer a 
arborização da lavoura, com uma densidade mínima de árvores que 
possam fornecer proteção e ainda propiciar algum retorno econômico 
ao produtor. Nesse caso os sistemas agrolorestais têm sido amplamente 
divulgados como modelos de exploração que muito contribuem para a 
sustentabilidade da exploração agrícola atual. Tais modelos se tornam 
alternativas interessantes para pequenos cafeicultores que buscam obter 
uma exploração economicamente viável intensiva. Para tanto, o enfoque 
deve ser no sentido de amenizar o microclima e não sombrear totalmente 
os cafeeiros. O nível de sombreamento da lavoura em fase de produção não 
deve ultrapassar o limite de 30%. 

O IAPAR e o IAC acumularam nos últimos anos considerável 
experiência sobre arborização de cafezais com grevílea, leucena e bracatinga. 
Estudos experimentais sugerem que a arborização do cafezal, ao diminuir 
de 20% a 30% a radiação incidente, pode provocar uma diminuição 
sensível da temperatura do dossel, além de amortecer o vento e amenizar a 
temperatura noturna, favorecendo a defesa contra geadas. Além de trazer 
benefícios para o cafezal, o agricultor pode se beneiciar com uma renda 
extra. Alguns produtores em São Paulo e Minas Gerais têm utilizado 
arborização com mangueiras, abacateiros, macadâmia, seringueira, 
bananeira e coco-anão, entre outras. Não são necessárias muitas árvores 
por hectare, apenas o suiciente para fazer um sombreamento, com cerca 
de 60 a 70 plantas de sombra por hectare.

Uma excelente revisão sobre o assunto foi Camargo A. P. e ser 
acessada no site http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/agronomico/pdf/
v59_artigo2.pdf.  Como consideração geral ele airma que: (a) a arborização 
na agricultura é, sem dúvida, uma prática cultural muito importante, que 
está sendo desprezada na região subtropical brasileira. Nossos cafezais não 



18

se beneiciam dessa prática, ao contrário do que acontece praticamente 
na cafeicultura no resto do mundo. (b) Não apenas a proteção contra as 
adversidades climáticas, como das geadas e do vento frio de sudeste, seriam 
muito importantes. Também, outras vantagens terão a arborização rala, 
bem feita, dos cafezais, como a redução dos excessos de calor, prolongando 
a fase do café cereja, que favorece o preparo do café pelo método moderno 
do cereja-descascado. (c) São tantas as virtudes da prática agrícola da 
arborização na agricultura, que não pode mais continuar descurada, 
principalmente no Estado de São Paulo, onde a cafeicultura está em 
processo de grande tecniicação. 

Alternativamente a arborização, o cultivo do café adensado, tem-
se se destacado como alternativa viável em regiões com alta insolação e 
temperatura. O cafeeiro adensado, a exemplo do que acontece com aqueles 
arborizados, adaptam-se morfoisiologicamente de modo a manter sua 
longevidade e produtividade. Nesse último caso, tem sido extensivamente 
documentado que o adensamento proporciona maiores produtividades que 
os plantios convencionais e o rendimento obtido, geralmente, superam os 
custos adicionais com os tratos culturais e itossanitários. Regra geral pode-
se dizer que o adensamento é causa da menor produtividade por planta, 
porém da maior produtividade por hectare. Não existe um adensamento 
ótimo, haja vista que em todos os casos há de se considerar, o clima e a 
cultivar entre outros aspectos. Num ensaio em Patrocínio (MG), icou 
demonstrado que a densidade de plantio de 6.666 plantas/ha (espaçamento 
de 1,5 x 1,0 m ou 3,0 x 0,5 m) proporcionou maior receita líquida por 
área e menor custo de produção por saca, o que a tornaria preferível, 
particularmente nos momentos de preços desfavoráveis no mercado.

Da Matta et al., (2008) observam que raízes de cafeeiros em 
cultivos adensados parecem penetrar em horizontes mais profundos no 
solo, possibilitando, dessa forma, a exploração de maior volume de solo e, 
consequentemente, maior absorção da água e maior eiciência da utilização 
de nutrientes. Ademais, em função do maior grau de auto sombreamento 
das copas nos plantios adensados, as temperaturas da folhagem e do solo 
são reduzidas, concorrendo, portanto, para diminuir a evapotranspiração, 
um aspecto ainda facilitado pela menor abundância de plantas daninhas. 
Finalmente, chamam atenção para o fato de que a produção econômica 
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do cafeeiro pode ser a princípio, limitada a 3 a 5 colheitas, um período 
correspondente ao potencial máximo de frutiicação de cafeeiros jovens. 
Após esse período, a produção declina rapidamente, em função da baixa 
disponibilidade de luz por unidade de área foliar; como consequência, a 
saia é perdida, ocorrem brotações excessivas e há uma tendência de os ramos 
ortotrópicos estiolarem-se. Nesse contexto, a sustentabilidade econômica 
do cafezal somente poderá ser mantida a expensas de um manejo adequado 
de podas ou via eliminação de parte das plantas.

 

Resumidamente podemos citar alguns benefícios da arborização 
dos cafezais:

-  Aumento da disponibilidade hídrica nas camadas supericiais do solo. 

-  Folhagem se mais verdes e grãos maiores e menor proporção de 
chochamento.

-  Redução das lutuações bienais da produção e do depauperamento da 
planta.

-  Alongamento do período de maturação do fruto que pode melhorar a 
qualidade da bebida.

-  Aumento da vida útil produtiva do cafeeiro.

-  Menor incidência de doenças como a cercóspora e de pragas como o 
Bicho-mineiro.

-  Diminui lesões no caule provocadas pelo vento e calor. 

-  Atenua o abortamento e a queda de lores e frutos.

-  Mitigação das mudanças climáticas é a adoção de sistemas lorestais 
para aumentar o sequestro de carbono.

-  Melhora o equilíbrio econômico da propriedade pela venda de produtos 
derivados das árvores de sombra. 
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Considerações Finais

Alves & Guimarães (2010) relatam que a cafeicultura é uma atividade 
que demanda presença constante do produtor e de um técnico em todas as 
etapas da produção. Por ser muito responsiva, a planta reage aos estímulos 
ambientais em curto espaço de tempo com repercussões - positivas ou 
negativas - na produção e na qualidade inal do produto. Portanto, estar 
atento aos procedimentos adotados, às características climáticas locais e 
à resposta da lavoura, pode, ao inal, fazer toda a diferença. Para tanto, é 
necessário em primeiro lugar que o cafeicultor goste de sua atividade. A 
partir daí, com o aprendizado, observações diárias e a adoção de tecnologias 
de manejo consegue-se níveis adequados de produtividade gerando 
empregos e renda dentro de uma agricultura sustentável. Para eles o 
segredo então é dedicar atenção especial a cada talhão da lavoura, tendo em 
mente que o manejo de um, na maioria das vezes, não se aplica exatamente 
da mesma maneira a outro. A seleção criteriosa de cultivares adaptadas à 
região; de espaçamento adequado às diferentes condições edafo climáticas 
da propriedade; o controle de pragas, doenças e do mato; adoção de podas; 
adubações equilibradas, irrigação e arborização são fatores decisivos para o 
êxito da cafeicultura.
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Micropropagação e Conservação in vitro de Plantas
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Introdução

A cultura de tecidos vegetais, ramo da biotecnologia, é a técnica 
de crescimento de células, tecidos e órgãos em um meio nutritivo 
artiicial, isolados da planta-mãe. A propagação de plantas de interesse 
econômico, por meio da cultura de tecidos, baseia-se no princípio da 
totipotencialidade das células, ou seja, qualquer célula no organismo 
vegetal contém toda a informação genética necessária para a regeneração 
de uma planta completa. A aplicação mais prática da cultura de tecidos 
é a micro propagação, também denominada de propagação vegetativa 
in vitro. Os principais benefícios da micro propagação de plantas são a 
possibilidade de aumento rápido do número de indivíduos geneticamente 
idênticos a partir de plantas selecionadas, a produção de mudas durante 
todo o ano, mesmo em regiões nas quais a planta não apresenta condições 
para a propagação sexuada, a produção de plantas com elevada qualidade 
sanitária, em geral livre de bactérias, fungos e vírus, a conservação de 
espécies vegetais, garantindo a manutenção da biodiversidade e auxílio 
em programas de melhoramento de plantas por meio da associação de 
métodos de cultura de tecidos e regeneração de plantas in vitro. Dentre as 
técnicas de conservação in vitro, atualmente destacam-se a criopreservação 
e o crescimento lento. A criopreservação é deinida como o armazenamento 
de material vegetal em temperaturas ultrabaixas, sendo considerada uma 
técnica segura e economicamente viável para a conservação em longo 
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prazo. A técnica de crescimento lento consiste em reduzir o metabolismo 
da planta, aumentando ao máximo os intervalos de sub cultivos sem afetar 
a viabilidade das células. 

Meios Nutritivos

As plantas ou explantes cultivados in vitro possuem exigências 
nutricionais especíicas. Assim, ao excisar parte da planta para o cultivo 
in vitro, observa-se que os explantes não são completamente autotróicos 
e requerem meios nutritivos suplementados com as necessidades exógenas 
da célula, em termos de elementos essenciais, constituintes orgânicos e 
energia. O meio de cultura é constituído de componentes essenciais (água, 
sais inorgânicos, fonte de carbono e energia, vitaminas e reguladores 
de crescimento) e opcionais (aminoácidos, amidas, ácidos orgânicos 
e substâncias naturais complexas). Dentre os meios de cultura mais 
utilizados, destacam-se o meio de cultura MS (Murashige & Skoog) e o 
WPM (Woody Plant Medium). Os meios de cultura podem ser ainda 
modiicados de acordo com a necessidade de cada tipo de explante e a 
espécie a ser micropropagada, sendo importante deter o conhecimento da 
importância de cada elemento contido em um meio de cultivo.

Reguladores de Crescimento

Dentre os reguladores de crescimento mais utilizados na cultura de 
tecidos estão as auxinas e as citocininas. As auxinas são fundamentais na 
indução da divisão celular e diferenciação de raízes, sendo também utilizadas 
nas fases de multiplicação para favorecer o crescimento. As citocininas são 
indispensáveis à divisão celular, quebra de dominância apical, indução 
e proliferação de gemas axilares e diferenciação de gemas adventícias. 
Outra classe de reguladores de crescimento bastante utilizada é a das 
giberilinas. Estes reguladores participam de muitas atividades isiológicas 
importantes nos vegetais, tendo efeito no crescimento, especialmente no 
alongamento celular, alongamento das brotações durante a multiplicação, 
desenvolvimento ontogênico natural dos embriões e a conversão de 
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embriões somáticos em plantas. O ácido abscísico (ABA) está envolvido 
na dormência e abscisão de folhas e frutos. Na cultura de tecidos, o papel 
deste composto está envolvido principalmente na maturação de embriões 
obtidos por embriogênese somática.

Estabelecimento in vitro

Um dos maiores problemas enfrentados na fase inicial de 
estabelecimento do explante in vitro refere-se à contaminação bacteriana 
ou fúngica, principalmente presente na superfície dos tecidos de folhas, 
gemas e segmentos nodais. É frequente deparar-se com contaminação 
presente no interior dos tecidos, conhecida como contaminação endógena. 
Este tipo de contaminação é mais frequente em explantes derivados de 
plantas cultivadas no campo e os principais compostos utilizados para a 
desinfestação são o etanol e o cloro. O modo de ação do etanol consiste 
na rápida desnaturação proteica e na dissolução de lipídios, tendo como 
desvantagem o fato de ser pouco ativo contra esporos fúngicos. O cloro 
inativa as enzimas, age como oxidante e apresenta efeito sobre bactérias 
e sua desvantagem é a baixa atividade contra esporos. A desinfestação de 
segmentos de brotos, folhas e botões lorais é geralmente realizada com 
álcool etílico comercial, seguida de um tratamento com hipoclorito de sódio 
ou cálcio e de lavagens com água destilada auto clavada. As concentrações 
e tempo de tratamento variam de acordo com o explante a ser utilizado.

Rizogênese

A função da rizogênese é a formação de raízes adventícias nas partes 
aéreas obtidas no estágio de multiplicação, o que permite a constituição de 
plantas completas, para posterior aclimatização. Este processo é dividido em 
três fases: indução, iniciação e a elongação. A duração destas fases pode ser 
de uma a três semanas. Dentre as substâncias reguladoras de crescimento, as 
auxinas exógenas têm participação fundamental no processo de rizogênese. 
A auxina é importante nas duas fases iniciais da rizogênese e pode ser 
inibidora na fase de elongação. As auxinas mais utilizadas para a indução 
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de raiz in vitro são ácido indol-3-acético (AIA), ácido naftaleno-acético 
(ANA) e ácido indol-butírico (AIB), sendo estes normalmente utilizados 
em baixas concentrações no meio de cultura. Alguns compostos podem 
ser adicionados ao meio de cultivo para auxiliar a indução da rizogênese 
sendo o carvão ativado um dos mais utilizadas. Essa substância estimula 
a condição de escuro na qual as raízes normalmente se desenvolvem. 
Em termos químicos, o carvão ativado exerce um efeito de retenção de 
alguns componentes do meio de cultivo, como a ixação de citocininas 
residuais liberadas pelos tecidos vegetais e compostos tóxicos inibidores do 
enraizamento.

Calogênese

Entre os explantes com células de crescimento desorganizado, os 
calos são os mais comumente utilizados. Em geral para ocorrer a indução 
do calo, qualquer tecido pode ser utilizado como explante. Entretanto, 
procura-se utilizar explantes que contenham maior proporção de tecido 
meristemático ou que apresentem maior capacidade de expressar a 
totipotência. Explantes oriundos de tecidos jovens, não ligniicados, 
são mais apropriados, por possuírem alta capacidade de regeneração. A 
calogênese depende de fatores importantes como a seleção do explante, 
meio de cultura adequado e condições ambientais. O meio nutritivo deve 
conter sais, fonte de carbono, vitaminas e reguladores de crescimento em 
concentrações adequadas à calogênese. Quanto às condições da cultura, a 
temperatura pode ser entre 25ºC e 30ºC e pode ocorrer na luz, no escuro 
ou em baixa irradiância. O balanço hormonal obtido entre os níveis de 
citocininas e auxinas, exógenas e endógenas à planta, pode estimular a 
calogênese. Dentre os reguladores de crescimento mais utilizados na indução 
de calos destacam-se o ácido diclorofenóxido acético (2,4-D), o ácido 
naftalenoacético (ANA) e o thidiazuron (TDZ). A cultura é geralmente 
feita em meio sólido e a textura do calo pode variar de compacta a friável. 
A cultura de calos tem sido utilizada para o isolamento de protoplastos, 
na obtenção de embriogênese somática, organogênese e produção de 
metabólitos secundários.
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Aclimatização

A regeneração de plantas por micro propagação requer ainda uma fase 
de aclimatização após a produção das plantas. Essa fase envolve a exposição 
das plantas ao ambiente externo o qual, em comparação ao ambiente in 
vitro, apresenta umidade relativa mais baixa e variações das condições de 
luz e temperatura, tornando-o adverso. As plantas oriundas do cultivo in 
vitro são mais sensíveis a variações do ambiente por apresentarem algumas 
características morfoanatômicas diferentes das plantas desenvolvidas em 
condições ambientais não controladas. Algumas dessas características 
são as ausências da formação de cutícula que auxiliam a evitar altas taxas 
transpiratórias, paredes celulares sem a rigidez necessária para sustentação da 
planta e folhas delgadas sem estômatos funcionais e com taxa fotossintética 
muito baixa. Após o crescimento sustentável nesse ambiente, as plântulas 
podem ser mantidas em casa de vegetação. O substrato utilizado nessa fase 
merece atenção, pois é o suporte para o crescimento e apresenta grande 
inluência no crescimento e desenvolvimento das plantas aclimatizadas. 
Após o crescimento sustentável nessa etapa, as plantas podem ser transferidas 
para o campo para ter avaliado o seu crescimento. 

Cultivo in vitro de Frutíferas do Cerrado

Com uma área aproximada de 204 milhões de hectares, o Cerrado 
Brasileiro é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa 23.92% 
do território nacional, entretanto, restam apenas 20% da cobertura 
vegetal original deste bioma. Entre árvores, cipós, arbustos e ervas já são 
conhecidas mais de 7.000 espécies vegetais, das quais, 45% são endêmicas, 
fazendo deste bioma a savana com a maior biodiversidade vegetal do 
planeta. O cerrado apresenta solos pobres e com altas concentrações de 
alumínio. No entanto, as condições climáticas favoráveis e os avanços 
das pesquisas na agricultura tornaram o Cerrado uma importante área 
para a produção de alimentos. O ritmo acelerado da ação humana nas 
últimas décadas tem levado à perda de material genético vegetal nativo 
praticamente desconhecido do ponto de vista cientíico, e neste contexto, 
a micro propagação apresenta-se como uma alternativa para minimizar 
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problemas comumente encontrados em espécies frutíferas nativas como a 
diiculdade de germinação e de armazenamento de sementes recalcitrantes. 
O nível de conhecimento sobre essa técnica com frutíferas nativas do 
Cerrado ainda é incipiente, pois a maioria dessas plantas encontram-se 
em estado selvagem, apresentando grande variabilidade genética. Muitas 
vezes, essas espécies, necessitam de estímulos especiais, promovidos por 
reguladores de crescimento, para a sua adaptação e crescimento in vitro, 
cuja resposta varia de acordo com a espécie. Algumas frutíferas nativas 
do Cerrado já possuem protocolos estabelecidos de cultivo in vitro como 
o araticuzeiro (Annona glabra L.), muricizeiro (Byrsonima intermedia A. 
Juss), mangabeira (Hancornia speciosa Gomez), pequizeiro (Caryocar 
brasiliense Camb.), Cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) e maracujazeiro 
nativo (Passilora gibertti N.E. Brown).

Conservação in vitro

A conservação da biodiversidade vegetal por ser realizada in situ, na 
qual as espécies são mantidas em seu ambiente natural, ou ex situ, onde 
as espécies são mantidas em habitat diferente de onde são originárias. A 
criopreservação e o crescimento lento são as formas de conservação ex situ 
mais utilizadas atualmente. A criopreservação consiste no armazenamento 
de material biológico a -196°C, em nitrogênio líquido. A temperatura 
ultra-baixa do nitrogênio líquido reduz drasticamente todas as reações 
metabólicas sem perda de viabilidade ou alteração genética, permitindo 
o armazenamento de tecidos vegetais vivos por tempo indeterminado. 
Ultimamente, a conservação in vitro através da criopreservação tem sido 
considerada como uma das mais promissoras técnicas para a preservação 
de recursos genéticos vegetais. As principais vantagens do emprego desta 
técnica recaem sobre a necessidade de pouco espaço físico para instalação de 
um criobanco, o baixo risco de contaminação, a simplicidade no manuseio 
das condições de estocagem, o baixo gasto de energia elétrica e a baixa 
manutenção do material criopreservado. O sucesso da criopreservação 
depende do tratamento adequado de desidratação e/ou vitriicação do 
material vegetal antes do congelamento em nitrogênio líquido o qual é 
normalmente acompanhado pelo uso de crioprotetores como o dimetil 
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sulfóxido (DMSO), glicerol, etileno glicol e sacarose. Estudos de 
criopreservação têm sido realizados com algumas frutíferas nativas do 
Cerrado como o muricizeiro (Byrsonima intermedia A. Juss), mangabeira 
(Hancornia speciosa Gomez) e maracujazeiro nativo (Passilora gibertti 
N.E. Brown).

O crescimento lento de material vegetal in vitro pode ser 
obtido através da modiicação de parâmetros como o uso de agentes 
osmóticos ou inibidores do crescimento; modiicação da composição 
gasosa do recipiente de cultivo, principalmente pela redução dos 
níveis de oxigênio; redução dos níveis de nutrientes presentes no meio 
de cultivo ou pela redução da temperatura da sala de crescimento. A 
redução da temperatura (15-5°C) é a maneira mais eicaz para retardar o 
crescimento dos explantes, aumentando, portanto, os intervalos entre os 
sub cultivos. A temperatura de armazenamento a ser utilizada depende 
da sensibilidade de cada espécie ao frio. A conservação de germoplasma 
in vitro por crescimento lento tem sido aplicada com sucesso para uma 
grande variedade de espécies vegetais como: morangueiro (Fragaria x 
ananassa Duch.), cafeeiro (Cofea arabica L.), batata (Solanum tuberosum 
L.), abacaxizeiro (Ananas comosus L.), mandioca (Manihot esculenta 
Crantz), bananeira (Musa sp.) e a pimenteira (Piper sp.). 
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Bases Para a Restauração Ecológica de Áreas Degradadas:
Experiências Acumuladas no Estado de São Paulo

Nelson Augusto dos Santos Junior 1

Introdução

O chamado “desenvolvimento”, ocorrido no século passado, que 
partia do princípio que os recursos naturais eram inexauríveis, e que 
regiões dotadas de indústrias, infraestrutura, agricultura, sem qualquer 
preocupação com o meio ambiente, eram denominadas “desenvolvidas” 
(SANTOS JUNIOR, 2005). Esta busca pelo desenvolvimento promoveu 
diversos danos ao meio ambiente e, entre outros, levou à fragmentação de 
lorestas e extinção de diversas espécies animais e vegetais (BARBOSA et 
al., 2009).

A restauração ecológica, de maneira indireta, tem sido praticada de 
alguma forma há séculos. Povos indígenas, por exemplo, sempre utilizaram 
terras para sustentar os serviços dos ecossistemas naturais, como a produção 
de cestaria, cultivo de alimentos, entre outros (PALMER et al., 2006).

Historicamente, muitos dos esforços de restauração se concentraram 
em espécies individuais, populações, ou na composição das comunidades 
ecológicas, entretanto, é reconhecido cada vez que mais a importância da 
restauração dos processos ecológicos (FALK et al., 2006). Isto, por sua 
vez, desemboca na necessidade de compreensão das interações tróicas, 
competitivas, entre outras, de forma a identiicar alvos, metas ou processos 
de restauração (NAEEM, 2006).

A restauração, em tese, tem como meta a reaquisição da estrutura, da 
composição e da função do ecossistema em questão (SANTOS JUNIOR, 
2005).  Em uma visão mais realista pode ser mover um sistema daniicado 
para um estado ecológico que está dentro alguns dos limites aceitáveis em 
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relação a um sistema menos perturbado (PALMER et al., 2006). Neste 
sentido, diversos são os pontos que necessitam ser contemplados, desde 
aspectos ecológicos, técnicos e mesmo sócioeconômicos. Em geral, as 
iniciativas visam o cumprimento da legislação ambiental (BRANCALION 
et al.,2010) ou de serviços essenciais do ecossistema em questão (FALK 
et al., 2006) e, como tal, sempre tiveram enfoque local, o que, somado 
à mera incorporação de técnicas e materiais silviculturais, izeram do 
processo uma ação “mecânica” e que partia do ponto que, plantando-se 
um número deinido de espécies arbóreas (preferencialmente, o menor 
número possível), a área naturalmente se enriqueceria e demais processos 
biológicos retornariam por si só.

Nos últimos anos, experiências em diversas lorestas tropicais 
têm demonstrado que, dependendo da intensidade da degradação e da 
resiliência do local, é possível a utilização de técnicas alternativas e/ou 
complementares ao plantio. Também tem-se adotado a relação da área a 
ser restaurada no contexto da paisagem onde está inserida, particularmente 
na disponibilidade de habitat no entorno, da proximidade com fontes de 
novas espécies e, principalmente, da conectividade entre os elementos da 
paisagem, permitindo a recolonização entre si (METZGER, et al., 2011). 
Um ponto bastante consensual nas ações de restauração diz respeito à 
necessidade de normatização legal do processo como forma de garantia da 
qualidade das ações. Porém, quaisquer destes, demanda por conhecimento 
do processo e, consequentemente, por pesquisas. Em contrapartida, a 
ciência da restauração, que é relativamente recente, ainda carece de muitos 
estudos, de forma a estreitar a relação entre a teoria ecológica e a ciência da 
ecologia da restauração e ações concretas (PALMER et al., 2006; REIS et 
al., 2010), bem como pesquisas cientíicas aplicadas em políticas públicas 
(BARBOSA et al., 2009), que garantam o efetivo restabelecimento da 
loresta, com o menor custo possível.

Outro ponto bastante importante a ser considerado se refere aos 
conlitos de interesse. Principalmente no Brasil, com a recente discussão 
sobre o texto do Novo Código Florestal, veriicamos, na mídia em geral, 
intensos e acalorados debates, onde colocava-se a bancada ruralista 
frente à bancada ambientalista e vice-versa, como se objetivassem algo 
distinto e estivessem em cantos opostos deste “ringue”. Inclusive, um dos 
principais argumentos para a proposta de mudança na referida lei é que seu 
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cumprimento supostamente inviabilizaria diversos setores da agricultura, 
com muito impacto sobre o agronegócio e sobre o desenvolvimento do país 
(BRANCALION; RODRIGUES, 2010; GALDOLFI, 2011; TRIPOLI, 
2011). É inconcebível, nos dias atuais, discutir ações de restauração sem 
que sejam contemplados os diversos setores da sociedade e sem que haja a 
participação de proissionais com diferentes formações e origens.

Neste artigo, de forma sucinta, serão abordados alguns pontos 
de vista, técnicas, condicionantes, mas principalmente experiências em 
restauração ecológica, enfatizando o estado de São Paulo.

O Processo de Restauração Ecológica

Em boa parte dos projetos de restauração realizados em regiões 
onde não há legislação que “engesse” o processo e deina procedimentos e 
normas orientativos, é realizado o plantio de mudas com baixa diversidade 
especíica, através de técnicas silviculturais convencionais, associado aos 
tratamentos de solo adotados na agricultura, sem levar em consideração 
as particularidades da vegetação local (BARBOSA et al., 2003). Como 
mencionado, é estabelecido um protocolo de ações, preferencialmente 
com o menor custo possível. A própria denominação do processo de 
restauração, como “relorestamento heterogêneo”, por exemplo, é um 
relexo desta linha de ação. Uma loresta, contudo, não é uma simples 
coleção de árvores de diferentes espécies tolerantes aos fatores abióticos locais 
(GANDOLFI; RODRIGUES, 2007). Os próprios autores lembram que 
há muitos processos ecológicos fundamentais e interdependentes essenciais 
para o funcionamento e a perpetuação de uma comunidade lorestal, e 
que a simples adoção de uma composição lorística e uma estrutura 
itossociológica padronizadas como um único modelo de restauração vai 
contra a dinâmica de qualquer comunidade.

Para a Sociedade Internacional de Restauração Ecológica (SER, 
2004), restaurar signiica favorecer a recuperação de um ecossistema que 
foi degradado, daniicado ou destruído.

Antes de qualquer ponderação acerca de técnicas diversiicadas, é 
preciso desvincular a ideia de restauração do sentido meramente aplicado, 
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ou seja, como sendo uma atividade planejada e desenvolvida de forma 
artiicial, mecânica, pelo homem em função de um dado interesse e 
visando apenas um objetivo (BARBOSA; BARBOSA, 2007). Nesta linha 
de raciocínio, até mesmo plantio de mudas, apesar de vender a imagem de 
artiicial, distante dos processos naturais, na prática, signiica pular etapas e 
dirigir o processo ao que seria a fase de regeneração natural de uma loresta, 
porém onde se trabalha com alta diversidade especíica e todas no mesmo 
estádio de desenvolvimento. Vale também lembrar que, nos últimos 
anos, com o avanço do conhecimento da ecologia da restauração, muitos 
acadêmicos fervorosos tem se demonstrado “dendrofóbicos”, alegando que 
o uso do plantio tende a criar plantações de árvores nativas, ignorando 
os demais estratos da lora, bem como os demais processos ecológicos. É 
preciso analisar caso a caso, veriicando se as condições apresentadas pela 
área a ser restaurada (resiliência, proximidade de outros remanescentes, 
etc.), os custos da restauração, a origem da demanda por restauração 
(licenciamento, termo de ajustamento de conduta, etc.) e os próprios 
agentes governamentais envolvidos, permitem o uso de outras técnicas.

A restauração de ecossistemas, em situações particulares, pode ser 
alcançada através do plantio de espécies facilitadoras da sucessão natural 
(FERREIRA et al., 2010). Nesta linha, (REIS et al., 2010) propõem 
o uso de técnicas baseadas no conceito de nucleação como forma de 
restauração. Neste conceito de nucleação, diversas técnicas (poleiros 
artiiciais, transposição de solo e de banco de sementes, transposição de 
galharia, entre outros) são enquadradas como tal e baseiam-se na proposta 
de criação de pequenos habitats (núcleos) dentro da área degradada, de 
forma a induzir uma heterogeneidade ambiental, propiciando ambientes 
distintos no espaço e no tempo (SÃO PAULO, 2011). Em tese, atuariam de 
forma mais próxima do ocorrente em condições de degradação, imitando a 
natureza em seus processos, e quanto mais diversiicada forem às técnicas, 
maior a atração de diversidade biológica e mais rápida será a regeneração 
da área.

Ainda em relação às técnicas alternativas e/ou complementares, 
muitos acadêmicos têm se dedicado à pesquisa sobre o uso da semeadura 
direta na restauração de áreas degradadas (BARBOSA et al. 1994; MATTEI; 
ROSENTHAL, 2002; SANTOS JÚNIOR et al., 2004; FERREIRA et 



39

al., 2007; FERREIRA et al., 2009). Esta técnica, de imediato, eliminaria 
a infraestrutura necessária à produção das mudas. Apesar de resultados 
relevantes e de ser considerada uma técnica bastante promissora para a 
restauração em lorestas tropicais, esta ainda é pouco utilizada, porém o seu 
baixo custo tende a ser um dos fatores mais favoráveis para o seu emprego 
(JESUS; ROLIM, 2005). Por outro lado, também é necessário enfatizar 
que existem ainda algumas diiculdades para que este método possa ser 
utilizado em grande escala e em áreas grandes. Aliado a isso, em diversas 
regiões do Brasil, o déicit de sementes é uma realidade, principalmente se 
levado em consideração que este insumo, em programas de restauração, é 
demandado em grande quantidade e de um número elevado de espécies. 
Cuidados desde a colheita, armazenamento e preparo da semente/fruto 
garantem a qualidade do produto inal (física, isiológica e sanitária) 
tanto para a semeadura direta quanto aquelas destinadas aos programas 
de produção de mudas que comporão a comunidade a ser restaurada 
(FIDALGO et al., 2007).

O Papel de Instrumentos Legais e das Instituições Públicas de 
Pesquisa

Muito tem se discutido sobre o papel do Estado nos programas de 
restauração. Durigan et al., (2010) relatam que os órgãos governamentais 
no Brasil, em geral, não fornecem meios de incentivo àqueles que possuem 
determinado passivo ambiental. Os autores mencionam exemplos de 
diversos países, como a África do Sul, onde entende-se que, apesar do 
poder público reconhecer a responsabilidade individual no que diz respeito 
aos custeio da restauração, também interpreta que o benefício com a 
restauração torna-se coletivo. Diante disso, o país possui uma política de 
incentivo ao restaurador.

Esta linha de ação onde o Estado deixa de ser agente diretamente 
atuante no processo, fornecendo mudas, plantando (ou adotando outra 
técnica) diretamente, enim, sendo o responsável direto pela restauração, 
e passa a atuar na gerência, na deinição de normas e no fomento do 
mercado, tem sido uma tendência mundial.
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Com base em estudos desenvolvidos pelo Instituto de Botânica, 
onde foi avaliada mais de uma centena de projetos de restauração, foi 
detectado que todas as áreas com mais de 10 anos de plantio estavam em 
declínio. Este insucesso, em boa parte, estava associado à baixa diversidade 
especíica adotada, à falta de manutenção nos primeiros anos, ao excesso 
de espécies pioneiras no plantio, à falta da melhoria na fertilidade do solo, 
entre outros (BARBOSA et al., 2011).

Estas constatações, somadas aos mais de 20 anos de experiência em 
restauração permitiram que no estado de São Paulo fosse reeditada uma 
série de Resoluções Estaduais através das quais são traçadas diretrizes e 
deinidos procedimentos. Dentro de uma política democrática de debate 
entre membros da academia, agentes públicos, proissionais atuantes no 
mercado e estudantes, através de reuniões, foram gerados instrumentos 
legais norteadores da restauração e baseados em conhecimentos técnico-
cientíicos (BRANCALION et al., 2010). Desde sua primeira versão 
(Resolução SMA nº21/01), na medida em que é veriicado avanço no 
conhecimento e o mercado tem demandado, o público mencionado 
acima é reunido e, após intenso debate, é reeditada. Na sua versão mais 
atual (Resolução SMA nº08/08 – SÃO PAULO, 2008 – Anexo 1), são 
recomendadas diversos procedimentos visando, não apenas a qualidade dos 
projetos de restauração no ESP, mas também a garantia da sua perpetuação 
e que sejam importantes fontes para a promoção da regeneração natural em 
áreas do entorno do trecho restaurado. São recomendados, por exemplo, 
número de espécies para determinadas formações lorestais; proporção de 
espécies de acordo com o grupo ecológico, com a estratégia de dispersão 
e com a categoria de ameaça de extinção; estratégias de promoção da 
regeneração natural; entre outros. A resolução recomenda, ainda, o uso de 
uma Chave de Tomada de Decisões (Anexo 2), uma ferramenta dicotômica 
através da qual o usuário, diante da realidade da área a ser restaurada, 
obtém possíveis ações a serem tomadas para a promoção da restauração. É 
importante frisar que a Resolução SMA nº08/08 é apenas obrigatória de ser 
adotado em casos onde a restauração está ligada a plantios compensatórios, 
termos de ajustamento de conduta, entre outros, sendo apenas orientadora 
para ações espontâneas de restauração.
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Considerações Finais

Em geral, não há uma regra que garanta o sucesso na restauração. 
Os resultados das nossas pesquisas têm demonstrado que tudo é função da 
intensidade da degradação, da formação vegetal em questão, da resiliência 
local, da proximidade de remanescentes, enim de inúmeras variáveis 
que podem permitir ou não o uso de técnicas adicionais ao tradicional 
plantio. Contudo, deve considerar também que, dependendo da técnica 
a ser utilizada, isso pode se tornar um entrave para os órgãos ambientais 
competentes por conta da escala de tempo, aos detentores do passivo que 
pleitearem o cumprimento da legislação, enim, em algumas condições, até 
pelo conhecimento acumulado até hoje, é necessário recorrer ao plantio.

As experiências acumuladas ao longo das últimas décadas no estado 
de São Paulo têm demonstrado a importância das pesquisas como subsídio 
à deinição de parâmetros norteadores da restauração. Têm demonstrado, 
ainda, o valor de um instrumento legal não apenas como deinidor de 
normas e procedimentos, mas como agente de fomento ao mercado da 
restauração. A partir do momento no qual são exigidos requisitos em 
programas de restauração, toda a cadeia produtiva é mobilizada e o que 
de imediato beneiciaria o meio ambiente com a qualidade da restauração, 
passa também a adquirir importância sócioeconômica, gerando renda e 
oportunidades de trabalho.
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Anexos

Resolução SMA - 8, de 31-1-2008 (Anexo 1)

Fixa a orientação para o relorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá 
providências correlatas.

Artigo 1º - As orientações contidas nesta Resolução aplicam- se para 
a recuperação lorestal em áreas rurais, ou urbanas com uso rural, 
originalmente ocupada por ambientes savânicos e/ou lorestais. 

Parágrafo único - Nas demais situações, as orientações contidas nesta 
Resolução aplicam-se no que couber. 

Artigo 2º - para efeitos desta resolução, entende-se por:

Diversidade: a relação entre o número de espécies (riqueza) e a abundância 
de  cada espécie (número de indivíduos);

Espécie lorestal: toda espécie vegetal lenhosa, arbórea ou arbustiva, nativa, 
ou exótica de interesse silvicultural;
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Espécie zoocórica - Espécie cuja dispersão é intermediada pela fauna;

Espécie-problema ou espécie-competidora: espécie nativa ou exótica 
que forme populações fora de seu sistema de ocorrência natural ou que 
exceda o tamanho populacional desejável, interferindo negativamente no 
desenvolvimento da recuperação lorestal. 

Espécies pioneiras e secundárias iniciais: espécies que normalmente 
ocorrem nos estádios iniciais da sucessão natural; 

Espécies secundárias tardias e climáticas: espécies típicas dos estádios 
intermediário e inal da sucessão natural;

Levantamento lorístico: determinação das espécies vegetais ocorrentes em 
um local ou região, através da coleta e identiicação das plantas;

Pequena propriedade rural: aquela explorada mediante o trabalho pessoal 
do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de 
terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por 
cento, de atividade agrolorestal ou do extrativismo, cuja área não supere 
trinta hectares (conforme deinida na Lei Nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965); 

Projeto: documento detalhado ou simpliicado com descrição das técnicas 
e cronograma propostos para a recuperação lorestal de determinada área, 
para apresentação aos órgãos licenciadores; 

Recuperação lorestal: restituição de uma área deslorestada, perturbada ou 
degradada à condição de loresta nativa, de acordo com projeto previamente 
elaborado de ocupação da área; 

Riqueza: número de espécies encontradas num local. 

Sistema de produção comercial: qualquer atividade de produção rural, 
praticada fora das situações protegidas legalmente da propriedade rural 
(Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal). 

Artigo 3º - A recuperação lorestal deverá ser priorizada nas seguintes 
áreas:  

I.  De preservação permanente, deinidas pela Lei Federal 4771-65 e em 
outros instrumentos legais, em especial aquelas localizadas em cabeceiras 
de nascentes e olhos d’água; 
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II.  com elevado potencial de erodibilidade dos solos; 

III. De interligação de fragmentos lorestais remanescentes na paisagem 
regional (corredores ecológicos); 

IV. Localizadas em zonas de recarga hídrica e de relevância ecológica; 

V. Localizadas em zonas de amortecimento de Unidades de Conservação. 

Artigo 4º - O cumprimento integral das disposições contidas nesta 
Resolução deverá ser exigido nos seguintes casos:  

I.  Projetos de recuperação lorestal exigidos como condição para a 
emissão de licenças ambientais por órgãos integrantes do SEAQUA; 

II.   Projetos de recuperação lorestal exigidos com o objetivo de promover 
a reparação de danos ambientais que foram objeto de autuações 
administrativas; 

III.  Projetos de recuperação lorestal previstos em Termo de Ajustamento 
de Conduta;

IV. Projetos implantados com recursos públicos sujeitos à aprovação de 
órgãos integrantes do SEAQUA. 

Artigo 5º - A recuperação lorestal exige diversidade elevada, compatível 
com o tipo de vegetação nativa ocorrente no local, a qual poderá ser obtida 
através do plantio de mudas e ou de outras técnicas, tais como nucleação, 
semeadura direta, indução e/ou condução da regeneração natural. 

Parágrafo único - A Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Instituto 
de Botânica, disponibilizará informações periódicas atualizadas com 
orientações gerais (chave de tomada de decisões), para recuperação lorestal 
em diferentes situações.  

Artigo 6º - Em áreas de ocorrência das formações de loresta ombróila, 
de loresta estacional semidecidual e de savana lorestada (cerradão), a 
recuperação lorestal deverá atingir, no período previsto em projeto, o 
mínimo de 80 (oitenta) espécies lorestais nativas de ocorrência regional, 
conforme o Artigo 8º e-ou identiicadas em levantamentos lorísticos 
regionais.

§ 1º - Em relação ao número de espécies a ser utilizado nas situações de 
plantio: 
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a.  devem ser utilizadas, no mínimo, 20% de espécies zoocóricas nativas da 
vegetação regional; 

b.  devem ser utilizadas, no mínimo, 5% de espécies nativas da vegetação 
regional, enquadradas em alguma das categorias de ameaça (vulnerável, 
em perigo, criticamente em perigo ou presumivelmente extinta); 

c.  nos plantios em área total, as espécies escolhidas deverão contemplar 
os dois grupos ecológicos: pioneiras (pioneiras e secundárias iniciais) 
e não pioneiras (secundárias tardias e climácicas), considerando-se o 
limite mínimo de 40% para qualquer dos grupos, exceto para a savana 
lorestada (cerradão). 

§ 2º - Em relação ao número de indivíduos a ser utilizado nas situações 
de plantio:  

a.  O total dos indivíduos pertencentes a um mesmo grupo ecológico 
(pioneiro  e não pioneiro) não pode exceder 60% do total dos indivíduos 
do plantio; 

b.  Nenhuma espécie pioneira pode ultrapassar o limite máximo de 20% 
de indivíduos do total do plantio; 

c.  Nenhuma espécie não pioneira pode ultrapassar o limite máximo de 
10% de indivíduos do total do plantio; 

d.  Dez por cento (10%) das espécies implantadas, no máximo, podem ter 
menos de doze (12) indivíduos por projeto. 

Artigo 7º - Para outras formações ou situações de baixa diversidade de 
espécies lorestais (áreas rochosas, lorestas paludosas, lorestas estacionais 
deciduais, loresta de restinga e manguezal), o número de espécies a ser 
utilizado será deinido por projeto técnico circunstanciado, a ser aprovado 
no âmbito da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e de Proteção 
de Recursos Naturais - CPRN, considerando-se a maior  diversidade 
possível. 

Artigo 8º - Para efeitos desta resolução, o Instituto de Botânica de São 
Paulo disponibilizará, através do portal eletrônico da Instituição e outros 
meios, a lista de espécies lorestais de ocorrência regional, atualizada no 
mínimo anualmente, com informações necessárias para o cumprimento 
desta resolução, tais como: área de ocorrência, formação vegetal, grupo 
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sucessional, síndrome de dispersão e categoria de ameaça das espécies.  

Parágrafo único - O Instituto de Botânica apontará as regiões com 
insuiciência de conhecimento botânico no Estado de São Paulo, para 
as quais será recomendado que o  proponente do projeto apresente 
levantamento lorístico regional. 

Artigo 9º - Na execução da recuperação lorestal: 

I.  O solo deve ser preparado, considerando-se as características geotécnicas, 
pedológicas e edáicas; 

II.  Devem ser adotadas as recomendações técnicas de conservação 
-recuperação de solo; 

III. Deve ser promovida a restauração da dinâmica hídrica supericial e 
subsupericial do solo (inclusive do curso d´água); 

IV.  Deve ser previsto o controle inicial das espécies exóticas competidoras, 
e  

V.   A área deve ser isolada, sempre que necessário, visando controlar os 
fatores impeditivos à sobrevivência e ao crescimento das plantas. 

Artigo 10 - Na execução da recuperação lorestal, devem ser observados os 
seguintes aspectos: 

§ 1º - As práticas de manutenção da área em recuperação lorestal deverão 
ser executadas, no mínimo, por 24 meses após o plantio ou conforme 
deliberação do órgão responsável pelo licenciamento. 

§ 2º - Como prática de manutenção  da recuperação lorestal será admitido, 
por até três anos, o plantio consorciado de espécies nativas com espécies 
para adubação verde e/ou agrícolas. 

§ 3º - Recomenda-se a adoção de práticas de manutenção e condução da 
regeneração natural em situações em que sejam empregadas outras técnicas 
de recuperação lorestal. 

Artigo 11 - Para recuperação de áreas com algum tipo de cobertura lorestal 
nativa remanescente, devem ser observadas as seguintes recomendações: 

I.  A área deve ser protegida, eliminando-se qualquer fator impeditivo à 
sobrevivência e ao crescimento das plantas; 
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II.  As espécies-problema devem ser controladas; 

III. As áreas devem ser enriquecidas com espécies não pioneiras, 
priorizando-se espécies nativas da lora regional presentes em alguma 
das categorias de ameaça (vulnerável, em perigo, criticamente em 
perigo ou presumivelmente extinta), bem como espécies zoocóricas. 

Artigo 12 - Para a recuperação lorestal, associada ou não ao plantio 
de mudas, deverá ser apresentado um projeto especíico, com a devida  
anotação de responsabilidade técnica (ART), contendo minimamente o 
seguinte: 

I.  Informações sobre o meio físico; 

II.  Informações sobre a ocorrência de remanescentes naturais na paisagem 
regional; 

III. Informações sobre a ocupação e uso da área do entorno; 

IV. Informações sobre o histórico de degradação da área; 

V. Metodologia prevista para a eliminação dos fatores impeditivos de 
sobrevivência e crescimento das plantas; 

VI. Avaliação e metodologia proposta para a condução do processo de 
regeneração natural; 

VII. Proposta de práticas a serem executadas para a manutenção da área 
recuperada; 

VIII. Proposta de monitoramento periódico da recuperação lorestal, 
considerando: 

a.  estabelecimento e desenvolvimento da cobertura lorestal; 

b.  incremento da riqueza de espécies lorestais (implantadas e-ou 
regenerantes); 

c.  evidências de processos erosivos (assoreamento, sulcos, ravinas e 
voçorocas); 

d.  ocorrência de perturbações naturais e-ou antrópicas, e

e.  periodicidade e forma de apresentação da avaliação.

§ 1º - Qualquer alteração do projeto original deverá ser informada e 
justiicada, para aprovação pelos órgãos licenciadores. 
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§ 2º - a recuperação lorestal na pequena propriedade rural poderá ser 
assistida pelo poder público, dispensando-se a apresentação de projeto 
técnico, mas considerando, na execução das ações, os princípios gerais 
desta resolução. 

Artigo 13 - A Secretaria do Meio Ambiente, de forma integrada com outras 
Secretarias de Estado, Universidades, Instituições Cientíicas, Ministério 
Público, outras esferas de governo e organizações não governamentais, 
estimulará o desenvolvimento de pesquisas e extensão, bem como o 
aprimoramento do conhecimento cientíico das medidas estabelecidas 
nesta resolução, visando: 

I.  Ampliar os conhecimentos sobre hidroclimatologia e condicionantes 
geomorfológicos, geotécnicos e pedológicos associados à delagração 
dos processos erosivos; 

II.  Ampliar os conhecimentos sobre ecologia das espécies, formações lo-
restais e tecnologia de produção de sementes e mudas; 

III. Estabelecer modelos alternativos para a recuperação lorestal, visando 
à obtenção de maior eiciência e menor custo; 

IV. Capacitar os agentes públicos e privados envolvidos na recuperação 
lorestal;

V. Capacitar proprietários rurais para práticas de conservação e recuperação 
lorestal;

VI. Capacitar produtores de sementes e mudas para a produção com 
diversidade lorística e genética;

VII. Fomentar a produção de espécies zoocóricas da lora paulista e daquelas 
em alguma categoria de ameaça (vulnerável em perigo, criticamente 
em perigo e presumivelmente extinta);

VIII. Estimular processos de certiicação de viveiros lorestais, que garantam 
a produção de mudas de espécies nativas com diversidade lorística e 
genética, e que atendam ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas;

IX. Estimular o desenvolvimento e a aplicação de sistemas de monitoramento 
para relorestamentos com espécies nativas, utilizando técnicas de 
sensoriamento remoto e levantamentos por amostragem, inclusive 
para estimar a biomassa vegetal e quantidade de carbono acumulado. 



52

Artigo 14 - Para iniciativas voluntárias de recuperação lorestal, em 
áreas consideradas de preservação permanente (Lei Federal 4771-65) 
e não enquadradas no Artigo 4º desta Resolução, deverá ser aplicado o 
procedimento simpliicado de aprovação pelo DEPRN, com prioridade de 
análise e isenção de taxa.

Artigo 15 - A recuperação lorestal será considerada cumprida por decisão 
do órgão licenciador, com base nas avaliações periódicas previstas no inciso 
VIII do artigo 12º desta Resolução. 

Artigo 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário e especialmente, a Resolução 
SMA 58, de 30-12-2006.

Chave para tomada de decisões (Anexo 1)

Buscando contemplar as diversas situações que possam ser encontradas 
diante do processo de recuperação, principalmente de mata ciliar, 
apresenta-se uma chave que considera inúmeras possibilidades de aplicação 
dos modelos e recomendações anteriormente citadas.

Instruções para uso da chave

Para o uso desta chave as características da área em questão devem 
ser consideradas. O primeiro item (o de número 1) apresenta duas 
possibilidades mutuamente exclusivas (no caso, com ou sem remanescentes 
lorestais), marcados com ‘a’ e ‘b’, e em cada um a chave conduz ou a 
uma série de ações possíveis ou ao envio a um novo item. Neste caso, se a 
área apresenta remanescentes lorestais isolados são possíveis as seguintes 
ações: enriquecimento lorístico com diversidade genética e/ou manejo de 
espécies-problemas (invasoras ou superabundantes) e/ou implantação de 
zona-tampão. Se, entretanto, não existem na área remanescentes lorestais, 
a chave indica uma nova bifurcação (agora com o número 2): em área 
abandonada ou em área utilizada.

1 a.  com remanescente lorestal isolado (pouco / muito degradada):

Ações Possíveis:

•	 enriquecimento lorístico com diversidade genética
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•	 manejo de espécies-problema (invasoras ou superabundantes)
•	 implantação de zona tampão

1 b. sem remanescente lorestal___________________vai para o item 2

2 a. em área abandonada________________________ vai para o item 3  

2 b. em área utilizada___________________________vai para o item 7

3 a. em solo não degradado______________________vai para o item 4

3 b.  em solo degradado_________________________vai para o item 6

4 a.  não inundado_____________________________vai para o item 5

4 b.  inundado ou naturalmente mal drenado (com  / sem regenerantes 
naturais):

Ações Possíveis:

•	 adensamento e enriquecimento lorístico com diversidade genética
•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 manejo de espécies-problema (invasoras ou superabundantes)
•	 implantação de zona-tampão

5 a.  com regenerantes naturais:

Ações Possíveis:

•	 indução e condução da regeneração
•	 adensamento e enriquecimento lorístico com diversidade genética
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação de zona-tampão

5 b. sem regenerantes naturais:

Ações Possíveis:

•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação de zona-tampão

6 a.   sem exposição de rocha:  problemas físicos e/ou químicos (incl. 
várzeas drenadas):

Ações Possíveis:

•	 aração e/ou dragagem e/ou subsolagem
•	 adubação verde
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•	 transferência de serapilheira, camada supericial do solo e banco de 
sementes

•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 implantação de zona-tampão

6 b.   com exposição de rocha (material de origem):

Ações Possíveis:

•	 transferência de subsolo
•	 transferência de serapilheira, camada supericial do solo e banco de 

sementes
•	 adubação verde
•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 implantação de zona-tampão

7 a.   em área de pecuária________________________vai para o item 8

7 b.   em área não de pecuária____________________vai para o item 9

8 a.   pastagem com regenerantes naturais:

Ações Possíveis:

•	 conservação e descompactação do solo
•	 indução e condução da regeneração
•	 adensamento e enriquecimento lorístico com diversidade genética
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação de zona-tampão

8 b.  pastagem sem regenerantes naturais:

Ações Possíveis:

•	 conservação e descompactação do solo
•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação de zona-tampão

9 a.   área de reflorestamento econômico (pinus e eucalipto, etc.) ____
__________________________________________vai para o item 10

9 b.  área agrícola_____________________________vai para o item 11

10 a. com regenerantes naturais:



55

Ações Possíveis:

•	 desbaste
•	 morte em pé da espécie econômica
•	 corte total
•	 indução e condução da regeneração
•	 adensamento e enriquecimento lorístico com diversidade genética
•	 implantação de zona-tampão 

10 b. sem regenerantes naturais:

Ações Possíveis:

•	 corte total
•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação de zona-tampão 

11a pouco tecniicada:

Ações Possíveis:

•	 pouso para avaliação da expressão da regeneração natural
•	 indução e condução da regeneração
•	 adensamento e enriquecimento lorístico com diversidade genética
•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação e zona tampão

11b  altamente  tecniicada:

Ações Possíveis:

•	 plantio em área total (mudas ou semeadura)
•	 nucleação (ilhas de diversidade)
•	 implantação e zona tampão.



56

Sustentabilidade Produtiva do Maracujazeiro

Aloísio Costa Sampaio1 

Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, sendo que a 
produção nacional cresceu no período de 1990 até 1996, passando de 317.236 
para 409.497 toneladas. Após dois anos a produção reduziu drasticamente, 
atingindo 298.255 toneladas e posteriormente, estabilizando-se nos anos 
de 2003 e 2004 em 485.342 e 491.619 toneladas, respectivamente. No 
ano de 2006 a produção reduziu novamente para 228.913 toneladas 
em uma área plantada de 21.847 ha (IBGE, 2012), com rendimento 
médio de 10,48 t/ha. Estas variações bruscas de produção são decorrentes 
principalmente da incidência endêmica do vírus do endurecimento dos 
frutos a partir de 1996, em importantes regiões produtoras de maracujá. 
Nesse sentido iremos enfocar neste capítulo as informações recentes que 
podem auxiliar os produtores de maracujá na convivência com esta doença 
tão destrutiva.

Segundo Yuki et al., (2006), a cultura do maracujazeiro pode 
ser infectada por diversas viroses, porém o vírus do endurecimento dos 
frutos (PWV) é o que predomina e o que causa os maiores prejuízos. Em 
virtude da alta incidência, a cultura vem se tornando anual, pois, antes de 
ocorrerem às epidemias, a cultura era perene e cultivada pelo menos três 
anos consecutivos. 

Nascimento et al., (2004) ao realizarem análise ilogenética de 
Potyvírus causando endurecimento dos frutos do maracujazeiro no 
Nordeste do Brasil, observaram identidade com isolados de Cowpea aphid-
borne mosaic vírus (CABMV) de 86 a 94%, e com isolados de Passionfruit 
woodiness vírus (PWV) de 68 a 76%. De acordo com Zerbini et al. (2006), 

1 Professor Adjunto da UNESP – Campus de Bauru – Depto. de Ciências Biológicas e do 
Curso de Pós-graduação em Horticultura – FCA/Botucatu, C.P. 473, CEP 17033.360 – 
E-mail: aloisio@fc.unesp.br
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o endurecimento dos frutos do maracujazeiro pode ser causado pelas duas 
espécies de vírus, sendo uma das principais doenças da cultura. Barbosa et 
al. (2005), relataram que o CABMV e o PWV são transmitidos por pulgões 
e mecanicamente, sendo que o primeiro pode ser transmitido por semente.

Com relação à sintomatologia da virose, Rezende (2006), menciona 
o mosaico comum, acompanhado em alguns casos de enrugamento, 
deformações e bolhas no limbo foliar. Os sintomas foliares podem 
diminuir em intensidade ou quase desaparecerem em algumas folhas da 
haste e retornarem posteriormente nas folhas mais novas, dependendo da 
estirpe do vírus e das condições ambientais. De acordo com (GIORIA et 
al., 2000), a produção é reduzida quantitativa e qualitativamente, já que 
os frutos icam menores, deformados e endurecidos, podendo até exibir 
rachaduras, dependendo da estirpe do vírus.    

Estudos epidemiológicos do PWV mostraram que a relação vírus 
vetor é do tipo não persistente, ou seja, tanto a aquisição como a inoculação 
do vírus pelo inseto é rápida, em questão de segundos, durante as picadas 
de prova (YUKI et al., 2006). Segundo os autores, apesar da disseminação 
ser realizada por várias espécies de afídeos, as do gênero Aphis foram as mais 
abundantes na região produtora da Alta Paulista (SP). (NOVAES, 2002) 
ao estudar o controle do PWV através da seleção de estirpes fracas do vírus 
observou que a premunização não parece ser uma alternativa adequada 
para o controle do endurecimento dos frutos do maracujazeiro, devido à 
falha de proteção. Essa quebra de proteção parece estar relacionada com a 
baixa concentração e/ou distribuição irregular das estirpes fracas nas folhas 
do maracujazeiro, que propiciam a existência de sítios de infecção para a 
estirpe severa posteriormente inoculada.

Manejo do Vírus do Endurecimento dos Frutos do Maracujazeiro 
(CABMV)

 Em Outubro de 2005 foi realizado o 1o Seminário sobre o Manejo 
no Controle do Vírus do Endurecimento dos Frutos do Maracujazeiro em 
Bauru, reunindo proissionais de instituições públicas e privadas, a im de 
se ter um debate sobre o tema e delinear um foco para futuras pesquisas. 
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Uma informação muito importante foi a obtenção de plantas transgênicas 
de maracujá-amarelo resistentes ao vírus obtidas na Universidade Federal 
de Viçosa (ZERBINI et al., 2006). Neste mesmo evento houve a presença 
da Assessora Técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) que relatou os procedimentos para encaminhamento de 
processos à CTNBio e sua tramitação (SILVA, 2006). Este contato 
auxiliou a elaboração de projeto por parte do Prof. Zerbini a Comissão 
Interna de Biossegurança da UFV, que ao enviá-la em 2009 não teve êxito 
em função de novas exigências técnicas impostas pela CTNBio, de modo 
que no momento não há perspectivas sequer para estudos de campo com o 
material transgênico obtido e que poderia signiicar a solução deinitiva da 
principal diiculdade de produção sustentável da cultura. Em decorrência 
desta realidade, a proposta que estamos sugerindo para o prolongamento 
da vida útil dos pomares deve ser dividida em dois módulos, ou seja, 
regiões com presença endêmica do vírus do endurecimento dos frutos e 
novas regiões produtoras (‘vazio sanitário’).

•	 Manejo do CABMV em regiões produtoras tradicionais e 
endêmicas

Nesta realidade a viabilidade econômica da atividade tem sido 
muito difícil em função da rápida velocidade de disseminação do vírus 
através de simples picada de ‘aprovação’, tratando-se de uma transmissão 
não circulativa pelos pulgões (‘afídeos’). Como estes insetos se alimentam 
e multiplicam-se em grande número de espécies botânicas, diicilmente 
teremos uma plantação comercial de maracujá em que não ocorra 
incidência destes insetos vetores, porém os mesmos não colonizam a planta 
do maracujá e seu dano físico é inexpressivo no caso de estar com aparelho 
bucal livre do vírus. Nesse sentido a ilosoia de controle deve recair sobre 
a eliminação de pomares e plantas sintomáticas (‘roguing’), o que se torna 
bastante difícil, pois a prática tem que ser feita por todos os produtores 
regionais após o inal da colheita, que nos Estados do Centro-Sul do 
Brasil ocorre até o inal de julho de cada ano. De maneira contrária a este 
procedimento, observa-se em várias regiões tradicionais de cultivo, o plantio 
de pomares novos com mudas produzidas em campo aberto durante o mês 
de fevereiro, próximas de pomares contaminados em plena produção, o 
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que tem inviabilizado a produtividade e rentabilidade mínima da cultura. 
Além da erradicação de pomares contaminados no inal da colheita, há 
necessidade da implantação nos pólos regionais de estufas fechadas com 
tela antiafídeo para produção de mudas em sacolas plásticas preenchidas 
com substrato orgânico à base de casca de coco, a im de realizar-se plantio 
de mudas grandes com 50 cm e emitindo gavinhas, que irá permitir um 
rápido crescimento vegetativo e consequentemente uma maior tolerância 
a uma possível contaminação com o vírus por parte de insetos vetores. 
Como se trata de uma cultura tradicionalmente trabalhada pela agricultura 
familiar deve-se estimular a formação de associações/cooperativas que 
possam viabilizar este investimento. Após o plantio das mudas no campo 
é indispensável que o funcionário de campo conheça os sintomas típicos 
da doença, a im de promover a eliminação das plantas sintomáticas até o 
início do lorescimento (presença de dias longos). Lembrar também que 
a transmissão do vírus não se dá apenas por insetos vetores, mas também 
por transmissão mecânica, de modo que tomar cuidado com as práticas de 
desbrotas dos ramos durante a poda de formação do pomar, que devem 
feitas semanalmente, visando possibilitar um crescimento rápido da planta 
até o io de arame e posterior condução no mesmo. Para aumentar a 
população de inimigos naturais aos insetos praga recomenda-se manter 
a entrelinha dos pomares com plantas daninhas roçadas, evitando-se a 
presença de leguminosas, pois há suspeita de que espécies desta família 
botânica possam ser hospedeiras intermediárias do vírus. Procurando 
difundir todas estas informações a UNESP em parceria com o Fundo 
Passilora e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo produziu um Folder Ilustrativo (Figuras 1 e 2) contento o 
histórico da doença, sintomas nas folhas e frutos e as principais medidas 
de controle. 

Trabalho desenvolvido por Sampaio et al., (2008) sobre manejo 
cultural do maracujazeiro-amarelo em ciclo anual na região de Bauru, 
concluiu que o plantio de mudas formadas em tubetes grandes no interior 
de estufa fechada com tela antiafídeo após 38 dias da eliminação do pomar 
irrigado (13/07/2005), proporcionou uma produtividade de 28 t.ha-1 nos 
plantios em ciclo anual, bem superior a média nacional de 13,4 t.ha-1. 
Durante o crescimento vegetativo das plantas no campo, não houve 
necessidade de eliminação de plantas sintomáticas (‘roguing’), pois os 
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sintomas tiveram início após o lorescimento do pomar, o que permitiu 
produção viável economicamente.

 

Figura 1- Capa do folder ‘MARACUJÁ’ – Manejo do Vírus do Endurecimento dos Frutos 

PWV ou CABMV, pela Secretaria Estadual da Agricultura do Estado de São Paulo.

 

Figura 2 - Histórico da doença, controle e linhas de crédito para a construção de estufas 
com tela anti-afídeo (Folder impresso pela Secretaria Estadual da Agricultura do Estado de 

São Paulo.
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•	 Produção de maracujá amarelo em regiões não tradicionais 
(‘vazio sanitário’)

 

Em função da diiculdade crescente de boas produções em regiões 
tradicionais, considero a cultura do maracujá como uma excelente opção 
para plantios com tecnologia e planejamento em novas áreas de cultivo, 
ou seja, as instituições públicas envolvidas com a extensão rural podem 
estimular o cultivo do maracujazeiro levando em consideração as práticas 
culturais a im de evitar que ocorra o surgimento e crescimento da 
doença. Para tanto, evitar a aquisição de mudas produzidas em regiões 
tradicionais, pois se trata do principal veículo de disseminação do vírus a 
longas distâncias, lembrando que a doença não é transmitida por sementes 
e trata-se de um parasita ‘obrigatório’. 

Práticas auxiliares estão ligadas as melhores condições de crescimento 
da planta, ou seja, que reduzam qualquer tipo de stress e pré-disposição 
à ocorrência de doenças fúngicas e bacterianas. Nesse aspecto, torna-se 
fundamental; a implantação de cerca viva (‘quebra-ventos’) ao redor do 
pomar com capim Napier; análise do solo para correção da acidez em área 
total e adubação fosfatada e orgânica no plantio; implantação de sistema de 
irrigação localizada com ou sem fertirrigação; parcelamento das adubações 
de cobertura com nitrogênio e potássio mediante análise do solo e exigência 
da cultura; pulverizações com fungicidas cúpricos de maneira preventiva 
no período da manhã; polinização manual do pomar no período da tarde; 
monitoramento de percevejos e ácaros, etc.

Considerações Finais

A fruticultura por demandar um número expressivo de funcionários 
para realização das práticas culturais indispensáveis para seu sucesso tem 
apresentado um aumento expressivo do custo de produção, de modo que 
há necessidade da realização de bons projetos, que envolvam não apenas os 
aspectos de produção integrada de campo, mas também o conhecimento 
dos canais de comercialização de fruta in natura, as boas técnicas de pós-
colheita, as tendências do mercado em relação aos estoques internacionais 
de suco concentrado de maracujá, etc.
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Para inalizar cabe destacar a importância de se avançar em relação ao 
registro de defensivos para culturas com suporte itossanitário insuiciente 
(‘Minor crops’), nas quais o maracujá está presente e cuja portaria 94 em 
anexo foi editada em 24 de junho de 2008 como medida emergencial 
para esta questão, mas cuja validade já expirou, pois determinava um 
prazo de 24 meses para estudos agronômicos de eiciência de campo e 
determinação dos Limites máximos de resíduos para inclusão de registro 
de vários defensivos utilizados comumente pelos produtores de maracujá. 
Caso esta limitação não seja resolvida não há como se estimular e viabilizar 
os sistemas de certiicação como a Produção Integrada, que contêm um 
conjunto de normas com relexos diretos na sustentabilidade da cultura do 
maracujazeiro no Brasil.
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Fisiologia Pós Colheita

Patrícia de Fátima Pereira Goulart1 

Introdução

O Brasil no mercado internacional destaca-se como um dos maiores 
produtores de frutas. Tendo em vista a continentalidade desta nação, 
associadas à biodiversidade, pesquisadores na área de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos. Sendo assim, o setor têm se unido no sentido de buscar 
alternativas que permitam a durabilidade dos alimentos produzidos nas 
várias regiões, visando técnicas de manejo onde a isiologia pós-colheita 
tem se destacado.

O cerrado brasileiro tem uma das maiores áreas de vegetação do 
país. Essa vegetação é composta prioritariamente de lores e frutas, árvores 
com troncos retorcidos. Essa cobertura vegetal abrange as regiões Centro-
Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, uma signiicativa parcela do território 
brasileiro. No estado de Minas Gerais, especiicamente na região de Araxá, 
o cerrado, tem sido palco de muitos projetos visando seu uso sustentável, 
mesmo com a crescente atividade agropecuária. Os projetos que seguem 
esse conceito ensinam os moradores de pequenas cidades e vilas que os 
recursos oferecidos pela natureza, quando manuseados da forma correta, 
nunca faltarão. Sementes como o Barú podem ser utilizadas para o preparo 
de biscoitos e farinhas que complementam a alimentação, além de geléias e 
sorvetes que podem ser feitos com as frutas típicas como o cajuzinho, buriti, 
mangaba e pequi. Neste contexto as técnicas empregadas na Fisiologia Pós-
Colheita, auxiliam sobremaneira a durabilidade e a qualidade dos produtos 
alimentícios oriundos de tais frutos.

O termo Pós Colheita refere-se ao estudo e ao conjunto de técnicas 
aplicadas à conservação e armazenamento de produtos agrícolas como 
grãos, frutas, hortaliças, tubérculos, entre outras logo após a colheita 
até o consumo ou processamento. Essas técnicas são importantes, pois, 

1 Professora Dra. do Centro Universitário de Lavras-UNILAVRAS
 pat.goulart@hotmail.com
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ao contrário dos alimentos de origem animal, os tecidos destes produtos 
permanecem íntegros e mantendo seus processos isiológicos e bioquímicos 
normais (CHITARRA & CHITARRA, 2005).

Mesmo após a colheita, os tecidos de frutas e hortaliças permanecem 
com suas funções isiológicas normais. No entanto, separadas da planta 
mãe ou do solo, passam a usar suas reservas de substrato ou de compostos 
orgânicos ricos em energia, como açúcares e amido, a im de respirar e 
assim produzir a energia necessária para manterem-se vivas. De todos os 
processos metabólicos, a respiração é o mais importante e pode ser afetado 
por fatores próprios internos ou ambientais.

Fases do Ciclo Vital

Para que uma planta possa completar seu ciclo vital, várias etapas 
devem ser cumpridas: crescimento, maturação e senescência. No processo 
do crescimento a fase mais crítica refere-se à divisão e expansão celular, 
permitindo desta forma as diferenciações dos tecidos. Para um completo 
desenvolvimento isiológico, o fruto depende da planta mãe no que diz 
respeito: fotossíntese, absorção de minerais e água e a taxa de transporte 
de materiais orgânicos e inorgânicos. As deinições das etapas que 
compreendem o ciclo vital são descritas a seguir:

Pré-maturação: compreende ao estádio de desenvolvimento que 
antecede a maturação, incluindo o período entre a loração e a colheita. 
Esse estádio apresenta como características um importante aumento de 
volume e inaliza quando o desenvolvimento do fruto é aceitável, mas não 
ótimo para consumo.

Maturação: sequencia de mudanças isiológicas, bioquímicas 
e estruturais dos frutos, inalizando a uma condição que os torna 
comestíveis.

Amadurecimento: é o evento dentro do ciclo vital dos frutos, que 
os torna aptos para o consumo. Processo irreversível, intermediário entre o 
inal do desenvolvimento e o início da senescência.

Pré-climatério: etapa de maturação que antecede a elevação súbita 
da produção de etileno e da atividade respiratória de alguns frutos.
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Climatério: elevação da produção de etileno e respiração em alguns 
tipos de frutos, induzindo ao rápido amadurecimento dos mesmos (frutos 
climatéricos).

Pós-climatério: fase de declínio na produção súbita de etileno e 
na atividade respiratória de alguns tipos de frutos, indicativo do início da 
senescência.

Senescência: processos que resultam na morte dos tecidos, por 
serem degradativos, e que ocorrem após a maturidade isiológica ou 
horticultural.  Na isiologia pós-colheita as etapas relevantes são as que 
envolvem principalmente o aumento da respiração e síntese e acúmulo dos 
itohormônios. 

Figura1. Etapas do desenvolvimento isiológico dos frutos. Fonte (CHITARRA 

&CHITARRA, 2005).

As inúmeras modiicações que ocorrem no amadurecimento dos 
frutos estão relacionadas a atividades enzimáticas; desde inibição de enzimas 
pré-formadas, a expressão diferencial de genes relacionados a determinadas 
enzimas, estes eventos podem ser mediados por itohormônios. Sabe-se 
que é necessário um balanço entre os fatores hormonais promotores e 
inibidores que controlam a indução do amadurecimento. Além do etileno, 
o ácido abscísico atua no processo de promoção do amadurecimento, e 
em contrapartida as citocininas, auxinas e giberelinas atuam de forma 
inibitória.
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Modiicações Bioquímicas

Desde o processo de maturação até o completo amadurecimento 
dos frutos, inúmeros processos degradativos e bioquímicos ocorrem 
modiicando as características químicas e afetando principalmente a textura, 
a cor, o sabor e aroma. Os principais componentes químicos que sofrem 
transformações com a maturação, são os ácidos orgânicos; os carboidratos; 
os compostos fenólicos; os pigmentos as pectinas e os compostos voláteis.

A mudança inicial da maturação é a degradação da cloroila, e a síntese 
de outros pigmentos, conduzindo a uma modiicação da cor, concomitante 
acontece modiicações na textura em função do amolecimento dos 
tecidos em consequência da solubilização das pectinas e um aumento do 
“lavour” pela síntese de açucares, redução da acidez e também redução da 
adstringência. As reações de síntese e degradação simultâneas promovem à 
produção de substâncias voláteis, típicas de cada produto. 

A senescência é considerada como o período na vida de um 
órgão vegetal, onde os processos anabólicos (sínteses) diminuem com o 
aumento dos processos catabólicos (degradações) os quais são os principais 
responsáveis pelo envelhecimento e morte dos tecidos. Existe uma dúvida 
entre onde termina o amadurecimento e onde começa a senescência. A 
senescência em órgãos vegetais ocorre na fase da pós colheita, em decorrência 
de sua remoção da planta, acarretando perdas de suas funções biológicas. 
Esta fase é considerada como um evento degenerativo controlado por 
sinalizadores internos e externos, podendo ser retardada ou acelerada pela 
alteração destes sinalizadores. É um processo ativo controlado pelo núcleo, 
onde algumas enzimas ativadas neste período responsáveis por reações de 
degradação operam também durante a fase do desenvolvimento, como 
enzimas respiratórias e hidrolases.

A morte celular se manifesta pela perda da integridade das membranas 
celulares e da habilidade da célula em manter sua homeostase.

Respiração

Os tecidos das folhas, caules, raízes, quando destacados da planta 
mãe, respiram numa determinada taxa mais estável ou sofrem um 



68

declínio na taxa de respiração com o início da senescência. Sabe-se que a 
respiração corresponde a um conjunto de reações oxidativas de compostos 
orgânicos (ácidos e carboidratos) que após serem transformados em gás 
carbônico e água com produção de energia química, a qual é utilizada 
para a biossíntese de novos compostos indispensáveis a manutenção e 
funcionamento da planta.

A respiração torna-se o principal processo isiológico, após a colheita 
de qualquer parte do vegetal, já que tal parte não estando mais ligada a planta 
mãe, não depende de fatores como: absorção de água e nutrientes efetuados 
pelas raízes; translocação de fotoassimilados pelos vasos condutores, e nem 
mesmo a atividade fotossintetizante das folhas. Assim, as partes colhidas 
do vegetal, adquirem vida independente e utilizam as reservas metabólicas 
acumuladas nas fases de crescimento e maturação. Notadamente, as células 
continuam a produção de enzimas e de outras substâncias de estrutura 
molecular elaborada, visando à manutenção de suas funções vitais. Tendo 
em vista que dependendo das reações bioquímicas e de sua intensidade 
os tecidos podem atingir rapidamente a senescência, tornando-se mais 
suscetíveis à perda de umidade e ao desenvolvimento de microrganismos, o 
controle da respiração é condição essencial para a manutenção da qualidade 
e do prolongamento da vida útil dos produtos vegetais perecíveis.

Importante destacar que mesmo nas partes vegetais existe uma 
distinção entre glicólise aeróbica e anaeróbica, tendo por base as condições 
de exposição do material fermentável:

Respiração Aeróbica - Processo oxidativo, por meio do qual as 
células vivas utilizam suas reservas metabólicas como fonte de carbono 
para a síntese de novos compostos, com produção de energia.

Processa-se em três etapas distintas através de diferentes vias 
metabólicas:

•	 Hidrólise de polissacarídeos de reserva, com produção de 
açúcares simples;

•	 Oxidação de açúcares simples a ácido pirúvico

•	 Transformação aeróbica do ácido pirúvico em outros ácidos 
orgânicos, com liberação de CO2

, água e energia. 
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O amido é o principal carboidrato de reserva nos órgãos vegetais 
e sua hidrólise produz glicose, que é oxidada em uma série de reações. 
As proteínas e os lipídeos também podem servir de substratos, através da 
inter-relação existente nos seus processos metabólicos.

Parte da energia gerada na respiração dos produtos vegetais, após o 
processo de colheita, é perdida na forma de calor, conhecido como calor 
vital e o restante é retido pelas células na forma química (ATP) para ser 
utilizada nos processos vitais.

O balanço de energia referente à oxidação completa de 1mol de 
glicose (fonte de carbono) é:

 

Respiração anaeróbica - Quando a concentração do oxigênio é 
limitada ou ausente, ocorre o processo de fermentação com a conversão do 
ácido pirúvico a dióxido de carbono e acetaldeído o qual é posteriormente 
transformado em etanol, ou lactato conforme a equação a seguir:

  

O acúmulo de acetaldeído e de etanol, em níveis tóxicos, causa a 
morte celular e a perda do produto. A exposição dos vegetais, a anaerobiose 
mesmo por curto espaço de tempo, resulta no desenvolvimento de sabores 
e odores desagradáveis, que podem ou não ser eliminados após o retorno à 
condição de aerobiose.
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Padrões de Atividade Respiratória em Frutos

Existem duas categorias de frutos que podem ser diferenciadas quanto 
à atividade respiratória de acordo com o comportamento apresentado 
quanto ao consumo de oxigênio e a evolução do gás carbônico.

Frutos Climatéricos

Apresentam em determinada etapa de seu ciclo vital, um aumento 
rápido e acentuado na atividade respiratória, com amadurecimento 
imediato. Podem amadurecer na planta ou fora dela se colhidos maduros, 
ou que sejam, isiologicamente desenvolvidos. O climatério é deinido 
como um período da ontogenia de certos frutos, durante a qual uma 
série de mudanças bioquímicas é iniciada por produção autocatalítica 
de etileno, que envolve um aumento na respiração e a condução ao 
amadurecimento.

Frutos Não Climatéricos

Apresentam atividade respiratória relativamente baixa e constante, 
com declínio após a colheita. Não são capazes de completar o processo 
de amadurecimento quando colhidos maduros, devendo, portanto 
permanecer na planta mãe até o inal da maturação.

Alguns destes frutos apresentam um aumento na produção de etileno, 
com aumento na taxa respiratória em alguma fase do seu desenvolvimento 
na planta. Os frutos não climatéricos, devem estar num estádio ótimo de 
seu amadurecimento comestível, á época da colheita, devendo ser deixados 
na planta mãe até que atinjam a composição desejável, para que apresentem 
melhor qualidade.
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Figura 2. Relação entre crescimento e respiração de frutos climatéricos e não climatéricos. 

Fonte (CHITARRA &CHITARRA, 2005) adaptado de BIALE (1960).

Na igura 2, pode-se observar que ao longo da fase de desenvolvimento 
dos dois tipos de frutos, ocorre um declínio na taxa de captação do O

2
, ou 

uma evolução do CO
2
. Nos frutos climatéricos, ao inal do período de 

maturação, ocorre um rápido aumento na taxa de respiração. Nos frutos 
não climatéricos o amadurecimento deve ser mais lento, necessitando de 
um longo espaço de tempo, para completar o processo, sem mudança 
súbita na demanda de energia.

Como fruto climatéricos pode citar: abacate, ameixa, banana, caqui, 
maçã, goiaba, pera, igo, graviola e mamão.

Os frutos não climatéricos que já foram estudados são: abacaxi, 
azeitona, caju, laranja, limão, uva, morango e cacau. 

Dentre os principais fatores que exercem inluência na respiração 
destacam-se como fatores intrínsecos a espécie e/ou cultivar; tipo e 
parte do vegetal; cobertura supericial; relação área/volume; estádio 
de desenvolvimento na colheita e composição química e a produção 
de etileno. Os fatores extrínsecos que podem ser citados: temperatura; 
concentração de gases na atmosfera; umidade relativa; os danos físicos e 
a aplicação de etileno.
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Etileno
     

Diante desta gama de fatores, optou-se neste capítulo em se dar 
um enfoque maior ao etileno. O etileno é um dos principais fatores 
endógenos que estimulam a atividade respiratória e, sendo assim antecipa 
o amadurecimento e a senescência dos tecidos. Por ser conhecido como o 
hormônio do amadurecimento, pode desencadear as reações características 
do climatério.

Este itohormônio, que é um hormônio vegetal gasoso, está 
envolvido com o estresse, geotropismo, abscisão, senescência, dormência e 
lorescimento em plantas. O grande aumento na produção do etileno no 
início do amadurecimento dos frutos climatéricos é considerado como o 
fator iniciador das modiicações na cor, aroma, na textura, no “lavour”, 
além das características bioquímicas e isiológicas.

O manejo adequado de frutos e hortaliças e essencial para que haja 
um equilíbrio na produção do etileno e consequentemente uma maior 
vida pós-colheita. Quando isso não ocorre, ou seja os frutos sofrem injúrias 
mecânicas, colheitas antes do termo, contato com altas temperaturas ou 
qualquer tipo de estresse, pode ocorrer um aumento na produção de 
etileno com isso um aumento na respiração, aumento na velocidade de 
deterioração e uma redução na vida pós colheita.

Objetivos da Fisiologia Pós Colheita
 

Assim, dependendo dos fatores a que forem submetidos os frutos 
e hortaliças apresentarão níveis diferentes de qualidade inal assim como 
diferentes perdas em função de deterioração desses produtos. Em cada 
etapa é necessário à aplicação de um conjunto de técnicas para garantir a 
manutenção da qualidade. 

Atualmente existem tecnologias disponíveis para todas as etapas 
dessa cadeia que visam à manutenção da qualidade, o aumento da vida de 
prateleira e da oferta de produtos “in natura”. Entre essas técnicas estão o 
uso de temperaturas baixas, atmosfera modiicada, atmosfera controlada, 
limpeza, saniicação, bem como a combinação destas.
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Assim, a manutenção da qualidade visando os atributos: aparência, 
textura, sabor, cor, valor nutricional e microbiológico, permitem reduzir 
as perdas quantitativas entre a colheita e o consumo.
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Produção de Bovinos e Sustentabilidade no Cerrado

Roberto Guimarães Júnior1

Introdução

O Cerrado Brasileiro ocupa uma área de 204,7 milhões de hectares 
(IBGE, 2004) na porção central do país, englobando parte de dez estados 
brasileiros (Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins), além do Distrito 
Federal (Fig. 1). Com relação ao uso da terra, as pastagens cultivadas 
(26,5%) e as culturas agrícolas (10,5%) são as de maior representatividade 
e apresentam distribuição espacial bastante heterogênea (SANO et al., 
2008). Somente de pastagens cultivadas, a região possui 54 milhões de 
hectares, o que equivale a 53% dos 101,4 milhões de hectares dessas 
áreas em todo o país (IBGE, 2009). Isso demonstra que o Cerrado tem 
fundamental importância no fornecimento de carne e leite, uma vez que 
a exploração pecuária bovina no país é realizada essencialmente a pasto. 
Utilizando os dados do último Censo Agropecuário, (PEREIRA et al., 
2012) calcularam que, no ano de 2006, 41,96 % da carne e 40,10% do 
leite do Brasil foram produzidos no Cerrado. 

  

1 Pesquisador da Embrapa Cerrados. Rodovia BR 020, Km 18. CEP: 73310 – 970. Planal-
tina / DF. www.cpac.embrapa.br
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Figura 1. Distribuição espacial das classes de uso da terra no Bioma Cerrado no ano de 

2002. Fonte: Sano et al. (2008)

Apesar da reconhecida relevância do Cerrado para a produção 
animal e do Brasil como fornecedor de proteína de origem animal para 
o mundo (USDA, 2011), as produtividades da bovinocultura ainda são 
baixas no país. Tal situação pode ser atribuída, em grande parte, à perda da 
capacidade produtiva das pastagens. (VILELA et al., 2005) avaliam que, 
apesar de o bioma ser a mais importante região produtora de carne bovina 
do Brasil, de 50 % a 60 % de suas pastagens cultivadas se encontram 
em algum grau de degradação. De modo geral, o manejo inadequado dos 
pastos, principalmente taxas de lotação acima da capacidade de suporte, e 
a falta de reposição de nutrientes (adubações de manutenção) englobam 
as principais causas responsáveis pelo processo (ZILMMER et al., 2002; 
VILELA et al., 2011). Essa situação afeta negativamente as produções por 
animal e por área, e acarreta ineiciência do processo produtivo como um 
todo, exigindo maior uso de área e recursos naturais. Em contraponto, tem 
sido crescente a demanda da sociedade mundial por modelos de produção 
que sejam capazes de conciliar preservação ambiental e fornecimento de 
alimentos para a população. Sob essa ótica, sistemas de integração lavoura-
pecuária-loresta surgem como alternativa. 
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Produção de alimentos e sustentabilidade

Segundo a FAO (2009) um dos grandes desaios a serem 
enfrentados para as próximas décadas será promover a segurança alimentar 
de um bilhão de famintos no mundo e também dobrar a produção de 
alimentos para atender 9,2 bilhões de pessoas em 2050. Mudanças no 
padrão de consumo de alimentos também continuarão ocorrendo, sendo 
veriicado um crescimento na ingestão de proteína de origem animal 
em determinados países. Como exemplo, entre os anos de 1980 e 2005 
países em desenvolvimento aumentaram o consumo de carnes em 54% 
e de leite em 33%, enquanto que em países desenvolvidos, os consumos 
aumentaram em 7% e 5%, respectivamente. Esse fenômeno pode ser 
explicado pelo crescimento econômico, aumento na renda per capta da 
população e urbanização, especialmente em países em desenvolvimento. 
Esses países também serão os responsáveis por atender grande parte da 
demanda mundial por alimentos e o Brasil um dos importantes atores 
nesse processo, por ainda apresentar grande potencial de expansão de área 
para essa inalidade (BROWN, 2004).

A bovinocultura teve grande importância no desbravamento de 
diversas regiões do Brasil e principalmente no passado, esteve associada 
a uma exploração extrativista, com baixo uso de insumos. Na década de 
1950 se produziam 1.084 milhão de toneladas de equivalente-carcaça em 
107,6 milhões de hectares de pasto, sendo a produtividade de 10,1 kg 
de equivalente-carcaça/ha e uma taxa de lotação igual a 0,44 animal/ha. 
Decorridos cinquenta e seis anos, a produção de carne teve um acréscimo 
de 535%, sendo produzidas 6.887 milhões de toneladas de equivalente-
carcaça em 158,8 milhões de hectares de pasto. Durante esse período, a 
produtividade aumentou 331% e a taxa de lotação 145%, passando para 
43,4 kg de equivalente-carcaça/ha e 1,08 animal/ha, respectivamente 
(IBGE, 2009). Destaca-se que muito foi feito ao longo dos anos, gerando 
ganhos em produtividade, em função do desenvolvimento, transferência 
e adoção de tecnologias, como melhoramento genético de forrageiras e 
de animais, melhoria no manejo nutricional (utilização de suplementos 
minerais, suplementos protéico-energéticos e coninamento) e sanitário do 
rebanho, etc. Portanto, esses ganhos em produtividade foram os principais 



77

responsáveis pelo aumento da produção de carne, em detrimento da 
expansão da área de pastagem, que não aumenta no Brasil desde o ano de 
1985. 

A palavra sustentabilidade, amparada nos seus pilares de viabilidade 
técnico-econômica, equidade social e adequação ambiental, tem sido 
frequentemente utilizada por diferentes setores da economia e esses 
parâmetros incorporados em avaliações de sistemas produtivos. Na 
produção de bovinos não tem sido diferente, uma vez que mesmo com 
os ganhos de produtividade veriicados nos últimos anos, o potencial 
para melhoria dos índices produtivos na atividade seja para produção de 
leite ou de carne é signiicativo. Somando-se a isso, questões ambientais 
relacionadas à emissão de gases de efeito estufa têm pressionado o setor 
para se tornar cada vez mais eiciente. 

Integração Lavoura-Pecuária

Maior eiciência no uso de insumos, melhoria das condições 
químicas, físicas e biológicas do solo, otimização do uso da terra, ganhos 
em produtividade agrícola e pecuária, aumento do luxo de caixa, pela 
diversiicação de cultivos/receitas, e redução do risco econômico da 
atividade são algumas das vantagens da adoção de sistemas que integram 
a agricultura, a pecuária e loresta (iLPF). Por deinição, a iLPF é uma 
estratégia que visa a produção sustentável, que integra atividades agrícolas, 
pecuárias e lorestais realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em 
sucessão ou rotacionado, e busca efeitos sinérgicos entre os componentes 
do agroecossistema, contemplando a adequação ambiental, a valorização 
do homem e a viabilidade econômica (BALBINO et al., 2011).

Essa tecnologia tem grande aplicabilidade para recuperação da 
capacidade produtiva de pastagens, por meio do plantio consorciado 
do pasto com uma cultura anual, trazendo ganhos diretos para as 
produtividades da bovinocultura. Nesse modelo, o pasto faz aproveita os 
corretivos e fertilizantes utilizados para a cultura anual (milho, sorgo, etc.) 
e o produtor tem a possibilidade de amortizar cerca de 90% do custo de 
formação das pastagens renovadas com a venda do grão (YOKOYAMA et 
al., 1999). Outra vantagem da iLP para essa inalidade é a possibilidade 
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de poder contar com novas áreas de pastagem em períodos pré-deinidos, 
dependendo da forma como os cultivos estão sistematizados na fazenda. 

O estabelecimento de pastagens pela iLP, em torno de sessenta dias 
após a colheita da cultura anual possibilita a produção de forragem inicial 
no período seco do ano, época crítica para a produção animal. De acordo 
com (KLUTHCOUSKI et al., 2000) o residual de chuvas no período 
permite o rápido desenvolvimento da forrageira. O potencial de produção 
de forragem em função do período após a colheita da cultura anual pode 
ser observado na Tab. 1. A Brachiaria brizantha produziu de 2 a 26,4 
toneladas de matéria verde por hectare (tMV ha-1) até o momento da 
colheita da cultura anual, de 19,8 tMV a 47 tMV após 22 dias e chegou a 
66,7 tMV ha-1 aos 57 dias. O fato de os pastos serem disponibilizados para 
pastejo após a colheita da lavoura permite que as gramíneas apresentem 
alta disponibilidade de forragem e se mantenham verdes por mais tempo 
durante a estação seca, retardando a necessidade de suplementação 
volumosa no cocho (SOBRINHO et al., 2008).

Tabela 1. Produção de forragem de Brachiaria brizantha em função do número de dias 

transcorridos após a colheita da cultura anual, no ano agrícola de 1999/2000.

1Dias após a colheita da cultura anual; 2Adubação com 30 Kg/ha 
de Nitrogênio em cobertura, 20 dias após a ceifa do milho. Adaptado de 
(KLUTHCOUSKI et al., 2000).

Além da forragem proveniente do pasto formado, os restos das 
culturas (restevas) de milho ou de sorgo e subprodutos agroindustriais, 

Cultura anual Local

Produção (t matéria verde ha
-1

)

0
1

16 22 40 45 50 57

Milho Sta. Helena / GO 26,4 - 47, 2 - - - -

Sorgo Sta. Helena / GO 3,6 - 19,8 28,8 - - -

Milho forrageiro Sta. Helena / GO 8,0 14,7 - - 43,5 - 43,8 -66,7
2

Sorgo forrageiro Sta. Helena / GO 2 - - - 37,0 - -

Sorgo forrageiro Luziânia / GO 4,5 - - - - 22,2 -

Milho forrageiro Luziânia / GO 4,8 - - - - 21,9 -
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como bandinhas de milho e soja, caroço de algodão e cascas de soja e 
algodão, podem poderão servir como fonte de alimento adicional para 
animais em pastejo. (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2010) avaliaram a 
disponibilidade de massa seca de forragem, de resteva de milho em áreas de

Figura 2. Proporção de resteva de milho sobre os teores de nutrientes digestíveis totais 
(NDT) da massa seca de forragem total (%), em áreas de iLP no oeste da Bahia. 

Fonte: Guimarães Júnior et al. (2010)

ILP no oeste da Bahia. As amostragens foram realizadas 30 dias após a 
colheita do milho, a composição química e as proporções de Brachiaria 
ruziziensis e em áreas de aproximadamente 450 ha destinadas à engorda 
de bovinos e a disponibilidade de pastagem variou de 4,3 a 4,9 tMS/ha-1 e 
de resteva de milho de 3,4 a 10,5 iMS/há-1. Como exercício de simulação, 
admitindo-se um consumo médio de 2,5 % do peso vivo e uma eiciência 
de pastejo de 50 %, em pasto de primeiro ano na seca, a oferta de 4,5 t 
de matéria seca por hectare (tMS ha-1)  possibilitaria recriar 1,6 novilho 
de corte, de aproximadamente 300 kg de peso vivo, por 180 dias na área. 
Segundo os autores, veriicou-se nítida preferência pelo consumo da 
pastagem em detrimento da resteva pelos animais em pastejo. Tal fato 
pode ser justiicado, em parte, pela redução signiicativa (P<0,001) da 
digestibilidade da dieta à medida que se aumentou a proporção de resteva 
na massa de forragem total. Pela equação de regressão (Fig.2) observa-
se que, na ausência da resteva de milho, o teor de NDT estimado pela 
digestibilidade in vitro da MS da pastagem seria de 58,6 %, um valor 
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elevado para pastagens tropicais no período seco do ano. 

O aumento na disponibilidade e na qualidade da pastagem 
permitem elevados níveis de produtividade, em fazendas que fazem uso 
de iLP. (BARCELLOS et al., 1999) demonstraram bem o impacto da 
recuperação de pastagens sobre um sistema de produção animal a pasto. 
O desempenho de bovinos em pastagens recuperadas por diferentes 
estratégias e submetidas a uma mesma pressão de pastejo foi superior 
(P<0,01) quando os animais foram recriados em pastagens estabelecidas 
em consórcio com milho, arroz ou renovadas com adubação (Tab. 2). O 
maior ganho de peso por animal, associado às maiores taxas de lotação ao 
longo do ano possibilitou produtividades anuais que variaram de 19,8 a 
22,3@/ha nas pastagens renovadas, contrastando com as 3,4 @/ha obtidas 
no pasto referência (em degradação).

Tabela 2. Capacidade de suporte e desempenho de bovinos recriados, no período de 9 aos 
24 meses de idade, em pastagens renovadas com diferentes estratégias e submetidas a uma 
pressão de pastejo de 7% em pastejo rotacionado, em um solo arenoso no Município de 

Brasilândia, MS.

Calagem e adubação: 3,0 t/ha de calcário, 454 kg/ha da fórmula 
04-30-16, 39 kg de FTE BR 12/ha, 32 kg de sulfato de zinco/ha e 250 
kg de sulfato de amônia em cobertura. 2Calagem e adubação: 2,0 t/ha 
de calcário,300 kg/ha da fórmula 04-30-16, 30 kg de FTE BR 12/ha, 20 
kg de sulfato de zinco/ha e 100 kg de sulfato de amônia  e 50 de KCl/ha 
em cobertura. 3Calagem e adubação: 1,4 t/ha de calcário,165 kg/ha de 
superfosfato simples. 4 Sob o manejo da fazenda (pastejo contínuo sem 
ajuste de oferta). 5 UA=450 kg de peso vivo. 6 Valores seguidos de mesma 
letra não diferem estatisticamente pelo teste t (P>0,01). Fonte: Adaptado 
de Barcellos et al., (1999).

Estratégias de renovação
Lotação (UA/ha)

5
Ganho de peso

(g/animal/dia)
6

Produtividade

(@/ha/ano)Chuvas Seca

Milho
1

3,04 0,83 443
a

22,3

Arroz
2

2,79 0,83 434
a

19,8

Renovação com adubação
3

2,55 0,80 467
a

19,9

Pastagem em degradação
4

1,20 0,60 211
b

3,4
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Sistemas de integração lavoura-pecuária apresentam grande 
potencial como estratégia mitigadora, seja pelo aumento da eiciência 
no uso de insumos e recursos naturais, seja como dreno de carbono da 
atmosfera, através da recuperação de pastagens degradadas (SALTON, 
2005). Levando-se em consideração a área de pastagens degradadas em todo 
o Brasil, pode-se ter a dimensão dos benefícios que essa tecnologia pode 
proporcionar. Atualmente, a integração lavoura-pecuária é oicialmente 
reconhecida pelo governo brasileiro como alternativa para redução 
das emissões de gases de efeito estufa pela agropecuária. Na proposta 
apresentada na 15ª reunião da conferência das partes (COP 15) do painel 
intergovernamental sobre mudança do clima, a iLP foi mencionada como 
uma das atividades mitigadoras nacionalmente apropriadas (Nationally 
Appropriate Mitagation Actions - NAMAs). Nesse documento, o governo 
se comprometeu a implantar a tecnologia em 4 milhões de hectares, com 
um impacto esperado de redução de emissão da ordem de 18 a 22 milhões 
de toneladas de CO2eq

 até o ano de 2020. Além de outras atividades 
mitigadoras, também faz parte da proposta, recuperar 15 milhões de ha de 
áreas de pastagens degradadas, o que reduziria a emissão de 83 a 104 milhões 
de toneladas de CO

2eq
. A adoção da iLP também tem sido incentivada pelo 

Programa Agricultura de Baixa emissão de Carbono (ABC), do Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que faz parte das ações do Plano 
Agrícola e Pecuário. 

Considerações Finais

Sistemas de produção como a integração lavoura-pecuária-
loresta, apresentam grande potencial para aumentar a produtividade 
da bovinocultura no Cerrado e por consequência no Brasil, de maneira 
sustentável.
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A Utilização de Metabólitos Secundários de Espécies Vegetais 
na Agricultura

Danielle Rodrigues dos Santos1 

 Rosa Maria Carvalho Carrijo2

 

Desde os tempos mais remotos, o homem tem buscado na natureza 
recursos para sua subsistência e também para melhorar sua condição de vida. 
Entre estes recursos destacam-se as espécies vegetais, que têm sido utilizadas 
não somente como alimento, mas também como fonte de materiais para 
adorno, moradia, vestuário, para o tratamento ou prevenção de doenças 
e controle de pragas na agricultura, sendo que a seleção das espécies 
úteis ao homem só foi possível após um longo período de observação e 
experimentação (LORENZI & MATOS, 2002). Este emprego tão vasto 
é explicado, ao menos em parte, pela grande capacidade biossintética das 
espécies vegetais.

Sabe-se que as espécies vegetais são seres altamente complexos do 
ponto de vista de sua composição química, resultante de suas características 
genéticas e suas capacidades sintéticas. Desta forma, as plantas são capazes 
de sintetizar uma ampla variedade de compostos orgânicos denominados 
metabólitos primários as macromoléculas essenciais ao seu desenvolvimento 
e manutenção, e os metabólitos secundários aos constituintes que garantem 
vantagens para a sua sobrevivência e perpetuação da espécie em seu 
ecossistema (SANTOS, 2003).

De acordo com Harbone (1988), a ampla variedade de metabólitos 
secundários em plantas é, ao menos em parte, explicável pela necessidade 
das espécies vegetais terem que se adaptar ao ambiente em que vivem 
por meio da adequação de sua estrutura e de seu metabolismo, diferente 

1 Farmacêutica, mestre e doutora em Farmacologia, docente responsável pela disciplina de 
Plantas Medicinais do curso de Agronomia do Centro Universitário do Planalto de Araxá, 
Araxá-MG. daniellesantos@uniaraxa.edu.br

2 Química, mestre e doutora em Química Orgânica, docente responsável pela disciplina 
Química Orgânica do curso de Agronomia do Centro Universitário do Planalto de Araxá, 
Araxá-MG. rcarrijo@netsite.com.br
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dos animais que podem se deslocar para ambientes mais favoráveis à sua 
subsistência e sobrevivência.

Embora o metabolismo secundário não seja considerado essencial 
para que uma espécie vegetal complete seu ciclo de vida, ele desempenha 
um papel importante na interação das plantas com o ambiente, e com 
os fatores bióticos suas principais variáveis. Desta forma, os compostos 
oriundos do metabolismo secundário representam o mecanismo pelo qual 
as espécies vegetais podem responder e se adaptar às variações do meio. 
Desse modo, os metabólitos secundários possuem um papel importante 
contra a herbivoria, ataque de patógenos, competição entre plantas e 
atração de organismos benéicos como polinizadores, dispersores de 
semente e microrganismos simbiontes. Não obstante, estes metabólitos 
também apresentam ação protetora em relação a estresses abióticos, tais 
como mudanças de temperatura, baixa disponibilidade hídrica, elevados 
níveis de luz e exposição à radiação ultravioleta, bem como a deiciência de 
nutrientes (PERES, 2004).

Por apresentarem atividades biológicas importantes, estes 
metabólitos secundários despertaram interesse comercial tanto na área 
farmacêutica quanto na área alimentícia, de cosméticos/perfumaria, 
agronômica, entre outras (SANTOS, 2003). Dentro desta perspectiva, os 
metabólitos secundários de espécies vegetais são considerados as fontes mais 
promissoras de substâncias químicas úteis no desenvolvimento de novas 
moléculas com potencial utilização como fármacos, defensivos agrícolas, 
fragrâncias, corantes, lavorizantes, entres outros produtos.

Em virtude da demanda cada vez maior pela produção de alimentos, a 
produção agrícola tem-se caracterizado pelas monoculturas extensivas, com 
baixa diversidade de espécimes, e pelo intensivo emprego de fertilizantes 
químicos sintéticos e agrotóxicos (AGUIAR-MENEZES, 2005). Apesar 
da utilização de agrotóxicos ter contribuído para o aumento da produção 
agrícola, o uso indiscriminado destes produtos por várias décadas levou 
ao acúmulo de resíduos tóxicos em alimentos, contaminação de cursos 
d’água e do solo, intoxicação de produtores rurais, seleção de pragas 
resistentes, além da ruptura do emprego de um controle biológico de 
pragas (CORRÊA & SALGADO, 2011). Além destes impactos negativos 
sobre a saúde humana e ambiental, o uso destes agrotóxicos também se 
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relete nos custos da produção agrícola e na balança comercial do país, uma 
vez que estes produtos são, em sua maioria, importados e de custo elevado 
(AGUIAR-MENEZES, 2005).

Esta situação promoveu a necessidade de métodos mais seguros no 
controle de pragas agrícolas, o que tem levado a busca de novos princípios 
ativos de origem vegetal, os chamados inseticidas botânicos (ARNASON 
et al., 1990). Estes inseticidas podem ser utilizados sob diferentes formas 
sendo extraídos de diferentes de espécies vegetais com água ou solventes 
orgânicos, ou na forma de pós obtidos a partir da moagem do próprio 
material vegetal (CLOYD, 2004). Entretanto, a toxicidade de uma planta 
contra insetos, não a qualiica necessariamente como um inseticida. Vários 
aspectos devem ser levados em consideração tais como: forma de extração 
e conservação dos extratos, eicácia em baixas concentrações, ausência de 
toxicidade para mamíferos e animais superiores, facilidade na obtenção, 
manipulação, aplicação e viabilidade econômica (VIEGAS-JÚNIOR, 2003).

Os inseticidas botânicos já foram muito populares nas décadas de 30 
e 40 do século passado e o Brasil foi grande produtor e exportador destes 
produtos, substâncias como piretro, rotenona e nicotina, que apresentam 
maior segurança no uso agrícola e menor impacto ambiental (AGUIAR-
MENEZES, 2005). No entanto, apesar de vantajosos e promissores, os 
inseticidas botânicos apresentavam problemas como variações na eiciência 
relacionadas às diferenças na concentração do ingrediente ativo presente 
nas plantas, sendo assim gradativamente substituídos pelos inseticidas 
sintéticos (COSTA et al., 2004) e o que muito contribuiu para a redução 
de pesquisa sobre a utilização de plantas inseticidas a partir dos anos 40.

Mesmo com características indesejáveis, o interesse por substâncias 
químicas menos tóxicas a saúde humana e ao meio ambiente, além da 
demanda crescente por produtos alimentícios saudáveis e isentos de 
resíduos de agrotóxicos, tem sido alvo de pesquisas recentes como relatado 
no trabalho de revisão de CORRÊA (2011). Muitos estudos têm sido 
realizados avaliando a atividade biológica de metabólitos secundários de 
espécies vegetais contra um grande número de patógenos e artrópodes e 
diversas plantas têm sido descritas com potencial inseticida (SHAALAN 
et al., 2005).Os inseticidas botânicos podem apresentar diferentes efeitos 
sobre os insetos: podem apresentar efeito de repelência, inibição de 
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oviposição e da alimentação, alterações no sistema hormonal, causando 
distúrbios no desenvolvimento, deformações, infertilidade e mortalidade 
nas diversas fases dos insetos, sendo que a extensão dos efeitos e o tempo de 
ação são dependentes da dosagem utilizada, de maneira que a morte ocorre 
nas dosagens mais elevadas e os efeitos menos intensos e mais duradouros 
nas dosagens menores (ROEL, 2001).

Segundo revisão da literatura apresentada por Aguiar-Menezes 
(2005) e baseada no trabalho Cloyd (2004), a utilização de inseticidas 
botânicos apresenta vantagens e desvantagens como apresentado no 
(quadro 1).

Quadro 1. Vantagens e desvantagens da utilização de inseticidas botânicos (Adaptado de 

Aguiar-Menezes, 2005).

VANTAGENS DESVANTAGENS

Rápida degradação e consequente menor 

persistência no ambiente, reduzindo seus 

impactos sobre os organismos benéicos, 

homem e ambiente, e reduzido efeito 

residual.

Baixa toxicidade e deiciente ação sistêmica, 

o que faz com que alguns inseticidas 

botânicos não sejam eicientes contra pragas 

que se alocam no interior de frutos ou ramos.

Ação rápida, matando, paralisando ou 

reduzindo a capacidade de alimentação das 

pragas logo após a sua aplicação.

Rápida degradação, sendo necessário o uso 

conjunto de outras substâncias para um 

efeito sinérgico.

Baixa ou moderada toxicidade sobre 

humanos, mamíferos e abelhas.

Baixa persistência, exigindo várias 

aplicações e elevando os custos.

Seletividade contra pragas, sendo menos 

danosos a insetos benéicos quando 

comparados a inseticidas sintéticos.

Escassas informações sobre a eicácia e 

segurança com o uso crônico, bem como 

falta de informações sobre limites toleráveis 

em alimentos.

Menor efeito itotóxico quando aplicado 

nas doses/concentrações recomendadas.

Disponibilidade da matéria-prima vegetal 

para obtenção de grandes quantidades do 

inseticida botânico.

Menor custo e fácil acesso a algumas 

espécies. 

Falta de padronização de composição 

química e controle de qualidade e 

Obtenção a partir de fontes renováveis. Diiculdade de registro pelo Ministério da 

Agricultura.
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Outras limitações importantes na utilização de extratos vegetais 
na agricultura são a diiculdade para o isolamento de princípios ativos e 
diferentes concentrações nas diferentes partes vegetais, além da variação 
na disponibilidade de matéria-prima, a seleção de solventes, bem como a 
falta de informações técnicas sobre conservação e aplicação dos produtos 
(COSTA et al., 2004).

Para avaliação da atividade de produtos de origem vegetal contra 
insetos e posterior isolamento da substância ativa, pode-se utilizar 
extratos brutos de plantas preparados com diversos solventes (hexano, 
diclorometano, acetato de etila, metanol e água). Em seguida, os extratos 
ativos são fracionados através dos métodos cromatográicos e as frações 
obtidas são retestadas, repetindo-se o processo até o isolamento do(s) 
composto(s) ativo(s) (COSTA et al., 2004). (GALLO et al., 2002) 
consideram como vantajosa a presença de mais de um composto ativo 
nos inseticidas botânicos, pois reduz a possibilidade de desenvolvimento 
de resistência pelos insetos. No entanto, as variações na composição e no 
teor dos extratos vegetais, dependendo do estágio da planta e também da 
estrutura vegetal utilizada, diicultam o estabelecimento da relação entre 
o efeito e o composto ativo, bem como entre o efeito e a concentração 
utilizada. Além disso, as condições edafoclimáticas sob as quais as 
plantas se desenvolvem podem interferir em sua composição química e, 
consequentemente, na composição de seus extratos (GOBBO-NETO & 
LOPES, 2007).

Vale ressaltar que a utilidade das espécies vegetais para o controle 
de pragas não se limita ao emprego de seus extratos ou substâncias isoladas 
a partir seus órgãos vegetais, pois estas substâncias podem também servir 
de protótipos para a síntese de novos compostos com atividade inseticida 
(AGUIAR-MENEZES, 2005).

As espécies botânicas mais promissoras como plantas inseticidas 
pertencem às famílias Meliaceae, Rutaceae, Asteraceae, Annonaceae, 
Labiateae e Canellaceae (JACOBSON, 1989 apud TORRES et al., 2001). 
A tabela 2 mostra alguns dos principais inseticidas botânicos com suas 
respectivas origens botânicas e toxicidade aguda representada pela dose 
letal 50 (DL50).
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Tabela 2. Alguns dos principais inseticidas de origem vegetal e suas respectivas origens e 

DL50 oral (mg da substância/Kg de peso corporal de ratos).

Inseticida Origem DL50 oral (mg/Kg)*

Nicotina Folhas de Nicotiana tabacum 50-60

Rotenona Raízes de Lonchocarpus sp. e Derris sp. 350

Riania Raízes e caules lenhosos de Ryania 

speciosa

750-1.200

Piretrina ou piretro Sementes e lores de Chrysanthemum 

cinerariaefolum e C. cineum

1.200-1.500

Oleos de citrus Casca de laranja e de outras frutas 

cítricas as quais contem limoneno 

(90%) e linalol

4.000-5.000

Piperina Extrato de pimentas do gênero Piper 200-330

Sabadilha Sementes de Schoenocaulon oicinale 5.000

Nim Sementes de Azadirachta indica 13.000

 Adaptado de Cloyd (2004). * Quanto menor a DL50, maior a toxicidade aguda da 

substância.

Segundo Edwards & Wrateten (1981 apud Menezes, 2005) as 
substâncias químicas secundárias também ocorrem em animais, porém 
mais de 80% de todas as substâncias químicas naturais conhecidas são de 
origem vegetal, sendo conhecidas mais de 30000 estruturas químicas de 
compostos vegetais secundários.

Metabólitos secundários são frequentemente caracterizados como 
quantitativos ou qualitativos. Metabólitos qualitativos são deinidos como 
toxinas que interferem no metabolismo dos herbívoros, frequentemente 
bloqueando reações bioquímicas especíicas. Esses metabólitos estão 
presentes nas plantas em concentrações relativamente baixas (geralmente 
menos de 2% do peso seco), e seus efeitos independem da dosagem em 
que são ingeridos. Essas defesas apresentam propriedades que facilitam sua 
síntese, transporte e armazenamento (como por exemplo, solubilidade em 
água, pequeno tamanho molecular e baixo custo energético).

Compostos quantitativos são aqueles presentes em alta concentração 
nas plantas (de 5% a 40% do peso seco) e são igualmente efetivos tanto 
contra herbívoros especialistas como generalistas. A maioria dos metabólitos 
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quantitativos funciona reduzindo a digestibilidade, tornando a parede 
celular das plantas indigerível aos animais. Os efeitos dos compostos 
quantitativos são dependentes da dosagem, e, portanto quanto maior a 
proporção desses compostos, menos nutrientes o herbívoro consegue 
obter ao se alimentar dos tecidos vegetais. Por serem geralmente moléculas 
grandes, essas defesas são energeticamente custosas para sintetizar e manter, 
e frequentemente levam mais tempo para sintetizar e transportar do que 
os compostos qualitativos. Portanto, essas substâncias devem exercer um 
papel importante na planta (THEIS & LERDAU, 2003).

Os metabólitos secundários de plantas podem ser divididos em 3 
grandes grupos de moléculas com base na sua origem biossintética: terpenos, 
compostos fenólicos e compostos nitrogenados (alcalóides) (VIZZOTO 
et al., 2010). Os terpenos são feitos a partir do ácido mevalônico (no 
citoplasma) ou do piruvato e 3-fosfoglicerato (no cloroplasto). Os compostos 
fenólicos são derivados do ácido chiquímico ou ácido mevalônico. Por 
im, os alcalóides são derivados de aminoácidos aromáticos (triptofano, 
tirosina), os quais são derivados do ácido chiquímico, e também de 
aminoácidos alifáticos (ornitina, lisina) (Figura 1) (PERES, 2004).

Figura 1. Principais vias do metabolismo secundário e suas interligações. 

Fonte: Peres, 2004.

Compostos fenólicos

Os compostos fenólicos são substâncias que apresentam o grupo 
fenol (grupo hidroxila junto ao anel aromático) em sua estrutura, sendo 
encontrados nas plantas mais de 10000 derivados. Essa diversidade química 
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pode ser responsável por variações em propriedades como solubilidade ou 
até mesmo a variedade de funções nas plantas, entre elas, atuam reduzindo 
o crescimento de plantas competidoras adjacentes (alelopatia). Por exemplo, 
diversas espécies de sorgo (Sorghum sp.) interferem no desenvolvimento de 
outras plantas, assim o cultivo de outras culturas no solo onde foi plantado 
sorgo ica prejudicado. Este efeito se deve, em grande parte, a presença do 
composto sorgoleona (composto fenólico pertencente à classe das quinonas) 
formado pela oxidação da diidrosorgoleona, substância exsudado pelas raízes 
do sorgo (FERREIRA et al., 1999 apud BARBOSA, 2011).

Como já mencionado, os compostos fenólicos são biossintetizados 
por duas vias básicas (Figura 1), porém a síntese via ácido chiquímico 
(Figura 2) é responsável pela maioria destes nas plantas (PERES, 2004).

Figura 2. Via do ácido chiquímico para biossíntese de compostos fenólicos e alguns 
alcalóides . Fonte: Peres, 2004.
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A via do ácido chiquímico está presente em plantas, fungos e bactérias, 
mas não em animais. Por isso, os aminoácidos triptofano e fenilalanina são 
considerados essenciais na dieta humana. Uma importante enzima nessa 
via é 5-enolpiruvil-3- fosfochiquimato (EPSP sintase), sendo o herbicida 
glifosato um conhecido inibidor dessa enzima (Figura 3). Quanto mais 
glifosato a planta recebe, mais acumula ácido chiquímico causando a morte 
desta. Existe um gene que codiica uma forma mutante da enzima EPSP, 
a qual deixa de ser inibida pelo glifosato (GALLI e MONTEZUMA, 
2005; FERREIRA et al., 2005; RODRIGUES, 2005). Tal gene tem sido 
utilizado para produção de plantas transgênicas resistentes a herbicidas, 
como por exemplo, a soja Roundup Ready®.

 

Figura 3. Ação do glifosato e de micronutrientes na rota do ácido chiquímico que leva a 
formação de compostos envolvidos na defesa da planta contra pragas e doenças. Fonte: 

Yamada & Castro, 2007.

Contudo, a principal enzima da via do ácido chiquímico é a 
fenilalanina amônio liase (PAL) (PERES, 2004). Entre as substancias 
formadas após a ação da PAL estão o ácido benzoico o qual da origem ao 
ácido salicílico, as ligninas, lavonoides e antocianinas. 
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Alcalóides
 

Os alcalóides são compostos orgânicos que possuem pelo menos 
um átomo de nitrogênio presente em anéis heterocíclicos. Em poucos 
caso pode estar presente como amina primária ou como grupo amônio 
quaternário. Na sua grande maioria os alcalóides possuem caráter alcalino, 
pois a presença do átomo de N representa um par de elétrons não 
compartilhados. Os alcalóides são sintetizados no retículo endoplasmático, 
concentrando-se, em seguida, nos vacúolos e, dessa forma, não aparecem 
em células jovens. Essa classe de compostos do metabolismo secundário 
é famosa pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no 
sistema nervoso, sendo muitas delas largamente utilizadas como venenos 
ou alucinógenos. O isolamento da morina, em 1806, pelo farmacêutico 
alemão Friedrich Sertürner, deu origem ao estudo dos alcalóides.

Quando administrados em animais, a maioria dos alcalóides produz 
efeitos isiológicos tóxicos, sendo sua toxicidade relacionada à dosagem 
(SOLOMONS & FRYLE, 2012) comprovando a função de proteção dos 
alcalóides nas plantas. No entanto, acredita-se que atuem também como 
reserva de nitrogênio, reguladores do crescimento, do metabolismo interno 
e da reprodução, como agentes de desintoxicação e transformação simples 
de outras substâncias nocivas ao vegetal, proteção para raios ultravioleta.

A maioria das estruturas dos alcalóides pode derivar de estruturas de 
heterociclos nitrogenados como as de:

 

Por exemplo, a nicotina é um derivado da piridina sendo encontrada 
nas folhas de tabaco. Em doses pequenas age como estimulante, porém em 
doses maiores é muito prejudicial. Os sais de nicotina são usados como 
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inseticidas. A coniina, do veneno cicuta, é um derivado da piperidina 
(SOLOMONS & FRYLE, 2012).

Figura 4. Estruturas de alguns alcalóides presentes em plantas.

Terpenos

Os terpenos ou terpenóides são a classe estruturalmente mais variada 
de produtos vegetais. São hidrocarbonetos apresentando na sua maioria 
uma ou mais ligações duplas ou representantes das funções oxigenadas. 
O nome terpenóide ou terpeno deriva do fato de que os primeiros 
membros da classe foram isolados da terebentina. Todos contém um 
múltiplo de 5 carbonos e são biossinteticamente derivados dos precursor 
isopentenilpirofosfato (IPP-C5) obtido do ácido melavônico A unidade de 
5 carbonos que se repete apresenta o esqueleto igual ao do isopreno, assim 
também podem ser classiicado de acordo com o número de unidades de 
isopreno que os constituem (Tabela 3).

A maioria dos terpenos ou terpenóides possui esqueletos de 10, 
15, 20 ou 30 átomos de carbono sendo classiicado como: monoterpenos 
contém 10 carbonos e são derivados de dois difosfatos de isopentenila, os 
sesquiterpenos contem 15 carbonos e são derivados de três difosfatos de 
isopentenila, os diterpenos contem 20 carbonos e são derivados de quatro 
difosfatos de isopentenila e assim por diante.
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Tabela 3. Principais terpenóides encontrados nas plantas. Fonte: Peres, 2004.

Unidades de 

Isoprenos

Átomos 

de C
Nome Exemplos

1 5 Isopreno Cadeia lateral das Cks*

2 10 Monoterpenos piretróides e óleos essenciais

3 15 Sesquitermpenos ABA*, lactonas

4 20 Diterpenos GAs*, taxol

6 30 Triterpenos Esteróides (BR*), saponinas

8 40 Tetraterpenos Carotenóides

N N Politerpenos Borracha

*Classes hormonais: citocininas (CKs), ácido abscísico (ABA), giberelinas (GAs), e brassi-

noesteróides (BR).

Nos vegetais são comuns os mono e sesquiterpenos, apresentando 
papel ecológico importante, sendo responsáveis por diversas interações 
entre plantas, insetos e outros. A tabela a seguir apresenta resumidamente 
as classes de terpenos com funções de proteção em plantas (Quadro 2).

Quadro 2. Terpenos com funções de proteção de plantas.

Exemplo de 
terpenos

Localização na planta Funções

Piretróides Presentes em folhas e lores 
de crisântemo tem enorme 
poder inseticida (ésteres de 
monoterpenos).

Piretróides naturais e sintéticos 
são usados na fabricação de 
inseticidas devido sua baixa 
persistência no ambiente e 
toxicidade para mamíferos.

Monoterpenos Presentes em dutos resiníferos 
de coníferas, como pinheiro 
e abeto, são tóxicos para 
numerosos insetos.

Muitas coníferas respondem à 
infestação do besouro da casca 
produzindo mais monoterpe-
nos.

Óleos essenciais Presentes em várias espécies de 
plantas dão um odor caracterís-
tico às folhas, são repelentes de 
insetos (são misturas de mono e 
sesquiterpenos voláteis).

Em milho, algodão e outras es-
pécies estes óleos essenciais são 
produzidos e evaporados após 
o ataque de insetos, inibindo a 
ovoposição e atraindo os preda-
dores e parasitas desses insetos 
(promissor mecanismo ecológi-
co no controle de pragas).
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Limonóides Tem sabor amargo e atuam 
como antiherbívoros e são en-
contradas em citrus (triterpe-
nos não voláteis).

A azadiraquitina (50 ppb) tem 
grande potencial comercial 
como agente no controle 
de insetos devido sua baixa 
toxicidade em mamíferos.

Fitoecdisonas Têm estrutura básica semelhante 
ao do hormônio da muda de 
insetos (esteróides).

Ingeridos pelos insetos eles inter-
rompem a muda e outros proces-
sos do desenvolvimento, podem 
ser letais.

Cardenolídeos Têm sabor amargo e são 
extremamente tóxicos para 
animais superiores (triterpenos 
glicosilados).

São utilizados, em doses con-
troladas, em humanos, no 
tratamento de doenças cardía-
cas (diminuem e fortalecem os 
batimentos cardíacos).

Saponinas Tem ação detergente e emulsi-
icante (esteróides e triterpenos 
glicosilados).

A sua toxicidade é dada 
pela capacidade de formar 
complexos com esteróides, 
interferindo em sua absorção 
pelo sistema digestivo e destruir 
membranas celulares.

Deve-se ressaltar a utilização substâncias repelentes ou atraentes 
das plantas sendo estes principalmente de natureza terpênica e conhecidas 
como óleos essenciais. Muitos são os trabalhos descritos na literatura onde 
estes óleos são utilizados como inseticidas botânicos como relatado na 
revisão de (KNAAK & FIUZA, 2010). Estas substâncias se acumulam 
em todos os órgãos vegetais e desenvolvem funções relacionadas com sua 
volatilidade. Exemplo dessa relação pode ser detectado pelo mecanismo 
de defesa do milho quando atacada por lagartas herbívoras da espécie 
Spodoptera exigua, pois um sinal químico é emitido o qual atrai fêmeas 
da vespa Cotesia marginiventris, um predador natural da lagarta, como 
representado na igura a seguir (BARBOSA, 2004). Na saliva das lagartas 
existe um composto chamado volacitina que quando em contato com as 
das folhas das plantas induz a produção de ácido jasmônico, este por sua 
vez desencadeia a produção de uma mistura de compostos voláteis como o 
indol e outros terpenos. Os compostos voláteis atraem a vespa para o local 
que ali encontram as lagartas, seu alimento natural.
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Figura 5. Sinais químicos envolvendo três níveis tróicos: milho, lagarta herbívora e vespa 

parasita da lagarta. Fonte: Barbosa, 2011.

A composição química dos óleos essenciais depende do clima, da 
estação do ano, das condições geográicas, do período de colheita e da 
técnica de destilação (MACIEL et al., 2002). Os principais constituintes 
desses óelos são monoterpenos, seguidos pelos sesquiterpenos e compostos 
aromáticos de baixo peso molecular. A função especíica dos óleos 
essenciais na planta ainda é desconhecida, podendo agir como inibidores 
de germinação, como proteção contra predadores, como atração de 
polinizadores, entre outras funções (REGNAULT-ROGER, 1997; 
ISMAN, 2006 apud KNAAK & FIUZA, 2010). Quanto à ação, os 
óleos essenciais controlam tanto bactérias Gram-positivas quanto Gram-
negativas, leveduras e fungos ilamentosos (PRASHAR et al., 2003). Além 
disso, esses compostos degradam mais rapidamente que os sintéticos, e 
alguns têm propriedades que favorecem os insetos benéicos.

Os óleos essenciais compreendem mais de 60 componentes indivi-
duais, entre eles: hidrocarbonetos terpênicos, alcoóis simples e terpênicos, 
aldeídos, cotonas, fenóis, ésteres entre outros (Figura 5), sendo a maioria 
representada por mono e sesquiterpenos (KNAAK & FIUZA, 2010).
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Figura 6. Estruturas de alguns monoterpenos (cânfora, eucaliptol), fenilpropanóides (sa-
frol, anetol) e sequiterpenos (farnesol, nerodiol) encontrados nos óleos essenciais em plan-

tas com ação biocidas.

Na escala nacional, ainda não há registro de produtos comerciais 
à base de óleos essenciais para o controle de pragas, porém na Europa 
e Estados Unidos já existem produtos comerciais formulados. Apesar 
das diiculdades envolvendo o registro dos produtos a base de plantas é 
realidade do interesse de todos os países por produtos menos agressivos á 
saúde e ao meio ambiente.

Nesta perspectiva, o uso de extratos vegetais surge como uma opção 
para o manejo integrado de pragas e que, associado a outras práticas, pode 
contribuir para a redução de doses e aplicações de herbicidas e inseticidas 
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sintéticos que apresentam problemas tanto a saúde humana quanto a 
ambiental.
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Trigo no Cerrado: Pão nosso de cada dia

Josiane Cristina de Assis1

Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café 
da manhã? Usado como sinônimo de vida e trabalho, o pão faz parte 
da cultura de muitos povos e tem um signiicado importante em várias 
religiões. Resultado do cozimento de uma massa feita com farinha de 
certos cereais, principalmente trigo, água e sal, ele pode ter sido um dos 
primeiros alimentos preparados pelo homem.

Acredita-se que o trigo foi cultivado pela primeira vez entre os rios 
Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, ao redor de 6 700 
anos A.C. Desde os primórdios da agricultura no sudoeste da Ásia, há 
cerca de 10 000 anos, as histórias do trigo e da civilização humana estão 
interligadas.

Na atualidade, todos os continentes apresentam um consumo 
elevado de trigo sendo utilizado na formulação de diversos produtos 
consumidos regularmente pela população. A exemplo dos pães no café 
da manhã e lanches; massas no almoço e jantar; biscoitos de vários tipos 
(DEWETTINCK et al., 2008). 

Devido a isso, por milhares de anos, o homem vem selecionando 
o trigo (Triticum aestivum L.) para adaptação de cultivo em diversos 
ambientes. Com a melhoria do manejo da cultura e a seleção de plantas, 
o trigo dispersou de sua região de origem, com clima mediterrâneo do 
oeste da Ásia, para outras regiões e é uma das plantas mais amplamente 
adaptadas no mundo. 

Além disso, sabendo-se que o trigo é um produto de grande 
importância econômica e alto consumo, estudos sobre o impacto desse cereal 
e seus produtos derivados na saúde do indivíduo têm sido desenvolvidos em 
vários países. No Brasil, algumas instituições têm desenvolvido pesquisas 
inovadoras nessa cultura, como pode se citar a Empresa Brasileira de 

1 Pesquisadora. Instituto Agronômico do Paraná. Área de Melhoramento Genético. Pólo de 
Ponta Grossa, PR. E-mail: josiane@iapar.br
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Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Em condições ideais de desenvolvimento, o rendimento potencial 
de uma cultivar de trigo pode ser de até 20 000 kg ha-1 (HANSON et 
al., 1982). No Brasil, a produtividade do trigo varia conforme a região, 
a cultivar utilizada e o tipo de manejo, mas o fator preponderante é o 
clima. A produtividade média no país é de aproximadamente 2 500 kg 
ha-1 (IBGE, 2010). 

Percebe-se que, a produção nacional média está bem abaixo do 
potencial da cultura. Associado a isso, existe um déicit na produção 
brasileira de trigo que vem se repetindo há vários anos (AGRIANUAL, 
2010), o que faz do Brasil um país altamente dependente da importação 
deste grão.

Isso porque nosso país até hoje produz apenas metade do trigo que 
consome. A demanda interna é de 10,2 milhões de toneladas, incluindo 
ração para animais e sementes para plantio. A indústria moageira beneiciou 
9,3 milhões de toneladas (t) em 2009, o que resultou em 7 milhões de t de 
farinha. Entre 2000 e 2009 o Brasil importou 61,7 milhões de t, resultando 
em uma despesa de US$ 10,4 bilhões (CONAB, 2012). A Argentina foi o 
principal fornecedor, com 51,6 milhões de t.

Mesmo com o Brasil apresentando condições técnicas de produzir 
todo o trigo consumido, infelizmente é mais favorável importar o cereal. 
Isso acontece porque os grandes moinhos estão no litoral e o custo marinho 
no Brasil é mais caro do que trazer da Argentina para o litoral. Para uma 
mudança nesse quando seria necessário uma política de sustentação, cabendo 
ao governo, setor produtivo e industrial trabalharem para que o cultivo do 
trigo fosse mais viável e mais atrativo aos produtores brasileiros.

Apesar das adversidades para a cultura do trigo no Brasil, os 
rendimentos de grãos obtidos têm sido crescentes, demonstrando a eiciência 
dos programas de melhoramento genético em desenvolver cultivares com 
alto potencial de rendimento e com qualidade de paniicação, similar à dos 
trigos argentinos e canadenses (FEDERIZZI et al., 2005). Sob o ponto de 
vista técnico, em 40 anos, o país passou de uma produção de trigo de 800 
kg ha-1 para 2,5 mil kg ha-1.
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No Brasil, a produção de trigo concentra-se na região Sul, que 
contribui com cerca de 90% da produção tritícola brasileira. Na região 
Central do Brasil (Minas Gerais, Goiás, oeste da Bahia, Distrito Federal e 
Mato Grosso), são produzidos 5% da produção nacional. 

Apesar da modesta produção, têm sido obtidas produtividades de 
até 7 000 kg ha-1. A colheita, entre inal e o começo de setembro, ocorre 
antes do restante do país. Como ainda é entressafra em outras regiões, o 
trigo produzido na região do Brasil Central normalmente garante melhor 
remuneração aos produtores. Além disso, o PH (Peso Hectolítrico) dos 
trigais cultivados nessa região tem sido considerado o melhor do Brasil. 
Esse é outro fator que garante alta rentabilidade aos produtores, uma vez 
que o PH é o fator de comercialização na hora da moagem dos grãos. Ou 
seja, quanto maior o PH, maior valor comercial.

No entanto, a região do Brasil Central, a exemplo da cidade de 
Araxá, MG, apresenta valores de temperaturas acima do ideal para o bom 
desenvolvimento da planta de trigo, que podem reduzir a produtividade 
de grãos.

Além do fato do trigo ser uma planta originária de clima frio, o 
que prejudica sua adaptação em regiões com temperaturas mais elevadas, 
estudos numéricos com modelos de circulação geral da atmosfera (GCM 
– general circulation models) indicam que é bastante provável que se 
veriique aumento de 1 a 6 ºC na temperatura média do ar, até o inal 
deste século, em vários locais do Planeta (IPCC, 2007).

Sabendo de todas essas adversidades e tendo em vista o mercado 
promissor para a cultura na Região do Brasil Central, alguns programas de 
melhoramento genético do trigo têm buscado alternativas para aumentar o 
potencial produtivo dessa espécie em ambientes com estresse de calor.

Mas então, o trigo é uma cultura importante para o Brasil?

Para responder a essa pergunta, deve se levar em conta algumas 
considerações. O primeiro ponto a se pensar é que a alimentação é um 
fator primordial na rotina diária da humanidade, não apenas por ser uma 
necessidade básica à sobrevivência do indivíduo, mas principalmente 
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porque a sua prática passou a ser associada à problemas de saúde, uma vez 
que o seu excesso ou carência pode causar doenças (ABREU et al., 2001).

Quando se pergunta para os brasileiros qual o prato que comem e 
não dispensam todos os dias, seja no almoço ou no jantar, grande parte dirá 
que é a combinação perfeita entre o arroz e feijão. O prato considerado o 
trivial básico da culinária tupiniquim, além de ser uma saborosa parceria, 
assegura um invejável arranjo de nutrientes. 

E no café da manhã a maioria gosta de um pãozinho com manteiga. 
Ou um pedaço de bolo. E sem falar naquela macarronada no im de semana 
ou numa pizza com os amigos. Vale a pena lembrar que todas essas delícias 
têm como ingrediente básico, na grande maioria das vezes, o trigo.

Estudos comprovam que depois do arroz, o pão francês é o produto 
de cereal mais consumido no Brasil (IBGE, 2004). O pão branco é muito 
popular e apresenta grande aceitação pelo consumidor devido a suas 
características de aroma, textura e sabor (POINOT et al., 2008). É um 
produto que faz parte da alimentação de todas as classes sócioeconômicas.

Além do indiscutível quesito alimentação, o trigo hoje é uma cultura 
importante em regiões não-tradicionais de cultivo. Como é o exemplo 
do Distrito Federal. Se para o setor político Brasília ainda não serve de 
referência no quesito produtividade, não se pode dizer o mesmo sobre a 
triticultura desenvolvida por lá. O cultivo do cereal responsável pelo ‘pão 
nosso de cada dia’ se encaixou muito bem às condições de clima, solo e 
altitude da região – e aliado à tecnologia de irrigação e à produção de 
cultivares adaptadas - o Distrito Federal se consagra como grande campeão 
em produtividade de trigo. 

Se por um lado a região do Cerrado se destaca com a alta 
produtividade, a qual também possui grande contribuição do estado de 
Goiás – com uma média de rendimento 3.764 kg ha-1 – de outro lado 
está o volume produzido, que ainda é muito baixo. E nesse quesito o Sul 
chega na frente, com o Estado de Santa Catarina sendo responsável pela 
produção da metade do trigo produzido no país.
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O trigo pode ajudar a melhorar as condições sociais no Brasil e 
no mundo?

Para responder a essa pergunta, basta saber que 925 milhões de 
pessoas no mundo não comem o suiciente para serem consideradas 
saudáveis. Ou seja, quase um bilhão de pessoas passam fome. Isso signiica 
que uma em cada sete pessoas no planeta vai para a cama com fome todas 
as noites. (FAO, 2012). Isso é assustador e esse quadro precisa mudar. 

Somado a esse fato, estima-se que em 2050 as pessoas terão uma 
renda mais elevada e a demanda por alimentos será maior, pressionando o 
sistema agrícola (ONU, 2012). O cálculo é que a produção de alimentos 
deverá ser 60% maior do que a atual para evitar que 300 milhões de 
adultos, jovens e crianças passem fome no mundo. Também em 2050, as 
alterações climáticas e os padrões climáticos irregulares levarão mais de 24 
milhões de crianças à fome. Quase metade dessas crianças vivem na África 
Subsaariana (FAO, 2012).

 Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais e tecnológicos, a 
falta de comida para milhares de pessoas no Brasil também continua. Esse 
processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com 
que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome e mais 65 milhões de 
pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, 
se alimentam de forma precária. Número extremamente elevado, tendo em 
vista a extensão territorial do país e que apresenta grande potencial agrícola.

Com certeza, vem a lógica da necessidade de aumento na produção 
de cereais, entre eles, o trigo. Isto porque os cereais são utilizados na 
alimentação humana há muito tempo, constituindo-se na principal fonte 
de energia do corpo humano, na forma de carboidratos e açúcares. Devido 
à quantidade consumida diariamente, os cereais acabam tornando-se 
também fonte de outros nutrientes, naturalmente presentes no grão, como 
proteínas, micronutrientes, ibras, entre outros (DEWETTINCK et al., 
2008). Sob o aspecto nutricional, o trigo desempenha um importante 
papel, ingerido em quantidades signiicativas em diversos países e acaba 
sendo, portanto, uma fonte importante de diversos nutrientes.

O trigo é considerado, principalmente, uma fonte de carboidratos 
visto que 90% da sua composição é constituída por essas substâncias, seja na 
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forma de amido, açúcares ou ibras. O amido do grão de trigo contém dois 
tipos de moléculas de carboidratos: a amilose e a amilopectina (proporção 
de 1:4). Durante a digestão, o amido é quebrado sucessivamente pela ação 
de enzimas, em moléculas cada vez menores, até alcançar sua unidade 
básica, a glicose, que é absorvida no intestino, sendo então utilizada como 
combustível pelo organismo (FERREIRA, 2008).

Muitos esforços vêm sendo empregados para o aumento da 
produção agrícola de trigo no mundo, dentre eles podem ser citadas 
melhorias nas técnicas de cultivo (irrigação, adubação, etc.) e obtenção de 
novas cultivares (manipulação genética, seleção e cruzamento de espécies). 
Apesar do aumento da produtividade, poucos estudos agronômicos visam 
à melhoria nutricional do trigo.

A qualidade tecnológica dos grãos de trigo é uma exigência das 
indústrias moageiras e paniicadoras, para oferecer produto de boa 
qualidade que atenda os consumidores. O melhoramento da qualidade 
representa uma oportunidade de se agregar valor de mercado aos produtos 
agrícolas. No caso do trigo, existe forte relação entre a qualidade e o preço 
(WRIGLEY, 1994).

Mas como é a qualidade do trigo produzido no Cerrado?

Essa é um das principais perguntas na vida do produtor da Região do 
Cerrado que decide investir nessa cultura. A qualidade do grão produzido 
é que determina a sua classiicação e utilização pela indústria e, claro, seu 
valor comercial. A substância que está por trás dessa classiicação é o glúten. 
É ele que determina o volume e a consistência da massa, ou tecnicamente, 
a “elasticidade” da farinha de trigo. 

Para a confecção de bolachas, pizzas e biscoitos, o trigo deve ter 
pouca capacidade de expansão, também chamada de baixa força de glúten. 
Nestes casos, o teor de glúten ica entre 25% e 30%. Já o pão de forma e 
o pão francês precisam de uma alta força de glúten, pois a massa precisa 
crescer bastante. Essa categoria responde pela maior parte do mercado de 
farinha de trigo. O macarrão é uma massa que não pode expandir, mas que 
precisa ter tenacidade para icar “al dente”. Nesse caso, sua força de glúten 
é baixa, mas a farinha precisa ser muito tenaz.
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O Norte e Oeste do Paraná, em função do clima, produz trigo de 
alta força de glúten, chamado de “trigo pão” e de “trigo melhorador”, 
enquanto o Sul (uma região mais fria) cultiva o trigo de baixa força de glúten, 
usado para produção de bolachas e pizzas, chamado de “trigo brando”. 

No Cerrado, distante mais de 1.500 quilômetros do Paraná, 
historicamente o maior produtor do Brasil, o trigo ganhou condições 
excepcionais de cultivo. Essa região hoje produz um grão de altíssima 
qualidade, superior inclusive à obtida na Argentina e Canadá, de acordo 
com Antônio Guerra, pesquisador da Embrapa Cerrados (EMBRAPA, 
2012). Semeado entre os meses de abril e maio e conduzido sob irrigação, 
esse trigo tem uma proposta diferente daquele produzido em sequeiro. 
Primeiro, porque é um produto que requer alta tecnologia, com custos 
entre 20% e 30% superiores por conta do uso dirigido de água. 

Outro motivo é que é uma cultura de oportunidade, ou seja, usufrui 
de uma infraestrutura já existente e de um momento que é extremamente 
propício ao seu cultivo. Todas as variedades plantadas no Cerrado são 
de trigo pão e melhorador, conforme a demanda da indústria moageira. 
Isso garante que o trigo cultivado nessa região seja de melhor qualidade 
industrial, em função de sua alta força de glúten e estabilidade.

Nas regiões onde ganhou espaço – Minas Gerais, Goiás e Distrito 
Federal –, o plantio do grão irrigado é feito depois da colheita de feijão, 
hortaliças, milho ou soja. Existem atualmente cerca de 800 mil hectares 
com pivôs de irrigação nas áreas de Cerrado. Deste total, 20% – ou 160 
mil hectares – podem ser cultivados anualmente com trigo em sistema de 
rotação de culturas. 

Por se tratar de uma agricultura de alta tecnologia, nunca se perde 
dinheiro com trigo, apesar dos custos altos. Isso acontece porque os 
investimentos em irrigação e em variedades de alta qualidade resultam em 
altíssima produtividade. 

Como Produzir Trigo no Brasil Central?

A Região do Brasil Central, caracterizada em sua maior parte pelo 
Cerrado, se apresenta como uma alternativa para a produção de grãos de 
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trigo em cultivo de sequeiro ou irrigado. Para o produtor é importante 
a associação entre alta produtividade e alta qualidade da farinha. Ambos 
fatores são o resultado da interação que a cultura sofre no campo, as 
condições do solo, clima, incidência de pragas e moléstias, manejo 
da cultura, cultivar, bem como das operações de colheita, secagem, 
armazenamento e moagem dos grãos. 

A produtividade média no Cerrado comumente é de seis toneladas 
por hectare, mas é comum ver produtor colhendo até oito ou dez toneladas 
por hectare, enquanto a média da Região Sul oscila entre 2,5 e três 
toneladas. Outra vantagem é que no Cerrado não há registro de frio intenso 
ou geadas na fase de desenvolvimento do grão. Além disso, a colheita da 
região acontece entre os meses de agosto e setembro, antes do escoamento 
da safra do Sul, que vai do inal de setembro ao inal de novembro. E, 
ainda, na ocasião da colheita de trigo no Cerrado normalmente não 
ocorrem chuvas, o que garante melhor qualidade nos grãos.

A Embrapa Cerrados considera uma série de fatores, desde a escolha 
da cultivar até o beneiciamento, que exploram ao máximo o potencial 
genético e ambiental. Tais fatores são descritos a seguir, de acordo com a 
pesquisadora Liliane Castelões (EMBRAPA, 2012).

O período ideal para o plantio do trigo irrigado no Cerrado do Brasil 
Central tem início em abril. Nos plantios realizados de 11 de abril a 31 
de maio, a cultura atinge seus melhores resultados. Dentro desse período 
é aconselhável realizar a semeadura de modo escalonado, visando reduzir a 
probabilidade de perdas eventualmente causadas por fatores climáticos. 

Nas lavouras plantadas entre o dia primeiro e 20 de maio têm se 
observado os maiores rendimentos de grãos. Se o triticultor plantar nos 
primeiros dez dias da época indicada na região (do dia 11 até 20 de abril) é 
maior o risco da incidência de doenças causadas por fungos, principalmente 
a brusone. Porém, se o produtor deixar o plantio para o inal da época 
indicada (do dia 20 até 31 de maio) corre-se o risco da ocorrência de chuvas 
no período de maturação inal dos grãos e da colheita, o que prejudicaria a 
qualidade industrial dos grãos e a produtividade.

A escolha da cultivar adequada é uma decisão que cabe ao produtor 
e/ou engenheiro agrônomo responsável, devendo-se levar em conta as 
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características da área, da cultivar e a disponibilidade de semente. O ideal 
é utilizar diferentes cultivares de trigo na área, com o intuito de minimizar 
os riscos de possíveis perdas na safra. 

As cultivares de trigo da Embrapa indicadas para o plantio irrigado 
no Cerrado são BRS 254, BRS 264, Embrapa 22 e Embrapa 42. Estas 
cultivares são plantadas em aproximadamente 90% da área cultivada com 
trigo irrigado no Brasil Central. Devem ser plantadas em áreas com altitudes 
superiores a 500 metros, em função principalmente das temperaturas e da 
umidade no ar.

A BRS 264 classiicada como trigo Pão, de ciclo precoce, apresenta 
um ciclo de 110 dias da emergência à colheita, enquanto as outras cultivares 
têm um ciclo em torno de 120 dias. Essa cultivar possui potencial para 
produzir em torno de 130 sacos por hectare (7 800 kg ha-1). Em Minas 
Gerais e Goiás já se observou lavouras, irrigadas com pivô central, com 
produtividades de aproximadamente 127 sacos por hectare (7 620 kg ha-1). 
A cultivar BRS 254, classiicada como trigo Melhorador, tem potencial para 
produzir em torno de 115 sacos por hectare (6 900 kg ha-1). A Embrapa 22 
e Embrapa 42, ambas  classiicadas como trigo Melhorador, têm potencial 
em torno de 105 sacos por hectare (6 300 kg ha-1).

Caso seja necessário fazer o plantio tardio, a sugestão é plantar 
cultivares com grãos mais duros, como a BRS 254, Embrapa 22 e Embrapa 
42. A cultivar BRS 264 tem como característica um grão menos duro que as 
cultivares citadas anteriormente, por isso não tolera chuvas no período de 
maturação inal dos grãos e da colheita. A BRS 264 deverá ser plantada até, 
no máximo, dia 15 de maio, o que diminui a possibilidade de ocorrência 
chuvas na ocasião da colheita. 

Sempre deve ser levado em conta que o plantio do trigo irrigado 
deverá ser antecedido por um planejamento prévio, que estruture a 
lavoura com todos os pré-requisitos básicos para que a cultura alcance alta 
produtividade e boa qualidade industrial dos grãos. 

A densidade de plantio indicada para o trigo irrigado é de 300 a 380 
sementes viáveis por metro quadrado. Essa variação ocorre em função do 
ciclo e do porte das cultivares, tipos de solo, época de semeadura e clima 
da região. São essas características que estabelecem a população ideal de 
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plantas no campo. O espaçamento normalmente usado para trigo é de 17 
cm entre linhas. Outros espaçamentos são possíveis, mas, de preferência, 
não devem ultrapassar 20 cm.

A adubação nitrogenada poderá ser feita em duas etapas: no plantio 
e até o início do período de perilhamento, quando ocorre o processo 
de diferenciação da espiga. Este período ocorre cerca de 15 dias após a 
emergência das plantas. A dose de nitrogênio a ser aplicada na semeadura 
varia entre 15 e 20 kg ha-1 e o restante deve ser aplicado em cobertura, 
completando o total indicado. A quantidade de fertilizante nitrogenado 
a aplicar varia em função do nível de matéria orgânica do solo, da cultura 
precedente e da expectativa de produtividade da cultura. Um bom 
caminho é associar esses fatores às recomendações técnicas da cultura 
(COMISSÃO...., 2008).

A exigência em água pelo cultivo do trigo ao longo do ciclo depende 
do seu potencial de produção. Em média produz-se 8 kg de grãos por 
milímetro de lâmina de água aplicado. Por exemplo, uma produtividade 
de 4.800 kg ha-1de grãos requererá ao longo do ciclo uma lâmina de 600 
mm de água. A Irrigação da cultura de trigo deve ser iniciada logo após o 
plantio e estende-se até o 102º dia após a semeadura, numa média de 24 
regas ao longo do ciclo.

O trigo do Cerrado é o primeiro a ser colhido no Brasil (entre 
agosto e setembro), o que favorece a sua comercialização. Neste período há 
escassez do produto no mercado, o que faz com que os preços sejam mais 
remuneradores para o triticultor.

Outra grande vantagem é que o trigo produzido nessa região 
geralmente é classiicado como melhorador e possui alta força de glúten. 
Devido a esta qualidade, os moinhos da região demonstram interesse na 
compra do trigo produzido no Cerrado para ser misturado ao trigo mais 
fraco (baixa força de glúten), adquirido de outros estados brasileiros fora 
do Cerrado, e até mesmo ao trigo importado de outros países. O objetivo 
é melhorar a qualidade industrial para paniicação.

As pesquisas em desenvolvimento na Embrapa Cerrados estão 
avaliando e testando novos materiais. A previsão é de que sejam lançadas 
novas cultivares de trigo irrigado em 2013 e 2014. Essas variedades, 
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também classiicadas industrialmente como melhoradoras, terão como 
características principais a alta força de glúten e o rendimento de grãos 
superior a 110 sacos por hectare (6 600 kg ha-1).

Por que Realizar Melhoramento na Cultura do Trigo?

Para reduzir a dependência brasileira na importação desse cereal. 

Para que isso ocorra, o Governo incentiva o desenvolvimento de 
novas cultivares, em médio e longo prazo, e investe em pesquisas para 
implantação das lavouras de trigo em regiões não tradicionais, como a 
Região do Brasil Central.

Minas Gerais está servindo de base para experimentos que buscam 
a adaptação da planta no Cerrado brasileiro. A Embrapa Trigo, que tem 
sede em Passo Fundo (RS), está fazendo parcerias no Estado mineiro e 
testando novas variedades de trigo de sequeiro para estimular os produtores 
na região.

Em uma área experimental no município de Santa Juliana, no 
Triângulo Mineiro, mais de 600 diferentes genótipos são utilizados para 
produção de sequeiro. O principal objetivo é a busca de plantas tolerantes 
à brusone.

As perdas nas lavouras de trigo na região do Brasil Central, em função 
da brusone, doença causada pelo fungo Pyricularia grisea, está preocupante 
nesta safra de 2012, pois atingiu proporções epidêmicas. A estimativa das 
perdas está na faixa de 20% a 30% das lavouras implantadas no Cerrado 
dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Em 
algumas lavouras as perdas já chegaram a 100%. Até a maturação inal dos 
grãos, os produtores devem tomar alguns cuidados, tais como monitorar 
suas lavouras diariamente, utilizar no momento correto os fungicidas 
indicados para controle da doença e alterar o manejo de irrigação.

Outro ponto importante é que Minas Gerais tem entre 25 e 30 mil 
hectares de trigo, que garantem a produção de 100 mil toneladas do cereal. 
No entanto, os mineiros consomem 900 mil. Ou seja, o consumo é nove 
vezes maior que a produção.

Mas esse fato deve ser tomado como um estímulo à produção, pois 
o cultivo de trigo em Minas Gerais tem um potencial quase ilimitado. 
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Pode-se falar que hoje o Estado tem um milhão de hectares que podem 
ser ocupados com trigo. Por outro lado, faltam moinhos instalados, assim 
como a própria produção de trigo, e um ica dependendo do outro. 

O clima dessa região é caracterizado, em muitas localidades, por altas 
temperaturas, sendo essa a principal limitação da cultura. Adicionalmente, 
a concentração de CO2 da atmosfera terrestre tem aumentado nos últimos 
anos. Como resultado desse fenômeno, a temperatura média do ar da Terra 
poderá aumentar, em consequência do efeito estufa (STRECK,  2006). 

Esses fatores fazem ser o maior desaio tornar a cultura competitiva 
frente aos demais países produtores, especialmente do Mercosul. O sucesso 
da cultura do trigo na região do Brasil Central depende da existência de 
cultivares tolerantes ao calor (SOUZA & RAMALHO, 2001). Isso porque 
a temperatura é fundamental no desenvolvimento e na produção do 
trigo. Isoladamente, ou em conjunto com os demais fatores ambientais, 
ela inluencia em todos os processos isiometabólicos da planta, direta ou 
indiretamente. Para cada fase de desenvolvimento da planta de trigo existe 
uma faixa de temperatura ótima, acima da qual a planta começa a sofrer 
por estresse térmico.  

Estresse térmico é deinido como o aumento da temperatura 
além do limiar suportado pela cultura, em intensidade e por período 
de tempo suiciente para causar danos irreversíveis ao crescimento e/
ou desenvolvimento das plantas (WAHID et al., 2007). É uma função 
complexa, que depende da intensidade, duração e taxa de aumento da 
temperatura. 

Os programas de melhoramento de trigo têm buscado genótipos 
tolerantes a esse tipo de estresse, ou seja, plantas com habilidade para crescer 
e produzir de maneira economicamente viável em altas temperaturas. 

Para a obtenção de cultivares com tolerância ao calor é essencial 
haver variabilidade genética para esse caráter. O sucesso do melhoramento 
é dependente do desenvolvimento de metodologias capazes de identiicar e 
quantiicar caracteres relacionados à tolerância ao calor e que possibilitem 
a utilização de métodos de seleção seguros e eicientes (SOUZA, 1999). 
A existência de variabilidade genética, quanto à tolerância ao calor em 
plantas de trigo, tem sido constatada em alguns estudos (CARGNIN et al., 
2006; MACHADO, 2010). 
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A planta de trigo expressa tolerância ao calor de forma diversiicada 
durante todo o seu ciclo por diferentes mecanismos. Diante dessa 
complexidade, é de supor que a expressão da tolerância ao calor na produção 
de grãos é controlada por vários genes que se expressam em momentos 
distintos (SOUZA, 1999).

Para romper a barreira na produtividade, o melhorista deve icar 
atento às principais fontes de variabilidade que podem ser exploradas 
para o desenvolvimento de cultivares que maximizem os componentes de 
rendimento em trigo: número de espigas por planta, número de grãos por 
espiga e peso de grãos por espiga.

Um exemplo pioneiro de trabalho em genética e melhoramento de 
trigo é o conduzido pelo professor Moacil Alves de Souza, da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV). Esse trabalho objetiva encontrar genótipos mais 
produtivos em ambiente de alta temperatura, ou seja, em ambiente de 
estresse térmico. 

Esse projeto está sendo conduzido desde 2004. Numa etapa inicial, 
oito genitores (plantas usadas como “pai” e “mãe”) de trigo com diferentes 
níveis de tolerância ao calor foram intercruzados. Esses cruzamentos foram 
direcionados de forma a permitir a associação  da boa tolerância ao calor 
de um genitor com outro caráter agronômico favorável à cultura em uma 
única planta. Com relação à produtividade, alguns dos genitores já foram 
ou são atualmente recomendados aos agricultores e, portanto, apresentam 
boa produtividade.

Assim, em cada intercruzamento foram geradas oito populações 
híbridas. De cada uma delas foi obtida separadamente as sementes das 
gerações F1

 e F
2
 e geradas as famílias F

2:3
 em cada população. A melhor 

família, por população, foi recombinada. Nesse caso, a recombinação da 
melhor família foi novamente efetuada, com o cuidado de não envolver 
famílias oriundas dos mesmos genitores da etapa anterior. 

As populações foram avaliadas na época de estresse térmico, com 
as semeaduras em janeiro de 2004, fevereiro de 2007 e abril de 2010. As 
plantas foram avaliadas quanto à produtividade de grãos, determinado por 
meio do peso total de grãos obtida em cada parcela (ASSIS, 2011).

Os resultados até então obtidos mostraram que quando foram 
consideradas as melhores famílias de cada ciclo de seleção (20%), a média 
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de rendimento destas foi maior que a média da testemunha nos três ciclos, 
demonstrando o potencial genético da população para extração de linhagens 
de alto rendimento. Ou seja, desse trabalho estão sendo geradas variedades 
especialmente adaptadas ao clima do Cerrado, que logo poderão estar no 
mercado, Acredita-se que essas novas variedades serão mais produtivas e 
ainda apresentarão tolerância às altas temperaturas.

Dessa forma, nota-se que o programa de melhoramento genético 
em trigo da UFV está trazendo resultados satisfatórios. Como ainda 
existe variabilidade nas populações, um novo ciclo poderá ser iniciado, 
na tentativa de acumular mais alelos favoráveis dentro das famílias. Outra 
possibilidade é a inserção de um ou mais genitores com caracteres desejáveis 
e assim aumentar a variabilidade a ser explorada.

Percebe-se que o cultivo de trigo no Cerrado Brasileiro é uma 
opção vantajosa ao agricultor. As novas técnicas de manejo, associadas 
ao melhoramento genético, têm proporcionado bons resultados, com 
variedades cada vez mais produtivas. Pode se resumir a triticultura nessa 
região em uma frase: a produtividade mais alta do Brasil, a colheita mais 
precoce, os melhores preços e garantia de venda ao inal da colheita.
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Produção de Biogás, Medida Sustentável de Relevância na 
Suinocultura Brasileira

Lia de Mendonça Porto1

 Carlos Eugênio Ávila de Oliveira2

A criação de animais em regime de coninamento ao mesmo tempo 
em que apresenta características muito positivas sob o ponto de vista 
econômico e operacional, traz outras que determinam especial atenção para 
que seus efeitos não se transformem em prejuízo. São casos, por exemplo, 
da biosseguridade, do conforto animal e do meio ambiente, temas que 
vêm sendo estudados, avaliados e discutidos, cada vez mais intensamente, 
e que pelo fato de exigirem conhecimento especíico e de se caracterizarem 
como custos de investimentos aparentemente não produtivos, são de difícil 
assimilação e aplicação por parte dos produtores (BLEY Jr., 2000).

O suinocultor que se apresenta para legalizar a atividade pensando 
em termos de manejo de dejetos encontra obstáculos legais praticamente 
intransponíveis, que envolvem a sua propriedade em si, sem esquecer 
que as instalações suinícolas até bem pouco tempo eram orientadas 
tecnicamente, a ser construídas próximas aos rios como medida sanitária. 
O que para uma suinocultura dispersa e com pequeno número de animais 
por instalação até que era aceitável e “até fazia bem ao rio”, evidentemente 
não é mais a situação atual caracterizada por coninamentos em escalas 
crescentes (BLEY Jr., 2000).

A suinocultura é uma atividade presente predominantemente 
em pequenas propriedades rurais empregando mão de obra familiar, 
constituindo importante fonte de renda e estabilização social. Os sistemas 
de produção de suínos em coninamento resultam elevada produção 
de dejetos líquidos, gerando problemas de manejo, armazenamento, 
distribuição e poluição ambiental (SAEGANFREDO, 2000).

1 Professora Doutora do Departamento de Engenharia Ambiental da UFOP - Universidade 
Federal de Ouro Preto.

2 Professor Doutor do curso de agronomia - Centro Universitário do Planalto de Araxá.
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Historicamente, a discussão global do modelo sustentável de 
desenvolvimento começou na década de 1970 e não parou. No Brasil, 
em 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, cria o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, órgão consultivo e 
deliberativo com a inalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 
do Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente 
e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à melhoria da qualidade de vida (Redação da Lei 
8.028, de 12 de abril de 1990).

O CONAMA inicia suas atividades regulamentadoras com a 
resolução de no 1, de 23 de janeiro de 1986, quando dispõe sobre critérios 
básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. As 
atividades agropecuárias são listadas como poluidoras degradadoras e as 
normas para licenciamento deste tipo de empreendimento começam a ser 
delimitadas.

O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), em Minas 
Gerais, dentre suas atividades estabelece critérios para classiicação, segundo 
o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modiicadoras 
do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento ambiental 
em Minas Gerais, determina normas para indenização dos custos de análise 
de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental. A resolução 
COPAM que descreve o porte e potencial poluidor das atividades 
agrossilvopastoris é a de número 130, de 14 de janeiro de 2009.

A criação de suínos é considerada um empreendimento com 
capacidade de modiicação do ambiente devido aos seus dejetos, pois este 
possui muita matéria orgânica que, quando lançado em córregos e rios, 
causa um grande aumento de microrganismos que utilizam este material 
como nutriente e prolifera, reduzindo o oxigênio disponível para animais 
e plantas. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, delimita a 
concentração de componentes que podem ser lançados em um curso de água, 
resolução de número 430, de 13 de maio de 2011, e sua concentração após 
diluído, segundo a característica anterior ao empreendimento CONAMA 
de número 357, de 17 de março de 2005. A demanda bioquímica de 
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oxigênio, DBO, remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite 
só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração 
do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento 
do corpo receptor. Segundo (TOBIAS, 2002), o descarte de eluentes 
orgânicos deve atender às normas de regulamentação que limitam a 
emissão máxima de carga orgânica, medida em Demanda Bioquímica de 
Oxigênio, DBO, de 60 mg/L. A DBO do dejeto suíno oscila entre 30.000 
e 52.000 mg/L. 

Os resíduos de suinocultura causam problemas de poluição e 
contaminação das águas em virtude de suas altas cargas orgânicas, de 
sólidos e nutrientes. Possuem também, em sua composição, grandes 
concentrações de carbono que determinam seu potencial de produção do 
biogás (SANTOS et al., 2007).

Silva (1996) veriicou os níveis máximos e mínimos das variáveis 
que compõe os dejetos suínos, conforme a Tabela 1.

 Tabela1: Composição química média dos componentes poluentes dos dejetos suínos

Variável Mínimo (g / L) Máximo (g / L)

Sólidos Totais 12,69 49,43

Sólidos Voláteis 8,42 39,02

Sólidos Fixos 4,26 10,40

Sólidos Sedimentáveis 0,22 0,85

Nitrogênio Total 1,66 3,71

Fósforo Total 0,32 1,18

Potássio Total 0,26 1,14      

Fonte: Adaptado de Silva (1996).

 

Os principais poluentes encontrados nos dejetos suínos são o 
nitrogênio e o fósforo, mas o enxofre é também considerado um dos 
nutrientes essenciais para a metanogênese, transformação da matéria 
orgânica em metano (SCHIMITT et al., 2006).

A redução da carga orgânica pode ser feita de várias formas, o 
tratamento biológico é o mais viável tecnicamente e economicamente, sendo 
que a grande maioria das suinoculturas de pequeno, de 20 a 200 matrizes, 



124

e médio porte, 200 a 2000 matrizes, utiliza as lagoas de estabilização. 
Suinoculturas de grande porte, isto é, superior a 2000 matrizes, foram 
procuradas por empresas que instalam biodigestores e disponibilizam a 
energia destes equipamentos para o produtor, solicitando, em troca, 
créditos de carbono pela implantação. 

As lagoas de estabilização podem ser de diferentes níveis de 
simplicidade operacional e requisitos de área disponível na propriedade. 
A lagoa facultativa estabiliza aerobicamente DBO solúvel e inamente 
particulada com bactérias dispersas no meio líquido, ao passo que a 
DBO suspensa tende a sedimentar, sendo reduzidas anaerobicamente por 
bactérias no fundo da lagoa. A estruturação do tratamento pode reduzir a 
área necessária com o uso de uma lagoa anaeróbia seguida de facultativa. 
Os sistemas podem ser aerados com impelidores mecânicos. A lagoa 
de maturação tem como objetivo principal a remoção de patogênicos 
(SPERLING, 1996).

A sustentabilidade da suinocultura não se reduz ao tratamento do 
dejeto para adequação às normas ambientais, evitando assim as multas 
dos órgãos responsáveis. A proposta de utilização do biodigestor é eicaz 
para a redução de sólidos e nutrientes do rejeito, além de trabalhar uma 
conscientização de manejo da granja, o que gera uma racionalização do 
uso da água. Ainda, de caráter econômico pode haver melhoria de renda 
com comercialização do eluente do biodigestor como biofertilizante ou 
mesmo o seu uso na propriedade. O biogás pode ser utilizado diretamente 
na forma de energia térmica ou transformado em energia elétrica, podendo 
tornar a propriedade energeticamente independente. A redução de odor 
no processo de tratamento é obtida devido ao sistema fechado e coleta dos 
gases que causariam este cheiro.

Avaliando o consumo de água para suínos com 36 kg a 97 kg de 
peso avaliou um consumo médio de 5,5L/suíno/dia. O volume utilizado 
na limpeza das instalações representa, em média, 3,5% do total da água 
utilizada em suinoculturas. O gasto médio com esta atividade foi de 3,0L/
dia/animal, variando de 1,5 a 4,3 L/dia/animal (PALHARES, 2010). A 
matéria orgânica é constituída de água e de matéria seca, que também é 
chamada de sólidos totais, a quantidade de sólidos é fator determinante 
na fermentação, sendo assim, para se obter os 8% de sólidos totais, que 
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é dado como ideal, o gasto com a limpeza não deve superar 1,57L/dia/
animal, para isso a limpeza diária deve ser feita por raspagem e varredura e 
posterior uso da água.

A biodigestão anaeróbia proporciona diversas vantagens que, em 
termos gerais, podem ser citadas: produção de biogás, controle de poluição 
das águas, controle dos odores, preservação do valor fertilizante do resíduo 
e remoção ou eliminação dos agentes patogênicos da matéria orgânica.

A eiciência da conversão da matéria orgânica em biogás depende 
apenas da presença de certos nutrientes para as bactérias na biomassa. É 
necessário que cada nutriente esteja numa faixa de concentração ideal para 
o metabolismo das bactérias (FLORENTINO, 2004).

Um biodigestor anaeróbico compõe-se, basicamente, de uma câmara 
fechada construída de alvenaria, concreto ou outros materiais, onde é 
colocado o material a ser digerido, na qual uma biomassa (em geral dejetos 
de animais) é fermentada anaerobicamente, isto é, na ausência de oxigênio 
livre. Como resultado desta fermentação ocorre a liberação de biogás e a 
produção de biofertilizante. Existem vários tipos de biodigestores, mas, 
em geral, todos são compostos de duas partes: um recipiente (tanque) para 
abrigar e permitir a digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para 
armazenar o biogás. A matéria orgânica é transformada em gás metano, 
dióxido de carbono e um pequeno percentual de nitrogênio e gás sulfídrico. 
O aparelho não produz o biogás, sua função é fornecer as condições 
propícias para que um grupo especial de bactérias, as metanogênicas, 
degrade o material orgânico, com a consequente liberação do gás metano 
(GASPAR, 2003).

O biogás é um combustível com um conteúdo energético elevado 
semelhante ao gás natural, composto, principalmente, por hidrocarbonetos 
de cadeia curta e linear (GASPAR, 2003). É altamente inlamável por 
apresentar alto percentual de metano e pode ser utilizado para a geração 
de energia elétrica, térmica ou mecânica em uma propriedade rural, 
contribuindo para a redução dos custos de produção (COMASTRI 
FILHO, 1981).

A Tabela 2 mostra a composição média do biogás e os gases que são 
encontrados em sua composição.
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Tabela 2: Composição média do biogás

Tipo de Gás Composição do Biogás em %

Metano (CH4) 60 a 70

Gás Carbônico (CO2) 30 a 40

Nitrogênio (N) Traços

Hidrogênio (H) Traços

Gás Sulfídrico (H2S) Traços

Fonte: Adaptado de Gaspar (2003).
 
O biogás é basicamente composto por metano e dióxido de carbono. 

O poder caloríico está diretamente relacionado com a quantidade de 
metano existente na mistura, mas a Tabela 3 faz um comparativo de 
equivalência de 1m3 de biogás com outros combustíveis disponíveis.

Os princípios básicos da digestão anaeróbica devem ser considerados 
para que a produção do biogás aconteça de maneira eiciente. Segundo 
PERDOMO et al. (2001), o sucesso da digestão depende do balanceamento 
entre as bactérias que produzem gás metano a partir dos ácidos orgânicos 
e este é dado pela carga diária (sólidos voláteis), tipo de resíduo orgânico, 
concentração de sólidos totais no substrato, agitação do substrato, 
tempo de retenção, temperatura interna do biodigestor, concentração de 
nutrientes e substâncias tóxicas, alcalinidade, pH, e qualidade do material 
orgânico, ou seja, da sua operação. Portanto, qualquer variação entre eles 
pode comprometer o processo, além da entrada de antibióticos, inseticidas, 
desinfetantes, pêlos de animais, terra e outros no biodigestor que também 
pode inibir a atividade biológica, diminuindo sensivelmente a capacidade 
do sistema em produzir biogás.

Tabela 3. Comparação entre o biogás e outros combustíveis

Combustíveis 1m3 de Biogás Equivale a

Gasolina 0,613 L

Querosene 0,579 L

Óleo diesel 0,553 L

Gás de cozinha (GLP) 0,454 L

Lenha 1,536 kg

Álcool hidratado 0,790 L

Eletricidade 1,428 kW
Fonte: Barrera (1993) p. 10, citado por Gaspar (2003).
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 Os dejetos de suínos comparados aos de outros animais apresentam 
uma grande capacidade energética em virtude da alta concentração de 
carbono existente, podendo ser visualizado na Tabela 4. São necessários 12 
kg de dejetos de suínos para a geração de 1 m3 de biogás, valor relativamente 
baixo se for analisada a produção diária de dejetos, conforme a Tabela 5, 
apresenta as variações das quantidades de dejetos líquidos produzidos de 
acordo com diferentes fases do sistema de criação.

Tabela 4. Capacidade de geração de 1m3 de biogás

Material Quantidade

Esterco fresco de vaca 25 kg

Esterco de suíno 12 kg

Esterco seco de galinha 5 kg

Resíduos vegetais 25 kg

Lixo 20 kg

Fonte: Adaptado de Gaspar (2003)

Tabela 5. Produção média diária de dejetos nas diferentes fases produtivas dos suínos

Fases de 

Produção dos 

Suínos

Esterco (kg/dia) Esterco + urina 

(kg/dia)

Dejeto líquido 

(L/dia)

Produção m³/

animal/mês 

dejeto líquido

25 –100 kg 2,30 4,90 7,00 0,25

Porcas 3,60 11,00 16,00 0,48

P. lactação 6,40 18,00 27,00 0,81

Macho 3,00 6,00 9,00 0,28

Leitões creche 0,35 0,95 1,40 0,05

Média 2,35 5,80 8,60 0,27

Fonte: Konzen (1980). Citado por Tobias (2002).

 
Os principais fatores que podem inluenciar na produção do biogás 

são: relação Carbono/Nitrogênio, C/N, dos dejetos suínos, concentração 
de sólidos totais no substrato, agitação do substrato, tempo de retenção, 
temperatura interna do biodigestor, acidez da biomassa, concentração de 
nutrientes e substâncias tóxicas.
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A relação C/N é essencial na biodigestão e está relacionada com as 
condições em que se desenvolve o processo biológico da fermentação, sendo 
o carbono a fonte de energia para o metabolismo das bactérias enquanto 
o nitrogênio é o componente estrutural celular. A proporção para uma 
digestão ótima está na faixa de 20 a 30 partes de carbono, sendo que nos 
dejetos suínos a média é de 20 para uma de nitrogênio (COMASTRI 
FILHO, 1981). A produção de biogás é efetiva na faixa ótima, não havendo 
alteração de rendimento associada ao valor desta relação.

Os Sólidos Totais, ST, são os resíduos orgânicos de amostra dos 
dejetos suínos que são submetidas à evaporação em câmara de secagem 
a uma temperatura entre 103 °C e 105 °C, até que a massa obtenha peso 
constante e são formados pelos Sólidos Voláteis, SV, e Sólidos Fixos, SF. 
A concentração de ST na biomassa interfere no metabolismo das bactérias, 
reletindo na taxa de conversão de biogás (CASAGRANDE, 2003).

Sólidos Voláteis são os que se volatilizam a temperaturas inferiores 
a 550°C sejam estes substâncias orgânicas ou sais minerais que evaporam a 
esta temperatura e são considerados os responsáveis diretos pela produção 
de biogás. Nos dejetos suínos, representam de 70% a 75% dos ST e quanto 
maior for a sua concentração na alimentação diária do biodigestor, maior 
será a produção de energia. Os SF são aqueles que permanecem após a 
completa evaporação da água, ou seja, não serão digeridos e constituem a 
parcela do resíduo formada por substâncias minerais (ZAGO, 2003). 

Caracteriza-se como tempo de retenção aquele no qual o material 
passa no digestor, isto é, o tempo entre a entrada e a saída dos diferentes 
materiais decorridos entre o enchimento e o término da produção de 
biogás, varia de acordo com a dimensão e a vazão do biodigestor, mas em 
geral é de 30 a 60 dias (CASAGRANDE, 2003).

A biomassa que sofre a biodigestão anaeróbia pode ser dividida 
em três partes: a sólida, formada pela parcela de sólidos orgânicos e 
inorgânicos do resíduo; a líquida, que representa a água do próprio resíduo 
e a empregada na sua diluição, e a lora microbiana responsável pela 
biodigestão. A operação do biodigestor faz com que essas partes tenham 
tempos de residência diferenciados (OLIVEIRA & HIGARASHI, 2006).

A temperatura é um dos fatores mais importantes na digestão 
anaeróbia e deve ser controlada para que se atinja a produção desejada, 
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uma vez que afeta os processos biológicos de diferentes maneiras, como: 
alterações na velocidade do metabolismo das bactérias, no equilíbrio iônico 
e na solubilidade dos substratos, principalmente de lipídios. As bactérias 
responsáveis pela biodigestão são bastante sensíveis a variações de até 3ºC 
que podem provocar a morte da maioria das bactérias digestoras, por isso, 
em locais onde a amplitude térmica seja elevada deve-se dispor de sistemas 
de aquecimento ou resfriamento auxiliares (SCHMITT et al., 2006). 

É recomendada a construção de biodigestores subterrâneos, devido 
à variação de temperatura do solo a uma profundidade superior a 50 cm 
é quase nula, o que diiculta a perda de calor da biomassa para o meio. A 
composição inal do biogás também varia em função da temperatura do 
biodigestor: o maior percentual de CH4, metano, é conseguido na faixa 
ótima do grupo mesofílico e o menor na faixa psicróila (SANTOS, 2004).

As bactérias envolvidas no processo de fermentação são altamente 
sensíveis a mudanças de pH do meio e a faixa de operação dos digestores 
é entre 6,0 e 8,0, tendo como ponto ótimo pH entre 7,0 e 7,2. Em um 
digestor em operação é muito importante a manutenção de pH sempre 
constante, pois variações nas concentrações de CO2, dióxido de carbono, e 
ácidos voláteis tendem a alterar o pH do meio (LUZ, 2007). O desempenho 
das bactérias metanogênicas em meio neutro a levemente alcalino, com pH 
entre 7 e 8, é considerado o melhor. O pH menor que 6 retarda bastante 
o metabolismo destas bactérias, por tornar o meio ácido e favorecer a ação 
das bactérias  acidogênicas (SCHMITT et al., 2006).

Nitrogênio (N) e fósforo (P) são os nutrientes essenciais para todos 
os processos biológicos. A quantidade de N e P, em relação à matéria 
orgânica presente, depende da eiciência dos microrganismos em obter 
energia para síntese, a partir das reações bioquímicas de oxidação do 
substrato orgânico. A baixa velocidade de crescimento dos microrganismos 
anaeróbios, comparados aos aeróbios, resulta em menor requerimento 
nutricional (SCHMITT et al., 2006).

O enxofre (S) é também considerado um dos nutrientes essenciais 
para a metanogênese. Em geral, a concentração de S deve ser da mesma 
ordem de grandeza ou superior à de P. As bactérias o assimilam na forma 
de sulfetos, originados, em geral, da redução biológica de sulfatos, que é 
um constituinte comum a muitas águas residuárias (GAMA, 2003). 
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Qualquer nutriente ou elemento em solução no digestor, desde que 
em excesso, pode provocar sintomas de toxidez ao meio bacteriano. Até 
mesmo a taxa de aplicação de matéria orgânica em relação ao tempo de 
retenção hidráulica pode induzir a toxicidade. A atividade bacteriana é 
paralisada com a entrada de desinfetantes. A amônia livre em concentrações 
acima de 150 mg/L, os antibióticos contidos nos alimentos também podem 
inibir o desenvolvimento bacteriano durante a digestão. É necessário 
desviar a água com esses produtos químicos quando o uso for ocasional 
(SANTOS, 2004).

A agitação para homogeneização do substrato no biodigestor 
é outro fator inluente no processo porque mantém um contato total e 
permanente das bactérias com o substrato, evitando que isso ocorra apenas 
no ponto de entrada da mistura no digestor, quando a operação está em 
carga contínua. Podem se formar no interior da mistura microbolhas 
de gases, principalmente CO2

, que retém grande número de bactérias, 
impedindo a atuação das mesmas no processo de degradação, o que reforça 
a importância da agitação. Ainda há que se considerar a necessidade de 
distribuição uniforme da temperatura e da quebra da crosta formada e 
a dispersão rápida dos produtos metabólicos inais produzidos durante a 
digestão e de qualquer substância tóxica que entre no sistema, minimizando 
os efeitos inibidores da atividade microbiana (SOUZA et al., 2008).

A tendência natural do dejeto em repouso é estratiicar-se em 
diferentes camadas. O material leve lutuará, formando uma camada 
conhecida como sobrenadante e a parte mais pesada irá para o fundo 
do biodigestor. Esta estratiicação prejudica a eiciência da biodigestão, 
sendo recomendada a agitação periódica do substrato com o intuído de 
homogeneizá-lo. A maior parte da população de bactérias agrupa-se em 
volta das partículas sólidas do substrato, digerindo-as. À medida que os 
gases vão sendo liberados formam-se micro bolhas que tendem a icar 
presas à superfície da partícula. Durante um intervalo de tempo, variável 
em função das condições do meio, a colônia de bactérias ica “aprisionada” 
dentro desta pequena bolha de gases sem poder digerir outra partícula. 
A fase mais crítica deste fenômeno ocorre na etapa metanogênica e, se 
não for evitada, pode torna-se um inibidor da biodigestão. A agitação da 
biomassa induzirá maior eiciência do processo, o que será reletida por um 
elevado volume de biogás produzido (FLORENTINO, 2004).
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Os biodigestores são sistemas fechados de degradação anaeróbia em 
que os gases produzidos são coletados e armazenados em compartimentos 
chamados gasômetros para posterior utilização ou simples queima. Além 
dos aspectos ambientais, redução na emissão de gases de efeito estufa, 
a produção de biogás pode agregar valor a produção, tornando-a auto 
sustentável economicamente, por meio da geração de energia (térmica) e 
a valorização agronômica do biofertilizante. O eluente, após passar pelo 
biodigestor, perde carbono na forma de CH

4
 e CO

2
 (diminuição na relação 

C/N da matéria orgânica), o que melhora as condições do material para 
ins agrícola em função do aumento da solubilidade de alguns nutrientes. 
No entanto, a aplicação do biofertilizante no solo, sob o ponto de vista 
da adubação orgânica, deve ser realizada levando-se em conta critérios 
agronômicos e ambientais (AMARAL et al., 2006).

O biodigestor é utilizado para saneamento e tem como uma das suas 
funções a produção de adubo, o qual é conhecido como biofertilizante. 
Após as diversas fases da biodigestão, o produto resultante é um líquido 
escuro, em virtude da presença do Húmus, podendo ser usado em qualquer 
solo, como adubo de origem orgânica de alta qualidade, ou como corretivo 
de acidez, de vida bacteriana e de textura (OLIVEIRA, 2005).

O biofertilizante puro apresenta uma concentração de nutrientes 
relativamente alta e pode ser utilizado diretamente no solo, desde que seja 
estudada a quantidade a ser aplicada, para que não provoque uma redução 
de oxigênio no local de aplicação . É um grande auxiliar quando utilizado 
como aditivo na preparação de soluções nutritivas na prática da hidroponia 
organo-inorgânica, promovendo enorme aumento na produtividade.  As 
vantagens de utilização são enormes, não só pelo seu custo muito baixo, 
mas também pelos resultados na produtividade agrícola, no entanto, pode 
eventualmente não ser o adubo mais adequado para todas as culturas 
(OLIVEIRA & HIGARASHI, 2006).

Os dejetos suínos, pela sua composição química são consagrados no 
mundo como insumos de alto valor. A pesquisa brasileira IAPAR (1998) 
recomenda que sejam aplicados 30 mil litros de dejetos brutos por hectare, 
levando-se a esta área em termos de matéria seca 4%, Nitrogênio 43 Kg, 
Fósforo na forma de P2

O
5
 114 Kg e Potássio na forma de K2O 80 Kg. 

O valor fertilizante dos dejetos podem ser comparados aos de uma 



132

fórmula comercial de fertilizante químico 8-30-20 (N-P-K) cujo preço no 
mercado considerado de R$ 330,00 por tonelada, que usada, por exemplo 
na dosagem de 400 Kg/hectare, implicaria em um custo de R$ 132,00 para 
a adubação para um hectare de milho (BLEY, 2000).

Segundo Gaspar (2003), o consumo de um lampião ou lâmpada é 
de 0,14 m3 de biogás/h, uma geladeira consome 2,2 m3 de biogás/dia, um 
chuveiro requer 0,8 m3 por cada banho de aproximadamente 15 minutos, 
um fogão precisa de 0,34 m3 pessoa dia. 

Considerando uma pequena propriedade com cinco lâmpadas 
acesas simultaneamente durante 5h/dia, um sistema de serpentinas para o 
chuveiro e um fogão alimentado pela queima direta, chega-se a um total 
de 11,4 m³ de biogás por dia, com rendimento de 100% na conversão de 
energia. 

Segundo Pecora et al. (2008), a conversão do biogás em energia 
elétrica possui um rendimento de aproximadamente 35%, como tanto 
a geladeira quanto as lâmpadas precisam de um conversor, o total de 
biogás diário necessário para atender todos esses itens passa a ser de 
21,98 m³, valor obtido com um plantel de 450 animais. O sistema de 
transformação do biogás em energia elétrica pode ser feito por um motor 
de 4,1L, com seis cilindros, 80cv, rotação de 3.600 rpm, acoplado a 
um economizador, que  se constitui de um motor elétrico de 50kW, 
assíncrono (CAMPOS, 2011).
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Educação para a Sustentabilidade: qual o Papel da 
Universidade?

Maria Celeste de Moura Andrade1

“Uma sociedade sustentável pressupõe uma sociedade educada”.

O que é, ainal, sustentabilidade? Por que educar para a sustent-
abilidade? Qual o papel da Universidade?

 

A Instituição onde trabalho, como professora e suporte pedagógico, o 
Centro Universitário do Planalto de Araxá – Uniaraxá propõe como missão 
“Promover a educação cidadã para a empregabilidade, a sustentabilidade 
e o cruzamento de fronteiras”. A meta é ambiciosa, abrangente e exigente. 
Como deve ser a Educação. Neste texto me proponho a abordar a questão 
da sustentabilidade, tão emergente e recorrente no nosso tempo, e 
suas interfaces com a Educação Universitária.  Partirei como propõe o 
educador MOACIR GADOTTI (2008, p. 75), do pressuposto de que 
sustentabilidade seja “o sonho de bem viver, o equilíbrio dinâmico com o 
outro e com o meio ambiente, a harmonia entre os diferentes”.

Isso basta para justiicar a inclusão do conceito como um dos 
elementos da proposta de trabalho de uma Instituição de Ensino Superior 
que se propõe a cruzar as fronteiras da diversidade social, cultural e 
biológica e a formar proissionais/cidadãos responsáveis pela manutenção 
da teia da vida. Daí nos inspirarmos em Gadotti, que associa educação e 
sustentabilidade, ao invocar a Pedagogia da Terra, a Ecopedagogia. Ele 
a propõe como uma possibilidade de promoção da aprendizagem do 
sentido das coisas a partir da vida cotidiana, uma pedagogia bióila que 
promove a vida e respeita todas as formas de vida, inserida em um processo 
democrático e solidário. Enquanto a globalização tem, historicamente, 
produzido uma vida desigual e insustentável, ele nos propõe uma 

1 Doutora em Educação pela Unicamp, Suporte Pedagógico e professora de Didática e 
Metodologia do Ensino Superior no Uniaraxá. celmoura@uniaraxavirtual.com.br.
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alterglobalização, desdobrando a sustentabilidade em dois eixos, o 
primeiro relativo à natureza e o segundo à sociedade. O primeiro nos remete 
à sustentabilidade ecológica, ambiental e demográica (recursos naturais 
e ecossistemas) e o segundo a sustentabilidade cultural, social e política. 

O sistema formal de educação tem se pautado, de forma geral, 
em princípios predatórios, em uma racionalidade instrumental, 
consumista, competitiva, imediatista, reducionista, reproduzindo valores 
insustentáveis. Educar para a sustentabilidade supõe o cruzamento de 
fronteiras, o compartilhamento de valores fundamentais, princípios 
éticos e conhecimentos sobre a terra e a diversidade de vidas em uma 
perspectiva inclusiva, abrangente, múltipla. É perceber que os problemas 
de desertiicação, do delorestamento, do aquecimento da terra atingem 
todos e dizem respeito a todos. A noção de Ecopedagogia tem evoluído 
a partir da argumentação de vários autores (GUTÉRREZ & PRADO, 
1999; GUTÉRREZ, 1994; GADOTTI, 2001, 2008, 2009; ANTUNES, 
2002; ANTUNES & TOMCHINSKY, 2009; BOFF, 1996, 1999) que 
entendem a Educação Ambiental (inserida na Educação mais ampla) 
não apenas como preservação da natureza, ou redução do impacto das 
sociedades humanas sobre os ambientes naturais, mas como um projeto de 
mudança das relações humanas em sua amplitude. 

Assim, para nós, professores do Uniaraxá, imbuídos da missão 
de promover a Educação Cidadã, compreender a sustentabilidade na 
perspectiva da Ecopedagogia consistiria, em primeiro lugar, em discutir 
o papel da educação em uma sociedade marcadamente desigual como a 
nossa. Em segundo lugar, caberia a nós a função de inserir-nos (docentes 
e discentes) no estudo das relações especíicas da sociedade regional com 
o ambiente natural do cerrado, abrindo o debate sobre suas dimensões e 
possibilidades de redistribuição de oportunidades. Nesse contexto, cabe-nos 
abrir a discussão sobre a “equação entre o ‘ecologicamente (in)correto e o 
socialmente (in)justo’, evidenciada, nas últimas décadas, como consequência 
da expansão da fronteira agrícola e do modelo de desenvolvimento adotado 
nos cerrados brasileiros” (DUARTE & THEODORO, 2002, p.11). Os 
diversos autores do livro citado que se refere aos “Dilemas do Cerrado” 
serão extremamente úteis no sentido de aplicar à nossa realidade local o 
questionamento sobre os vários mitos criados pela modernidade: o mito 
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da natureza ininita, do progresso e do crescimento ilimitado, da igualdade 
socioeconômica, da neutralidade e da superioridade da ciência e da 
tecnologia, entre outros. A revisão desses mitos pode originar uma prática 
mais consciente e coerente que fuja do estranhamento do homem com a 
natureza, da perda de identidade cultural, do desenraizamento progressivo 
dos modos de vida, trabalho e representações sociais locais. 

Esse seria apenas um exemplo da importância da Educação para 
a Sustentabilidade que deveria constituir item obrigatório das ementas 
de todos os cursos de uma instituição de Ensino Superior, sejam eles 
da área educacional, tecnológica, jurídica ou da saúde, sejam eles, mais 
especiicamente, Cursos de Agronomia ou Engenharia Ambiental. As 
Universidades, principais fontes do saber, desempenham um papel cada 
vez mais importante na atual sociedade do conhecimento, na qual deverão 
atuar como guias para uma sociedade cada vez mais inovadora, justa, 
solidária e sustentável. Isso somente será possível por meio da mudança 
de hábitos pessoais e relações sociais que só podem ser desencadeadas 
pela Educação. 

Reconhecemos que a quebra de paradigmas tão arraigados não é 
tarefa fácil, daí a necessidade da inserção de Projetos de Educação para 
a Sustentabilidade em uma perspectiva transdisciplinar, dos anos iniciais 
até a Pós-Graduação. Só assim, se ampliará o tripé que sustenta o trabalho 
universitário de qualidade (ensino- pesquisa- extensão), o campo teórico-
prático capaz de ocasionar as mudanças nas formas de pensar e agir no 
cotidiano que tornam a vida realmente sustentável. Só assim se formará 
o sujeito-intérprete, como é entendido por (CARVALHO, 2004), isto é, 
comprometido com a “tarefa relexiva que implica provocar outras leituras 
de vida, novas compreensões e versões possíveis sobre o mundo e sobre 
nossa ação no mundo” (p. 77).   

Há que se reconhecer não existir neutralidade na produção do 
conhecimento e essa não ocorrerá também nestas abordagens. As questões 
ligadas à sustentabilidade são polêmicas e envolvem multiplicidade de 
aspectos, daí a necessidade do envolvimento de múltiplos proissionais e 
saberes. O trabalho com a temática não pode se desenvolver de forma 
generalizadora, como muitas vezes tem ocorrido. Já foi bastante denunciada 
a tendência a se discutir sem fundamentação e profundidade temas como 
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educação, ciência, segurança, aquecimento global, biodiversidade, entre 
outros. A Educação para a Sustentabilidade exige o envolvimento de 
proissionais diversos, não apenas e isoladamante, educadores de um lado e 
biólogos, agrônomos, ambientalistas de outro. O trabalho com a temática 
não pode se desenvolver também da forma ingênua que tem assumido. 
Nesse sentido é oportuno o alerta de (GONÇALVES, 2004):

O debate ambientalista adquire fortes conotações esquizofrênicas, 
em que a extrema gravidade dos riscos que o planeta enfrenta, 
contrasta com as píias e tímidas propostas do gênero “plante 
uma árvore”, “promova a coleta seletiva de lixo” ou desenvolva 
o ecoturismo. (...) Nos anos 1980, caminhamos para a ideia de 
desenvolvimento sustentável e, na década de 1990, para a ISO 
10000, selo verde, projetos de coleta seletiva ou de ecoturismo. 
Entretanto esse é um projeto de globalização que vem sendo 
construído por cima, para os de cima... (p.19)

Analisados os projetos existentes e a circunstancialidade de fatores e 
atores envolvidos, há que se perguntar, no contexto especíico do Uniaraxá, 
inserido na região do cerrado do Alto Paranaíba: Em que eles nos dizem 
respeito? A quem servem? Não seriam as medidas apontadas por demais 
óbvias e obrigatórias, exigindo a necessidade de busca de novas e mais 
abrangentes alternativas, além das já indicadas? 

O propósito da Ecopedagogia universitária é muito mais amplo do 
que a pregação moralista de medidas óbvias e paliativas como “colocar 
o lixo no lixo” ou “apagar as luzes da sala de aula”, “manter limpo o 
banheiro”. Esses constituem lembretes contínuos do Projeto “Cuidar”, 
desenvolvido em nossa Instituição, baseados em conceitos que já deveriam 
ter sido assimilados na Educação Familiar e no Ensino Fundamental, mas 
que ainda não são plenamente praticados.  

A Ecopedagogia se funda em princípios éticos muito mais amplos 
e profundos porque pautados em um “sistema de valores associado a uma 
racionalidade produtiva alternativa, a novos potenciais de desenvolvimento 
e a uma diversidade de estilos culturais de vida”. (LEFF, 2001, p. 87). Ou 
assumimos os riscos e desaios de promover a relexão, a pesquisa e as ações 
necessárias à emergência de uma comunidade sustentável ou nos limitamos 
a patrocinar campanhas anti-sacolinhas plásticas nos supermercados...
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O que é uma comunidade sustentável? Como a Universidade 
pode/deve promovê-la?

Repete-se continuamente, desde que Lester Brown o airmou pela 
primeira vez em 1980, que uma sociedade sustentável é a que satisfaz 
plenamente suas necessidades presentes de forma a preservar as condições 
para que as gerações futuras também o façam. Manter aberto o debate 
relativo a essas questões é não aceitar como verdade deinitiva airmações 
como essa. É estar consciente das profundas contradições do processo e 
das inúmeras questões que precisam ser colocadas em pauta. Entre elas 
destaco algumas que demandam respostas da sociedade e para as quais a 
Universidade é um dos canais de resposta. Se uma comunidade sustentável 
é aquela que garante as necessidades das gerações presentes e futuras, que 
necessidades devem ser consideradas? 

•	 As das famílias do chamado Primeiro Mundo ou as do 
denominado como Terceiro; 

•	 As dos que dispõem de acesso a todos os benefícios ou as dos 
que são privados de todos os meios de sobrevivência? 

•	 Como equilibrar a disponibilidade de recursos e a garantia de 
educação, saúde, alimentação, moradia dignas para todos? 

•	 Haveria recursos suicientes na terra – alimentos, água, terra, 
minérios, energia – para a manutenção de um igualitário 
elevado nível de vida para todos?  

Para que serve a Educação é o nosso foco neste estudo. Que tipo de 
educação capacitará as novas gerações a lidar com questões globais cada vez 
mais complexas e cruciais como essas? Qual o papel dos proissionais da 
Educação Superior ao preparar jovens para viver vidas plenas, produtivas 
e relevantes? Essas perguntas relativas ao ensino são respondidas por ORR 
(2010, p. 79) com a instigante airmativa de que:

Sejam quais forem as especiicidades, a resposta deve ser 
o tipo de educação que possibilita aos estudantes viver de 
forma sustentável, competente e honrada, reconhecendo sua 
dependência da rede da vida. (...) Isto demanda mudanças 
fundamentais no currículo escolar, mudanças no projeto e na 
construção de escolas e campi, além de uma visão mais ampla 
do papel das instituições educacionais.
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 O cumprimento da proposta de Orr sobre educação viabilizaria 
a construção de uma comunidade sustentável na perspectiva de Capra 
(1999, apud Figueiredo, 2006):

O que é sustentado numa comunidade sustentável não é o 
crescimento econômico, o desenvolvimento, a quota de mercado 
ou a vantagem competitiva, mas a totalidade da teia da vida 
da qual a nossa sobrevivência a longo prazo está dependente. 
Noutras palavras, uma comunidade sustentada é concebida de 
uma forma onde o comércio, a economia, as estruturas físicas 
e as tecnologias não interferem com a capacidade inata da 
natureza para sustentar as formas de vida. (p.6) 

Figueiredo (2006) aponta uma análise de 928 artigos cientíicos 
publicados sobre alterações climáticas nos últimos dez anos, em que não 
foi encontrado nenhum que levantasse dúvidas acerca do contributo da 
sociedade do petróleo para o aquecimento global. Indica que todos os 
autores foram unânimes em airmar que as sérias e profundas alterações 
climáticas sentidas globalmente são consequência direta da queima dos 
combustíveis fósseis, em particular, e da ação humana em geral. Os 
meios de comunicação de massa, contudo, omitem a primeira parte da 
informação e encontram como o grande vilão do aquecimento global o 
desodorante aerossol. Isso precisa ser desmistiicado na Universidade. E 
(FIGUEIREDO, 2006, p.7) insiste: “Se a controvérsia está instalada na 
sociedade, como será possível que a escola eduque para a sustentabilidade 
sem a levar para o seu seio – para a sala de aula?!”. 

Capra (1997, apud Figueiredo, 2006, p. 8) defende a emergência de 
uma nova ciência, com características ecocêntricas e preocupações sociais e 
ecológicas, sem grandes preocupações normativas, mas com um ceticismo 
e criticismo metodológico sempre presentes. Essa concepção de ciência se 
encaixa perfeitamente na perspectiva da Ecopedagogia, ao propor que a 
ciência do século XXI não negue as suas heranças na modernidade, mas dê 
um salto qualitativo, vá mais além: transforme-se e ajuste-se à sociedade 
que ela própria ajudou a construir... e  ajude-a a se transformar.

As possibilidades de transformação/construção de uma comunidade 
sustentável dependerão muito de como pensamos a complexidade da 
existência humana, do que valorizamos como qualidade de vida e equidade. 
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Dependerão também da nossa capacidade tão propalada de “pensar 
globalmente e agir localmente.” Todo conhecimento, por mais que envolva 
grande complexidade e abrangência, implica a busca de soluções aplicáveis 
a um contexto mais próximo e mais imediato. ORR (2010) airma que os 
problemas ecológicos  têm sua origem no modo como as pessoas pensam 
e, como tal, constituem, antes de tudo, problemas de educação relativos 
ao processo e à essência da escolarização formal e ensino superior. O autor 
nos relembra que:

A Educação não ocorre no vácuo. Ela se inicia através de 
premissas culturais “pré-analíticas” diversas e geralmente 
implícitas sobre como, porque e o que as pessoas aprendem 
e o tipo de aptidões e habilidades necessárias para manter e 
fazer avançar uma determinada sociedade – seja ela teocrática, 
democrática, industrial ou aquela a que se tem denominado 
sustentável.

A Universidade precisa estar alerta às questões globais e regionais que 
afetam a sustentabilidade social e cercar-se de parceiros que viabilizem as 
informações necessárias às ações locais que se fazem necessárias. As Empresas 
e ONGs e as pressões que podem exercer sobre o poder público constituem 
algumas destas importantes parcerias que o setor educacional precisa 
promover para análise e equacionamento de conlitos socioambientais. A 
ideia de conservação ambiental associada ao desenvolvimento sustentável 
tem mobilizado inúmeros encontros internacionais e decisões, as quais a 
Universidade não pode ignorar. A Cúpula da Terra (Eco-92), no Rio de 
Janeiro em 1992, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio +10), em Joannesburgo e a recente Rio + 20, também no Rio de Janeiro, 
constituem exemplos da Agenda Mundial que nos afetam diretamente. 
Seus resultados não são suicientemente conhecidos de muitos docentes 
e discentes das Universidades. Os eventos expõem resultados negativos e 
positivos. Entre os negativos sobressaem: 

•	 Acordos muito genéricos, imprecisos, abrangentes e descontex-
tualizados; 

•	 Manutenção de padrões de consumo ao invés de se repensar os 
modelos de desenvolvimento vigentes; 

•	 Resistência das grandes economias em aderir a acordos impor-
tantes como o  Protocolo de Quioto; 
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•	 Falta de vontade/condições de inanciamento de muitos 
organismos internacionais; 

•	 Estatísticas catastróicas sobre extinção de espécies; 

•	 Constatação do aumento do número de casos de doenças 
(dengue, malária, etc.) relacionadas a insetos vetores e a más 
condições sanitárias, sobretudo em ambientes de pobreza 
absoluta;

•	 Persistência das perdas na biodiversidade e destruição de habitats 
em alta escala.

Entre os positivos se destacam: 

•	 Mudança de enfoque da agenda social e de desenvolvimento 
para questões como erradicação da pobreza, saneamento e 
saúde; 

•	 Constatação da necessidade de mudança no sistema vigente de 
governança global que leve em consideração o quadro crescente 
de exclusão social e degradação ambiental planetária; 

•	 Reconhecimento da capacidade humana de responder 
rapidamente às ameaças sociais e ambientais; 

•	 Elevado crescimento do uso de energias renováveis contra um 
pequeno aumento no consumo de combustíveis fósseis; 

•	 Novos sistemas de micro-inanciamentos de processos de 
reciclagem, coleta ou substituição de práticas degradantes do 
meio ambiente; 

•	 Aumento da reciclagem de alguns materiais nobres;

•	 Iniciativas de redução da miséria em comunidades de países em 
desenvolvimento;

•	 Constatação da redução do uso de substâncias prejudiciais ao 
ozônio estratosférico. 

O desaio das Universidades, aliadas ao Setor Produtivo e ao 
Terceiro Setor é, através do intercâmbio das informações e conhecimentos 
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pertinentes a cada um, “situar a ação além da boa intenção”, na 
implementação efetiva da transição para uma cidadania ativa. Essas 
iniciativas, aliadas a instrumentos econômicos, jurídicos e a políticas 
públicas adequadas, podem alterar comportamentos e promover mudanças 
de valores e atitudes, foco principal da Ecopedagogia. O processo, como já 
airmado, pode e deve se processar a partir de um Ensino Superior exercido 
de forma transdisciplinar, em que cada curso ou setor tenha sua função 
especíica na promoção de empreendimentos sustentáveis.

Palavras Finais

O que é um empreendimento sustentável? O que compete à Uni-
versidade? Qual o papel de seus formadores? 

 

Já foi dito que um empreendimento é sustentável quando: 
“ecologicamente correto; economicamente viável; socialmente justo; 
culturalmente aceito”. A Universidade está no ápice da formação de todos 
os proissionais responsáveis pela efetivação das possibilidades concretas de 
garantia da Teia da Vida. No cumprimento da missão do Uniaraxá, o papel 
de transformar o conhecimento em infraestrutura para a participação cidadã 
sustentável é o desaio de todos os Cursos e de todos os envolvidos com os 
mesmos, individual e coletivamente. Os Cursos aí desenvolvidos possuem 
as suas especiicidades, mas têm em comum algumas responsabilidades, 
se quiserem participar de um projeto ecopedagógico. Menciono apenas 
algumas delas:

•	 Biologia: promover relações ambientais sustentáveis;

•	 Agronomia: programar técnicas agrícolas sustentáveis;

•	 Cursos da Área da Saúde: estimular hábitos sustentáveis de vida;

•	 Administração: implementar a sustentabilidade na gestão de 
negócios;

•	 Direito: garantir a aplicação de uma Legislação Trabalhista e 
Ambiental sustentáveis;

•	 Pedagogia: formar uma mentalidade sustentável desde a 
infância.
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Neste contexto, nosso papel de formadores não consiste apenas em 
implementar conhecimentos, mas também valores, ferramentas práticas 
e ações exemplares de como sobreviver, conviver, produzir, de forma a 
transformar nossa tradição  anti cidadã, desigual, predadora, supericial, 
fútil e irresponsável de utilização de recursos que deveriam ser de todos. 
Essa é a proposta da Ecopedagogia, da Pedagogia da Terra. Um Ensino 
Superior que:

•	 Articule coerentemente natureza, técnica e cultura;

•	 Promova a quebra de paradigmas, a mudança de hábitos, a 
consciência ética;

•	 Amplie a consciência ambiental e a competência no processo 
decisório;

•	 Fortaleça a corresponsabilidade no controle dos agentes de 
degradação ambiental;

•	 Sensibilize para a participação na defesa da qualidade de vida 
para todos.

Educar para a sustentabilidade (em qualquer nível) envolve vários 
contextos: o ecológico, o ambiental, o demográico, o cultural, o social, 
o político tanto em termos individuais como coletivos. Ao encerrar esta 
relexão, as palavras de (MOACIR GADOTTI, 2008) voltam a ser 
inspiradoras. Segundo ele é preciso passar de uma responsabilidade diluída 
a uma ação concreta, compartilhada, praticando a sustentabilidade na vida 
diária, na família, no trabalho, na escola, na rua. (...) Nossas vidas precisam 
ser guiadas por novos valores: simplicidade, austeridade, paz, serenidade, 
saber escutar, saber viver juntos, compartilhar, descobrir e fazer juntos.

Quem sabe assim, por meio dos canais de questionamento, relexão 
e ação continuamente abertos na Universidade e dos exemplos pedagógicos 
de seus professores, ao invés de nos preocuparmos apenas em deixar um 
planeta melhor para as futuras gerações... passemos a nos preocupar em 
deixar gerações melhores para o planeta. Um jovem que aprende valores 
signiicativos de vida e convivência com os demais, que desenvolve novas 
abordagens cientíicas, culturais e espirituais de percepção planetária, 
torna-se um adulto comprometido com a Teia da Vida e a compartilha 
eticamente com os demais. 
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Histórico, Produção e Demanda de Fertilizantes Fosfatados

Gustavo Paiva Ribeiro1

 Introdução

Fertilizantes, por deinição, são compostos orgânicos ou inorgânicos, 
de origem natural ou sintética, adicionados aos solos para suprir um ou 
mais nutrientes essenciais ao crescimento de plantas (Soil Science Society 
of America). A fertilização do solo, precedendo o plantio, é essencial para 
se alcançar altos rendimentos nas colheitas. Estima-se que 40 a 60% do 
volume produzido na agricultura é atribuído à utilização de fertilizantes 
comerciais (RIBEIRO, 2012). 

A ONU estima que a população mundial alcance 7,7 bilhões de 
pessoas em 2020, um incremento de 10% em comparação com 2011. 
Em adição, grande percentual desse incremento ocorrerá em países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que já apresentam sérios problemas 
de subnutrição e de distribuição dos alimentos produzidos. Ocorrerá, 
portanto, um aumento na demanda da produção de alimentos, enquanto 
as áreas de terras cultiváveis não aumentarão de forma signiicativa. Por essa 
razão, são necessários métodos para incrementar a produção de alimentos, 
a im de suprir a demanda nutricional da população em expansão. A 
utilização de fertilizantes igura entre os principais métodos para esse im. 
A Fig. 1 apresenta o esquema que demonstra o incremento da necessidade 
de produção e utilização de fertilizantes, enquanto a Fig. 2 apresenta a 
evolução brasileira da produção de grãos e consumo de fertilizantes em 
relação à área cultivada (RIBEIRO, 2012).

1 Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Química, Vale 
Fertilizantes
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Figura 1. Ciclo de evolução do consumo de fertilizantes (Vale Fertilizantes, 2011).

Os fertilizantes, portanto, promovem o aumento de produtividade 
agrícola, possibilitando proteger e preservar milhares de hectares de lorestas 
e matas nativas, assim como a fauna e a lora (CETEM, 2008).

 

Figura 2. Evolução brasileira da produção de grãos e consumo de fertilizantes em relação à 

área plantada (ANDA,CONAB, 2008)

A atividade agrícola brasileira possui grande impacto na economia 
e na balança comercial do país, além de exercer importante papel social. 
O agronegócio brasileiro é totalmente dependente da fertilização e da 
correção dos solos para ser efetivo. Essa dependência se dá, sobretudo, 
devido às características de formação geológica do solo, em conjunto com 
os fatores climáticos oriundos de uma localização em baixas latitudes. 
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Os três principais nutrientes que beneiciam o crescimento e o 
rendimento agronômico das plantas são o nitrogênio (N), fósforo (P) e 
potássio (K), usualmente denominados macronutrientes primários. São 
também essenciais para o crescimento das plantas o cálcio (Ca), magnésio 
(Mg) e enxofre (S), denominados macronutrientes secundários. Em adição, 
são necessários, em menores concentrações, boro (B), cloretos (Cl), cobre 
(Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo), zinco (Zn), dentre 
outros, chamados micronutrientes. Todos esses elementos são encontrados 
naturalmente no solo. No entanto, após uso agronômico, a concentração 
dos nutrientes no solo se reduz consideravelmente, sendo necessária 
a fertilização antes de se efetuar novo plantio. Os macronutrientes 
representam, em base seca, de 0,15 a 6% da massa dos tecidos celulares 
das plantas. Micronutrientes constituem menos que 0,04% da composição 
em base seca das estruturas celulares vegetais. A Fig. 3 apresenta um breve 
resumo dos nutrientes e fatores metabólicos necessários para o adequado 
crescimento das plantas, com a exceção da água, não apresentada 
(RIBEIRO, 2012).

 

Figura 3: Resumo dos nutrientes necessários ao crescimento de uma planta
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As principais matérias-primas para a produção de fertilizantes são: a 
amônia, para a produção de fertilizantes nitrogenados, o minério da apatita 
para a produção de formulações fosfatadas, e o minério de potássio para 
produção de cloreto de potássio. Através do processamento mineral ou 
químico dessas matérias-primas se produzem os principais fertilizantes de 
origem sintética utilizados na agricultura. O processamento executado nas 
matérias-primas visa a disponibilização de cada nutriente em uma forma 
absorvível pelas plantas. Para ser absorvível, um nutriente usualmente 
precisa ser solúvel em água ou em compostos gerados no solo por ação 
bacteriana ou outros mecanismos. 

A dosagem e posterior aplicação dos fertilizantes no solo são 
executadas conforme resultados analíticos dos teores dos macros e 
micronutrientes presentes no solo, após análise de fatores agronômicos e 
conforme cultura a ser plantada, permitindo assim a deinição da formulação 
a ser utilizada. A formulação é então manufaturada com a mistura dos 
fertilizantes que irão conferir o teor desejado. As combinações dos mesmos 
são usualmente chamadas de misturas NPK. Os teores dos macronutrientes 
primários presentes nos fertilizantes são expressos na forma N-P-K, onde 
N representa o percentual mássico de nitrogênio (%N), P o percentual 
mássico do fósforo, expresso em base de P2O5 (%P

2
O

5
), e K o percentual 

mássico de potássio, expresso na base de K
2
O (%K

2
O). Os teores de fósforo 

e potássio são expressos em sua forma oxidada por fatores históricos, pois 
as análises de quantiicação desses teores eram executadas no século XIX 
através da incineração da amostra. Uma formulação expressa como 04-14-
08 apresenta, portanto, 4% de nitrogênio, 14% de P

2
O

5
 e 8% de K

2
O. 

A Fig. 4 apresenta um quadro-resumo com a produção dos principais 
fertilizantes industrializados, que podem ser combinados em processos 
industriais de mistura, conforme demanda.
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Figura 4: Resumo da produção dos principais fertilizantes de uso comercial 

(Vale Fertilizantes, 2003)

A Tabela 1 apresenta um quadro-resumo com informações 
detalhadas dos três macronutrientes primários, englobando disponibilidade 
das reservas, número aproximado de empresas e países produtores, 
características de mercado, posição brasileira no ranking de consumo e 
principais investimentos programados. A Tab. 2 contém os custos médios 
de implementação de plantas para fabricação dos três macronutrientes 
primários, assim como o tempo médio de implementação e das principais 
novas capacidades instaladas.
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Tabela 1: Descritivo dos três macronutrientes primários (IFA, 2009)

 

Tabela 2. Análise econômica e temporal para implantação de novos projetos 

(IFA e PotashCorp, 2010)

 

Breve Histórico da Utilização de Fertilizantes

Acredita-se que o ser humano iniciou a utilização de técnicas de 
plantio entre 6.000 a 10.000 anos atrás. Existem registros de plantações 
feitas na China e na Noruega há 7.000 anos (EFFICIENT FERTILIZER 
USE MANUAL, 2012). No entanto, a utilização da fertilização se iniciou 
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muito tempo após o início do plantio de lavouras, possivelmente devido 
à queda do rendimento agronômico das áreas cultivadas. Existem relatos 
da utilização de fezes humanas e de animais há mais de 3.000 anos, assim 
como a utilização de ossos calcinados na China há pelo menos 2.000 anos 
(VOELCKER, 1956), e da utilização dos eluentes de esgoto doméstico na 
Grécia, em 800 A.C. 

O desenvolvimento da química, que ocorreu em ritmo acelerado 
a partir do século XVII, associado às primeiras pesquisas que visavam 
estudar o crescimento das plantas, possibilitou o rápido aumento do 
mercado de fertilizantes. Sulfato de amônio, sulfato de potássio e o 
fósforo foram identiicados no século XVII. No século XVIII, nitrogênio, 
oxigênio, hidrogênio, manganês, fosfato de cálcio, uréia e molibdênio 
foram descobertos, e o enxofre foi inalmente classiicado como elemento. 
Também foram desenvolvidos os primeiros processos de fabricação de ácido 
nítrico e amônia. No campo da agronomia, diversos foram os avanços nesse 
período, que culminaram nos trabalhos do químico alemão Justus Von 
Liebig (1803-1873), que trouxeram várias contribuições no entendimento 
das necessidades nutricionais das plantas e na aplicação de fertilizantes nos 
solos (EFFICIENT FERTILIZER USE MANUAL, 2012). 

Os primeiros fertilizantes comercialmente utilizados em grande 
escala foram o nitrato de sódio oriundo de depósitos naturais do Chile, 
como fonte de nitrogênio, e o guano originário do Peru, como fonte 
NPK. Foram subsequentemente desenvolvidos e utilizados como fonte de 
nitrogênio o sulfato de amônio, (1815, Inglaterra), cianamida de cálcio 
(1905, Noruega), amônia anidra (1911, Alemanha), nitrato de amônio (após 
primeira guerra mundial, para reaproveitamento de explosivos, Alemanha) 
e ureia (1920, Alemanha). A produção de fertilizantes nitrogenados 
sintéticos levou à lenta substituição de fertilizantes nitrogenados orgânicos, 
usualmente oriundos de matadouros e eluentes de esgoto (EFFICIENT 
FERTILIZER USE MANUAL, 2012). 

A produção industrial de fertilizantes fosfatados, antes do 
desenvolvimento dos superfosfatos, se iniciou com a comercialização de 
guano e de ossos processados. A utilização de ossos foi feita no solo por 
diversas vias, desde a aplicação in natura, até a aplicação de ossos que 
passaram por processos de aquecimento em água, para remoção da gordura 
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residual dos mesmos, com posterior moagem para aplicação. No entanto, 
a diiculdade de geração de ossos, associada aos baixos teores de P2O5 nos 
mesmos, inviabilizaram sua utilização e comercialização em grande escala, 
motivando a utilização de fosfatos de origem mineral para a produção de 
superfosfatos (USDA, 1964).

Foram desenvolvidos no século XIX métodos para solubilização 
do fósforo presente em ossos através de processamento químico com 
ácidos. Os estudos efetuados na ocasião pavimentaram o caminho para o 
desenvolvimento dos superfosfatos. Finalmente, em 1842, foram registradas 
as patentes referentes à fabricação dos superfosfatos, contemplando a 
acidulação, utilizando-se ácido sulfúrico, de minérios ricos em fosfatos e 
ossos, tendo início assim a produção em grande escala dos superfosfatos. 
Em 1848, a patente foi alterada de modo a incluir apatita e fosforita.  Foram 
subsequentemente desenvolvidos processos industriais para a produção 
de ácido fosfórico (Alemanha, 1870), fosfato supertriplo (Alemanha, 
1872) e inalmente os fosfatos amoniados (EUA, 1916) (EFFICIENT 
FERTILIZER USE MANUAL, 2012). 

Fertilizantes Fosfatados

O fósforo é um elemento químico com símbolo “P”, com número 
atômico 15 e massa atômica de 30,973762 amu, que se encontra 
abundantemente distribuído no globo terrestre sob a forma de diversos 
compostos, usualmente como sais denominados fosfatos. O fósforo 
elementar existe em duas formas principais, o fósforo branco e o fósforo 
vermelho. No entanto, devido à sua elevada reatividade, o fósforo nunca 
é encontrado na sua forma elementar na natureza, sendo encontrado em 
sua forma mais oxidada, geralmente em rochas fosfáticas. O fósforo, pelo 
papel que desempenha, é tido como o grande responsável pela geração de 
energia para produção vegetal. É crucial na fotossíntese e na reprodução, 
além de participar ativamente do processo de crescimento e sustentação 
corporal dos vegetais e animais (DNPM, 2009). 

O fósforo apresenta diversas aplicações industriais e comerciais, 
porém, sua principal utilização se dá na agricultura, constituindo 
fertilizantes. A rocha fosfática é a única fonte de fósforo economicamente 
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viável para a produção de fertilizantes fosfatados e fosfatos para outros ins 
(IFA e USGS). A Fig. 5 apresenta os principais usos da rocha fosfática 
concentrada produzida no mundo, considerando a produção mundial do 
ano de 2008.

Figura 5. Distribuição do consumo da rocha fosfática produzida no mundo 

(CRU Group, 2009, modiicada)

Devido ao aumento populacional, associado à melhoria da dieta 
alimentar do ser humano e demais fatores descritos na Figura 1, a demanda 
pela rocha fosfática concentrada no mundo cresce anualmente na faixa 
de 2.4% (IFA, 2008). O Brasil, que atualmente passa por uma fase de 
considerável expansão do seu agronegócio, eleva consideravelmente a 
demanda da América Latina. A Fig. 6 apresenta a projeção do crescimento 
da demanda de rocha fosfática concentrada para o período de 2006 a 2016, 
destacando a inluência brasileira no crescimento da mesma.
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Figura 6. Projeção da demanda mundial de rocha fosfática (IFA e CRU Group, 2006)

As minas que possuem viabilidade técnica e econômica para lavra 
e processamento do fósforo são relativamente limitadas no mundo. Com 
o incremento da demanda por rocha fosfática concentrada, os países 
produtores aumentam a quantidade de rocha lavrada, o que acelera o 
consumo das reservas existentes. No entanto, avanços tecnológicos no 
processamento mineral e na solubilização dos fosfatos, que possibilitam 
o processamento de materiais anteriormente não considerados minérios, 
associados à descoberta de novos depósitos, mantém as reservas em níveis 
aproximadamente constantes. A Tab. 3 apresenta a produção de rocha 
fosfática dos principais países produtores no mundo, assim como as 
reservas de rocha fosfática em cada um desses países. No caso brasileiro, 
considerando o consumo, as reservas e a atual tecnologia de processamento, 
tem-se rocha fosfática para aproximadamente 50 anos de produção de 
fertilizantes.
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Tabela 03. Produção anual de rocha fosfática e reservas disponíveis (USGS, 2012, 
adaptado)

 2010 2011 Reservas

Estados Unidos 25.800 28.400 1.400.000

Argélia 1.800 1.800 2.200.000

Austrália 2.600 2.700 250.000

Brasil 5.700 6.200 310.000

Canada 700 1.000 2.000

China 68.000 72.000 3.700.000

Egito 6.000 6.000 100.000

Índia 1.240 1.250 6.100

Iraque ND ND 5.800.000

Israel 3.140 3.200 180.000

Jordânia 6.000 6.200 1.500.000

México 1.510 1.620 30.000

Marrocos e Saara 

Oriental
25.800 27.000 50.000.000

Peru 791 2.400 240.000

Rússia 11.000 11.000 1.300.000

Senegal 950 950 180.000

África do Sul 2.500 2.500 1.500.000

Síria 3.000 3.100 1.800.000

Togo 850 800 60.000

Tunísia 7.600 5.000 100.000

Outros Países 6.400 7.400 500.000

Total Mundial 181.381 190.520 71.158.100

Produção das Minas
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Figura 7. Evolução dos teores de P
2
O

5
 das reservas conhecidas (CRU Group, 2006)

Associado ao aumento da demanda por rocha fosfática concentrada 
está ocorrendo a redução dos teores das minas existentes no mundo, 
impactando nos teores dos concentrados apatíticos produzidos e o 
consequente aproveitamento das minas. A redução dos teores ocorreu 
devido à utilização preferencial das reservas de maior aproveitamento no 
decorrer do século XX, dentre outros fatores, ocasionando a redução das 
concentrações médias das reservas mundiais para valores inferiores a 30% 
de P

2
O

5
. Estima-se, nas próximas décadas, uma redução moderada nos 

mesmos (CRU GROUP, 2006). A Figura 7 mostra a evolução dos teores 
de P

2
O

5
 das reservas fosfáticas mundiais ao longo dos últimos anos

Aproximadamente 85% da produção mundial de fósforo vêm 
de minas de origem sedimentar, e o restante, provenientes de minas de 
origem ígnea. Devido à formação geológica do solo brasileiro, mais de 
95% da produção de rocha fosfática do Brasil é proveniente de rochas de 
origem ígnea (IFA, 2008). Os principais depósitos de origem sedimentar 
formaram-se, sobretudo, a baixas latitudes (0 a 40º) (KULAIF, 1999), e se 
localizam principalmente nos Estados Unidos, sudeste do México, China, 
Marrocos e Noroeste do Saara e oriente médio, enquanto os depósitos 
de origem ígnea se localizam sobretudo no Brasil, África do Sul, Rússia, 
Finlândia, dentre outros (IFA, 2008). 

As rochas classiicadas como sedimentares são os fosforitos, os 
depósitos de guano e os alumino-fosfatos. Os depósitos de fosforito são 
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formados pela deposição e posterior acúmulo de materiais ricos em fósforo 
em bacias sedimentares marinhas. Os materiais ricos em fósforo podem 
variar desde excrementos de animais marinhos até esqueletos e conchas de 
animais. Através de mecanismos sedimentares e diagenéticos, as reservas 
adquirem concentrações que possibilitam seu posterior processamento e 
utilização econômica. Nos fosforitos, o fósforo é encontrado nas formas 
de hidroxiluorapatita ou apatita carbonatada, [Ca

5
(PO

4
)3OH,F] e 

[Ca
5
(PO

4
,CO

3
OH)

3
F], respectivamente. Embora seja possível encontrar 

fosforitos basicamente puros na natureza, usualmente os mesmos são 
encontrados na presença de areia, argila ou carbonatos. Os depósitos de 
fosforitos apresentam espessuras que podem variar de centímetros até 
aproximadamente 10 metros, podendo se estender lateralmente por vários 
quilômetros (KULAIF, 1999).

Os depósitos de guano são fosfatos de origem orgânica, formados 
pelo acúmulo de dejetos de aves marinhas e sua posterior assimilação 
pelas rochas subjacentes, normalmente formadas por calcários coralíferos 
porosos. Quando o acúmulo dos dejetos ocorre sobre formações de 
bauxita, lateritas ou rochas contendo feldspato são formados os depósitos 
de alumino-fosfatos, com presença de fosfatos de ferro (DNPM, 2009).

Os depósitos de fosfato de origem ígnea ocorrem “relacionados a 
corpos de rochas alcalinas, intrusivas ou extrusivas, ou a veios hidrotermais 
associados a elas. Estão localizados, normalmente, em áreas de plataforma 
e muitos estão associados a estruturas de rift-valleys ou a bordas de bacias” 
(KULAIF, 1999). A maior parte dos minérios de fósforo desse tipo de 
formação pertencem ao grupo das apatitas, representado pela fórmula 
[Ca5

(PO
4
)

3
(OH,F,Cl)], nas quais a presença dos íons OH-, F- ou Cl- varia 

conforme a formação geológica de incidência do mineral. A forma mais 
comum é a luorapatita, Ca

5(
PO4)

3
F, um fosfato de cálcio com lúor, 

cristalino, com densidade entre 3.1 a 3.2 g/cm3-, cor variando entre azul, verde, 
violeta, incolor ou marrom, dureza 5 e brilho vítreo (Roberts et al., 1990).

Os teores em P
2
O

5
 das rochas fosfáticas lavradas são extremamente 

variáveis, chegando até 35% para rochas sedimentares, e variando de 4 
a 15% nas rochas ígneas (DNPM, 2009). Para serem industrialmente e 
agronomicamente eicientes, usualmente as rochas lavradas são concentradas 
para teores que variam, em média, de 30 a 38% de concentração em P

2
O

5
 

(KULAIF, 1999). 
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A concentração da rocha fosfática envolve diversas etapas, que 
variam conforme origem do minério, características geológicas do local de 
lavra e teores da mina lavrada. Usualmente, depósitos de apatita possuem 
mineralogia extremamente complexa, com diversos contaminantes em toda 
sua formação, sendo necessárias, portanto, diversas etapas de concentração 
envolvendo moagem, separação magnética, hidrociclonagem, lotação, 
dentre outras, visando a concentração da apatita presente na mina através da 
retirada de impurezas. No entanto, não é economicamente ou tecnicamente 
viável a remoção de todos os contaminantes presentes com a apatita, já 
que esse aumento no teor do minério concentrado causa necessariamente 
uma redução na recuperação metalúrgica do fósforo. Com a queda da 
recuperação metalúrgica nos processos de concentração mineral, ocorre 
expressiva perda em massa da rocha fosfática, que será eliminada junto aos 
resíduos das plantas industriais. 

A utilização da rocha fosfática, quando moída, apresenta certo 
valor agronômico, já que por ação microbiológica é assimilável pelas 
plantas. No entanto, devido à sua baixa solubilidade inicial e à cinética de 
solubilização microbiológica, consideravelmente lenta, seu uso não é viável 
em culturas que requerem pequenos prazos entre o plantio e a colheita.  Os 
superfosfatos surgiram, nesse contexto, visando incrementar a solubilidade 
instantânea da rocha fosfática, possibilitando assim a rápida absorção do 
fósforo pelas lavouras.

A primeira forma solúvel do fósforo amplamente utilizada na 
agricultura foi o superfosfato simples (SSP), criado através da reação 
direta entre a rocha fosfática e ácido sulfúrico diluído em água. Os 
principais constituintes do superfosfato simples são o fosfato monocálcico 
monohidratado, o sulfato de cálcio com zero, meio ou dois moles de água 
de hidratação, fosfatos de ferro e alumínio, sílica, luosilicatos, rocha não 
reagida, matéria orgânica, fosfatos de outros metais presentes na rocha, 
ácido fosfórico não reagido e água livre (USDA, 1964).

Percebe-se, portanto, claro incremento na demanda pela rocha 
fosfática, com queda no volume disponível e teor de P2O5 das reservas 
disponíveis no mundo. Tem-se, portanto, um recurso não renovável, 
essencial à sobrevivência humana, que requer ter sua produção e utilização 
otimizadas através de pesquisas e novos desenvolvimentos. Usualmente, 
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temos que “... uma usina de fertilizantes moderna é altamente eiciente e 
o seu impacto negativo no ambiente é insigniicante. É após a saída dos 
fertilizantes da usina que começam as más práticas /.../. Segundo estimativas 
do IBGE, o Brasil perde cerca de 13 % dos grãos produzidos, devido à 
lamentável condição da nossa infra-estrutura, em especial das rodovias e 
ferrovias /.../. Os indicadores agropecuários registrados pelo IBGE, no 
período de 1996 a 2003, mostram que o Brasil perdeu 81,7 Mt de grãos, o 
que dá uma média de 13,6 Mt por ano” (CETEM, 2008).

Em adição, temos no Brasil um modelo de fertilização que foi 
adaptado de países localizados em elevadas latitudes, cujo solos e clima 
temperado apresentam características extremamente distintas das 
encontradas no Brasil. Tem-se no Brasil, portanto, com a exceção das 
colônias japonesas do estado de São Paulo, a tradição da utilização de 
fertilizantes fosfatados de elevada solubilidade em água e rápida liberação 
dos nutrientes, que possuem solubilidade que “garante a quantidade 
necessária de nutrientes nos solos, mas não é garantia de que as plantas sejam 
nutridas com quantidades suicientes para o seu bom desenvolvimento; 
/.../ o modelo de fertilização implantado no Brasil é baseado em produtos 
de alta solubilidade, como aqueles adotados em países de clima temperado; 
/.../ este modelo importado não atende às peculiaridades de nossos solos” 
(CETEM, 2008). 

Pela estrutura geológica Brasileira, temos minérios concentrados 
de fósforo com elevados teores de óxidos de ferro, cuja presença gera 
fertilizantes fosfatados com baixos teores de fosfato monocálcico, portanto, 
com baixa solubilidade em água. Dado à cultura adotada de países de altas 
latitutes, os produtores de fertilizantes fosfatados baseiam a produção de 
seus fertilizantes em altas solubilidades em água. Essa necessidade gera a 
chamada lavra seletiva, onde são processados apenas minérios cujo teores 
de ferro não inviabilizam a solubilidade inal dos fertilizantes, causando, 
portanto, a redução das reservas de fosfato existentes no Brasil. “Em 
minucioso e extenso trabalho elaborado pela Land and Water Development 
Division da FAO e pela Agência Internacional de Energia Atômica, chama-
se a atenção para o fato de numerosos depósitos de rochas fosfáticas, 
localizadas nos trópicos e sub-trópicos, não terem sido aproveitadas até 
hoje. Uma das razões seria a de não apresentarem qualidade necessária 
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para produção de fertilizantes solúveis em água, seguindo o processamento 
convencional. (CETEM, 2008)

Nesse contexto, surge a necessidade de se realizar pesquisas de 
utilização de fertilizantes fosfatados apenas com garantia de solubilidade 
em citrato neutro de amônio, adaptadas aos solos e climas brasileiros, 
assim como a utilização de organo-fosfatados e rocha fosfática in 
natura, associadas ao desenvolvimento de técnicas mais avançadas de 
“agricultura sustentável” e melhorias das condições logísticas brasileiras. 
Tal desenvolvimento, além de possibilitar o incremento da vida útil das 
reservas fosfáticas nacionais, gera a redução da dependência brasileira da 
importação de fosfatos, o que possibilita a neutralização da inluência da 
cotação externa das rochas fosfáticas, impactando também no custo dos 
alimentos produzidos no Brasil.
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Introdução

No Brasil constata-se ainda com frequência sistemas de produção, 
tanto de carne como de leite, de baixa eiciência, com índices zootécnicos 
muito aquém do real potencial produtivo. Tradicionalmente, a pecuária 
de corte tem sido uma atividade pioneira, ligada à ocupação de regiões de 
fronteira, incluindo o Cerrado, que prioriza, em larga medida, a utilização 
do fator TERRA em detrimento da intensiicação no uso do CAPITAL 
(MARTHA JÚNIOR et al., 2007). Isto acontece devido a pecuária 
extensiva ser uma atividade capaz de ocupar rapidamente expressivas áreas 
de terra valendo-se de baixa utilização de capital no processo produtivo. 
Apesar dos diferentes sistemas de produção, veriica-se que o Brasil, com 
um rebanho de 197,1 milhões de cabeças produziu em 2010, 8,4 milhões 
de toneladas de equivalente carcaça, enquanto que, os EUA, com metade 
do rebanho brasileiro (94,5 milhões de cabeças) produziu, também em 
2010, 11,89 milhões de toneladas de equivalente carcaça, o que representa 
uma produção 41% maior (ANUALPEC, 2011). Além da ineiciência 
dos sistemas de produção tradicionais do Brasil, a qualidade dos produtos 
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precisa alcançar patamares desejáveis. Como exemplo, pode-se citar a 
contagem de células somáticas (CCS) que no Brasil é de 393 mil cel/mL, 
enquanto que em países como Estados Unidos da América, Nova Zelândia 
e Reino Unido a CCS é de é de 290, 246 e 196 mil cel/mL, respectivamente 
(CARVALHO, 2010). 

Apesar disto, o Brasil tem se destacado no cenário do agro-negócio 
mundial. E em um futuro próximo deve-se consolidar-se como de potência 
agrícola, disputando a liderança na produção de alimentos com os Estados 
Unidos, e mesmo com sistemas com baixa produtividade, o Brasil possui 
o maior rebanho comercial do mundo e foi o segundo maior produtor 
de carne em 2010. (ANUALPEC, 2011). No que se refere à exportação, 
em 2011 foi o maior exportador de carne. Considerando a produção de 
leite, O Brasil é o sexto maior produtor do mundo com uma produção em 
2011 por volta de 30,6 bilhões de litros. Os líderes são a União Europeia 
com 137,8; Estados Unidos com 88,9; Índia com 52,5, Rússia com 31,8 e 
China com 30,7 bilhões de litros anuais (USDA, 2011). 

Esta conjuntura favorável está exigindo mudanças na eiciência dos 
sistemas de produção animal no Brasil. Primeiramente porque, de acordo 
com projeção do (BRASIL, 2011) a área utilizada pela agricultura aumentará 
em 15 milhões de ha, que serão incorporadas de áreas de pastagens, visto 
o cenário de redução nas taxas de expansão agrícola pela abertura de novas 
áreas em detrimento da vegetação natural. Este fenômeno é estimulado 
pela valorização das terras, pela exigência econômica de se atingir escala 
de produção cada vez maior e maior competitividade e rentabilidade das 
culturas frente à pecuária. Outro aspecto é que a pecuária brasileira vem 
sendo criticada e acusada pelas comunidades nacional e internacional em 
relação à sua contribuição para o aquecimento global e destruição do meio 
ambiente. Neste sentido, duas questões principais afetam negativamente 
a imagem do setor: a pecuária na Amazônia e a emissão de gases do efeito 
estufa (GEE), sendo que o aumento destes tem sido considerado com 
um das causas do aquecimento global. No que se refere à agropecuária, 
metano (CH

4)
, gás carbônico (CO

2
) e óxido nitroso (N

2
O) são os gases de 

maior importância, sendo o Brasil apontado como importante produtor 
de CH

4 
por ter o maior rebanho bovino comercial e produzir carne ainda 

de forma extensiva. Ao se considerar a emissão de CH
4
 por animal adulto 
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esta é de apenas 80 a 120 kg de metano, o que é tido como insigniicante. 
Contudo, torna-se uma importante fonte de emissão de CH

4
 quando se 

leva em consideração a quantidade de ruminantes no mundo, cerca de 1,2 
bilhão de animais. Outro aspecto, mas não menos importante é a mudança 
no peril do consumidor, que vem exigindo segurança alimentar, ou seja, 
alimentos de qualidade nutricional em quantidade adequada que, além de 
apresentar baixo custo, devem ser prioritariamente produzidos sem agredir 
o meio ambiente.

Não obstante, segundo o levantamento Brasil (2011), os produtos 
de origem animal tem grande potencial de crescimento, sendo o mercado 
interno expressivo para todos os produtos analisados, e o mercado 
internacional tem apresentado acentuado crescimento do consumo. A 
produção de carnes (bovina, suína e aves) em 2022, deverá aumentar em 
10,9 milhões de toneladas. Isso representa um acréscimo de 43,2% em 
relação à produção de carnes de 2011/12. Em se tratando do leite, de 2011 
a 2021 a produção deverá aumentar em 7,0 bilhões de litros. 

Nesta perspectiva, o Cerrado apresenta condições que viabilizam 
a sua utilização. É uma vasta região de 207 milhões de ha, dos quais 
pelo menos 120 milhões são aproveitados para a atividade agropecuária. 
Atualmente pouco mais da metade, cerca de 67 milhões de ha são 
efetivamente aproveitados. A propósito, é no Cerrado que está ixada a 
grande mola propulsora, senão a maior, mas certamente a mais promissora 
no longo prazo de todo o crescimento e modernização do agronegócio 
brasileiro. Isto ocorre mesmo com as características químicas indesejáveis, 
como pH ácido, toxidez de alumínio (Al), baixos valores de saturação por 
bases (V), baixos teores de cálcio (Ca), magnésio (Mg),  potássio (K) e 
fósforo (P). Este último nutriente ainda apresenta grande adsorção pelo 
solo, o que o torna menos disponível para as plantas. Porém, já existem 
tecnologias para a correção do solo e adubação das plantas, além de plantas 
mais adaptadas às condições do Cerrado. Acrescenta-se a isto, presença 
de relevos altiplanos, o que permite maior utilização da mecanização, 
propiciando uma produção mais tecniicada, viabilizando a exploração do 
agronegócio neste bioma. 

Neste sentido, deve-se trabalhar para desenvolver, ajustar e, ou 
estabelecer sistemas de produção compatíveis com os aspectos sociais, 
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ambientais, culturais e econômicos de cada região, buscando-se sempre 
os princípios da sustentabilidade. Deste modo, objetivou-se com este 
texto apresentar aos leitores alternativas para a produção sustentável de 
ruminantes no Cerrado, priorizando a utilização de pastagens, focando os 
seus benefícios e limitações. 

Produção Eiciente de Pasto: Benefícios e Alternativas
Pastagem bem Manejadas x Pastagem Degradadas

Dentre as formas de produção de ruminantes, cumpre ressaltar 
que, o pasto é a maneira mais econômica de alimentação de ruminantes, 
visto que é colhido pelo próprio animal, eliminando-se gastos com corte, 
picagem, transporte, armazenamento e distribuição do alimento para os 
animais, além de exigir menores investimentos em instalações.

De acordo com o relatório da FAO (2006), as pastagens (nativas e 
cultivadas) representam a segunda maior fonte potencial global de sequestro 
de carbono, com capacidade de drenar da atmosfera 1,7 bilhão de toneladas 
por ano, icando atrás somente das lorestas, cuja capacidade estimada 
chega a 2 bilhões de carbono por ano. As pastagens bem manejadas além 
de contribuir com o sequestro de carbono no solo e para a diminuição 
da emissão de CH4 por animais ruminantes impactam positivamente a 
produção animal e consequentemente os índices zootécnicos. 

Na década de 70 com a introdução das pastagens na região do Cerrado, 
principalmente das braquiárias (em especial da Brachiaria decumbens) a 
taxa de lotação que era de 0,25 animal/ha passou para 0,9 a 1,0 animal/
ha e o ganho de peso aumentou certa de 2 a 3 vezes o conseguido com 
pastagens nativas.  Apesar deste aumento na produção animal, veriica-se 
que 50% das pastagens estão em algum estádio de degradação.

A degradação da pastagem é desencadeada, inicialmente pelo não 
ajuste da taxa de lotação à capacidade de suporte da pastagem. Este fator, 
associado à inexistência da adoção por parte dos produtores da adubação 
de manutenção das pastagens agrava e acelera o processo de degradação 
do solo. Como os solos dos Cerrados são principalmente da classe dos 
Latossolos, que se caracterizam pelo alto grau de intemperização e baixa 
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fertilidade natural, a manutenção da produtividade de sistemas agrícolas 
nestas áreas depende do aporte frequente de nutrientes via adubação e, ou, 
reciclagem pela decomposição de resíduos vegetais (LUZ et al., 2001). 

A recuperação da pastagem associada à adubação de manutenção 
promove o aumento da produção e longevidade da pastagem, devido à 
maior cobertura do solo, ciclagem de nutrientes, aumentos nos teores de 
matéria orgânica e sequestro de carbono. Este último se refere ao processo 
de absorção e armazenamento de CO

2
 atmosférico com a intenção de 

minimizar o seu impacto no ambiente, por se tratar de um gás do efeito 
estufa. A inalidade deste processo é conter e reverter o acúmulo de CO

2
 

atmosférico, reduzindo o efeito estufa.

Conant et al. (2001) revisaram cerca de 115 estudos em 17 países 
sobre os efeitos do manejo da pastagem sobre a matéria orgânica do solo. 
Identiicaram que fertilização, manejo do pastejo adequado, espécies 
produtivas, conversão de cultivos agrícolas em pastagens permanentes, 
presença de leguminosas, e irrigação aumentaram o sequestro de carbono 
no solo. A taxa média de sequestro de carbono nesses estudos foi 0,11 a 3,0 
t/ha/ano de carbono. Estas pastagens têm contribuído para o aumento no 
estoque de carbono em função do tempo de implantação de gramíneas. 

Estudos conduzidos na Europa demonstraram que tanto o uso de 
nitrogênio e o consequente aumento da taxa de lotação, e os respectivos 
aumentos na emissão de N

2
O e CH

4
, potentes gases de efeito estufa, foram 

compensados pelo grande inluxo de carbono atmosférico para o solo, 
conigurando essas áreas de pastagens como prováveis mitigadoras do efeito 
estufa (SOUSSANA et al., 2007). Contudo, em pastagens adubadas as perdas 
gasosas de nitrogênio são a principal causa da ineiciência dos fertilizantes 
nitrogenados, contribuindo para a emissão de amônia (NH

3
), nitrogênio 

molecular (N
2
) e N

2
O. Tais perdas devem-se a aplicação de fertilizantes 

nitrogenados em condições desfavoráveis e, ou quantidades excessivas.

A seguir apresenta-se um exemplo do impacto da tecniicação 
do sistema de produção nos índices zootécnicos e lucratividade de uma 
propriedade rural, principalmente em função da exploração do potencial 
de crescimento das pastagens tropicais, com a utilização da adubação de 
manutenção (CAMARGO, 2007). Observa-se que houve melhoria dos 
índices zootécnicos (Tabela 1).  A área para a produção de leite foi reduzida, 
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a im de se cumprir a legislação ambiental. Observou-se aumento na taxa 
de lotação e na produtividade animal, tanto individual quanto por área. O 
aumento da taxa de lotação (172%) foi mais expressivo do que o aumento 
da produtividade individual (107%) no aumento da produtividade por 
área, que foi de 478%. 

Tabela 1. Índices zootécnicos e características da produção de leite do sítio Boa Vista, em 

Elisiário, SP

Índices ou Características

01/07/2002 a 

30/06/2003

01/09/2005 a 

31/08/2006

Área total (ha) 26,00 26,00

Área utilizada para a 

produção de leite (ha)
17,50 10,00

Produção diária de leite

(litros) 80,00 260,00

Vacas em lactação (nº) 12,90 20,20

Produtividade (litros/vaca) 6,20 12,87

Vacas no rebanho (nº) 21,50 28,70

Vacas em lactação/ha  (nº) 0,74 2,02

Produtividade anual em 

litros/ha (sem equivalente-

leite)*

1.669,00 9.490,00

Alimentação volumosa Básica 

do rebanho

capim-braquiarão e 
cana-de-açúcar + capim-

elefante no cocho

capim-mombaça irrigado 
(1,8 ha), capim-tifton (3,0 

ha), capim-braquiarão e 
cana-de-açúcar (2,0 ha) 

no cocho

* Equivalente-leite: valor auferido com a comercialização dos animais selecionados, que 
dividido pelo valor do litro de leite no mês em que ocorreu a venda, transforma-se em 

litros de leite.

Como consequência destes melhores índices zootécnicos, 
melhoraram-se também os resultados econômicos (Tabela 2). Houve 
aumento de 178% na renda total do produtor, apesar da média do preço 

Período
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do leite ter sido inferior. Muitos animais foram vendidos, caracterizando a 
troca de fêmeas, por vacas de melhor potencial produtivo, o que contribuiu 
para a maior participação da comercialização de animais na renda total da 
propriedade.

 Apesar da despesa de custeio ter aumentado em quatro vezes, o 
custo operacional de produção, quando se considera a remuneração de 
R$ 600,00 mensais ao proprietário, o custo operacional foi menor em R$ 
0,09 por litro, o que demonstra que, se houver volume de leite para cobrir 
as despesas, o produtor não precisa temer a intensiicação da produção 
leiteira em sua propriedade. A margem bruta por área comprova esta teoria 
e o nível alcançado torna a atividade leiteira uma das mais competitivas na 
agropecuária, ainal poucas atividades apresentam uma margem bruta de 
R$ 4.863,33/ha.

Tabela 2. Resultados econômicos do sítio Boa Vista, de Elisiário, SP

Resultados Econômicos

01.07.2002 a 

30.06.2003

01.09.2005 a 

31.08.2006

Renda total (venda do leite + 

venda de animais)

R$ 30.637,90 (63,1% 

do leite)

R$ 85.205,11 (55,5% 

do leite)

Despesas de custeio R$ 9.530,30 R$ 36.571,78

Margem bruta R$ 21.107,60 R$ 48.633,33

Preço recebido pelo litro de leite R$ 0,70 (em domicílio) R$ 0,50

Custo operacional/litro (sem 

salário do produtor)
R$ 0,33 R$ 0,38

Custo operacional/litro (com 

salário do produtor) *
R$ 0,54 R$ 0,45

Margem bruta/litro (com salário 

do produtor) *
R$ 0,16 R$ 0,05

Margem bruta/ha (com salário do 

produtor) *
R$ 794,72 R$ 4.143,33

* salário mensal considerado = R$ 600,00.

Período
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Para produção animal a pasto, deve-se atentar para períodos 
críticos (estação seca), aonde a pastagem pode não atender a demanda por 
forragem. Neste período deve-se fazer uso de diversas alternativas, entre 
elas: irrigação de pastagem, conservação de forragem, suplementação, 
diferimento de pastagens e, ou volumosos suplementares (cana-de-açúcar 
e capineira, principalmente). 

Alternativas 

A preocupação com as mudanças no cenário nacional e internacional, 
tanto de ordem ambiental, econômica e de consumo de alimentos, estimula 
o sistema de produção de bovinos a buscar alternativas para racionalizar o 
uso da terra, reverter processo de degradação de pastagens e baixos índices 
de produtividade do rebanho e mitigar a emissão dos GEE.

Sistemas silvipastoris

Sistema silvipastoril é uma das modalidades de sistemas agrolorestais, 
ou seja, são sistemas nos quais forrageiras e, ou animais e árvores são 
cultivados, simultânea ou sequencialmente, na mesma unidade de área.

A disponibilidade de áreas novas para expansão agrícola está cada 
vez menor, sendo assim, tem-se aumentado a busca por alternativas de 
sistemas de produção mais eicientes para manter a sustentabilidade 
de pastagens. Neste sentido, o sistema silvipastoril por ser uma técnica 
capaz de recuperar ecossistemas alterados tem merecido destaque nas 
pesquisas e tem sido apontado como uma alternativa economicamente e 
ecologicamente viável para reverter o avanço do processo de degradação de 
pastagens (BERNARDINO & GARCIA, 2009). Acrescenta-se a isto que, 
esta modalidade de exploração da terra amplia o papel do produtor rural, 
visto que, além de fornecer produtos agrícolas, o sistema também passa a 
prestar serviços ambientais. 

A arborização de pastagens é uma opção de manejo que aumenta 
as entradas de matéria orgânica nos solos e diminui a sua mineralização, 
promovendo o acúmulo de carbono no solo e o seu estoque no componente 
arbóreo (MONTAGNINI & NAIR, 2004), em relação às pastagens 
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exclusivas de gramíneas, além de melhorar a ciclagem de nutrientes. A 
quantidade de carbono sequestrado, no entanto, depende grandemente do 
local onde o sistema é implantado, de sua estrutura e função, que são, em 
grande parte, determinadas por fatores ambientais e socioeconômicos, além 
das espécies e do manejo adotados no sistema, assim como pela idade do 
sistema (ALBRECHT & KANDJI, 2003). Na Tabela 3 são apresentados 
valores de sequestro de carbono por sistemas silvipastoris em diferentes 
regiões do planeta. (DIAS-FILHO, 2006) complementou que a densidade 
plantada, a capacidade de crescimento e a longevidade das árvores também 
determinam o total sequestrado, bem como a capacidade dessas árvores 
de aumentar ou conservar o teor de carbono no solo. Da mesma forma 
árvores de crescimento rápido, com maior proporção de biomassa no 
tecido lenhoso e de maior longevidade apresentam maior capacidade de 
sequestro de carbono.

Tabela 3. Potencial de sequestro de carbono em sistemas silvipastoris em diferentes ecor-

regiões do planeta

Local Ecorregião Sequestro de Carbono 

(ton C ha-1)

Austrália Tropical Úmido 28 – 51

América do Norte Tropical Úmido 104 – 198

Planícies Secas 90 – 175

Norte da Ásia Tropical Úmido 15 – 18

Fonte: Adaptado de ALBRECHT & KANDJI (2003).

Portanto, para o sucesso do sistema é importante planejar na 
implantação o arranjo espacial e temporal do componente arbóreo, visto 
que pode-se ter diversas interações animais x forrageiras x árvores, o que 
inluencia a produção do ecossistema, trazendo diferentes implicações 
ecológicas e econômicas. Neste sentido, é preciso deinir um ponto de 
equilíbrio, onde haja menor interferência de um componente sobre o 
outro, e seja respeitadas as vocações e priorizado o interesse do produtor. 

Desde que conduzidos adequadamente, esses sistemas apresentam 
outros benefícios, tais como:
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1)  Agronômicos e zootécnicos: 

a)  melhoria das propriedades físicas e químicas do solo (ALVIM et al., 
2004);

b) o componente arbóreo possui a capacidade de usar a água e 
nutrientes das camadas mais profundas do solo e transportá-los para 
a superfície, onde estes icaram mais disponíveis para as forrageiras;

c) melhoria na alimentação dos animais, pelo aumento do valor 
nutricional da forragem para os animais (PACIULLO et al., 2007); 
possibilidade de suplementação alimentar para os animais por meio 
de pastejo, ou fornecimento no cocho, da forragem produzida pelas 
árvores e arbustos (MURGUEITIO, 2000); consequentemente, 
melhoria no desempenho animal (PACIULLO et al., 2011);

d)  melhoria do conforto térmico para os animais, ao fornecerem sombra 
para o gado e proporcionarem um ambiente com temperatura mais 
amena (LEME et al., 2005; PIRES et al., 2008).

2) Econômicos:

a)  diversiicação da produção da propriedade, com obtenção de mais 
de um produto comercializável na mesma área (leite, carne, madeira, 
frutos, sementes, resinas, látex, óleos, dentro outros) possibilitando 
aumento e melhor distribuição de renda do produtor no tempo; e 
redução dos riscos inanceiros da atividade (MULLER et al., 2011).

3)  Ambientais:

a)  aumento da biodiversidade, ou seja, da maior variedade de 
organismos vivos habitantes na área em que forem implantados os 
sistemas silvipastoris (PAGIOLA et al., 2004);

b) maior sequestro de carbono atmosférico e mitigação de gases 
de efeito estufa (KAUR et al., 2002; ANDRADE et al., 2008; 
SCHOENEBERGER, 2009).

4) Sociais:

a) o produtor pode usar suas melhores terras com plantios agrícolas e, 
obedecendo à legislação, ocupar as terras de relevo mais acidentado, 
pobres ou abandonadas, principalmente, com o plantio de árvores, 
também em sistemas consorciados;
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b)  melhoria da distribuição da mão de obra ao longo do ano, 
melhorando as condições de trabalho no meio rural e da qualidade 
de vida do produtor (RODIGHERI, 2003).

No entanto, o sistema silvipastoril apresenta algumas barreiras para 
a sua adoção Dias Filho & Ferreira ( 2007):

a) Barreiras econômicas: para a implantação desses sistemas há 
necessidade de maiores investimentos de tempo e dinheiro, os quais 
diminuiriam a velocidade de obtenção dos lucros. Por esse motivo, 
nos primeiros anos após o estabelecimento de sistemas silvipastoris, 
a renda da propriedade rural seria comparativamente menor do 
que aquela dos sistemas tradicionais de exploração da pastagem, o 
que desestimula os produtores rurais, principalmente os produtores 
descapitalizados ou sem acesso a crédito. Ademais, existe o risco do 
plantio de espécies de árvores que podem se tornar economicamente 
desinteressantes com o passar do tempo. Isso ocorreria devido 
mudanFças no potencial de comercialização de seus produtos 
(mudanças na preferência de mercado), ou até mesmo devido a 
eventuais restrições ambientais para a exploração dessas espécies.

b) Barreiras operacionais: nos sistemas silvipastoris a implantação e 
manejo do sistema exige mão de obra mais qualiicada, infraestrutura 
mais complexa (para produção de mudas, proteção das árvores, 
competição do componente arbórea como o sub-bosque) e as 
tomadas de decisão são em maior número e complexas. Além 
disto, o sistema silvipastoril exige implementos e máquinas que 
normalmente não são encontrados nas propriedades rurais, que 
trabalham com pecuária.

c) Barreiras culturais: os benefícios e vantagens do sistema silvipastoril 
ainda são desconhecidos pela maioria dos produtores rurais, que 
têm diiculdade de manejar pastagens exclusivas de gramíneas, e, 
ao se adotar o sistema silvipastoril, com a integração de duas ou 
mais espécies na área, cria-se uma série de interações que exigiriam 
do produtor rural um conhecimento avançado para desenvolver 
boas práticas de manejo do sistema.  Da mesma forma, os sistemas 
silvipastoris são cercados de mitos e informações contraditórias, o 
que pode causar aversão a estes.
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Estes três aspectos desestimulam a adoção do sistema silvipastoril 
pelos produtores rurais, e consequentemente reduzem o potencial das 
inúmeras melhorias ambientais que poderiam ser conseguidas com a 
implantação de novos sistemas silvipastoris. A adoção de uma tecnologia 
ou estratégia no setor agropecuário não deveria considerar somente os 
aspectos econômicos, mas também os benefícios ambientais, como é o 
caso dos sistemas silvipastoris. O reconhecimento do valor potencial dos 
sistemas silvipastoris está em crescimento no Brasil, o que pode aumentar 
a adoção deste sistema. Portanto, técnicos e governo (políticas públicas de 
crédito ou inanciamento da atividade, como o Programa para Redução 
de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura – Programa ABC) 
precisam estimular a adoção de sistemas silvipastoris, atentando sempre 
para a realidade e peril de cada produtor. A aparente complexidade no 
estabelecimento e manejo dos sistemas não pode ser negligenciada, e a 
pesquisa pode auxiliar a entender melhor as interações entre os fatores e a 
caracterizar as necessidades dos componentes do sistema. 

Resultados de pesquisas sobre a produtividade e qualidade da 
gramínea no sub-bosque de sistemas silvipastoris estão sendo intensamente 
avaliados e discutidos. (PACIULLO et al., 2007, 2011)  airmaram a 
maior produtividade e melhor qualidade e outros (ANDRADE et al. 
2001, OLIVEIRA et al., 2007) relatam a menor produtividade e pior 
qualidade da forragem quando a pastagem é explorada no sistema 
silvipastoril em comparação com a pastagem exclusiva. Os resultados não 
permitem avaliar o sistema da ordem produtiva, devendo-se, portanto 
observar toda a sua relevância. Atenta-se ainda, ao fato que, o sistema 
silvipastoril é uma alternativa dentre diversas existentes para se ter uma 
pecuária sustentável, principalmente para reverter áreas de pastagens 
degradadas em áreas produtivas e manter estas áreas produtivas no longo 
prazo, além dos benefícios ambientais. Neste sentido, o correto manejo 
que inclui carga animal adequada, tempo e época de pastejo tem-se 
mostrado uma ferramenta muito útil na redução da competição entre 
árvores e planta forrageira.

É possível mitigar em até 6 bilhões de toneladas de CO2 equivalente 
com a agropecuária, dos quais 70% é negociável no mercado de carbono a 
preço de U$100,00 a tonelada (IPCC, 2007).
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Integração Lavoura Pecuária (ILP)

O sistema de ILP consiste no uso do solo tanto para a agricultura 
quanto para a pecuária, no mesmo ano de cultivo, sendo uma das alternativas 
para recuperação de áreas degradadas. Nesta ocasião o produtor precisa 
ser ao mesmo tempo, um bom pecuarista e um agricultor, ou trabalhar 
na forma de parcerias (arrendamento, por exemplo). A possibilidade de 
maximizar o uso do solo com a exploração de várias atividades, com retorno 
econômico no curto, médio e longo prazo é um dos fatores de motivação 
para implantação dos sistemas de ILP e ILPF.  As principais vantagens 
para o pecuarista é a recuperação da pastagem com amortização dos custos 
pela venda de grãos, e para o agricultor é a formação de palhada para o 
plantio direto e a utilização da área na entressafra. Assim sendo, quando se 
trabalha com várias alternativas, obtêm-se receita em diferentes épocas do 
ano, minimizando os riscos climáticos e mercadológicos.

Martins e Santana (2011) realizaram estudo na Fazenda Recreio, 
Itaúba – MT, antes e depois da renovação da pastagem com lavoura de 
arroz, acompanhando por seis anos a evolução dos índices zootécnicos da 
fase de cria. A receita obtida com a produção de arroz permitiu pagar os 
custos diretos da recuperação/renovação dos pastos da fazenda, melhorando 
consideravelmente os resultados econômicos. As margens brutas observadas 
neste trabalho foram de R$247,00, com preparo convencional do solo – 
grade aradora mais grade niveladora – e de R$514,00 no plantio direto para 
a recuperação/renovação das pastagens. Além disto, veriicou-se melhoria 
em diversos índices zootécnicos (Tabela 4) com a recuperação/renovação 
das pastagens.

Tabela 4.  Efeito da recuperação/renovação de pastagens com lavoura de arroz na evolução 

dos índices zootécnicos da Fazenda Recreio, Itaúba – MT, compreendendo o período entre 

o antes e o depois da implantação do programa de renovação da produtividade dos pastos.
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O ponto chave para sistemas integrados lavoura-pecuária é a 
intensidade de pastejo empregada na fase pastagem. Quanto menor a 
altura do pasto (situações de estrutura, oferta e massa de forragem) maior 
o tempo despendido no processo de alimentação e maior o deslocamento 
dos animais na busca pelo alimento. O aumento do tempo de pastejo 
faz com o impacto do animal no sistema seja incrementado, na medida 
em que implique invariavelmente no aumento no tempo em que os 
animais passam se deslocando na área. Com isto, recomenda-se trabalhar 
com ofertas abundantes de forragem, ou seja, taxas de lotação baixas ou 
moderadas, pois assim não se afeta a densidade e a macroporosidade do 
solo, resistência do solo a penetração e força de tração em hastes sulcadoras, 
ou estes efeitos são supericiais, e não atingem magnitude que venham a 
limitar o crescimento da cultura em sucessão da pastagem. Isto é devido 
aos efeitos do manejo do pasto se estendem para além das fronteiras da fase 
pecuária do sistema (CARVALHO et al., 2012). 

Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF)

Barcelos et al. (2011) conceituaram a ILPF como sendo “estratégias 
que visam a produção sustentável por meio da integração de atividades 
agrícolas, pecuárias e lorestais, realizadas na mesma área, em cultivo 
consorciado, em sucessão ou rotacionado, buscando efeitos sinergéticos 
entre os componentes do agroecossistema, contemplando a adequação 
ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica”.

A ILPF ainda tem como benefício o sequestro de carbono, 
contribuindo para a mitigação da emissão dos GEE nos sistemas de 
produção pecuária. Almeida et al., (2011), estudando sistemas ILPF com 
renques de Eucalipto em pastagem e tratamentos constituídos de 227 e 
357 árvores/ha, observaram que aos 16 meses após o plantio, a ixação 
média de carbono por árvore era de 4,2 kg, resultando em um sequestro 
de 0,9 e 1,5 t/ha de carbono, respectivamente. Estes valores correspondem 
ao sequestro de 3,4 e 5,5 t/ha de equivalente carbono (CO2

eq
) para os 

tratamentos com 227 e 357 árvores/ha, respectivamente. Considerando 
que um bovino de 450 kg (1 unidade animal = 1 UA) emite em torno de 
1,5 t/ano de CO2

eq
, o sequestro de carbono efetuado pelo componente 
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arbóreo seria suiciente para neutralizar as emissões de 1,84 e 3,04 UA/ha, 
respectivamente.

Consórcio gramíneas e leguminosas

O consórcio gramínea x leguminosas também é uma das práticas, 
não poluente e ambientalmente correta, que melhora a qualidade da 
pastagem e do solo e aumenta a persistência das pastagens cultivadas, 
impactando positivamente a produção animal (ganho de peso ou produção 
de leite) devido ao maior teor de proteína da leguminosa contribuir para 
a melhoria da dieta do animal, podendo ser utilizada na recuperação de 
áreas degradadas.

Outra contribuição do consórcio de gramíneas e leguminosas é a 
redução da demanda por energia de combustível fóssil (petróleo) necessária 
para sintetizar o nitrogênio não-proteico, ingrediente de suplementos para 
ruminantes. 

A consorciação de gramíneas e leguminosas reduz o gasto com 
adubação nitrogenada devido ao input de nitrogênio no ecossistema (no 
sistema ou na pastagem) vindo da ixação biológica de nitrogênio, ocorrendo 
a redução da demanda por energia de combustível fóssil necessária para 
sintetizar o nitrogênio inorgânico, disponível em fertilizantes, que, em 
grande parte advém de combustíveis fósseis. 

Estudo realizado por Andrade (2010) avaliando o potencial de 
uso de pastos consorciadas com as leguminosas Puerária, Calopogônio 
e Amendoim Forrageiro cv. Belmont mostraram uma ixação biológica 
de nitrogênio média de 60,2 kg.ha-1.ano de nitrogênio, gerando uma 
economia anual de aproximadamente R$240,00/ha, o que era equivalente 
a 4 arrobas de boi gordo (a arroba do boi gordo em Rio Branco estava 
cotada a R$61,00, em dezembro de 2009). 

Acrescenta-se à redução da utilização de adubação mineral, a maior 
eiciência de utilização do nitrogênio de formas orgânicas. Isto se aplica ao 
fato das emissões de N

2
O dos solos ocorrem durante o processo microbiano 

de nitriicação a partir do nitrogênio mineral. A desnitriicação consiste na 
redução do nitrato (NO

3
) a formas intermediárias de nitrogênio, ou então, 
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a formas gasosas (NO, N
2
O e N

2
), que são comumente perdidas para a 

atmosfera. 

De acordo com Andrade (2012) é possível manter um balanço 
positivo de nitrogênio nas pastagens consorciadas. Para isto, as leguminosas 
devem constituir cerca de 20 a 45% da composição botânica das pastagens 
tropicais, para garantir níveis de ixação de nitrogênio na ordem de 60 
a 120 kg.ha-1.ano. No entanto, veriica-se uma pequena persistência dos 
consórcios, visto que, em 4 a 5 anos as leguminosas desaparecem da 
pastagem.

Suplementação dos Animais a Pasto

O pasto, mesmo os considerados de alta qualidade devem ser 
capazes de fornecer os nutrientes necessários para atender às exigências dos 
animais em pastejo, quais sejam, energia, proteína, minerais e vitaminas. 
Entretanto, as pastagens raramente estão em estado de equilíbrio 
na relação entre suprimento e demanda, em função da sazonalidade 
qualitativa e quantitativa (Figura 1) inerente ao sistema pastagem, em 
função da distribuição estacional das chuvas. Com isto, o uso de sistemas 
de alimentação combinando pastagens e suplementos alimentares são 
fundamentais para viabilizar o ajuste da dieta para o atendimento das 
exigências nutricionais dos animais. A qualidade adequada da dieta deve 
ser obtida com uso de forrageiras menos ibrosas, pastejadas no ponto 
ideal, utilizando sal proteinado em pasto “vedado” ou usando um pouco 
de suplemento concentrado para corrigir a qualidade, por exemplo, da 
cana-de-açúcar despalhada e picada, ou leguminosas. 



180

 

 

Figura 1. Variação sazonal da digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO) 

(a) e dos teores de proteína bruta (PB) (b) da fração verde de cinco gramíneas tropicais 

sob pastejo, em Campo Grande, MS (EUCLIDES et al., 1996) e da taxa de acúmulo de 

forragem (TxAc) (c).

A produção de gás está muito ligada ao tipo de alimentação que o 
animal ingere, sendo que, quanto maior a utilização de volumoso (pasto, 
silagem, feno e outros) na dieta maior a emissão de CH4. A fermentação 
anaeróbia que ocorre durante o metabolismo dos carboidratos no rúmen, 
efetuado pela população microbiana, converte os carboidratos em ácidos 
graxos de cadeia curta, formando principalmente os ácidos acético, 
propiônico e butírico. Nesse processo fermentativo, são produzidos CO

2
 

e CH
4
, em maior ou menor quantidade, dependendo da concentração e 

proporções relativas dos ácidos produzidos. Além de serem um indicativo 
de perdas energéticas, o CO

2
 e o CH

4
, contribuem grandemente para o 

agravamento do efeito estufa, uma vez que estes gases se acumulam sobre 
na atmosfera e absorvem o calor produzido na superfície, diicultando sua 
dissipação para o espaço exterior. 

A fermentação em ruminantes envolve processo oxidativo, gerador 
de cofatores reduzidos (NADH, NADPH e FADH). Para que o processo 
fermentativo não seja paralisado, esses cofatores são então re-oxidados 
(NAD+, NADP+ e FAD+) por meio de reações de desidrogenação, 
liberando hidrogênio (H

2
) no rúmen. Como processo aceptor de elétrons, 

a metanogênese remove continuamente o gás H
2 
do meio. A quantidade 

de H
2
 utilizada é de 4 mol de H

2 
por mol de CH

4
 produzido. Dessa forma, 

a formação de CH
4
 é essencial para o ótimo desempenho do ecossistema 

ruminal, porque evita o acúmulo de H
2
 no rúmen e aumenta da taxa 

de fermentação pela eliminação do seu efeito inibitório na degradação 
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microbiana de materiais vegetais (WOLIN, 1979; McALLISTER & 
NEWBOLD, 2008).

A produção de acetato e butirato, predominante durante a 
fermentação de carboidratos ibrosos, resulta em liberação líquida de 
H

2
 e favorece a metanogênese. Já a formação de propionato é uma via 

competitiva de utilização de H
2
 no rúmen, reduzindo a disponibilidade 

de substrato para a metanogênese, resultando em uma melhor eiciência 
energética. Assim, a produção de CH4, depende do balanço de H

2
 no 

rúmen, sendo inluenciada pelas taxas de produção de acetato e propionato 
(HEGARTY, 2001).

Vale ressaltar que, estas taxas de produção de acetato e propionato, 
resultam em diferentes proporções de acetado:propionato no rúmen, e 
dependerão, como já mencionado,  da dieta do animal, sendo que dietas 
ricas em alimentos volumosos  favorecem a produção de ácido acético e 
dietas ricas em grãos favorecem a formação de ácido propiônico. Contudo, 
nos sistemas brasileiros de produção animal predominam a utilização de 
pastagens. O que a princípio parece uma alternativa desvantajosa, torna-
se atrativa, se a redução da queima de combustíveis fósseis utilizados na 
semeadura ou plantio, nos tratos culturais, adubação, colheita, transporte 
e armazenamento de grãos for considerada, visto a mitigação na emissão 
de CO2

 e gastos energéticos. Por conseguinte, a utilização de fertilizantes 
nitrogenados aplicados nas lavouras pode gerar grande quantidade de 
N

2
O, que é 296 vezes mais potente em reter calor que o CO

2
 e 13 vezes 

mais potente que o CH
4
. Acrescenta-se ainda, que além dos fertilizantes, 

os inseticidas e herbicidas são importantes fontes de CO
2
.

Ainda neste contexto, Moss (2001) preconizou que o maior consumo 
de matéria orgânica digestível no rúmen pode levar a maior produção de 
CH

4
 por animal, contudo resulta em maior eiciência produtiva e por 

conseguinte, menor emissão de CH
4
 por unidade de produto (kg CH

4
/kg 

de leite ou carne produzido), ou por ciclo produtivo. Pode-se evidenciar, 
portanto, que nem sempre a maior produção CH

4
 é indicativa de processos 

ineicientes. Neste sentido, (PRIMAVESI, 2009) relatou que, ao se abater 
um bovino com 26 meses, em um sistema mais tecniicado, ele emitirá 
aproximadamente 73 kg de CH

4
 ou 445 g/kg de carne. Em contrapartida, 

um sistema de baixo nível tecnológico, no qual se abate o bovino com 42 
meses, a emissão será de 115 kg de CH

4
, ou 736 g/kg de carne.
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Contudo, Berchielli et al. (2003) e Pedreira (2004), testando níveis 
crescentes de concentrado na matéria seca de dietas a base de silagem de 
sorgo, veriicaram que a silagem sem concentrado propiciou uma menor 
emissão de CH

4
 em relação ao peso vivo dos animais, e que a adição de 

30% de concentrado à dieta levou a um aumento máximo das emissões, 
sugerindo que outras variáveis devem inluir no processo de emissão de 
CH

4
 especialmente o consumo e o desempenho animal.

Estão sendo estudadas diversas alternativas para reduzir a emissão 
de CH4 entérica de bovinos, que vão da manipulação da composição 
da dieta, suplementação com aditivos (ionóforos, ácidos inorgânicos, 
compostos alogênios e óleos), seleção de plantas forrageiras de alta 
qualidade, contendo metabólitos secundários (taninos e saponinas) e até o 
melhoramento animal. O uso de aditivos pode trazer resultados positivos 
na redução de CH

4
, contudo, o que se veriica é a necessidade de melhorias 

dos sistemas de produção como um todo. 

Acrescenta-se a isto, que o importante é analisar o saldo do sistema 
solo-planta-animal e não somente o saldo dos animais, pois os bovinos 
emitem gases poluidores, mas as pastagens tendem a compensar a emissão 
destes gases. 

Considerações Finais

O Cerrado é o bioma onde será desenvolvido o agronegócio 
brasileiro, visto que há muito tempo ele é considerado, por muitos, o 
Celeiro do Mundo. 

Para garantir a segurança alimentar, não apenas da população 
brasileira, mas também da mundial, há a necessidade do aumento da 
produtividade dos sistemas de produção brasileiros. Contudo, isto deverá 
ocorrer sem agressão ao meio ambiente, com manutenção dos recursos 
naturais, biodiversidade e dos biomas. Todavia, as alternativas para 
esta manutenção podem ser as mesmas que garantirão o aumento da 
produtividade. Com isto, será assegurada, não só qualidade de vida para os 
produtores rurais e sociedade atual, mas também para as futuras gerações.
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Fertilidade dos Solos e Produção de Alimentos no Cerrado

 Arejacy Antônio Sobral Silva1

Introdução

O conceito de sustentabilidade, segundo Kluthcouski e Oliveira 
(2012) é formado por premissas que regem a produção e consumo de bens 
e serviços no presente de maneira que não comprometa as necessidades 
e escolhas das gerações futuras. Na atividade agropecuária sustentada 
deve-se manter ou melhorar a produção, com benefícios econômicos 
para os produtores, sem prejuízos ao ambiente e em benefício de toda a 
comunidade.

A região central do Brasil é caracterizada pela vegetação de Cerrado. 
Os solos, onde se desenvolve essa vegetação, são altamente intemperizados 
e, por isso, possuem baixa fertilidade natural, presença de alumínio, elevada 
acidez.

O clima predominante da região destaca-se por verão quente com 
ocorrência de chuvas de alta intensidade, com períodos marcados de 
veranicos e invernos secos que favorecem a ocorrência de incêndios de 
causas naturais e antrópicas.

O Cerrado brasileiro destaca-se, a nível nacional, como o grande 
produtor de alimentos. A região apresenta vastas áreas cultivadas com 
milho, soja, cana de açúcar, algodão, forrageiras, etc. Apesar das limitações 
naturais, o agronegócio, alicerçado pela adoção de tecnologias adequadas, 
mostra-se pujante. 

O cultivo intenso e, muitas vezes, inadequado dos solos de cerrado 
ao longo das últimas décadas até hoje, faz com que seja colocada em risco 
a sustentabilidade da produção de alimentos. Grande quantidade do solo 
mais fértil de áreas agrícolas e de pecuária baseada na alimentação de 
bovinos em pastos mal manejados tem sido perdido pelo processo erosivo 

1 Professor Mestre do curso de agronomia do Centro Universitário do Planalto de Araxá – 
UNIARAXÁ. mappa@bol.com.br 
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intenso, causado pela não adoção de técnicas conservacionistas que visam 
proteger o solo do impacto de precipitações pluviais volumosas, comuns 
na região, que arrastam terra, matéria orgânica e nutrientes, prejudicando, 
ainda, por assoreamento e contaminação química, os cursos d’água que 
recebem a enxurrada vinda de morro acima.

Os solos tropicais possuem um equilíbrio frágil. O acúmulo de 
matéria orgânica é difícil, sendo, portanto imprescindível que ela não 
seja perdida por processos que podem ser controlados, sob pena de ter 
diminuída sua fertilidade e, consequentemente o seu potencial de produção 
de alimentos.

 Segundo Ronquim (2010), a matéria orgânica representa 
importante papel no solo, melhorando suas características físico-químicas, 
aumentando sua capacidade de troca de cátions, sendo que o cultivo do 
solo com adições freqüentes de matéria orgânica, é a forma mais racional e 
ecológica de manter e, ou, aumentar a fertilidade dos solos tropicais.

A adoção de práticas que têm por objetivo o aumento da produtividade, 
buscando a sustentabilidade do sistema produtivo, através da cobertura do 
solo e aumento do teor de matéria orgânica, como o sistema de plantio 
direto na palha, cultivo mínimo, rotação de culturas, integração lavoura 
pecuária, integração lavoura pecuária loresta, dentre outros, colaboram 
com o crescimento da produção em áreas já cultivadas, diminuindo a 
necessidade de busca de novas terras para serem trabalhadas, evitando 
assim, o aumento de áreas desmatadas de ecossistemas em equilíbrio.

A crescente necessidade de produção de alimentos para a população 
mundial faz com que seja preciso cultivar terras, até então sob vegetação 
nativa, a não ser que a produtividade das áreas já cultivadas cresça.

De acordo com Balbino (2012), com o aumento da demanda por 
alimentos e a evolução tecnológica na produção, a agricultura moderna 
passou a se caracterizar por sistemas padronizados e simpliicados de 
monocultura. Ademais, com a expansão da fronteira agrícola e com o 
manejo mecanizado do solo e o uso de produtos químicos e da irrigação, 
as atividades agrícolas, pecuárias e lorestais passaram a ser praticadas 
de maneira intensiicada, independente e dissociada. Esse modelo da 
produção agropecuária predomina nas propriedades rurais em todo o 
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mundo. No entanto, tem mostrado sinais de fragilidade, em virtude da 
elevada demanda por energia e por recursos naturais que o caracteriza.

A degradação das pastagens e dos solos, o manejo animal 
inadequado, a baixa reposição de nutrientes no solo, impedimentos físicos 
dos solos e os baixos investimentos tecnológicos, trazem consequências 
negativas para a sustentabilidade da pecuária, tais como: baixa oferta de 
forragem, baixos índices zootécnicos e baixa produtividade de carne e leite 
por hectare, além de reduzido retorno econômico e ineiciência do sistema 
(KLUTHCOUSKI; AIDAR, 2003).

Neste trabalho buscou-se discutir as causas da insustenta-bilidade 
dos sistemas produtivos agropecuários na região do cerrado brasileiro, suas 
implicações e as tecnologias desenvolvidas pela pesquisa para contornar e 
reverter os processos de degradação do solo e limitação da produtividade 
nessas áreas.

Causas da Baixa Produtividade e Alternativas Para Reversão do 
Problema

•			Erosão

A baixa produtividade das atividades agropecuárias pode advir 
tanto de causas naturais quanto do manejo inadequado realizado por ações 
humanas. Dentre as causas naturais pode-se destacar a gênese do solo e a 
ação de fatores ligados ao clima. Como causas antropogênicas, (LOPES 
E GUILHERME, 2007) citam a retirada de nutrientes pelas culturas, 
superior à reposição que apesar de resultar em menores produções, da 
mesma forma que as causas naturais, pode ser facilmente revertida. Um 
problema maior, também causado por mau manejo do solo é a erosão, 
que por resultar em degradação de difícil reversão chega a ser, por vezes, 
irreparável.

Segundo Pruski (2009), a erosão pode ser deinida como o processo 
de desprendimento e arraste de partículas de solo, causado pela ação da 
água e do vento, constituindo a principal causa do empobrecimento de 
terras agrícolas. 
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No Brasil a erosão hídrica é a mais importante. O escoamento 
supericial carreia nutrientes químicos, matéria orgânica, sementes 
e defensivos agrícolas que, além de causarem prejuízos à produção 
agropecuária, provocam poluição de rios, córregos e nascentes. O 
assoreamento dos mananciais favorece as enchentes, cada vez mais comuns, 
no período chuvoso e aumentam a escassez de água em épocas de estiagem 
(PRUSKI, 2009). 

A erosão é, portanto um processo que degrada o solo, diminuindo 
seu potencial produtivo. Esse processo quando não evitado através de 
práticas culturais conservacionistas, pode ser irreversível, causando enormes 
prejuízos aos produtores e ao país.

•			Práticas	Conservacionistas	

Para evitar a ocorrência de erosão ou abrandar seus efeitos, utilizam-
se práticas para seu controle, como: Práticas de caráter edáico, práticas de 
caráter vegetativo e práticas de caráter mecânico.

•			Práticas	de	Caráter	Edáico

Dentre as práticas de caráter edáico destacam-se o controle 
de queimadas, a adubação verde e adubação química (BERTONI; 
LOMBARDI NETO, 1990).

 O fogo destrói a matéria orgânica que protege a superfície do solo, 
diminui a micro e mesofauna e propicia a volatilização de nutrientes. 
Este agravante pode ser ainda maior quando as queimadas tornam-se 
consecutivas. 

A Adubação verde é uma prática que consiste na incorporação de 
plantas cultivadas para esse im. É uma forma barata e eiciente de repor 
a matéria orgânica no solo. O plantio de leguminosas como adubo verde, 
proporciona a disponibilização de nitrogênio para a cultura subsequente, 
devido à associação mutualística entre essas plantas e bactérias ixadoras 
de nitrogênio. Outras plantas cultivadas como adubo verde proporcionam 
outras vantagens, como a descompactação do solo pelo sistema radicular 
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vigoroso. Promovem a ciclagem de nutrientes ao absorverem nutrientes 
de camadas profundas do solo através de suas longas raízes. Inibição da 
germinação e desenvolvimento de plantas infestantes por efeito alelopático 
e pela camada de cobertura que deixam, quando cortadas ou dessecadas, 
no solo. Para obter máximo benefício da adubação verde, recomenda-se o 
seu plantio em coquetel, ou seja, mistura de várias espécies de uma vez, na 
mesma área. Dessa forma pode-se auferir ganhos diferentes proporcionados 
por cada espécie componente do coquetel, quer seja, descompactação 
do solo, disponibilização de nitrogênio, ciclagem de nutrientes, efeito 
alelopático sobre infestantes, etc. 

A Adubação química propicia aumento do rendimento das culturas 
e aumento do resíduo ou palhada deixada sobre o solo, por fornecer 
nutrientes às plantas.

•			Práticas	de	Caráter	Vegetativo

As práticas de caráter vegetativo são aquelas que visam manter a 
vegetação para proteger o solo. São elas, principalmente: Florestamento e 
relorestamento, pastagem, manutenção da superfície coberta, cultivo em 
contorno, faixas de retenção, cobertura morta, rotação de culturas.

Florestamento e relorestamento constituem atividade econômica 
e podem ser realizados em locais com restrições para o cultivo de culturas 
anuais. Árvores protegem o solo do impacto das chuvas e reduzem a 
velocidade do escoamento supericial (BERTONI; LOMBARDI NETO, 
1990).

Pastagens proporcionam boa proteção ao solo, desde que sejam 
manejadas adequadamente, recebam reposição de nutrientes e tenham 
adequada taxa de lotação evitando o superpastejo.

A manutenção da superfície coberta, adubação verde, pode ser 
realizada com as chamadas “plantas de cobertura” que mantém o solo 
coberto durante o período de chuvas, reduzindo o efeito da erosão 
e protegendo a matéria orgânica do solo da ação direta da luz do sol 
(PRUSKI, 2009). Podem ainda ser fonte de matéria orgânica se roçadas 
ou dessecadas e deixadas sobre o solo. Essa prática é altamente indicada 
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para cultivo de culturas perenes, a exemplo da cafeicultura e fruticultura. 
É importante avaliar a cultura principal a ser plantada para deinir o(s) 
adubo(s) verde(s) que irão precedê-la.

 Em experimento realizado no Campo Experimental do Centro 
Universitário do Planalto de Araxá, testou o efeito de leguminosas, 
gramíneas, vegetação espontânea e coquetel de adubos verdes, sobre a 
produção de feijão em plantio subsequente. O coquetel formado pelo 
consórcio das plantas: tremoço, aveia preta, crotalária juncea, braquiária 
ruziziensis, girassol e nabo forrageiro, foi o tratamento que proporcionou 
a maior produtividade de feijão. O consórcio de plantas ou, coquetel, 
propicia a obtenção de benefícios diversos das diferentes espécies vegetais 
que o compõem, tais como, disponibilização de nitrogênio, ciclagem de 
nutrientes, quebra do ciclo de pragas e doenças, proteção do solo pela 
palhada, descompactação do solo, etc. Já o tremoço, devido ao seu efeito 
alelopático sobre plantas de feijão, inluenciou negativamente a produção 
do feijoeiro (CARVALHO, 2011). 

Cultivo em contorno. O preparo do solo e o plantio são feitos 
acompanhando as curvas de nível que contornam o relevo. Assim, há 
aumento da rugosidade perpendicular ao sentido do declive, auxiliando na 
diminuição da velocidade do escorrimento supericial. O preparo do solo 
e o plantio, quando realizados no sentido do declive do terreno, abrem 
caminho para o escorrimento supericial da água da chuva ou de irrigação, 
permitindo que a grande velocidade e energia adquirida pela água ao descer 
livremente pela rampa, arrastem signiicativa quantidade de partículas de 
solo, matéria orgânica, fertilizantes e poluentes.

Faixas de retenção são obtidas com ileiras de plantas perenes 
dispostas em contorno, diminuindo-se assim, o comprimento de rampa e 
impedindo o ganho de velocidade e volume de água que escorrem no declive. 

A cobertura morta obtida através de resíduos vegetais protege o solo 
contra os efeitos de chuvas intensas, diminuindo o escoamento supericial 
e disponibilizando nutrientes através da mineralização da matéria orgânica. 
Um exemplo dessa prática é o sistema de plantio direto na palha.

Rotação de culturas ou alternância de culturas é a prática onde se 
alterna as culturas plantadas em uma mesma área. O monocultivo em áreas 
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extensas propicia ambiente favorável à permanência e aumento da população 
na área, de insetos-praga, patógenos e plantas daninhas responsáveis por 
causar danos importantes, reduzindo a produção das culturas. A rotação de 
culturas evita ainda o esgotamento do solo devido aos diferentes níveis de 
extração de nutrientes entre as diversas culturas e promove o acúmulo de 
matéria orgânica e disponibilização de nutrientes para as plantas.

•			Práticas	de	Caráter	Mecânico

Segundo Pruski, (2009), as práticas de caráter mecânico são as que 
se utilizam estruturas artiiciais, intentando a intercep-tação e condução 
do escorrimento supericial, destacando-se o terraceamento de terras de 
cultivo. Os terraços são estruturas construídas perpendicularmente ao 
sentido do declive do terreno que interceptam e recolhem a água das chuvas 
ou a conduz para canais escoadouros. Atuam diminuindo o comprimento 
de rampa e favorecendo a iniltração da água no solo. Existem diversos 
modelos de terraços indicados para as diferentes declividades, tipos de solo 
e culturas implantadas.

Cada uma das práticas conservacionistas auxilia no controle da 
erosão, porém não deve ser usada isoladamente e sim em conjunto de duas 
ou mais práticas simultaneamente, conseguindo-se desse modo, controle 
mais eiciente da erosão.

Tecnologias Aplicadas Para o Aumento da Fertilidade do Solo

Para aumentar a fertilidade do solo, antes de qualquer coisa, é 
fundamental não perdê-la. As práticas agropecuárias não devem dispensar 
a visão conservacionista e devem ter como objetivo, junto da produção, a 
proteção do solo e aumento no teor de matéria orgânica do solo.

Vários sistemas, com características diversas, foram projetados 
com esse im. Cada qual com suas particularidades, pontos fortes e 
pontos fracos. À princípio, vistos com desconiança por produtores e 
técnicos. Atualmente, com aumento da percepção quanto à importância 
de preservação do meio ambiente, aumento do valor das terras, políticas 
ambientalistas e apoio governamental, esses sistemas são vistos como 
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fundamentais. Sistemas que anteriormente se mostravam viáveis apenas para 
grandes produtores, hoje se adequam à pequenas e médias propriedades, 
graças a atuação da pesquisa brasileira e dos técnicos extensionistas. Esses 
últimos, os responsáveis em fazer chegar ao campo, as inovações geradas 
pelas empresas e universidades.

Dentre os sistemas com foco conservacionista, este artigo tratará 
especialmente do sistema de plantio direto na palha, integração lavoura-
pecuária e integração lavoura-pecuária-loresta.

•			Sistema	de	Plantio	Direto	na	Palha

A prática do plantio direto na palha no Brasil está completando 40 
anos, desde os primeiros plantios realizados no Paraná (BORGES, 1993).

Landers (2005), citando o Engenheiro Agrônomo Fernando 
Penteado Cardoso, deine plantio direto como um sistema de produção 
agropecuária em que se evita a perturbação do solo e se mantém sua 
superfície sempre forrada de resíduos e/ou vegetação e que, o termo plantio 
direto tem origem na ideia de plantar diretamente sobre o solo não arado, 
e o termo resíduo ou palha, refere-se a deixar o solo sempre protegido por 
restos orgânicos. 

O não revolvimento do solo e a manutenção de resíduos vegetais na 
superfície conferem a essa técnica o caráter conservacionista, pois protege 
o solo e acumula matéria orgânica. É importante ressaltar que o sistema 
de plantio direto, apesar da proteção conferida ao solo pela palhada, 
não dispensa a construção de terraços e a aplicação de outras práticas 
conservacionistas conjuntamente.

Além dos benefícios já citados, o sistema de plantio direto 
proporciona retenção de carbono através da palha, redução no consumo 
de combustíveis devido ao menor número de operações com máquinas 
agrícolas, menor gasto de insumos, incluindo agrotóxicos, por tonelada 
produzida. Ainda, devido à proteção da insolação direta fornecida pela 
palhada que cobre o solo, auxilia a diminuir a temperatura em sua 
superfície, propicia a retenção de água, preserva a vida no solo.

Mais recentemente, fala-se de plantio direto com qualidade que, 
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em termos gerais, é a adição à técnica do plantio direto na palha, de outras 
técnicas que corroboram a eiciência do sistema, como o plantio de adubos 
verdes, que protegem o solo, inclusive no período de entressafra, e a rotação 
de culturas.

O plantio direto na palha tornou-se acessível aos pequenos 
agricultores com a produção de máquinas compatíveis, em porte e valor, 
com a pequena escala de produção. Adota-se o plantio direto inclusive em 
cultivos de espécies perenes. E, engana-se quem pensa ser o plantio direto 
possível apenas com uso de herbicidas. A utilização de plantas de cobertura 
anuais ou restos de culturas, associado ao uso do rolo faca, que corta, deita 
e pica as plantas citadas, permite que o solo seja coberto com o resíduo 
vegetal sem necessitar de aplicação de produtos herbicidas.

É importante ressaltar que não basta que seja realizado o plantio 
de sementes com plantadeira, em solo que não foi arado e, ou, gradeado. 
Isso não é o que se denomina plantio direto na palha. A técnica requer 
que o solo não seja revolvido e que tenha, obrigatoriamente, palha em 
quantidade suiciente para proteger o solo.

•			Integração	Lavoura-Pecuária

A integração lavoura-pecuária (ILP) é um sistema de produção que 
visa à produção agrícola, notadamente de grãos, e a produção pecuária, em 
geral bovina. Esse sistema, que terá suas principais variações apresentadas 
neste trabalho, proporciona a recuperação de pastos degradados e 
aumento da produção agrícola nas áreas em que é implantado. Além disso, 
proporciona maior eiciência no uso da terra, quando possibilita que, após 
a colheita da safra de verão, seja feita uma safrinha de bois. A seguir, serão 
apresentadas algumas técnicas de aplicação da ILP.

•			Sistema	Barreirão

O sistema Barreirão, difundido na década de 1990, pela Embrapa 
Arroz e Feijão, possibilitou a recuperação de várias áreas de pasto degradado 
e o aumento da renda de produtores, que sofriam com a baixa remuneração 
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proporcionada pela pecuária explorada em más condições, ou seja, a baixa 
produção forrageira se traduzia em pequena taxa de lotação.

De acordo com Kluthcouski et al. (2004), 80% da pastagem 
cultivada no Brasil encontra-se em algum estágio de degradação. Isso 
é devido ao modelo extrativista adotado na pecuária que resultou em 
processos de exaustão e degradação dos solos, e assim, na redução da 
capacidade produtiva das pastagens. As principais causas da degradação de 
pastos são, principalmente, a baixa fertilidade dos solos, má formação dos 
pastos, pressão de pastejo maior que a adequada, manejo baixo dos pastos, 
infestação de cigarrinhas e fogo (ANUALPEC, 2000). 

O rebaixamento excessivo do pasto, em especial, no inal do período 
chuvoso, leva à morte de perilhos vegetativos, de modo que para crescer, 
a planta tenha que emitir novos perilhos, estimulada pela incidência de 
luz na base da touceira, demandando gasto energético que poderia ser 
evitado pela manutenção da adequada altura do pasto. Além disso, a 
continuidade da baixa altura do dossel forrageiro permite a germinação 
e desenvolvimento de plantas invasoras, contribuindo para a aceleração 
do processo de degradação da pastagem. Esse processo é agravado pela 
ausência da reposição de nutrientes essenciais via adubação, de forma 
destacada, o nitrogênio. O nitrogênio estimula o perilhamento e a taxa de 
aparecimento de folhas (SILVA, 2011).

No sistema Barreirão, uma área de pastagem degradada é arada e, 
no local é plantada uma cultura anual como milho, sorgo, arroz e uma 
forrageira, normalmente braquiária, misturada ao adubo e plantada de 6 
a10 cm de profundidade. Assim, o capim germina após a cultura anual, 
possibilitando baixo nível de competição entre as espécies. No inal do 
ciclo da lavoura, devido à senescência, maior quantidade de luz solar 
chega até o capim, até então suprimido, o que estimula o crescimento do 
pasto que é beneiciado também, por parte do adubo usado no plantio. 
Aproximadamente 60 dias depois, o gado inicia o pastejo. Quatro anos 
depois a agricultura retorna à área.

Segundo Rosa Filho e Agostinho (2011), o sistema Barreirão 
revolucionou a ILP e serviu como base para tecnologias posteriores. Porém, 
o sistema ao sofrer pequenas falhas metodológicas no plantio ou mesmo 
atraso na colheita, tinha afetado o equilíbrio entre o cereal e a forrageira. 
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Falhas na regulagem da plantadeira afetavam a velocidade de germinação 
de uma ou das duas espécies plantadas, levando a intensa competição por 
fatores de produção, como água, luz, nutrientes, etc. Atraso na colheita, 
proporcionava uma explosão de crescimento da forrageira, diicultando a 
colheita dos grãos.

•			Sistema	Santa	Fé

O Sistema Santa Fé, também desenvolvido pela Embrapa, é tido 
como uma evolução do sistema Barreirão. Nesse novo sistema a forrageira 
e o cereal continuam sendo plantados ao mesmo tempo, mas a competição 
entre espécies é minimizada devido ao uso de subdoses de herbicidas pós-
emergentes que inibem temporariamente o crescimento da forrageira. Da 
mesma forma que no Barreirão, ao término do ciclo da cultura de grãos, a 
forrageira está apta para se desenvolver. No Sistema Santa Fé, a agricultura 
é introduzida na área anualmente, aproveitando a sobra de pasto como 
palhada para a realização do plantio direto.

A forrageira mais utilizada para a integração neste sistema são a 
Brachiaria ruziziensis e Brachiaria brizantha. Ambas proporcionam boa 
cobertura de solo, são controladas pela aplicação de pequenas doses de 
herbicida e propiciam diminuição da incidência de doenças de difícil 
controle na área. Oliveira et al., (2001), relatam a diminuição da incidência 
da doença e de propágulos de mofo branco, Fusarium e Rhizoctonia solani 
em feijoeiro plantado sobre palhada de braquiária, quando comparado ao 
feijoeiro plantado em sucessão ao milho, à soja e ao arroz, isoladamente. 

Mas, a Brachiaria brizantha apresenta como vantagem maior 
produção de massa de forragem que outras forrageiras do mesmo gênero. 
Maior produção de massa de forragem implica em maior taxa de lotação 
potencial da pastagem.

•			Sistema	Santa	Brígida

Em sistemas de plantio direto, em especial, nos primeiros anos 
de uso da técnica, em função do acúmulo gradual de matéria orgânica, 
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ocorre um incremento da atividade microbiana que pode causar menor 
disponibilização do nitrogênio, intimamente relacionado ao teor de 
matéria orgânica, ao ser imobilizado pelos microrganismos (OLIVEIRA et 
al., 2010). O nitrogênio, exigido em grandes quantidades pelas culturas, 
devido a seu custo, impacta signiicativamente no custo de produção da 
atividade. As leguminosas são plantas que podem se associar a bactérias 
que conseguem absorver o nitrogênio atmosférico e disponibilizá-lo para 
as raízes do vegetal, por um processo de auxílio mútuo, já que a planta 
disponibiliza, em troca, às bactérias, fotoassimilados. O nitrogênio 
fornecido às leguminosas pode ser disponibilizado gradualmente, às plantas 
cultivadas em consórcio e à cultura sucessora, diminuindo a dependência 
de adubos nitrogenados comerciais.

No sistema Santa Brígida, segundo Oliveira et al., (2010), o milho 
é plantado em consórcio com guandu-anão ou crotalária, permitindo 
um aporte de nitrogênio ao solo, via resíduo das leguminosas, que irão 
beneiciar a cultura subseqüente, sem prejudicar o milho. Este sistema 
atende à demanda do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono), lançado pelo governo federal em 2010, por meio do Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

O Santa Brígida consiste basicamente no plantio de leguminosas 
junto ao milho em espaçamento reduzido, misturadas ao adubo, em 
incorporação não muito profunda. Ou, em plantio defasado realizado de 
dez a quinze dias após o plantio do milho em espaçamento convencional, 
na entrelinha do milho, incorporada de dois a três centímetros de 
profundidade. A população inal desejada da leguminosa é de quatro a 
cinco plantas por metro linear ou oito a dez por metro quadrado. Ressalta-
se a importância de se realizar o controle prévio de plantas infestantes 
quando necessário.

Esse sistema ainda pode utilizar o chamado consórcio triplo, ou 
seja, cereal, leguminosa e forrageira. Oliveira et al., (2010) recomendam 
que a forrageira seja semeada imediatamente antes do plantio do milho 
ou, preferencialmente, proceder a mistura de leguminosa e braquiária com 
superfosfato simples e semeá-las incorporando de dois a três centímetros 
de profundidade nas entrelinhas do milho. Essa modalidade proporciona 
a produção de pasto no período seco do ano, justamente quando haveria 
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escassez de alimento para o rebanho. A presença do guandu-anão junto da 
braquiária melhora a qualidade da pastagem devido ao elevado teor protéico 
da primeira. Ressalta-se, porém, que quando o objetivo do produtor é usar 
a pastagem, não deve ser crotalária a leguminosa eleita para o sistema, já 
que essa planta é tóxica quando consumida pelos animais. Ainda que não 
se pretenda colocar animais na área, a braquiária e a leguminosa estarão 
protegendo o solo e produzirão grande quantidade de palha para o plantio 
seguinte. Como leguminosas tem relação carbono/nitrogênio menor que 
gramíneas, o “mix” de palhas favorecerá a mineralização da matéria orgânica 
fornecendo mais nutrientes para a cultura a ser plantada em seguida. 

Oliveira et al., (2010), à partir de experimentos realizados, 
concluíram que o consórcio milho e leguminosa não supre a necessidade 
de nitrogênio do milho, devendo-se então, realizar a adubação química. 
O consórcio guandu-anão, Brachiaria brizantha e milho não interfere 
na produtividade do milho, desde que feita adubação. A produtividade 
de feijão é maior quando plantada sobre palhada de milho com guandu-
anão ou crotalária e de Brachiaria brizantha do que a obtida sobre palhada 
somente de milho.

•			Integração	Lavoura-Pecuária-Floresta	-	ILPF

Quanto mais diversiicado e mais próximo do natural for um sistema 
produção, mais equilibrado e mais sustentável ele será.

A ILP com o componente lorestal (ILPF) vem agregar mais 
benefícios aos produtores e ao ambiente. Com essa modalidade obtém-se 
o que se denomina de conforto animal, registrando-se assim, ganhos em 
peso e em produção de leite, e mais, o benefício econômico oriundo da 
madeira, seja para a produção de energia, seja para produção de peças para 
diversos ins (KLUTHCOUSKI; OLIVEIRA, 2012).

A espécie lorestal mais utilizada em ILPF é o eucalipto, mas outras 
espécies como mogno, pinus, teca, barú, têm sido incluídas nesse sistema 
de cultivo.

O arranjo do plantio das árvores pode ser variado. Para o eucalipto 
em ILPF, o plantio pode ser feito em linhas simples, duplas ou mais linhas, 
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deixando uma faixa entre as linhas de eucalipto onde serão plantadas as 
culturas agrícolas. A deinição do número de árvores/ha e dos espaçamentos 
entre as árvores será variável, conforme os objetivos, devendo-se levar em 
consideração vários fatores, como o uso da madeira, luminosidade nas 
entrelinhas, largura dos implementos agrícolas que serão utilizados. Como 
exemplo de espaçamento da cultura lorestal em ila dupla tem-se: (3x2) + 
20 m, (2x2) + 9 m ou, em linha simples: 9x2 m (ALVARENGA et al. 2012). 
A partir do segundo ano, mesmo com desrama, os espaçamentos acima, 
em especial os menores, causaram efeito negativo sobre o desenvolvimento 
da cultura do milho (VIANA et al., 2010).

O planejamento de desbastes, corte de algumas árvores durante 
o ciclo lorestal, auxilia ao produtor na aquisição de recursos para a 
manutenção da loresta. A título de exemplo, o plantio pode ser feito com 
650 mudas por hectare, com previsão de corte de 20% das árvores no 
quarto ano destinadas a escoras, lenha, postes, cerca, etc., corte de 20% no 
sexto ano destinadas a postes, cerca, esteios, lenha, etc., corte de 20% no 
oitavo ano cujo destino seria esteios, postes, pilares, etc. e corte dos 40% 
restantes no décimo segundo ano para serraria e postes. Quanto mais velha 
a árvore, maior é o valor agregado (ALVARENGA et al., 2012).

No plantio da cultura anual, cuja colheita auxiliará a pagar o custo 
de implantação da loresta, deve-se manter distância de 1,5 m do eucalipto 
a im de evitar danos ao desenvolvimento das árvores por competição 
provocada pela cultura anual. Nessa etapa pode-se ou não consorciar uma 
espécie de capim que será utilizada para proteção do solo e produção de 
palhada para o próximo plantio, já que no primeiro ano, devido ao risco de 
quebra de árvores, não se recomenda colocar animais para pastejo na área. 
No segundo ano de plantio de cereal, espera-se uma queda na produção 
devido à competição por nutrientes, água e sombreamento exercido pelas 
árvores. A partir daí, prioriza-se a produção de pasto já que do segundo 
ano em diante, a área já pode ser manejada com animais (ALVARENGA  
et al., 2012),  

Deve-se deinir a espécie forrageira a ser implantada no sistema de 
acordo com sua tolerância ao sombreamento, prefere-se neste caso espécies 
ou cultivares que apresentem tolerância ao sombreamento. Para maior 
eiciência no sistema integrado é preciso adequar a taxa de lotação animal, 
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de maneira que não haja superpastejo. O manejo pode ser otimizado 
se a área for dividida em vários piquetes, com cerca eletriicada, para a 
implantação de pastejo rotacionado. Para a sustentação do arame da cerca 
podem ser utilizados os próprios troncos das árvores.

Considerações Finais

Além dos benefícios ligados a conservação e melhoria dos fatores 
físicos, químicos e biológicos proporcionados pelo acúmulo de matéria 
orgânica no solo, outro aspecto merece atenção. Ao se realizar mais de um 
cultivo simultâneo, ou em sucessão na mesma área, há um incremento do 
uso do fator terra, item de maior peso no custo de produção de sistemas 
agrosilvopastoris. Assim, é possível obter maiores taxas de retorno sobre o 
capital investido na atividade. Bons negócios ou negócios lucrativos, via de 
regra, atraem novos investidores. 

Por isso, sistemas integrados de produção tendem a se tornar 
unânimes, trazendo a esperança que o futuro será promissor, com alimento 
disponível para todos.
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O Cerrado Hoje e seu Potencial de Produção Agrícola

Rafael Tadeu de Assis1

Halan Vieira de Queiroz Tomaz2

 Caracterização do cerrado

Há muito tempo se airmava que o Brasil um dia seria o “celeiro do 
mundo”, isso vem se tornando realidade, nos últimos 20 anos a agricultura 
avançou signiicativamente, e foi neste período que o Cerrado brasileiro 
consolidou a sua alta capacidade produtiva.

A região dos Cerrados possui a maior área com potencial agrícola do 
Brasil. São 101 milhões de hectares cultiváveis, num total de 170 milhões 
de hectares em potencial que o País dispõe. O Brasil produz alimentos em 
47 milhões de hectares, sendo que desses 14 milhões de hectares estão nos 
Cerrados.

O desenvolvimento tecnológico de uma agricultura altamente 
produtiva foi possível, estabelecendo-se, ao longo das ultimas décadas, um 
novo sistema de produção agrícola nacional. Esse sistema, totalmente novo 
e com características particulares, ainda vem sendo melhorado, aumentando 
a capacidade produtiva da “Agricultura Tropical no Cerrado Brasileiro”. A 
pesquisa cientíica tornou os latossolos – solos predominantes nas regiões 
de cerrado – como os solos mais propícios para as culturas de grãos: os solos 
são profundos, bem drenados, com inclinações normalmente menores 
que 5%. Os latossolos são áreas privilegiadas de expansão da agricultura 
especializada em grãos, pela facilidade que oferecem à mecanização.

Os sucessivos recordes de produção e o papel fundamental da 
agricultura no superávit da balança comercial são destaques frequentes 
nos noticiários e, possivelmente, constituem as impressões mais marcantes 
que a sociedade informada tem em relação ao setor agrícola nacional. É 

1 Engenheiro agrônomo, Mestre em Fitotecnia - Esalq/USP, Professor do curso de agrono-
mia do Uniaraxá 

2 Doutorando Fitotecnia - Esalq/USP
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verdade que temos vivenciado tempos de euforia e prosperidade associados 
ao notável desempenho da agricultura, devido, em grande parte, à exploração 
do Cerrado. No entanto, além da expansão da área cultivada, tal desempenho 
deve-se essencialmente ao desenvolvimento tecnológico, como a obtenção 
de variedades com alto potencial produtivo, práticas de correção e adubação 
do solo, métodos de controle itossanitário e mecanização. O plantio direto, 
cuja adoção vem aumentando signiicativamente no cerrado, tem aí um papel 
decisivo. A rotação de culturas é um dos principais meios para aumentar a 
oferta de grãos sem a abertura e nem a degradação de novas áreas.

Portanto, nem é preciso expandir a fronteira agrícola nos 
Cerrados para aproveitar inicialmente seu potencial. Entre 60% a 70% 
das pastagens dos Cerrados estão em algum estado de degradação. Isso 
poderia ser utilizado para plantio. Calcula-se que a área subutilizada por 
uma pecuária sem uso de tecnologias adequadas e, portanto, predatória do 
solo, seja de até 25 milhões de hectares. Além da importância econômica 
com a crescente produção agrícola, é importante projetos que visam 
conhecer o potencial das espécies nativas e a necessidade de preservação 
das matas, preservando ainda a alta biodiversidade dos Cerrados. Segundo 
a pesquisadora Leide de Andrade, vinte e seis por cento da biodiversidade 
dos Cerrados estão nas matas de galeria, e os produtores ainda desmatam 
muito, seja para plantar próximo dos rios, onde o solo é mais fértil, ou 
mesmo para extrair madeira. A pesquisadora enfatiza que os Cerrados 
podem ser fonte de mais alimentos e fazer frente ao cenário de escassez que 
se registra no mundo, sem a destruição de sua biodiversidade. Para isso, 
basta continuar investindo em pesquisa e na transferência de tecnologia. 
Além de contribuir para o fornecimento de alimentos a um crescente 
número de consumidores mundiais, a exploração racional dos cerrados 
brasileiros pode servir de modelo para outras áreas semelhantes localizadas 
principalmente na América do Sul (llanos) e na África (savanas).

Aspectos nutricionais dos solos de cerrado
 

•			Condições	gerais	da	fertilidade	dos	solos	de	cerrado

Os solos do cerrado foram considerados, até o inal dos anos sessenta, 
impróprios à agricultura (LOPES & GUILHERME, 1992). Apesar de 
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apresentarem certas restrições edáicas e em alguns casos restrições hídricas, 
graças aos estudos para manejo de solos através do desenvolvimento 
e melhoria nas técnicas de calagem, adubação, irrigação, e à topograia 
favorável ao plantio, os Cerrados se transformaram nas últimas duas 
décadas na nova fronteira agrícola do País, a ponto de o Cerrado já ser hoje 
uma das maiores regiões produtoras de grãos do Brasil e ser reconhecido 
como a última grande fronteira agrícola do mundo. A agricultura dos 
cerrados brasileiros é sem dúvida um produto da tecnologia moderna, 
onde os índices de produtividade equiparam-se aos das melhores regiões 
produtoras, sendo igualmente competitivos os custos de produção.

Foram as pesquisas que permitiram a incorporação dos cerrados ao 
cenário agrícola brasileiro, avançando em várias direções. A primeira foi no 
aprofundamento do conhecimento dos ecossistemas que compõem a região, 
nos seus diversos aspectos, assim como de seus recursos minerais e hídricos. 
A segunda direção de desenvolvimento constituiu-se na denominada 
“construção do solo” agrícola. Para os solos ácidos e pobres em nutrientes 
da região que eram imprestáveis à agricultura, foram desenvolvidas formas 
de limpeza e preparo do terreno, de correção da acidez e de fertilização.  

O desenvolvimento de tecnologias possibilitou a deinitiva 
incorporação dos cerrados à agricultura brasileira, transformando a região 
no principal polo de crescimento da produção agrícola do país. Apesar do 
impacto causado pela prática agrícola, nas áreas de cerrado, os especialistas 
consideram possível a sustentabilidade da agricultura, desde que sejam 
adotadas técnicas elementares de manejo e de rotação de culturas visando 
o combate à erosão. 

Nos solos ácidos encontrados em áreas de cerrado, existem problemas 
de deiciência nutricional e toxidez, baixa capacidade de retenção de 
água e baixa atividade dos microrganismos. Os solos de cerrado, com 
essas características, apresentam baixa produtividade em estado natural 
(FAGERIA & STONE, 1999; SILVEIRA et al., 2000). Para se cultivar 
esses solos, inicialmente, é necessário que se proceda à aplicação maciça de 
calcário e fertilizantes. Contudo, a tendência é que, com o tempo, ocorram 
consideráveis incrementos nos estoques de nutrientes do solo, o que é 
conirmado por resultados de análises de áreas cultivadas há mais tempo. 

Com parte das regiões de clima tropical e subtropical, é comum a 
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ocorrência de solos ácidos, caracterizados por reduzido pH, baixos teores 
de matéria orgânica, baixos teores de Ca e Mg trocáveis, baixo índice de 
saturação de bases, e relativamente elevados teores de alumínio trocáveis. 
Quando os solos de cerrado encontram-se inseridos ao processo produtivo, 
a correção desses já foi realizada através da calagem (LOPES, 1983). A 
calagem é uma das práticas que mais contribui para o aumento da eiciência 
dos adubos e consequentemente, da produtividade e da rentabilidade 
agropecuária (LOPES, 1991; OLIVEIRA e YOKOYAMA, 2003).

•			Origem	da	acidez	dos	solos	de	cerrado

Os solos podem ser naturalmente ácidos pela própria constituição do 
material de origem, como é o caso dos solos de cerrado, que têm baixo teor 
de cátions básicos, ou a processos de formação que favorecem a remoção ou 
lavagem de elementos básicos como K, Ca, Mg e Na, no peril (FAGERIA 
& GHEYI, 1999). Além disso, os solos podem ter sua acidez aumentada 
por cultivos e adubações. Em ambos os casos, a acidiicação se inicia, ou 
se acentua, devido à remoção de bases da superfície dos colóides do solo. 
A origem da acidez do solo é causada principalmente por lavagem de Ca e 
Mg do solo pela água da chuva ou irrigação, remoção dos nutrientes pelas 
colheitas e utilização da maioria dos fertilizantes químicos.

De acordo com a pesquisa apresentada por Oliveira et al. (2005), há 
três maneiras principais que provocam a acidiicação do solo.

1) - A primeira, aquela que ocorre naturalmente pela dissociação do 
gás carbônico:

CO
2
 + H

2
O           H+ + HCO

3
-

O H+ transfere-se então para a fase sólida do solo e libera um cátion 
trocável, que será lixiviado com o bicarbonato. Esse fenômeno é favorecido 
por valores de pH elevados, tornando se menos importante em pH baixos, 
sendo inexpressivo a pH abaixo de 5,2. Portanto, em solos muito ácidos 
não é provável uma grande acidiicação através do bicarbonato.

2) - A segunda causa da acidiicação é ocasionada por alguns 
fertilizantes, sobretudo os amoniacais e a uréia, que durante a sua 
transformação no solo, sob ação dos microrganismos, resulta H+:
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Amoniacal: 4NH
4
+ + 6 O

2
           4NO- + 4H2O + 8H+

Uréia: CO(NH
2
)

2
 + 2H

2
O         (NH

4
)

2
 CO

3
 (o NH

4
+ formado 

reage como amoniacal).

O H+ produzido, como no primeiro caso, libera um cátion trocável 
para a solução do solo, que será lixiviado com o ânion acompanhante, 
intensiicando a acidiicação.

3) - Uma terceira causa importante da acidiicação dos solos é a 
hidrólise do alumínio, a qual produz íons H+, de acordo com a reação:

Al3+ + 3H
2
O         Al(OH)

3
 ( precipita) + 3H+ (incorpora ao com-

plexo sortivo ou é lixiviado pela água).

•			Aspectos	nutricionais	

Em termos gerais, podemos considerar que os solos dos Cerrados 
são ácidos, com baixa capacidade de troca de cátions e pouca retenção 
de umidade, apresentando deiciência generalizada de nutrientes, 
particularmente de fósforo.

Dentre as classes de solos mais representativas dos Cerrados, 
destacam-se os Latossolos que se distribuem nos amplos chapadões, em 
áreas de relevo plano ou suavemente ondulado. Profundos, bem drenados, 
sem impedimento à mecanização agrícola e de baixa fertilidade natural, 
os Latossolos ocupam aproximadamente 46% da região. Devido à sua 
extensão geográica e às características próprias, são os solos mais utilizados 
dos Cerrados. 

Do ponto de vista pedogenético e químico, os solos de cerrado são 
altamente intemperizados, isto é, passaram por processos geologicamente 
longos, cerca de 100 milhões de anos em que houve intensa lixiviação de 
bases e redução dos teores de sílica. O material residual corresponde, na 
fração argila, a óxidos de ferro e alumínio e, geralmente argilominerais 
como a caulinita. 

Dados de Lopes & Guilherme (1992) indicaram que os teores de 
cálcio apresentaram amplitude de variação entre 0,04 e 6,8 cmolc kg-1, 
com cerca de 96% dos solos abaixo de 1,5 cmolc kg-1, e 74% abaixo de 0,4 
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cmolc kg-1. A deiciência de cálcio e magnésio, muitas vezes associada ao 
excesso relativo de alumínio nas camadas subsupericiais do solo, reduz o 
desenvolvimento do sistema radicular, tornando as plantas mais suscetíveis 
à seca e possíveis veranicos.

Os teores de matéria orgânica na maioria dos solos sob vegetação 
de cerrado, para a camada supericial, situam-se entre 2 e 3 %, o que 
resulta em baixos conteúdos de nitrogênio, enxofre e boro potencialmente 
mineralizáveis (LONGO et al., 1999).

O fósforo é o nutriente mais deiciente nestes solos. Dados de Lopes 
& Guilherme indicaram que 92% das amostras de solos de cerrado, contêm 
menos de 2 μg P/dm3, determinado pelo extrator de Mehlich 1. Os valores 
muito baixos de fósforo disponível são, provavelmente, a limitação mais 
crítica para o crescimento das plantas nestes sistemas. Adicionalmente, a 
correção deste problema é um pouco mais complicada, em virtude da alta 
capacidade de ixação de P destes solos (LEAL & VELLOSO, 1973). 

A CTC efetiva, usualmente calculada como sendo a soma dos 
cátions trocáveis (Al + Ca + Mg + K) extraídos por uma solução de sal 
neutro. Considerando os resultados encontrados no trabalho de (LOPES 
& GUILHERME, 1992), um total de 97% das amostras apresentaram 
menos de 4,0 meq/100 ml e 84% foram inferiores a 2,0 meq/100ml. Estes 
níveis extremamente baixos reletem o alto grau de intemperismo que 
ocorreu solos de cerrado de uma maneira geral.

Com o decorrer dos ciclos de plantio, há uma tendência de aumento 
da eiciência dos adubos aplicados, e da disponibilidade de nutrientes, pela 
ação de microrganismos (N), diminuição da ixação de nutrientes pela 
argila do solo (P), e movimentação de cátions no peril do solo (Ca, Mg). A 
fertilidade do solo deve também considerar os aspectos físicos e biológicos, 
tais como a porosidade (distribuição de tamanho de poros, volume total e 
continuidade), susceptibilidade à compactação, friabilidade em diferentes 
umidades, teor e qualidade da matéria orgânica e, atividade biológica 
(FREITAS, 1994). 

O grande problema é saber, com exatidão, até que ponto a 
adição continuada de nutrientes reverte-se em ganhos de produtividade 
e, principalmente, até que ponto esses ganhos são compensatórios 
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economicamente. O uso de análises de solo e folhas e o monitoramento das 
produtividades obtidas podem fornecer os subsídios para se responder a essas 
questões, mas uma avaliação criteriosa não é tarefa simples e requer apoio 
técnico especializado. O que normalmente ocorre é que o fornecimento de 
nutrientes é feito sem maior atenção para o correto dimensionamento da 
adubação. Muitas vezes, fertilizantes contendo macro e micronutrientes 
são aplicados em quantidades deinidas arbitrariamente, desconsiderando 
o que já existe no solo e a demanda real das culturas. Em decorrência, 
pode haver desperdício de insumos, aumento desnecessário do custo de 
produção e maior risco ambiental.

Tecnologia de manejo para produção de alimentos em solos de 
cerrado

De acordo com o que já foi relatado sobre as limitações de fertilidade 
e problemas nutricionais nos solos sob cerrado, procura-se, neste tópico, 
discutir as tecnologias de manejo desenvolvidas nos centros de pesquisas, 
bem como aquelas já em uso por grande parte dos agricultores desta 
região.  

Neste contexto, duas considerações importantes feitas por Goedert 
(1987) merecem ser ressaltadas: 

•	 Mesmo que sejam encontradas plantas tolerantes às condições 
nativas, a remoção de um número limitado de culturas levará 
ao esgotamento de grande parte dos nutrientes disponíveis 
no solo, e, como todos os minerais primários que lhes deram 
origem já foram intemperizados, então o solo rapidamente se 
tornará não produtivo. 

•	 Provavelmente, qualquer cultura tolerante aos níveis de 
fertilidade nativos terá um baixo potencial de produção, bem 
como baixa taxa de crescimento. Assim sendo, a sustentação 
da produção sem a utilização de fertilizantes e calcário parece 
ser inviável á longo prazo. A reciclagem dos nutrientes também 
parece ser ineicaz, pois esta raramente ocorre em quantidades 
adequadas; perdas de nutrientes pelas colheitas são inevitáveis.



214

Consequentemente, a produção de alimentos nesta região requer 
alta utilização de calcário e fertilizante. 

•			Calagem	

Segundo Goedert (1987), as limitações impostas pela acidez do 
solo podem ser solucionadas mediante a união dos esforços das áreas 
de melhoramento de plantas e de manejo do solo. Diversos trabalhos 
envolvendo o melhoramento e a seleção de variedades de diversas culturas 
e de algumas espécies de pastagens tolerantes ao Al têm sido feitos e alguns 
bons resultados vêm sendo obtidos (SANCHEZ & SALINAS, 1981).  

Com relação ao manejo do solo, a primeira prática necessária ao 
cultivo de plantas não tolerantes à acidez é a calagem. Diversos trabalhos 
têm mostrado os efeitos positivos da calagem em solos sob cerrado 
(LATHWELL, 1979; MIRANDA et al., 1980; LOPES, 1983). 

Além de provocar mudanças no pH, Ca, Mg e Al e aumentar a 
atividade biológica e a eiciência dos fertilizantes, a calagem nestes 
solos resulta ainda em: 1) aumentos das cargas dependentes de pH e, 
consequentemente, da CTC; 2) diminuição na capacidade de adsorção 
de fósforo; 3) indução, dependendo da quantidade e profundidade de 
incorporação, de um maior desenvolvimento do sistema radicular em 
profundidade (LOPES, 1983; GOEDERT, 1987). Estes efeitos são 
extremamente importantes para estes solos.  

As necessidades de calcário (N.C.) médias nestes solos são da ordem 
de 3 a 4t/ha, devendo este ser incorporado o mais profundamente possível. 
Estas necessidades têm sido geralmente, estimadas pela seguinte fórmula: 

(a) N.C. (t/ha) = (2 x meq Al/100ml) + (2 – meq Ca + 
Mg/100ml). 

Segundo Sousa et al., (1989) a aplicação desta fórmula é recomendável 
para solos com teor de argila maior que 20% e teor de Ca + Mg menor 
que 2,0 meq/100ml. Esta resulta, em geral, num aumento de pH a valores 
entre 5,5 e 6,0 e eleva a saturação por bases (V%) para valores médios de 
49%. 
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Vale ressaltar, entretanto, que, em algumas situações, a utilização 
indiscri¬minada da fórmula (a) tende a recomendar muito calcário para 
solos arenosos com baixa CTC (< 4,0 meq/100 ml) e pouco calcário para 
solos com alta CTC (> 12 meq/100 ml) (SOUSA et al., 1989). 

Para solos com teor de argila maior que 20% e teor de Ca + Mg 
maior que 2,0 meq/100ml, a necessidade de calcário é estimada por: 

(b) N.C. (t/ha) = 2 x meq Al/100ml. 

Em solos com teor de argila menor que 20% o cálculo é feito pela 
aplicação das seguintes fórmulas: 

(c) N.C. (t/ha) = 2 x meq Al/100ml ou N.C. (t/ha) = 2 – meq Ca + 
Mg/100ml, utilizando-se a maior recomendação.  

Os valores de pH atingidos pela aplicação das fórmulas (a), (b) ou 
(c) permitem a neutralização da maior parte do Al trocável e, por outro 
lado, não são suicientes para induzir deiciência de alguns micronutrientes, 
especialmente Zn e Mn (GOEDERT, 1987). 

Vale ressaltar que, independentemente do método usado para 
determinar a dose de calcário a ser aplicada, deve-se fazer a correção em 
função do PRNT (Poder Relativo de Neutralização Total).

•		Adubação	fosfatada	corretiva	

A adubação fosfatada corretiva nestes solos, os quais apresentam 
níveis extremamente baixos de P disponível (média de 0,4 μg P/ml; método 
de Mehlich 1) e alta capacidade de ixação de P, têm se constituído como 
passo crucial para a obtenção de adequados rendimentos econômicos em 
curtos períodos de tempo.  

Usualmente, aplicações de doses mais elevadas a lanço têm 
proporcionado maiores rendimentos que aquelas localizadas, nos primeiros 
cultivos, tendo em vista o maior desenvolvimento radicular proporcionado 
pela primeira prática, condição essa que atinge maior relevância quando da 
ocorrência de “veranicos”. Com cultivos subsequentes este efeito desaparece, 
pois os fertilizantes aplicados localizadamente passam a ser misturados 
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com o resto da camada supericial do solo. Na prática, entretanto, os 
agricultores tendem a aplicar o fertilizante no sulco de plantio, ou seja, de 
forma localizada (GOEDERT, 1987). 

Vale ressaltar que, por ocasião da abertura de novas áreas para a 
produção de grãos, a combinação de aplicações de adubação fosfatada 
corretiva a lanço e posteriores adubações de manutenção no sulco de 
plantio é recomendada (LOPES, 1983; LOBATO et al., 1986). Os níveis 
indicados para aplicações iniciais a lanço podem ser obtidos através do teor 
de argila destes solos, visto que há boas correlações entre este parâmetro e 
os teores de P indicados para adubação fosfatada corretiva. Neste contexto, 
as recomendações situam-se entre 3 a 5 kg de P

2
O

5
 solúvel para cada 1% 

de argila, quando se deseja atingir o teto de produção proposto, dentro 
do prazo de 3 anos após a incorporação (LOPES, 1983). Para culturas 
de grãos e cana-de-açúcar, a utilização de fontes solúveis de fertilizantes 
fosfatados (i.e. superfosfato simples, superfosfato triplo e termofosfato) 
após uma adequada calagem destes solos, tem sido constatada como mais 
eiciente. Estes produtos são geralmente aplicados a lanço e incorporados 
antes do plantio, havendo ainda aplicações anuais, de forma localizada, em 
torno de 60 kg de P

2
O

5
/ha. 

Ainda com relação à adubação fosfatada, cabe mencionar a 
utilização dos fosfatos naturais. Devido à baixa reatividade da maioria das 
rochas fosfatadas brasileiras (SMYTH & SANCHEZ, 1982; GOEDERT 
& LOBATO, 1984; GOEDERT & LOPES, 1988), a sua utilização não 
tem sido indicada para a produção de grãos. Estas fontes são, geralmente, 
recomendadas para aplicação direta apenas em abertura de novas áreas 
com cultivo de arroz de sequeiro por 1 a 3 anos, seguido de pastagens 
com espécies tolerantes à acidez, ou, ainda, diretamente na produção de 
pastagens. Como a calagem reduz ainda mais a eiciência agronômica 
destes fosfatos naturais, recomenda-se, nestes casos, que esta seja feita 
com apenas um quarto da dose normal indicada, visando, basicamente, ao 
fornecimento de Ca e Mg às plantas. 

•			Melhoria	do	ambiente	radicular	no	subsolo	

O grande desaio para a produção de grãos nos solos sob cerrado é 
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aumentar o desenvolvimento radicular em profundidade, com a inalidade 
de reduzir o grau de risco decorrente da existência de “veranicos” durante 
a estação chuvosa. 

Conforme mencionado anteriormente, a existência de barreiras 
químicas associadas com a baixa capacidade de retenção de água destes 
solos faz com que apenas um pequeno volume de solo seja explorado pelas 
raízes. A solução alternativa, através do melhoramento de plantas, tem 
sido importante, mas de valor limitado, visto que as limitações químicas 
no subsolo são, geralmente, muito severas (GOEDERT, 1987). Deste 
modo, a solução para este problema está intimamente relacionada a um 
esquema de manejo do solo. Segundo Lopes (1983) e Goedert (1987), 
existem, para isso, duas alternativas: (a) incorporação profunda de calcário 
(e, possivelmente, fósforo); e (b) promoção do movimento descendente de 
Ca e Mg no peril do solo.  

Para Goedert (1987), a velocidade de movimentação descendente 
dos cátions no peril de solo está intimamente relacionada com o tipo de 
ânion acompanhante. A movimentação do Ca e do Mg acompanhados do 
sulfato não é tão rápida quanto a com nitrato ou cloreto, mas também não 
tão lenta quanto aquela decorrente do acompanhamento com os ânions 
fosfato, carbonato ou silicato. Este ponto justiicou o grande número de 
experimentos de campo e casa-de-vegetação, envolvendo o gesso (um 
subproduto da produção do ácido fosfórico) como um melhorador de 
ambiente radicular no subsolo, conforme revisto por RAIJ, (1988). De 
acordo com esta revisão, o gesso, ou sulfato de cálcio, é um sal solúvel 
que, ao contrário de calcário, penetra no subsolo. O efeito mais direto no 
subsolo, decorrente da sua utilização, é o aumento do Ca, que provoca um 
decréscimo na saturação por Al, por um efeito de diluição, podendo haver 
ainda, uma redução no Al trocável.  

Uma primeira aproximação para identiicar solos com alta 
probabilidade de sucesso quando do uso de gesso como melhorador do 
ambiente radicular do subsolo foi de-senvolvida por LOPES (1986). Para 
áreas onde o subsolo apresenta teores de Ca iguais ou menores que 0,3 
meq/100 ml, e/ou de Al iguais ou maiores que 0,5 meq/100ml, e/ou mais 
do que 30% da CTC efetiva saturada por Al, este procedimento tem sido 
reco-mendado com sucesso. Cabe mencionar que, para a avaliação desses 
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parâmetros, torna-se indispensável e coleta de amostras não apenas na 
camada supericial (0-20 cm), mas também nas camadas sub-supericiais 
(20-40 cm; 40-60cm e, às vezes, até 60-80 cm). 

•		Adubação	potássica	corretiva	

Em algumas situações especiicas de solos com mais de 20% de argila 
e pobres em potássio, pode ser recomendável proceder a uma adubação 
potássica corretiva à lanço, visando à correção total e imediata dessa 
deiciência. Para solos com menos de 20% de argila, a correção total não é 
recomendada, pois a baixa CTC destes pode levar a perdas acentuadas de 
K por lixiviação (SOUSA, 1989). 

À semelhança do anteriormente mencionado para a adubação 
fosfatada corretiva (Sousa, 1989), também a adubação potássica corretiva 
pode ser feita de maneira grã¬dual, através de aplicações anuais de doses 
de K

2
O superiores àquelas recomendações pela adubação de manutenção 

realizada no sulco de plantio. As arações e gradagens em anos subsequentes 
permitem a mistura do K residual à camada arável, possibilitando, com o 
passar de 4 a 5 anos, que o solo atinja um nível bom de K trocável em toda 
a camada arável.  

Outra forma de se calcular a dose de K2O para aplicação a lanço, 
dentro do conceito de adubação potássica corretiva total, é calcular essa 
dose visando a atingir 3 a 5% da CTC a pH 7,0 saturada por K. Para fazer 
esse cálculo o leitor deve consultar o Boletim Técnico N°2 da ANDA: 
Interpretação de Análise de Solo-Conceitos e Aplicações. Para facilidade 
no cálculo é bom lembrar que para se elevar em 0,01 meq K/100 ml o teor 
de potássio na análise de solo, deve-se aplicar 9,4 kg de K

2
O/ha a lanço e 

incorporá-lo na camada de 0 a 20 cm.  

•			Adubação	corretiva	com	micronutrientes	

Embora não seja comum, o conceito da construção da fertilidade 
dos solos sob cerrado pode incluir, também, a adubação corretiva com 
micronutrientes, que consiste na aplicação a lanço daqueles micronutrientes 
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com maiores possibilidades de apresentar problemas de deiciência em uma 
dada região.  

Nos últimos anos várias, misturas de micronutrientes (Zn, B, CU, 
Fe, Mn e Mo), principalmente em forma de fritas, têm sido, colocadas no 
mercado, com especiicidade de fórmulas de acordo com as necessidades 
de determinadas regiões micro. Estas misturas são adequadas para serem 
utilizadas dentro do conceito de construção da fertilidade do solo em 
relação a micronutrientes.  

•		Adubações	de	manutenção	

O conceito moderno de adubação em solos extremamente pobres, 
como os sob cerrado, envolve as adubações corretivas, que levam à 
construção da fertilidade do solo, e as adubações de manutenção, que 
realizadas por ocasião de cada cultivo, ajudam a manter os níveis de 
fertilidade alcançados pelas adubações corretivas.  

Tanto nas adubações corretivas quanto nas adubações de manutenção, 
é imprescindível o uso dos diversos instrumentos de diagnose, quais sejam: 
análise de solos, análise foliar, testes de tecidos, diagnose visual, fatores que 
afetam a disponibilidade de nutrientes e histórico da área. 

•		Outras	práticas	

Como práticas adicionais necessárias á efetivação do quadro de 
produção agrícola nestes solos, cabe mencionar: uso de espécies e variedades 
tolerantes a este ecossistema; controle de pragas, doenças e ervas daninhas; 
conservação do solo; e, preservação da matéria orgânica do solo, quer seja 
através de adubação orgânica e adubação verde, quer seja com adoção de 
outras práticas ains (cobertura morta, rotação de culturas, cultivo mínimo 
e/ou plantio direto – quando aplicável, consorciação de culturas, manejo 
adequado dos restos culturais etc.) 

Considerando-se que, sob manejo inadequado e cultivo intensivo, 
os solos sob cerrado, notadamente os mais arenosos, podem ter o seu teor 
de matéria orgânica reduzido a níveis baixíssimos em poucos anos, então, 



220

ênfase maior será dada a alguns aspectos ligados à preservação e/ou elevação 
da matéria orgânica do solo, os quais são essenciais para a manutenção do 
processo produtivo da agricultura nesta região.  

Com relação à adubação orgânica, e considerando-se neste contexto, 
também a utilização de restos vegetais e resíduos industriais, quer seja 
como matéria prima ou de forma direta, dois aspectos principais devem ser 
levados em consideração: a facilidade de decomposição do adubo/resíduo 
e a composição deste.  

Mesmo que a adubação orgânica não possa, em muitos casos, ser 
efetuada diretamente em larga escala, devem-se adotar todas as práticas 
que possam contribuir para a manutenção da matéria orgânica do solo.  

Independentemente da prática a ser adotada, o importante é 
que, com fertilização adequada e boas práticas de manejo, mais resíduos 
de culturas são produzidos. Isto ajuda a manter ou aumentar os níveis 
de matéria orgânica nos solos. Estes resíduos são benéicos para as 
propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, e devem ser manejados 
adequadamente para manter a produção das culturas. 
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Gestão de Qualidade no Ambiente Sustentável

Fábio George de Novaes1 

Desde os chamados “tempo das cavernas”, vimos assistindo às 
mudanças promovidas em nossas sociedades, mudanças estas, em todos 
os níveis. Destes longínquos tempos, aos nossos dias, muitas modiicações 
ocorreram no campo da Tecnologia, Medicina, Química, Biologia, entre 
outras, e naturalmente no ramo da atividade rural isso não seria diferente. 
A realidade não tardou a se fazer presente e dada a complexidade destas 
relações, logo surgiu o termo “Agronegócio”, o qual tem como pressuposto 
a interação das atividades comerciais aliada às atividades rurais produtivas, 
ou no dizer de (DAVIS E GOLDBERG, 1957), “o conjunto de todas 
as operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos 
agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até 
o processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários ‘in 
natura’ ou industrializados”. 

Sobre estas modiicações, bem dissertou Tachizawa et al.,(2006), 
airmando que são “o resultado do ajustamento dos indivíduos e das 
organizações ao meio ambiente, onde tal processo se torna condição para 
a sobrevivência empresarial.”

Não é possível, atualmente, imaginar um processo agropro-dutor 
baseado na mão-de-obra não treinada, e pior, adaptada de forma amadora 
para situações ocasionais. Tal processo, com o advento da Abolição da 
Escravatura, no séc. XIX deixou de existir. A necessidade de remuneração 
de pessoal para o trabalho no campo alterou sobremaneira a relação 
entre os partícipes desta atividade. Se por um lado havia um trabalhador 
interessado em se empregar nas fazendas, para dela fazer o seu sustento e de 
sua família, havia por outro, um proprietário pagante, e por isso mesmo, 
mais exigente quanto à qualidade e aproveitamento da terra de cultivo. 
Nasce daí, a primeira necessidade desta relação de interesse mútuo, qual 

1 Doutorando em Ciências – Universidade de Franca / SP, Docente Pós-Graduação – Uni-
versidade de Franca e Docente Pós-Graduação – Unicerp (Patrocínio-MG)



224

seja, a de que para atender às demandas de produção cada vez maiores, 
faz-se necessária a preparação e treinamento de todos os agentes deste 
processo.

Mas como produzir? 

Como aumentar, se isso é possível, o poder de produtividade da terra?

Onde buscar este conhecimento?

Desta linha de raciocínio, surgiu a Agronomia, como mola propulsora 
para o estudo e entendimento dos intrincados processos de geração de 
aproveitamento das terras, assim como do estudo das plantas típicas de cada 
lugar, suas formas e tempos de lorescimento e crescimento, o que, de visto 
de maneira bem simplista, poderia modiicar (e modiicou!) para sempre, 
o conhecimento do homem sobre a natureza, na tentativa de dominar o 
processo de produção em grande escala, tentando minimizar as perdas.

Ocorre que, como todo processo que nasce, haveria a necessidade 
de mais estudos, pois produzir grandes quantidades era apenas, parte do 
negócio. Necessário seria produzir muito, com baixo nível de custos e 
evidentemente, de perdas.

Assim, a palavra de ordem passa a ser “informação”. De acordo 
com Braga (apud Zorrinho, 1995), informação “é um processo que 
visa o conhecimento, ou, mais simplesmente, Informação é tudo o que 
reduz a incerteza. Um instrumento de compreensão do mundo e da 
ação sobre ele”.

A gestão da informação tornou-se uma necessidade crescente para 
qualquer atividade humana e organizacional. Nos dias de hoje, ela assume 
uma importância crescente. Torna-se fundamental para a empresa na 
descoberta e introdução de novas tecnologias, exploração das oportunidades 
de investimento, tomadas de decisões e ainda no desenvolvimento do todo 
o planejamento da atividade industrial (BRAGA). Não só as empresas, 
mas também as pessoas precisam das informações para suas tomadas de 
decisões no seu cotidiano (SILVA, 2007).

Segundo Pereira (2009), a agricultura brasileira viveu na primeira 
metade dos anos 90 uma grande transição. Saiu de um cenário no im da 
década de 80 caracterizado por inlação alta, país fechado para exportação 
e políticas públicas razoáveis para outro, pouco tempo depois, de inlação 



225

baixa, país aberto e atento ao comércio exterior, principalmente na 
agricultura, e estado falido. Nessa caminhada teve perda de renda inédita 
na história, tanto pela ação governamental (que descasou índices no 
Plano Collor estourou juros e engessou o câmbio no real), quanto pela 
desarticulação do setor privado. Duas diferentes tendências icaram claras 
nessa transição (PADILHA JUNIOR apud RODRIGUES,1999).

De um lado, uma enorme exclusão com milhares de produtores 
(especialmente pequenos) e trabalhadores rurais perdendo seus empregos 
e patrimônios, reforçando movimentos sociais que mais tarde se 
transformariam em movimentos políticos. De outro, uma difícil batalha 
pela sobrevivência, via competitividade.

Dois grupos de produtores rurais entraram nessa batalha; os que 
entraram no Plano Real com dívidas e os que não tinham dívidas. Os 
primeiros, acudidos por programas governamentais, esperam por solução 
deinitiva para seus problemas. Os segundos izeram a maior revolução 
deste século no cenário rural brasileiro. Essa revolução causou uma grande 
evolução tecnológica no agronegócio brasileiro. Por sua vez, essa evolução 
teve como característica marcante o uso do que há de mais evidente em 
matéria de inovação para o campo: tratores, máquinas e implementos, 
colheitadeiras de última geração rodando pelas fazendas brasileiras: 
cultivo mínimo, plantio direto, variedades novas, fórmulas diferentes de 
fertilizantes e defensivos, transferência de embriões, agricultura de precisão 
e o uso crescente da biotecnologia, o que equipara nossos produtores aos 
melhores do mundo (PEREIRA, 2009).

Qual o cenário mais atual?

Este aponta que em dez anos, o Brasil será o maior país agrícola do 
mundo. Isso torna o agronegócio brasileiro uma atividade segura e rentável. 
Com um clima diversiicado, chuvas regulares, energia solar abundante e 
pouco mais de 12% de toda a água doce disponível no planeta, o Brasil tem 
cerca de 390 milhões de hectares de terras férteis e de alta produtividade, 
dos quais 90 milhões ainda não foram explorados.

O agronegócio é, hoje, a principal locomotiva da economia brasileira 
e responde por um em cada três reais gerados no país. 

O país possui 22% das terras agricultáveis do mundo graças 
a elevada tecnologia utilizada no campo, dados estes que fazem do 
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agronegócio brasileiro um setor moderno, eiciente e competitivo no 
cenário internacional (LOURENÇO, 2009).

A Questão Ambiental

A questão ambiental e sua problemática, chamada por Lef (2002) 
de crise da civilização, surgiram nas últimas décadas do século XX e entram 
no século XXI como protagonista de grandes discussões da sociedade: a 
preocupação com as mudanças nos sistemas socioambientais que afetam 
cada vez mais as condições de sustentabilidade do planeta e a forma de 
conciliar os paradigmas de desenvolvimento econômico com a preservação 
ambiental.

Ao se fazer uma análise do processo de desenvolvimento econômico 
mundial, constata-se que o aparecimento dos principais problemas 
ambientais se deu a partir da Revolução Industrial, quando foi iniciado 
um processo de produção em larga escala, sendo este, encaminhado sem 
a devida preocupação com as consequências que suas práticas geravam 
no meio ambiente, tendo como objetivo único, a geração de lucros, em 
detrimento da degradação do meio ambiente.

A abertura dos mercados a partir dos anos 1980 criou um novo 
cenário econômico, com um maior dinamismo e integração, ao mesmo 
tempo em que a competitividade passou a ser decisiva na sobrevivência 
das empresas. 

Nos mercados consumidores, o acesso maior às informações 
sobre os processos de produção das indústrias e os impactos gerados no 
ambiente, despertou uma consciência e uma exigência cada vez maior 
pela responsabilidade social e ambiental das empresas. Desta forma, a 
sustentabilidade começou a ser discutida nas questões de desenvolvimento 
ambiental, econômico e social.

A formação de um novo contexto econômico começou a se construir 
a partir de uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de interagir 
com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no 
mercado e que sejam ambientalmente responsáveis.

A partir de tais necessidades, passaram a surgir formas de repensar o 
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meio ambiente, agora como uma corrente ilosóica ambiental, basicamente 
divididas em quatro vertentes, a saber (DONAIRE, 1999):

•	Ecodesenvolvimentistas

Termo surgido após a Conferência sobre o Meio Ambiente, 1972, 
que signiica transformar o desenvolvimento numa soma positiva com a 
natureza, propondo que se tenha por base o tripé: justiça social, eiciência 
econômica e prudência ecológica.

Os partidários dessa corrente consideram que a poluição é uma 
consequência do estilo de desenvolvimento econômico que tem sido 
o paradigma da nossa sociedade, principalmente implementado pelas 
empresas multinacionais, e que há necessidade de que se estabeleça uma 
relação harmônica e interativa entre desenvolvimento econômico e meio 
ambiente, sob pena de comprometermos os recursos não renováveis do 
planeta.

O ajustamento ao desenvolvimento ecossustentável não pode estar 
dissociado de um ajustamento estrutural, que deve ser realizado pelos 
países interessados em adaptar suas economias às condições de mercado 
e ao aumento das competições entre as organizações. Assim, políticas 
industriais para o desenvolvimento sustentável e os diferentes padrões 
ambientais existentes nos países é um importante fator para a realocação 
da capacidade produtiva, especialmente para indústrias com alto índice de 
poluição. Dessa forma, países em desenvolvimento, com regulamentações 
mais brandas na área ambiental ainda poderão obter uma vantagem 
comparativa na produção de produtos de poluição intensiva, às custas de 
uma degradação maior de seu ambiente, porém só atrairão indústrias em 
declínio, cuja competitividade é muito mais determinada pela produção 
direta e baixos custos do que pela posse de uma vantagem tecnológica.

Finalmente, veriica-se que as soluções propostas pelos 
ecodesenvolvimentistas, em relação ao meio ambiente, dizem respeito à 
necessidade de correção do estilo de desenvolvimento que requer soluções 
especíicas em cada região, à luz dos dados culturais e ecológicos, bem 
como das necessidades de curto e longo prazo.
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•	Pigouvianos

Pigou e seus seguidores entendem que a questão da poluição 
ambiental se origina de uma falha do sistema de preços, que não relete de 
forma correta os danos causados a terceiros e ao meio ambiente, quando da 
implantação de uma indústria ou do aumento da quantidade produzida.

Dessa forma, passa-se a trabalhar com uma maior otimização dos 
lucros privados advindos do investimento, e a socialização dos problemas 
ambientais e sociais.

Deve-se, segundo Pigou, existir o princípio do poluidor pagador, 
onde, aos danos causados ao meio ambiente pela empresa, esta deve, por 
consequência, pagar pelo uso dos recursos naturais que utiliza da mesma 
forma que paga pelos demais recursos, como mão-de-obra, capital, etc.

•	Neoclássicos

Admitem o meio ambiente sob três aspectos:

1. O meio ambiente é fonte de matérias-primas utilizadas como 
insumos nos processos de produção.

2. O meio ambiente absorve todos os dejetos. A absorção pode ser 
nula, parcial ou total.

3. O meio ambiente desempenha funções como a de suporte à vida 
animal e vegetal, lazer e estética.

Eles entendem que o meio ambiente não tendo propriedade 
deinida, permanece fora dos fatores componentes na formação dos preços, 
o que provoca sua não consideração como recurso escasso, agravando sua 
superutilização por parte dos usuários.

Para evitar este problema, propõem a privatização do meio ambiente, 
ou seja, formas de se determinar os direitos de propriedade sobre os 
recursos ambientais, e a negociação destes direitos em mercados privados, 
de tal forma que sua utilização implique em custos, os quais devem ser 
incorporados aos custos de produção.
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•	Economistas	Ecológicos

Campo transdisciplinar que estabelece relações entre os ecossistemas 
e o sistema ecológico. O objetivo é agregar os estudos de ecologia e 
economia, visando extrapolar suas concepções convencionais, procurando 
tratar a questão na busca de novos paradigmas. Seu foco de atuação é a 
compatibilidade entre o crescimento demográico e disponibilidade de 
recursos.

Embora considere a ecologia na análise de sustentabilidade, a 
economia ecológica carece, ainda, de uma visão mais abrangente no que 
tange às prioridades sociais, pois no escopo de sua atuação problemas 
como nível de emprego, necessidades básicas e outros importantes aspectos 
sociais não são incluídos em sua avaliação.

Em função de tudo isso, a Gestão Ambiental no meio rural, passou 
a ser uma necessidade cada vez mais premente, pois já não era mais possível 
imaginar meios de produção sem os devidos cuidados com a preservação e 
sustentabilidade do Meio Ambiente.

De acordo com Queiroz e Queiroz (2000), a implementação de 
um processo de gestão ambiental possibilita controlar o rendimento e 
a adequação de recursos humanos e materiais aos processos de trabalho 
internos, e disponibilizar informações aos setores envolvidos, fornecedores, 
clientes, investidores, de forma mais ágil, transparente e livre de vícios. 
Apesar de demandarem determinados custos e investimentos, trazem um 
rápido retorno as empresas, tanto pela economia obtida pela racionalização, 
quanto pela otimização de níveis de eiciência agregados aos bens e 
serviços. 

Nesta mesma linha, Noeli (2001) veriica que, atualmente, enquanto 
algumas empresas possuem resistências quanto ao custo de implantar um 
sistema de gestão ambiental, outras chegam a conclusão de que se torna 
mais oneroso não ter o sistema, face aos diversos riscos a que estão sujeitas, 
como multas, processos na justiça, danos a imagem da empresa, barreiras a 
exportação de seus produtos e perda de competitividade.

Naturalmente, como se pode observar, implantar e implementar 
um sistema de gestão ambiental, requer algumas condicionantes, as quais 
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não entraremos em detalhes em virtude de não ser escopo do presente 
trabalho, entretanto, há que se considerar que, embora haja problemas (e 
são muitos!!) para a citada implantação, há em contrapartida, uma série de 
benefícios e motivações.  

Karkotli (2004) cita como principais benefícios da certiicação 
ambiental, a demonstração para clientes, acionistas, empregados, 
seguradoras, meios de comunicação, autoridades, legisladores e ONGs, do 
compromisso ambiental da empresa, levando à melhoria de sua imagem; 
existência de mecanismos estruturados para gerenciar aspectos ambientais e 
para promover melhoria continua do sistema; acesso a legislação ambiental 
e suas aplicações; controle mais eiciente das matérias-primas; redução do 
consumo de energia e recursos naturais; aproveitamento e minimização 
de resíduos; melhoria das relações, proporcionando, inclusive, abertura 
de novos mercados, em especial os estrangeiros; evidência, por entidade 
independente, da competência ambiental da empresa; eliminação de erros 
que favorecem a crescente evolução da empresa, por meio das auditorias 
ambientais.

Agronegócio e Gestão Ambiental

Conforme já citado, a atividade industrial detém grande 
responsabilidade sobre uma parcela dos problemas globais do meio 
ambiente, como despejos não tratados ou com tratamento deiciente, e 
escoamento de água poluída, problemas estes, que têm aumentado de 
forma progressiva no mundo inteiro.

Para que uma organização tenha condições de fazer frente a esta 
questão, faz-se necessário incorporar ao seu planejamento estratégico 
e operacional um adequado programa de gestão ambiental, tornando-o 
compatível com os seus objetivos, sem esquecer que essa implantação é 
uma decisão que deve envolver a todos que fazem parte da empresa e que 
o comprometimento é fundamental em todos os departamentos, setores 
e áreas de trabalho, cujo objetivo comum deverá ser a minimização e/ou 
eliminação dos riscos ambientais em cada etapa do processo produtivo.

Atualmente, muitas indústrias vêm adotando uma política respon-
sável frente ao meio ambiente, através do desenvolvimento sustentável. 
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Esta postura vem sendo realizada através de mobilização da sociedade glo-
balizada, a qual tem cada vez mais consciência sobre o seu verdadeiro papel 
de proteger o meio ambiente.

Esta nova realidade econômica de um mundo sem fronteiras repercute 
na questão do meio ambiente. O grande mercado importador dos países 
ricos passa a fazer exigências às empresas fornecedoras (transnacionais ou 
não) situadas nos países em desenvolvimento.

De acordo com Nascimento (2002), o desenvolvimento rural 
depende da aplicação de uma política de sustentabilidade ao ambiente rural, 
ou seja, da aplicação de um conjunto de medidas que gerem oportunidades 
econômicas a este meio, com base em critérios socioambientais que 
enfatizem a adaptabilidade humana (o ajustamento das possibilidades 
humanas às potencialidades ecológicas).

Tal política de sustentabilidade torna o meio ambiente uma variável 
chave do desenvolvimento rural, porque reintroduz a ideia de planejamento, 
tão esquecida nas políticas econômicas implementadas nos últimos 20 
anos. Recomeçar pelo rural é começar justamente onde as raízes do atraso 
social do desenvolvimento brasileiro mais resistem, até porque esse atraso 
aparece muitas vezes revestido de agronegócio, tido como moderno, mas 
que na verdade cumpre o papel de fonte primária da concentração de renda 
e riqueza no Brasil, frequentemente, associando-se ao capital externo para 
renovar a roupagem moderna.

Desse modo, planejar o desenvolvimento rural atendendo ao 
apelo de questões ambientais emergentes é de certa maneira reconhecer 
as heterogeneidades estruturais do meio rural para retomar o projeto de 
construção da nação; e nada como começar com um desenvolvimento 
rural socioeconomicamente includente e ecologicamente prudente.

 Entende-se, assim, que a questão ecológica não pode se curvar ao 
modelo de desenvolvimento rural, ou seja, quaisquer programas de manejo 
sustentável não podem responder primariamente e somente às variáveis 
econômicas, e nem seu eixo operacional ser baseado excessivamente em 
critérios agronômicos. As formas de adaptabilidade humana precisam ser 
consideradas e revistas.

Quanto ao meio ambiente, os principais impactos ambientais 
que podem ser gerados pelas agroindústrias, de acordo com o Banco do 
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Nordeste (1999), são: contaminação das águas supericiais e subterrâneas 
em função do lançamento de eluentes sem tratamento ou com tratamento 
parcial; contaminação do solo pela disposição incorreta de resíduos sólidos; 
incômodos a vizinhança pela geração de odores desagradáveis, devido a 
deterioração de resíduos e eluentes; contaminação da atmosfera em função 
do lançamento de material particulado, especialmente nas unidades que 
possuem caldeira para a produção de calor e vapor d’água; poluição sonora 
gerando incômodos a vizinhança; proliferação de vetores de doenças devido 
à incorreta disposição de resíduos e ao lançamento de eluentes. 

Teixeira e Morato (2004) indicam que cada tipo de segmento 
agroindustrial tem os seus potenciais impactos ambientais negativos e, 
normalmente, são aplicadas as seguintes técnicas de controle ambiental:

•		 Quanto ao tratamento dos eluentes hídricos: lagoas aeradas, lagoas de 
estabilização, tratamento de lodo ativado, sedimentação, loculação, 
neutralização e clariicação; aplicação do eluente pré-tratado em 
irrigação;

•		 Quanto ao tratamento das emissões atmosféricas: ciclones, iltros 
de manga, precipitação eletrostática, iltração com carvão ativado 
(controle de odor), lavagem de gases, torres de absorção, separação com 
Hipoclorito de Sódio (para controlar o odor).

Segundo Albuquerque e Oliveira (2005), para o empresário do 
agronegócio que deseja incorporar as variáveis ambientais no seu processo 
de planejamento é importante ter em mente o planejamento estratégico, 
tanto da produção, quanto dos aspectos ambientais da atividade produtiva. 
Eles referem-se a empresa como um todo e, dessa forma, devem ser levados 
em consideração, prioritariamente, dois setores da empresa, a saber: o setor 
de gerenciamento ambiental, que estabelece e propõe as modiicações 
nos processos de produção, direcionando-a para uma atividade menos 
impactante do ponto de vista ambiental; e o setor inanceiro, que deinirá 
os desembolsos necessários para a modiicação do processo de produção 
decorrentes dos novos investimentos, e o setor contábil, que terá como 
função o levantamento dos índices e coeicientes de análise da transformação 
do processo. 

Para Winter (1992), todo e qualquer homem de negócio interessado 
em garantir a rentabilidade e a viabilidade em longo prazo de sua empresa, 
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vê-se necessariamente obrigado a reletir sobre uma gestão orientada 
para o ambiente. Problemas relativos ao meio ambiente, a qualidade e a 
durabilidade dos produtos aparecem em primeiro lugar. E, isto afeta as 
metas, os valores e as estratégias empresariais. A sensibilização crescente 
da população, estimulada pelos meios de comunicação leva facilmente 
à denúncia das empresas que não adotam práticas administrativas e 
operacionais responsáveis nesses aspectos.

Para que se possa vencer esta batalha entre produção e 
sustentabilidade, há que se considerar, entretanto, um importante aspecto, 
que é o crescimento populacional. Estima-se que a população mundial 
esteja, hoje, em cerca de 7,5 bilhões de habitantes. Após a 2ª Guerra 
Mundial, houve uma grande explosão nestas taxas de crescimento, onde 
passamos de 2,5 bilhões de habitantes em 1950, para 6 bilhões em 2000 
(Braga, 2002), com uma taxa de crescimento de aproximadamente 1,3% 
ao ano, valor este explicado pela taxa mundial bruta de natalidade, a qual 
está hoje em 365.682 habitantes/dia, enquanto a taxa de mortalidade está 
em 149.597 habitantes/dia. Em termos proporcionais, tem-se que a taxa 
de natalidade é 2,4 vezes maior que a de mortalidade.

Sendo assim, não é possível traçar objetivos e metas de curto, médio 
ou longo prazo para se resolver a questão de produção sem agressão à 
sustentabilidade ambiental, até porque como já airmado anteriormente, 
do ponto de vista de espaço físico, ainda há considerável área agricultável. 
O problema, portanto, a ser enfrentada pela sociedade mundial pública 
e privada é o estabelecimento de ações, no sentido de se ixarem políticas 
eicientes para diminuir as taxas de crescimento populacional, pois como se 
depreende da taxa líquida populacional (Natalidade – Mortalidade), há uma 
acréscimo diário no planeta de aproximadamente 215 mil novos habitantes. 
Tais cidadãos do mundo, assim como nós, são necessitados de todos os 
recursos disponíveis, como alimentação, educação, saúde e segurança, para 
que possam desfrutar de uma vida, com um mínimo de dignidade.
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Novas Práticas de Destinação de Resíduos Orgânicos Visando a 
Transformação No Cenário Técnico Agronômico e Ambiental 

na Forma e Uso de Fertilizantes.

Jorge Otavio Mendes de Oliveira Junek1

Daiane Borges Martins2

hayse Souza Lara3

O Brasil é o país com maiores potencialidades para adaptação e 
crescimento da cultura de sorgo no mundo. A produtividade média do 
sorgo granífero no Brasil varia de acordo com o ambiente de cultivo e a 
tecnologia adotada. O sorgo granífero pode chegar de 0,75 a 5 t/ha e tem 
potencial para produzir até 12 t/ha (ZAGO, 2009).

Utilizado por pequenos produtores no Brasil o Sorghum bicolor 
é uma cultura altamente tolerante a seca. Cultura que pode ter lavouras 
totalmente mecanizadas, na lista dos cereais mais importantes do mundo 
ocupa o quinto lugar.  

A agropecuária brasileira é sustentada principalmente pelas pastagens, 
pois elas têm um custo inferior em relação aos concentrados, sendo a 
maneira mais econômica para alimentação de bovinos (CUNHA, 2007). 
Tal problema pode ser parcialmente resolvido com adição de produtos 
e resíduos agroindustriais. Devido ao elevado custo dos fertilizantes 
nitrogenados, sugere-se a reutilização de resíduos orgânicos como a cama 
de frango (MENESES et al. 2009).

No Brasil, a exploração agrícola em solos de baixa fertilidade, só 
foi viabilizada pelo uso correto dos fertilizantes e corretivos agrícolas 
(CARVALHO, 2001). Assim, diante da forte competição que se veriica 
no mercado agrícola, que exige constante aumento da produtividade e 
eiciência, a busca pela melhor qualidade dos insumos é fundamental e 
estratégica para o produtor (BLECHER, 2010).

1 Professor - Mestre do curso de agronomia do Centro Universitário do Planalto de Araxá.
2 Bolsista de Iniciação Cientiica - Fapemig.– Curso de agronomia – Uniaraxá. 
3 Bolsista de Iniciação Cientiica - Fapemig – Curso de agronomia – Uniaraxá.
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De acordo com a legislação Brasileira, fertilizante é toda aquela 
substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um 
ou mais nutrientes para as plantas (PADILHA & TREBIEN, 2005). 
Para cumprir corretamente sua função estes devem apresentar uma série 
de características desejáveis, devendo seguir em sua fabricação, padrões e 
normas técnicas quanto às características físicas e químicas, as quais são 
especiicadas por lei (RODELLA & ALCARDE, 1994).

Hoje em dia devido ao grande avanço da tecnologia industrial 
possibilitou a reutilização de produtos orgânicos para a produção de 
fertilizantes granulados organominerais. Dentre estes produtos pode-se 
citar a cama de frango, o que tem aumentado sua utilização na indústria e 
produção agropecuária. Pois desta forma, além de diminuir parcialmente 
o uso de fertilizantes químicos, estará melhorando a mecanização e 
acessibilidade dos produtores ao uso do fertilizante. Assim aumentando 
a reutilização destes materiais, que poderiam está sendo descartados de 
maneira inadequada na natureza. 

A cama de frango é composta por vários nutrientes, sendo o nitrogênio 
um dos principais, quando bem manejada pode suprir parcialmente o uso 
de fertilizantes químicos nas culturas (MORAIS, 2006). Existem benefícios 
vindos do uso dos fertilizantes orgânicos, estes melhoram a estrutura física 
do solo, evita sua compactação, facilita a aeração, bem como retenção da 
umidade. Além destes, enriquecem a composição química do solo através 
de compostos umidiicados (PEREIRA, 1999) e proporciona um ambiente 
melhor para a vida microbiana no solo (MORAIS, 2006). Segundo Pereira, 
(1992), isto permite melhor produtividade agrícola com custos mais 
reduzidos, já que há grande disponibilidade deste resíduo, tornando os 
custos de utilização menores quando comparado com os adubos químicos 
(MARCO, 2010). 

Segundo Fernandes, (2006) o nitrogênio é um dos nutrientes mais 
exigidos pelas plantas, pois ele é o que mais limita o seu crescimento, 
compondo ácidos nucléicos, proteínas e outros importantes constituintes 
celulares, como membranas e hormônios. Os solos raramente possuem 
nitrogênio suiciente para o crescimento máximo das plantas, no solo 
99% do nitrogênio está combinado na matéria orgânica. A quantidade 
de nitrogênio presente na matéria orgânica mineralizada não é suiciente 
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para atender à demanda de gramíneas com alto potencial nestas regiões 
tropicais (FAGUNDES et al., 2006). O que torna o resíduo cama de 
frango uma matéria prima interessante para com posição de fertilizantes 
organominerais. Devido ao elevado custo dos fertilizantes nitrogenados, 
sugere-se a reutilização de resíduos orgânicos como a cama de frango 
(MENESES et al., 2009).

O uso dos fertilizantes orgânicos melhora a estrutura física do solo, 
evita sua compactação, facilita a aeração, retém mais umidade, enriquecem 
a composição química do solo com macro e micronutrientes, o que permite 
melhor produtividade agrícola com custos mais reduzidos (PEREIRA, 
1999). Quanto maior for à quantidade de compostos orgânicos aplicados 
no solo, maior a disponibilidade de nutrientes no solo e maior absorção de 
nutrientes pelas plantas (GOTARDO JUNIOR, 1998).

As viabilizações de fertilizantes organominerais granulados são 
uma nova realidade e passam obrigatoriamente por testes de eiciência 
e resposta à campo, como sugere o trabalho realizado na Uniaraxá em 
2011 com Brachiaria decumbens cv Basilisk, com o objetivo de avaliar o 
desenvolvimento, em altura, da Brachiaria decumbens cv Basilisk utilizando 
fertilizante organomineral granulado à base de cama de frango e cloreto 
de potássio em comparação a fertilizante nitrogenado sulfato de amônio 
e ureia.  Outro trabalho realizado na mesma instituição com aplicação de 
cama de frango a lanço na cultura de sorgo apresentou resultados reforçando 
a potencialização dos efeitos do material orgânico sobre a fertilidade. Já em 
um terceiro trabalho foi realizado teste para desenvolvimento de produtos 
capazes de agregar melhor a matéria orgânica cama de frango. Os testes 
de produtos mistos compactados, entre materiais orgânicos e químicos, 
apresentam boas respostas, mostrando ser possível utilizá-los nas estruturas 
mecanizadas, já largamente utilizadas na prática da agricultura.

Todas as pesquisas acima descritas foram conduzidas em Araxá, a 
997 metros de altitude, Cwa de Köppen - clima temperado úmido com 
inverno seco e verão quente - em Latossolo Vermelho.

As pesquisas de laboratório foram realizadas em parceiras com a 
Sackett do Brasil, que disponibilizou máquinas e equipamentos, bem 
como materiais básicos para o desenvolvimento dos trabalhos.
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Na Brachiaria decumbens as respostas do fertilizante organomineral 
não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos estudados para 
altura de plantas. Mesmo assim, os resultados sugerem que o fertilizante 
organomineral possui resposta similar em comparação ao fertilizante 
químico, segundo critérios utilizados (Tabela 2).

Tabela 2. Médias de alturas de plantas em centímetro de Brachiaria decumbens cv. Basilisk 

classiicados pelo teste de Tukey à 5% de signiicância.

TRATAMENTOS MÉDIAS

T1 100% Sulfato de amônio. a

T2 100% Fertilizante organomineral. ab

T3 50% Sulfato de amônio e 50% fertilizante organomineral. ab

T4 Testemunha. b

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de signiicância. 

No experimento com Sorgo bicolor os resultados de utilização de 
cama de frango a lanço e fertilizantes químicos indicaram os tratamentos 
com 80% de cama de frango e 20% químicos; e 60% de cama de frango 
e 40% químicos, com os melhores resultados para os parâmetros de 
diâmetro de colmo e altura de planta com panícula e diâmetro de colmo. 
Os resultados mostram uma relação de sinergia dos fertilizantes mediante 
a utilização de matéria orgânica cama de frango (Tabela 3).

Tabela 3. Classiicação de tratamentos Tukey (5%) para altura de planta com panícula e 

diâmetro de colmo.

Tratamento Altura de planta com panícula Diâmetro de colmo

T1 A A

T2 AB AB

T3 AB AB

T4 AB AB

T5 B AB

T6 B B

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de signiicância. 
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A fabricação de fertilizantes organominerais compactados com 
objetivo de teste de bancada utilizando três diferentes fertilizantes químicos 
de interesse agronômico associados com a matéria orgânica cama de frango 
demonstrou bons resultados com utilização de super fosfato simples nas 
três variações testadas de 10, 20 e 30% de concentração. Independente 
do fertilizante químico utilizado as misturas com 10% de concentração 
apresentaram melhores resultados de rendimento e dureza (Tabela 4).

Os valores de dureza encontrados foram muito baixos frente ao 
exigido em lei e para manutenção das características físicas do produto 
em movimentações exigidas, no entanto ainda existem possibilidades de 
melhoria nas misturas para aumentar a dureza dos grânulos do produto 
organomineral. O que deve ser mais bem estudado em testes futuros 
(Tabela 5).

Tabela 4. Classiicação do teste de Tukey 5% para rendimento.

00 Tratamento Rendimento (g)

1º SUPER FOSFATO SIMPLES 10% T1MI A

2º SUPER FOSFATO SIMPLES 20% T1MII AB

3º SUPER FOSFATO SIMPLES 30% T1MIII AB

4º GESSO AGRICOLA 10% T3MI BC

5º CAL HIDRATADA 30% T2MIII BC

6º CAL HIDRATADA 20% T2MII BC

7º CAL HIDRATADA 10% T2MI BC

8º GESSO AGRICOLA 20% T3MII C

9º GESSO AGRICOLA 30% T3MIII D

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de signiicância. 

Tabela 5. Classiicação do Teste de Tukey 5% para Dureza.

Tratamento Utilizado Dureza (Kgf )

1º SUPERFOSFATO SIMPLES 20% T1MII A

2º SUPERFOSFATO SIMPLES 10% T1MI AB

3º SUPERFOSFATO SIMPLES 30% T1MIII AB
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4º GESSO AGRICOLA 10% T3MI AB

5º CAL HIDRATADA 20% T2MII B

6º GESSO AGRICOLA 20% T3MII B

7º CAL HIDRATADA 30% T2MIII B

8º CAL HIDRATADA 10% T2MI B

9º GESSO AGRICOLA 30% T3MIII B

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de signiicância. 

Utilizando cloreto de potássio e cama de frango foi possível 
fabricar um fertilizante organomineral granulado e compactado. Os 
resultados demonstram que a utilização de matéria orgânica, cama 
de frango, quando previamente classiicados, pode ser utilizada como 
matéria prima na produção de fertilizantes compactados e granulados 
para produção vegetal. 

Com a mudança de raciocínio sobre recursos e sua escassez, uma 
mudança na forma de interpretação de resíduos ocorreu. A cama de 
frango, utilizada in natura, agora passa a ser matéria prima para indústrias 
de fertilizantes. Além de se alinhar com as políticas públicas ambientais 
de reutilização de materiais, torna possível o incremento de volume de 
fertilizantes, renda e emprego. Segundo dados da Associação Nacional 
para Difusão de Adubos, em 2011 foram consumidos 28,3 milhões 
de toneladas de fertilizantes químicos. Segundo a Anualpec (1999), a 
produção aviaria alcançou a marca de 2,7 bilhões de unidades na ultima 
década, número este capaz de aumentar em 9,5% o volume de fertilizantes 
granulados segundo novas práticas de destinação de resíduos orgânicos, 
desconsiderando a questão de localização e transporte.

Os fertilizantes organominerais, vencidos as barreiras técnicas de 
dureza, se integram perfeitamente no sistema mecanizado preconizado. 
Apenas sendo necessário um desenvolvimento de recomendação a 
exemplo do que foi realizado com os fertilizantes químicos em um 
passado recente.
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