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APRESENTAÇÃO

Desde a primeira edição do Livro “Sustentabilidade Produtiva 
do Cerrado” lançado em 2012, o tema sustentabilidade foi abordado 
como foco principal de todas as publicações. Os autores preocuparam-
se, de modo especial, em despertar os olhares para a importância 
deste assunto dentro do agronegócio. O que sempre se buscou foi 
a coerência com o crescente envolvimento mundial com relação aos 
recursos ambientais, normas e leis que abrangessem todos os setores 
que envolvem o meio ambiente.

Na primeira edição mostramos a sustentabilidade na produção 
de alimentos, com foco nos cuidados e ações necessários para proteger 
os recursos, produzindo o máximo necessário com o menor impacto 
possível. Para isto, o livro trouxe temas ligados à recuperação de 
ambientes, educação no campo e preparação do profissional da terra 
para lidar com estas questões.

Todas as demais edições trabalharam, à sua maneira, o tema 
sustentabilidade, trazendo informações de diferentes autores e formas 
diferenciadas de abordar o assunto, sempre buscando métodos mais 
atualizados e corretos de aplicar os conhecimentos agronômicos sem 
degradar ou com o menor impacto possível ao meio ambiente. As 
técnicas apresentadas foram as mais atuais, abrangendo múltiplas áreas 
do conhecimento agronômico: das diferenciadas práticas de cultivo à 
parte administrativa e econômica do processo.

O termo sustentabilidade nesta última edição, sem descuidar 
de seu contexto ecológico, ampliou sua abrangência no âmbito 
administrativo, evidenciando que uma empresa corretamente 
sustentável, precisa ser equilibrada e atenta às técnicas que possibilitem 
eficiência profissional na sua gestão no dia a dia.

Esta obra Bases Sustentáveis do Agronegócio completa o ciclo 
do tema e as novas edições procurarão trazer à tona novos tópicos 
importantes ligados à ecologia, aos orgânicos, ao melhoramento 
de plantas, às novas tecnologias, entre outros destacados por nossos 
pesquisadores e/ou solicitados pelos leitores.

A todos aqueles que de alguma forma colaboraram com 
este projeto desde o início, deixamos aqui os nossos mais sinceros 



agradecimentos. Gostaríamos de dizer que nos sentimos muito 
honrados com a participação e o empenho de todos vocês: alunos, 
professores, pesquisadores, coordenação, direção, reitoria e empresas.

Foi uma experiência muito gratificante organizar estas cinco 
obras sobre a temática da sustentabilidade. Esperamos que estes 
materiais sejam úteis para alunos, professores e demais interessados 
pelo tema, como fonte de informação e atualização nesta área tão 
dinâmica do agronegócio. 

Organizadores.
José Carlos da Silva

Rafael Tadeu de Assis 
Paulo Roberto Fávero de Fravet.
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Jorge da Silva Júnior

Bacharel em adminiStração

  Engenheiro Agrônomo, Me, Doutorando em Produção Vegetal – Universidade Federal 
de Uberlândia. Endereço: Rua 24 de Outubro, Nº 232, Cx. Postal 109, Barreiras, BA. 

Endereço eletrônico: jorsilva@uneb.br

1. Apresentação

O cerrado brasileiro é considerado um dos maiores biomas do 
país, ocupando cerca de 20% da área total, superfície esta que vem 
sendo ocupada com a agricultura. Atividade que vem contribuindo com 
parcelas significativas do PIB brasileiro, principalmente com as culturas 
de grãos e fibras, e em alguns casos também com a cana-de-açúcar e 
o café. Com a crescente demanda da produção industrial iniciada pela 
Inglaterra em meados do século XVIII a emissão de gás carbônico 
(CO2) tem sido um fator que vem causando desequilíbrio ambiental, 
principalmente na relação entre a absorção e a emissão CO2. Com a 
invenção das locomotivas movidas à queima de lenha, inicia-se o processo 
de degradação ambiental, para exploração de madeira e produção do 
carvão. E isso evolui num incremento ainda maior com a utilização dos 
combustíveis fósseis para movimentar trens, automóveis, aviões, dentre 
outros. E a geração de energia elétrica para atender as grandes cidades 
ocorreu em num processo crescente, que gerou atualmente em um 
consumo excessivamente elevado, descarregando diariamente milhares 
de toneladas de CO2 na atmosfera. A consequência disso é percebida 
com o aumento da temperatura do ar, conhecido também como o 
efeito estufa. Fenômeno este denominado de aquecimento global, que 
provoca mudanças climáticas, e interfere ativamente na distribuição 
irregular das chuvas, no aumento ou diminuição das temperaturas da 
atmosfera, na aceleração do derretimento das calotas polares, e com 
isso na elevação do nível do mar. É sabido que a demanda mundial por 
alimentos tem crescimento pujante, o que impõe compromissos aos 
países agrícolas a aumentarem cada vez mais a sua produção. Com isso, 

POTENCIAL DE SEQUESTRO DE 
CARBONO EM SOLOS DO CERRADO 1
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por vezes a atividade agrícola é acusada de ser a principal contribuidora 
para o aquecimento global. No entanto, alguns estudos têm revelado 
que há uma parcela de contribuição no incremento de carbono no 
estoque dos solos de acordo com o manejo adotado, práticas sustentáveis 
como o sistema de plantio direto, ou mesmo no sistema convencional 
de cultivo. A contribuição na fixação de carbono se dá no acúmulo 
ou manutenção da Matéria Orgânica do Solo (MOS), constituinte de 
suma importância para estruturação do solo e ciclagem de nutrientes.

2.Introdução

O Planeta Terra esteve em equilíbrio entre a absorção de CO2 
e respectiva emissão, até antes da Revolução Industrial iniciada pela 
Inglaterra no início do século XVIII. Até então, o homem tinha sua 
fixação principalmente nos campos, e essas áreas eram de produção 
heterogênea, conhecida como a produção de subsistência, e a 
partir do momento que foram surgindo as cidades e as atividades 
industriais, surgiram também a demanda maior por itens de consumo 
industrializados, produtos estes que não eram mais cultivados nos 
campos, mais sim produzidos pelas indústrias. 

As atividades no campo que até então existiam para a produção 
agrícola, produção de alimentos, passa agora a existir também uma 
atividade de exploração, e com isso o desequilíbrio. Com a utilização dos 
combustíveis fósseis para movimentar trens, automóveis, aviões, etc. 
e gerar energia elétrica num processo crescente, chegando atualmente 
em um consumo excessivamente elevado, descarregando milhares de 
toneladas diariamente de CO2 à atmosfera.

Segundo Salomon et al., (2007) citados por SIQUEIRA NETO 
et al (2009), o relatório do IPCC (Intergovernmental Panel of Climatic 
Changes) apresentou evidências de que as ações antrópicas contribuíram 
para um incremento de na temperatura global em 0,76 C, durante o 
último século. E com o aumento dos gases do efeito estufa – GEE´s 
na atmosfera estimularam discussões cada vez mais frequentes na 
comunidade científica, na tentativa de entender as causas das variações 
climáticas, e quais as possíveis soluções. O GEE é causado pela emissão 
de gás carbônico (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os 
clorofluorcarbonos (CFCs) e o vapor d’água. No entanto, entre eles, o 
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CO2 é considerado o gás que possui a maior parcela de contribuição 
para o aquecimento global, ou efeito estufa. Principalmente em função 
da quantidade emitida, que pode chegar a 55% do total de gases 
emitidos. Já a quantidade de CH4 emitida na atmosfera é bem menor, 
mas o potencial de aquecimento desse gás é de cerca de 23 vezes maior 
que que o de CO2. Apesar das concentrações de N2O e de CFCs na 
atmosfera sejam muito pequenas, o poder de aquecimento global 
desses gases é ainda maior, sendo, respectivamente, em torno de 298 
e de 6.200 a 7.100 vezes maior que o de CO2 (CERRI et al., 2007, 
citados por Carvalho et al, 2010). 

Esse aquecimento se dá devido a esses gases contribuírem com 
a redução da camada de ozônio que existe na atmosfera terrestre, com 
isso a proteção contra os raios solares, principalmente o ultravioleta 
e o infravermelho, é reduzida. Uma parte desses raios é refletida por 
essa camada de volta o espaço, no entanto, ultimamente uma parcela 
significativa tem atravessado com mais frequência o interior da atmosfera 
terrestre, e refletindo do solo para a atmosfera e novamente para o 
solo; em um ciclo contínuo contribui para o aquecimento. Causando 
o mesmo que ocorre no interior de estufas de produção de plantas, daí 
seu nome “efeito estufa”. No entanto, há de se explicar que o efeito 
estufa é um processo natural do ambiente, que permite que haja a vida 
no planeta Terra, caso não existisse esse fenômeno, a temperatura do 
planeta seria, em média, 33ºC mais fria (SILVA; MACHADO, 2000).

Já há algum tempo as atividades antrópicas tem mudado a 
paisagem terrestre, com o surgimento de megacidades, de ilhas artificiais, 
de megaconstruções, as modificações na topografia com projetos de 
irrigação e com produção energia, a exemplo de hidrelétricas, e outras. 
E mais recentemente essas atividades têm tido parcela significativa na 
mudança da atmosfera terrestre, alterando o regime pluviométrico, sua 
distribuição, umidade relativa e temperatura, o que tem trazido efeitos 
devastadores no ambiente terrestre. Com isso, muito tem se discutido 
para busca de medidas mitigadoras desse impacto, e busca por manejo 
sustentável na produção, e de sistema inovadores que permitam o 
incremento de carbono nos solos. Apesar de muito ter se estudado 
o assunto, quantificar a parcela de contribuição da agricultura, de 
ecossistemas naturais e da contribuição antrópica no aquecimento 
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global é muito difícil, uma vez que os GEE´s se originam de sistemas 
muito complexos. Segundo o último relatório do EDGAR (Emission 
Database for Global Atmospheric Research), de 2015, as maiores 
contribuições com a emissão de CO2, são: 1º. CHINA (30%), 2º. EUA 
(15%), 3º. UE (10%), e 4º. ÍNDIA (6,5%), esses quatro países juntos 
emitem dois terços do total de emissões de gases do efeito estufa. 
Ainda, segundo esse relatório, verificou-se que os valores de emissão 
de GEE´s registradas em 2014 em relação à 2015 um incremento de 
apenas 0,5%, o que demonstra que os países têm buscado alternativas 
energéticas menos poluentes.

Confirmando essas informações, já no quinto relatório do IPCC 
de 2014, órgão de estudos climáticos da ONU relatou que as emissões 
de dióxidos de carbono (CO2) ainda crescem exponencialmente e, que 
a taxa de aumento continua alarmante, cerca de 2,5% ao ano. O IPCC 
registra ainda que o crescimento na taxa de emissão do CO2 para a 
atmosfera guarda forte relação com o crescimento demográfico, haja 
vista que com o advento da Revolução Industrial no século XVIII 
por volta de 1850 a emissão de CO2 era de aproximadamente 198 
milhões de toneladas/ano para uma população de apenas 1,2 bilhões de 
habitantes, porém, em 2011 a taxa de emissão de CO2 atingiu a cifra 
de 36,1 bilhões de toneladas/ano para uma população mundial de 7,2 
bilhões de habitantes (BEER, 2014).

3.Impactos ambientais do efeito estufa

O aumento excessivo das emissões de gases, principalmente 
o CO2, em parte por meio de atividades antrópicas mais intensivas, 
que se utilizam dos recursos naturais, trouxe como consequência 
maior interação com a radiação infravermelha refletida pela terra e 
como resultado o aumento da temperatura do ar. Dentre as principais 
atividades fontes de emissão de carbono para a atmosfera, podem-se 
destacar: a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, 
a emissão de gases de automotores, emissão de gases da indústria 
química, desmatamentos e atividades agrícolas (SILVA; MACHADO, 
2000). Países mais desenvolvidos e com plena atividade industrial 
mais acelerada procuram buscar medidas de diminuição dessa emissão 
de gases poluidores, e com isso sugerem manejos mais sustentáveis, 
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de menos revolvimento do solo, controle das erosões, estímulo à 
produção de áreas de preservação florestal, manejo adequado de uso 
de agroquímicos, e incorporação de resíduos vegetais. Nos países das 
regiões tropicais as estratégias de sequestro de carbono começam a 
ser implementadas somente mais atualmente, apesar das dificuldades 
de adaptação dessas tecnologias para os solos tropicais. Com isso, 
impedimentos de uso sustentável ainda são uma realidade, como sistemas 
adequados para pleno uso do Plantio Direto, culturas de cobertura 
com palhada com maior persistência no solo, e manejo da fertilidade 
e correção química dos solos do cerrado sem revolvimento deste. 

Com o aumento da temperatura média do planeta, as 
consequências são catastróficas, de modo a alterar a distribuição regular 
das chuvas, resultando em regiões mais áridas, de forma acelerada, não 
permitindo a adaptação das plantas para esse novo ambiente, e com 
isso gerando regiões antes conhecidas por serem produtivas tornarem-
se novos desertos. Somados a esses fenômenos, começam a ocorrer com 
maior frequência alterações meteorológicas como La Niña, e El Niño, 
causando safras com excesso de chuvas mal distribuídas, e estiagens 
prolongadas. Estas alterações prejudicam de sobremaneira as janelas de 
plantio nas principais fronteiras agrícolas, que delega as entidades de 
pesquisa mais estudos do melhoramento genético de culturas, de ciclos 
variados, busca por estratégias de cultivo irrigado, manejo do uso dos 
solos tanto para manutenção da umidade, como para estrutura física.

4.Matéria orgânica dos solos (MOS) como alternativa de 
incremento no estoque de Carbono do solo

É a menor parte da constituição física do solo, contribuindo 
normalmente com 2,5 a 5%. A Matéria Orgânica é formada pelos 
resíduos de material vegetal, animal e de micro-organismos, variando 
em diferentes estágios de decomposição. Contribui com a ciclagem 
de nutrientes, por ter influência nas cargas do solo, permitindo os 
nutrientes da solução do solo possam ser absorvidos pelas plantas. A 
quantidade de matéria orgânica é diretamente dependente da atividade 
desses compostos orgânicos, e varia em função da adição dos resíduos 
orgânicos no solo, como também da proteção de todo o processo pelo 
solo (Christensen, 1992 citado por SILVA; MACHADO, 2000).  
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A MOS varia em função da região em que se encontra o solo, em 
regiões mais temperadas a decomposição dos resíduos orgânicos se dá 
mais lentamente, quando comparados com solos de regiões tropicais, 
pois nesse último os micro-organismos decompositores são favorecidos 
por temperaturas mais elevadas. E dessa forma, podem se estabilizar 
mais rapidamente, além de interagir com a mineralização dos nutrientes 
(SILVA; MACHADO, 2000). Outro fator importante de estabilidade 
da MOS se dá pela proteção desses compostos, que pode ser de fatores 
químicos, físicos e biológicos, que evitam a decomposição das frações 
orgânicas pelos decompositores, quanto mais estruturado um solo, 
melhor a proteção desses compostos. Uma vez que as frações orgânicas 
podem ficar protegidas no interior dos agregados, ou mesmo de 
inibição de outros micro-organismos existentes no meio (Noordwijk, 
et al, 1997 citados por SILVA; MACHADO, 2000). Com isso, verifica-
se que solos de florestas tendem a ter maiores estoques de Matéria 
Orgânica que áreas cultivadas por haver mínimo revolvimento do solo, 
e com isso a proteção à fração orgânica é máxima. Já as áreas cultivadas 
tendem a proteger menos essa fração por revolver mais o solo e expor 
os compostos orgânicos aos micro-organismos pela desagregação da 
estrutura do solo (SILVA; MACHADO, 2000). No entanto, para 
solos de Cerrado baiano, alguns estudos preliminares têm revelado que 
áreas cultivadas de grãos e fibras tiveram um aumento significativo do 
estoque de MOS em solos em sistemas de plantio direto e de plantio 
convencional, quando comparados com o Cerrado nativo (AIBA, 2015).

Nesse sentido, dentre as alternativas de medidas a buscar o 
aumento do estoque de carbono no solo, a contribuição da matéria 
orgânica do solo (MOS) pode contribuir de sobremaneira, atuando 
na ciclagem de nutrientes e com a fixação do carbono constituinte do 
material vegetal para a constituição do solo. Através do levantamento da 
matéria orgânica pode-se inferir a quantidade de C (carbono) fixada em 
solos do mundo, em até 1m de profundidade está próxima a 1.500Pg 
(1015g) (Lal, 2002, citado por CARVALHO et al, 2010); segundo 
esses pesquisadores essa quantidade representa três vezes o reservatório 
de C da biomassa terrestre e duas vezes o atmosférico. 

Dessa forma, a busca de um manejo de solos voltado para uso do 
sistema de Plantio Direto é uma alternativa viável para o aumento do 
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estoque de carbono nos solos do Cerrado. E, além de contribuir para 
a proteção física do solo contra erosões, melhora a estruturação desse 
solo devido ao mínimo revolvimento, aumentando a quantidade efetiva 
de agregados, contribuindo para a proteção da fração orgânica, fixando 
o carbono. E mesmo com o plantio convencional, o incremento de 
MOS é maior que em cerrado nativo, apesar de ser inferior quando 
se pratica o sistema de Plantio Direto, isso ocorre devido a região dos 
cerrados estarem em uma condição natural de temperatura elevada, e 
em alguns casos a vegetação nativa contribuir com estoques de MOS 
muito baixa, cerca de 0,5 a 07% registrado em análises de solo, enquanto 
áreas cultivadas podem chegar a 1,5% a 3%, em plantio convencional e 
plantio direto, respectivamente, ver Fig. 1, a seguir.

 

Figura 1. Áreas de estudo no Oeste da Bahia para diagnóstico de estoques de 
Matéria Orgânica do Solo com cultivo de Grãos e Fibras sob Sistema de Plantio 
Direto (A) e Plantio Convencional (B) e áreas de Reserva Legal com Cerrado 
Natural inalterado (C). Luís Eduardo Magalhães, BA, em 2015. (Foto do Autor)

A

B

C
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5.Caracterização agrícola do Cerrado

Segundo Klink; Machado (2005), o cerrado é o segundo maior 
bioma brasileiro, ocupa mais de 20% do território nacional, ver Fig 
2, e nas últimas três décadas, teve cerca de metade dos seus 2 milhões 
de km2 originais amplamente ocupados com áreas de pastagens 
plantadas e áreas com culturas anuais. Atualmente a área de cerrado 
remanescente chega a 34%, distribuída em 6 tipos de florestas, que se 
diferenciam a depender de sua destruição geográfica, além de áreas de 
reflorestamento, conforme pode ser visualizado na Fig 3, a seguir. No 
oeste baiano, existem cerca de 8 milhões de hectares de cerrado, com 
pelo menos 2 milhões sendo utilizados efetivamente com a produção 
agrícola (PAMPLONA; FÉLIX, 2015). Esse bioma na região Oeste 
da Bahia é ocupado em sua maioria por latossolos, nas suas diversas 
variações, que são em geral distróficos, com alta acidez, e baixos níveis 
de matéria orgânica, com classificação textural variando de franca a 
arenosa (BRASIL, 1972).

Figura 2. Distribuição dos Biomas Brasileiros. Fonte: SNIF, Sistema Nacional de 
Informações Florestais, 2016.
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Figura 3. Distribuição dos diferentes tipos de floresta do Bioma CERRADO. 
Fonte: SNIF, 2016. 

Assim, as práticas utilizadas nas atividades agrícolas podem 
alterar efetivamente a quantidade e qualidade da matéria orgânica do 
solo (MOS), contribuindo com a elevação das emissões de gases de 
efeito estufa como gases de CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), 
e N2O (óxido nitroso), da biosfera para a atmosfera, podendo ser uma 
forma de manejo sustentável a ser recomendado (Schuman et al., 2002 
citados por SIQUEIRA NETO et al, 2009).

A agricultura no Cerrado da região oeste da Bahia, de modo 
geral, teve seu início, com a abertura de áreas de vegetação nativa para 
plantio, em busca de crescimento e expansão ocupando grandes áreas, 
contribuindo com o país como destaque mundial na produção de 
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commoditties. Assim como em várias outras regiões do país, essa região 
continua em pleno crescimento, buscando sempre as melhores maneiras 
de produzir mais e melhor, nunca deixando de lado a preocupação 
com o meio ambiente. A agricultura moderna, tem se especializado 
cada vez mais para atingir grandes produtividades, levando em conta a 
sustentabilidade da atividade agrícola, como exemplo áreas com o uso 
do sistema plantio direto, algumas propriedades com até 20 anos de 
implantação desse sistema. SIQUEIRA et al, (2009), reforçam que esse 
sistema de plantio pode ser considerado uma atividade com potencial 
para sequestrar carbono no solo, de modo a favorecer o acúmulo de C 
com a proteção física da Matéria Orgânica do Solo, dependendo das 
condições climáticas. No entanto, essa prática ainda é muito incipiente 
na agricultura praticada no cerrado devido à permanência da camada 
de cobertura ser muito baixa, em função da temperatura e pluviosidade 
existente, os micro-organismos realizam a decomposição muito 
rapidamente, e acabam por não persistir por muito tempo. 

Por isso, esse tema é de suma importância, uma vez que as 
preocupações mundiais hoje, se dá em relação a emissão de carbono 
para a atmosfera nas mais variadas atividades, principalmente a queima 
de combustíveis fósseis pelos automóveis e as indústrias, como também 
pelo desmatamento.

Ao se realizar o desmatamento, toda a massa vegetal existente 
na área é desfeita, sendo que uma porção do CO2 contida nos vegetais 
se não forem incorporados aos solos terão o destino da atmosfera 
contribuindo com o efeito estufa. Entretanto, nesta mesma área onde 
existia a vegetação de Cerrado, ao se plantar culturas anuais, ela passa 
a receber todos os anos quantidades significativas de matéria orgânica, 
de modo que em pouco tempo o saldo de retenção de CO2 passa a ser 
positivo no solo.

A importância de reduzir as emissões reside no fato de que a 
reversão do CO2 lançado é muito lenta, pois ele tem longa vida neste 
ambiente. Além disso, o único processo que consegue trazer de volta o 
CO2 excessivo na atmosfera é através da realização de fotossíntese, onde 
as plantas têm o poder de coletar o CO2 e transformá-lo em diversos tipos 
de tecidos, sendo a celulose das madeiras uma das formas mais estáveis.



21

6.Solo como fator de estoque de carbono

O solo é considerado o principal reservatório de carbono em 
um ecossistema. Todavia, este carbono é um componente dinâmico e 
sensível ao manejo realizado no solo. Apesar de seu conteúdo encontrar-
se estável sob condições de vegetação natural, um bioma em equilíbrio, 
como exemplo: o Cerrado, conseguiu sequestrar todo o carbono 
possível até entrar em equilíbrio, ou seja, a partir deste equilíbrio 
ele não consegue aumentar substancialmente o carbono sequestrado 
porque as plantas já estão em seu tamanho máximo, de modo que a 
quantidade de massa vegetal por unidade está equilibrada.

Nos últimos trinta anos, o Cerrado do oeste da Bahia passou e 
está passando por grandes transformações tanto no que diz respeito 
a mudança de sua fisionomia, ou seja, a onde eram vastas terras sem 
uso agrícola, cobertas por cerrados, hoje encontra-se grandes áreas 
ocupadas com soja, milho, algodão e muitas outras culturas, como em 
sua importância estratégica na produção de alimentos que abastece não 
só o estado da Bahia, mas todo o Nordeste brasileiro. Na safra 2013/14 
essa região contribuiu com a produção de 479,0 (mil ton) de algodão 
em pluma (ANUÁRIO BRAS ALGODÃO, 2014) em uma área de 
318,2 mil hectares, e cerca de 6.921,8 (mil ton) de soja em uma área 
de aproximadamente 1.883,0 (mil ha), sendo assim a segunda maior 
região nacional dessas culturas.

7.Considerações finais

Os solos dos cerrados, geralmente, são classificados como 
Latossolos com tendência à textura franca a arenosa, ou ainda 
neoquartzarenos planos e profundos. Sobre estes estabelece-se o 
agronegócio por encontrar solos profundos e topografia plana, 
características favoráveis por serem fáceis de manejar, de utilizar-se a 
mecanização em grandes extensões. São áreas de cultivo de diversas 
culturas, em sua maioria grãos e fibras, as quais exigem uma quantidade 
alta de aplicações de agroquímicos. São reconhecidos atualmente 
como as últimas fronteiras agrícolas, que contribuem com parcelas 
significativas do PIB brasileiro, chegando a até 23% em média. 

Com isso, a busca por manejo de uma agricultura sustentável, 
responsável e socialmente justa é um desafio frequente. O manejo dos 
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solos é uma alternativa que vem sendo implementada e trará saldo 
positivo, principalmente em relação à agricultura aplicada a outros 
biomas, no entanto as pesquisas ainda não são conclusivas, necessitando 
de mais estudos para que tenhamos uma agricultura coerente com as 
exigências ambientais atuais. 
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1.Introdução

1.1.Sorgo: cultura estratégica para o Brasil

O Brasil vislumbra um potencial diferenciado em relação à 
agricultura mundial, principalmente devido à sua localização geográfica. 
Isto, pelo fato desta permitir que no país sejam realizadas duas safras 
anuais. Esta é denominada por safrinha, que acontece entre o final do 
verão e o início do outono, com o aproveitamento das chuvas deste 
período. A partir da análise deste contexto, a cultura do sorgo (Sorghum 
bicolor L.) se sobressai como uma interessante fonte energética destinada 
para a alimentação humana e animal, em que na segunda, a cultura é 
destinada à produção de rações, principalmente aves e suínos. Além de 
ser altamente utilizado na produção de ensilagem para alimentação de 
animais, sendo esta mais utilizada para o gado bovino, por ser capaz 
de produzir elevadas quantidades de biomassa.  A cultura apresenta 
menor custo de produção em relação ao milho, o que o leva a ser 
altamente utilizado como uma eficiente estratégia, principalmente 
para agricultores menos tecnificados (ALMEIDA FILHO et al., 2014; 
HORVATHY NETO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014).
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O sorgo é originado da África e pertencente à família Poaceae. 
Encontra-se em quinto lugar entre os cereais mais cultivados 
mundialmente, sendo meramente sobrepujado pelo trigo, arroz, 
milho e cevada (CABRAL, 2013). É uma planta C4, de dias curtos 
e altamente produtora de glicose oriunda do processo fotossintético. 
Portanto, a planta é altamente dependente das folhas, como principais 
órgãos fotossintéticos, e sua taxa de crescimento é subjugado, tanto 
da taxa de expansão da área foliar, como da taxa de fotossíntese por 
unidade de área foliar. (MAGALHÃES et al., 2003). O potencial 
produtivo do sorgo é altamente dependente das condições climáticas, 
igualmente às demais culturas. Porém, a cultura é adaptável às 
condições adversas, principalmente escassez de chuvas. Isto é permitido 
pelas suas características xerófitas, importantes para a tolerância à seca 
(LIRA, 1981). Um importante diferencial da planta de sorgo é o seu 
potencial de alcançar maiores profundidades e volume de solo. Apesar 
de a planta ser resistente ao estresse hídrico, a produtividade pode ser 
afetada nestas condições (SIMON, 2006). Estratégias específicas de 
aproveitamento de água são requisitadas, para que o rendimento seja 
elevado (PERAZZO et al., 2013).

Quando estas condições, aliadas às edáficas não são propícias 
ao desenvolvimento e produção da cultura, a produtividade pode ser 
satisfatória, mesmo no período da safrinha. Isto pode ser verificado 
na região do semiárido, em que estratégias de armazenamento de água 
são intensamente estudadas, no intuito de permitir o uso da água para 
a agropecuária. E assim, podem ser diminuídos os riscos da agricultura 
sujeita ao uso deste recurso natural (BARBOSA et al., 2008).

A produtividade média da cultura no primeiro levantamento da 
safra 2014/2015 foi de 2.537,00 kg ha-1 e produção de 1.854,10 mil 
toneladas, em uma área de 731 mil hectares. A maior região produtora de 
sorgo no Brasil neste período foi a Centro-Sul, 1.675,30 mil toneladas, 
respectivamente. O estado com maior a produção foi o Goiás, rendendo 
uma média de 703,00 mil toneladas. A maior produtividade foi atingida 
por este mesmo estado, na ordem de 3.398,00 kg ha-1, sendo esta 
26% a mais que a produtividade média brasileira (CONAB, 2014).

A versatilidade desta cultura permite a sua abrangência a 
numerosos segmentos do mercado agrícola mundial. Portanto, existem 
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cinco tipos de sorgo cultivados no Brasil, sendo eles, o granífero, o 
forrageiro, o biomassa, o sacarino e o vassoura (MAY et al., 2014). 
O sorgo granífero é utilizado para a produção de grãos, são plantas 
de porte diminuto, abaixo de 1,70 metros de altura e tem o potencial 
de produzir 8,00 t/ha de grãos secos (BUSO et al., 2011). O sorgo 
forrageiro é utilizado para a produção de ensilagem e corte verde, o que 
é caracterizado pelo elevado potencial de produzir biomassa e potencial 
nutritivo (ARAÚJO, 2013). O sorgo biomassa é altamente capaz de 
produzir energia, sendo assim, uma cultura promissora neste sentido. 
Isto por apresentar um bom desempenho em processos de combustão, 
tais como o poder calorífico, teores de carbono fixo e volátil; cinzas; e 
metais alcalinos. Além de se assemelhar às demais gramíneas destinadas 
à produção de energia (MAY; SILVA; SANTOS, 2013). O sorgo 
sacarino também tem alto potencial para ser empregado no setor 
sucroenergético, por apresentar altos teores de açúcares fermentáveis 
no colmo das plantas (FERNANDES et al., 2014). E o sorgo vassoura 
é utilizado para produção de vassouras, como atividade praticada por 
agricultores familiares, na busca de ganhos econômicos com atividades 
variadas (REICHERT; GOMES, 2013).

Os nutrientes exercem funções essenciais e específicas no 
metabolismo das plantas. No caso do sorgo, o nutriente que exerce maior 
influência no processo de produção de biomassa é o fósforo, mesmo 
sendo requerido em menores quantidades, em relação ao nitrogênio e 
o potássio (CAPPELLESSO, 2011). Já os micronutrientes são pouco 
exigidos, porém altamente importantes no desenvolvimento e produção 
das plantas. No caso do sorgo, o principal fator influenciado por estes 
nutrientes é a produção de clorofila, em que a deficiência acarretará 
em folhas amarelecidas, podendo chegar à necrose destas, dependendo 
do nível. Portanto, o ferro, manganês e zinco são importantes neste 
processo, e o último também do processo de expansão das folhas. Já o 
cobre exerce influência no porte das plantas (LIMA, 2013).

2.Sustentabilidade do setor sucroalcooleiro

O termo sustentabilidade em sistemas produtivos está ligado à 
eficiência produtiva, o que engloba a eficiência tecnológica, a aplicação 
de boas práticas, além da qualidade ambiental, social e econômica. 
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Economicamente um sistema sustentável deve almejar à gestão eficiente 
dos recursos aplicados à cadeia produtiva, sendo eles ligados aos fluxos 
entre investimentos públicos e/ou privados. A qualidade social tem 
seu enfoque na busca da melhoria da qualidade de vida da população 
como um todo. E a qualidade ambiental propõe uma incorporação 
do capital natural às atividades produtivas, em que atualmente o meio 
ambiente necessita de sustentabilidade, em especial, na recuperação de 
áreas degradadas para reposição de ecossistemas (CASTRO; BORÉM; 
LEMES, 2014).

A demanda por produção de energia limpa em todo o mundo 
requer possibilidades diversificadas para a produção de energia 
renovável e assim, diminuir a emissão de gases do efeito estufa. A 
destinação da cultura da cana-de-açúcar para a produção de etanol 
exibe vantagens do Brasil em relação a outros países, principalmente 
pelo alto nível tecnológico e por não necessitar incrementos em áreas 
deliberadas à produção. Além destas vantagens, o etanol é importante 
e equilibrado na geração de empregos, exploração do solo e recursos 
hídricos, e menos prejudicial à poluição do ar, em relação a outras 
fontes energéticas (CARVALHO et al., 2013).

Um grande desafio enfrentado pelo setor sucroalcooleiro é a 
escassez de políticas públicas em consonância à eficiência da cadeia 
e, por conseguinte, pelo meio de afrontá-lo e reorganizar o sistema 
comercial, em que a deficiência está ligada à existência de um elevado 
número de vendedores com expressão diminuta em um escasso mercado 
de compradores (BRESSAN FILHO, 2010).

A mudança em qualquer sistema requer planejamento para 
segmentar meios de suporte às questões estratégicas ambientais, 
estruturais, de recursos humanos e/ou tecnológicas. Sendo assim, 
o processo de mudança é explicado em relação à sua natureza, a sua 
interação com o ambiente e a estratégia de implementação escolhida. 
Existem dois tipos de mudanças, as reativas, que exprimem a resposta 
ao ambiente, e as voluntárias, em que expectativas são levantadas e 
assim, um processo de antecipação pode ser realizado. O sucesso das 
organizações está intimamente ligado à capacidade delas responderem 
ao ambiente e prever eventuais modificações (ROSSETO, 1998; 
WOOD JR, 2000).
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Diante disso, a sustentabilidade do setor sucroalcooleiro, segundo 
Lins; Saavedra (2007) pode ser definida por meio da divisão do setor 
em três extremidades estratégicas:

3.Sustentabilidade na fazenda

(i) Conservação e uso do solo: a relação do produtor com a localidade 
de cultivo deve buscar a preservação ambiental e o uso racional do solo.
(ii) Uso de irrigação, defensivos e fertilizantes no cultivo: a água 
destinada ao cultivo deve ser mínima, sendo necessária apenas uma 
suplementação em fases específicas.
(iii) Queimadas e mecanização da colheita: uma vez que o açúcar está 
presente basicamente no caule, o resíduo, que é a palha, se tornava um 
grande risco, por ser necessário a queimá-lo. Portanto, a sustentabilidade 
ambiental, busca a utilização máxima dos recursos vegetais, neste caso. 
Uma grande evolução do setor foi a redução gradual das queimadas 
no setor sucroalcooleiro, especificada na Lei nº 11.241, de 19 de 
setembro de 2002. Para tal, mudanças tecnológicas foram necessárias 
para atender este pressuposto. Neste ponto, a mecanização da colheita 
foi um extremo atingido para o setor, uma vez que não emprega a 
queimada no processo de colheita, deixando na superfície do solo e/
ou incorporando o resíduo deste processo, o que permite também a 
melhoria física, química e biológica do solo.
(iv) Condições de trabalho: como nas propriedades agrícolas 
a sazonalidade é intensa, a geração de empregos é intensa, 
principalmente os temporários no período de colheita. Porém, com o 
processo de mecanização da colheita, estes níveis de empregabilidade 
vêm diminuindo. Uma estratégia social que as usinas aplicam é a 
possibilidade de um plano de carreira de seus colaboradores. Isto é 
possibilitado através de numerosos e intensos treinamentos.

4.Sustentabilidade na usina

(i) Gestão de recursos hídricos: os principais subprodutos da 
transformação da cana-de-açúcar em açúcar e etanol são a vinhaça e 
águas residuais; a água de lavagem; e água empregada em processos 
físicos, tais como resfriamento, condensação. A sustentabilidade na 
gestão dos recursos hídricos empregados na usina busca o regime 
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fechado da água utilizada, reaplicando-a em outro período do processo 
produtivo.
(ii) Cogeração de energia: os aglomerados industriais brasileiros 
têm a capacidade de autossuficiência energética, através da queima do 
bagaço. Uma estratégia sustentável neste ponto é a venda do excedente, 
denominada por cogeração. Um ponto importante é a possibilidade 
da venda direta entre as partes, possibilitando maiores margens de 
contribuição comercial do produto. May et al. (2014) acrescenta, que 
uma outra espécie vegetal que exprimi elevada capacidade de cogeração, 
é o sorgo biomassa, pelo seu ciclo produtivo curto (150 – 180 dias), 
que pode ser empregado no período de entressafra da cultura da cana-
de-açúcar. Assim, aumentando ganhos econômicos. Apenas um entrave 
é enfrentado por esta espécie, que é a falta de informações detalhadas 
em relação ao seu manejo como um todo.

5.Sustentabilidade na gestão

(i) Competitividade dos produtos: o desempenho internacional de 
outras commodities influencia no resultado econômico-financeiro das 
organizações do setor sucroalcooleiro. Uma vez que o principal produto 
concorrente do açúcar gerado no Brasil é o gerado pela beterraba e 
milho; e do etanol é o petróleo e o próprio etanol produzido a partir do 
milho. A sustentabilidade econômica nesta linha é atingida a partir da 
produção de um mix de produtos a partir de uma mesma matéria-prima, 
estratégia esta que está sendo gradativamente empregada e estudada. 
Todavia, negócios alternativos a partir da otimização e reutilização de 
produtos se tornou um ponto importante para o sucesso econômico 
das organizações.
(ii) Consolidação e cultura de gestão: a solução dos problemas 
criados pelo aquecimento global é o carro chefe da utilização de energia 
limpa, a exemplo do etanol. Portanto, vários e inúmeros investimentos 
são realizados no setor em busca da sustentabilidade ambiental. Porém, 
a queda do valor do etanol é um grande entrave para o sistema de 
gestão estratégico das usinas.
Bressan Filho (2010) especificou no documento, “Os fundamentos 
da crise do setor sucroalcooleiro no Brasil”, pontos estratégicos a serem 
refletidos em relação à crise energética do setor enfrentada pelo país.
O primeiro ponto está ligado ao volume do capital de giro para a 
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formação dos estoques de etanol, que em uma primeira instância 
são caracterizadas pelas formas de mensuração dos estoques físicos. 
Seguidas pela grandeza dos desembolsos realizados para a formação 
dos estoques; o valor do carregamento temporal dos estoques na safra 
e entressafra; e a proporção entre estoques e a produção de etanol.

Logo após vem a receita bruta adquirida por ano pela 
comercialização do etanol, acerca dos preços médios desta e do custo 
de produção. Em que os métodos de estimativa da receita devem ser 
empregados à cerca da estimativa entre as taxas de lucratividade e 
rentabilidade do setor.

Outro ponto é a busca por margens positivas de comercialização 
do etanol em relação ao seu consumo interno e externo; a quantidade 
e intensidade de tributos empregados ao etanol. A isto são somados 
outros dados básicos empregados na elaboração dos exercícios de 
análise de margens. Além da análise estratégica das margens adquiridas 
a partir da comercialização dentro da cadeia.

 Ao final, é levantada a necessidade da criação de uma nova 
visão para o setor, em que o pensamento estratégico está intimamente 
ligado ao sucesso produtivo da cadeia. Para tal, são levantados desafios 
em relação à produção, comercialização, do perfil e exigência do 
consumidor e em relação à gestão e organização corporativa. Isto prevê a 
necessidade da mudança da postura dos agentes econômicos envolvidos 
no setor, principalmente os privados, na busca do balanceamento da 
produção e distribuição do etanol.

Ante a esse problema, várias usinas estagnaram suas atividades, 
devido ao aumento dos custos operacionais e necessidade de aumento 
dos investimentos no setor agrícola e industrial. Aliado a isso, 
problemas climatológicos e a falta de ações do governo federal em 
relação à política de preços da gasolina e derivados do álcool são grandes 
entraves ao crescimento do setor. Avaliando então, o cenário atual, é 
de suma importância investimentos em maquinário e equipamentos, 
renovação e expansão das áreas produtoras, com o intuito de recuperar 
a produtividade e aumentar a oferta do produto no mercado. E para 
isso, a chave para a recuperação do setor sucroalcooleiro nos próximos 
anos é buscar o equilíbrio do preço da gasolina, buscando um enfoque 
na manutenção dos valores deste biocombustível e dos derivados do 
petróleo (LEITÃO; CUNHA, 2014).
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6.Cogeração e uso de biomassa vegetal na produção de etanol

 Desde o início do uso de combustíveis fósseis, o aumento 
do impacto gerado pelo emprego deste vem causando sérios danos 
ambientais. E que vários eventos veem acontecendo com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida dos seres habitantes do planeta. O maior 
foco é a diminuição da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 
Para tal, um caminho a ser seguido e altamente sustentável, é o emprego 
de fontes alternativas de energia, grandes exemplos são: a gerada pelo 
vento (eólica), pelo sol (solar) e a pela biomassa. Essas fontes diminuem 
os impactos no meio ambiente e diminuem a emissão de toneladas de 
dióxido de carbono na atmosfera.

No Brasil, foi criado um incentivo ao emprego de fontes alternativas 
de energia, datado de 26 de abril de 2002, intitulado por Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Lei 
nº 10.438. A mesma foi revisada em 11 de novembro de 2003, Lei nº 
10.762. Esta visa a afiançar um maior número de estados brasileiros, 
incentivando a indústria e eliminar consumidores de baixa renda da 
divisão da compra da nova energia. Sendo então, seu objetivo principal, 
financiar por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
(BNDES), projetos de geração de energia a partir do vento, Pequenas 
Hidrelétricas (PCHs) e pela biomassa (cana-de-açúcar, casca de arroz, 
cavaco de madeira e biogás de aterro sanitário); (BERMANN, 2007; 
RUIZ; RODRÍGUEZ; BERMANN, 2007).

Cogeração aponta unir processos de produção de energia térmica 
e potência, mecânica ou elétrica, utilizando a energia liberada por uma 
mesma fonte primária, de qualquer ciclo termodinâmico. Em premissa, 
os ciclos mais empregados são os Rankine, que usam turbinas a vapor, 
ou os ciclos Brayton, que usam turbinas a gás. Intimamente ligado à 
funcionalidade da tecnologia, estes sistemas satisfazem basicamente a 
demanda térmica do consumidos. Em sua maioria a potência elétrica 
desses centros produtivos atendem as necessidades próprias e o 
excedente são vendidos, sendo então, um novo produto da corporação 
(FIOMARI, 2004).

Segundo o United Nation Foundation (2012) um importante 
compartimento do setor sucroenergético é a energia gerada a partir da 
biomassa vegetal. O Programa Energia Sustentável para Todos determinou 
que até 2030 as usinas devem duplicar o volume atual de 18% de 
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emprego de fontes renováveis na carteira global de energia. Porém, 
para que este status seja atingido às culturas empregadas no processo de 
produção de energia devem expressar um balanço energético positivo 
junto à eficiência das tecnologias de transformação, e também crescer 
em eficiência energética (SANTOS et al., 2014).

7.Sorgo biomassa: futuro para o setor sucroenergético brasileiro

 A procura por biomassa para utilização direta na queima de 
caldeiras é crescente e muitas usinas vêm redesenhando-se para esta 
oportunidade de negócio, empregando-se assim, resíduos de origem 
vegetal ou de biomassa de locais intensivos dimensionados para atender 
as demandas de energia (DAMASCENO et al., 2013).

 O sorgo biomassa (Figura 1) é uma importante estratégia 
para fornecer matéria-prima para os processos de cogeração de energia 
elétrica. Isto pelo fato deste permitir total mecanização dos processos 
produtivos da cultura e a concomitância do manejo com as bases da 
cana-de-açúcar permite sua utilização na entressafra, período em que o 
processo de moagem da cana é interrompido (MAY et al., 2014).

Figura 1. (a) Plantas de sorgo biomassa; (b) Colheita mecanizada das plantas de 
sorgo biomassa. Fonte: Eliezer Mendes (2015)

A B
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Um ponto deve ser considerado para que o sorgo biomassa 
seja altamente eficiente para a cadeia produtiva sucroenergética 
a produtividade deve ser maior, uma vez que ainda não condiz à 
capacidade energética e aos insumos empregados no ciclo produtivo da 
cultura. Santos et al. (2013) citam que uma cultura para ser altamente 
produtora de biomassa devem ter uma relação positiva em relação 
à adubação nitrogenada, tais como a cana-de-açúcar e o dendê, que 
apresentam balanços expressivamente positivos, em média 8,7.

8.Produção de etanol: cana-de-açúcar x sorgo

Para que o produto final seja de qualidade um importante 
ponto a ser considerado é a composição da matéria-prima, no caso da 
produção de etanol, os teores de açúcares totais, não açúcares e fibra 
são os principais pontos a serem levados em conta. Não açúcares, como 
compostos fenólicos, dextrana, amido, ácidos orgânicos, proteínas, cera 
e compostos inorgânicos, são grandes entraves à qualidade do açúcar 
produzido, pois influenciam na fisiologia da levedura do processo 
fermentativo (ALBUQUERQUE et al., 2012).

Em relação à cultura da cana-de-açúcar, desta, 8 a 14% é parte 
insolúvel, constituída por fibra da celulose, hemicelulose, lignina 
e pectina, e de 86 a 92% é solúvel, caracterizada pelo caldo. Este se 
subdivide em 75 a 82% de água e os outros 18 a 25% são sólidos 
solúveis, o teor de Brix. À esta parte soma-se 15 a 24% de açúcares, 
em média 14 a 24% de sacarose, 0,2 a 1% de glicose e frutose) e 
não açúcares. Existem dois importantes indicadores de qualidade em 
relação à cultura, a riqueza do açúcar presente no colmo e o potencial 
de recuperação desses açúcares nas usinas, que somam à qualidade do 
produto final. A porcentagem de fibra é outro importante fator, pois 
diminui os riscos das plantas serem sujeitas ao acamamento e à quebra 
causada pelo vento (GOMES, 2014).

O sorgo é caracterizado pelo seu elevado potencial de rendimento 
de biomassa e quantidade de açúcares fermentáveis; adaptabilidade 
às condições adversas, como a seca; e pela facilidade em converter o 
dióxido de carbono da atmosfera em açúcares importantes no processo 
produtivo do setor sucroalcooleiro (ALBUQUERQUE et al., 2012; 
PIN et al., 2012). Dependendo do genótipo empregado, o sorgo pode 
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atingir até 6% de compostos fenólicos e que as condições ambientais 
são grandes influenciadoras nestes teores (GOMES, 2014). Um 
importante ponto a ser levado em conta em relação à utilização do 
sorgo na entressafra da cana-de-açúcar, é que o processamento pode ser 
efetuado na mesma planta industrial em que a cana-de-açúcar é moída 
(FREITA, 2013).

Um grande problema para que a matéria-prima seja de qualidade 
e que a produção final não seja afetada é o ataque de pragas e doenças 
da cultura. Na cultura da cana-de-açúcar dois grandes entraves ao maior 
desempenho é o ataque da broca da cana (Diatraea saccharalis) aliada a 
outros micro-organismos que atacam o colmo e a cigarrinha das raízes 
(Mahanarva fimbriolata), que aumenta a acidez total e os compostos 
fenólicos do caldo, o que é prejudicial ao processo fermentativo, 
pois reduz a viabilidade celular entre o início e o final deste processo 
(GOMES, 2014).

Já no sorgo, uma praga grande é a lagarta do colmo (Spodoptera 
frugiperda), por ser polífaga e que causa danos aos colmos das plantas, 
o que gera grandes perdas em produtividade (BOREGAS et al., 
2013). Já a doença de maior importância para a cultura é a antracnose, 
causada pelo fungo Colletotrichum sublineolum. Se trata de uma doença 
altamente agressiva e gera perdas elevadas em genótipos suscentíveis 
sob condições quentes e úmidas (FERREIRA; CASELA; PINTO , 
2007). As perdas acontecem, pois o fitopatógenos tem a capacidade de 
infectar todas as partes da planta, sendo que os danos mais importantes 
acontecem nas folhas (COSTA et al., 2009). Panizzi; Fernandes 
(1997) citam que, em cultivares suscetíveis as perdas em produção 
são superiores a 80%, principalmente em anos e locais favoráveis ao 
desenvolvimento e disseminação do patógeno.

9.Melhoramento genético do sorgo para produção de biomassa e 
cogeração

A partir do momento em que a cultura do sorgo começou a 
ser vislumbrada para ser incluída no processo de cogeração no setor 
sucroalcooleiro, isto para a produção de etanol lignocelulósico ou 
de segunda geração, os programas de melhoramento genético da 
cultura buscam selecionar genótipos altamente produtivos, que 
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tenham açúcares simples e fermentáveis na parede celular das plantas 
para auxiliar no processo de fermentação (SANTOS et al., 2014). 
Outra característica importante é a produção de biomassa em relação 
à adubação nitrogenada, para que os balanços energéticos sejam 
altamente positivos e que a adubação deste nutriente seja substituída 
ou reduzida (SANTOS et al., 2013).

Outra característica importante que influencia no processo de 
cogeração é o teor de umidade que a cultura apresenta. Sendo que, 
é importante que as plantas apresentem valores baixos, para que não 
existam impactos negativos durante o processo produtivo. O sorgo 
apresenta teores acima de 50% após o período de colheita, o que não 
é interessante para este fim. Portanto, os programas de melhoramento 
genético da cultura que buscam genótipos para a cogeração devem 
direcionar seus trabalhos no desenvolvimento de variedades com 
valores menores de umidade (MAY; SILVA; SANTOS, 2013).

Uma importante instituição brasileira de pesquisa, que busca 
auxiliar o processo tecnológico do setor no Brasil é a Embrapa Milho e 
Sorgo, que atualmente envolve o seu trabalho no desenvolvimento de 
linhagens de sorgo com maior potencial de produção de biomassa. Para 
tal, os genótipos são descendentes de parentais forrageiros com distintas 
características de perfilhamento e desenvolvimento vegetativo. Um 
ponto que ainda é pouco estudado é a resposta da cultura em relação à 
utilização e/ou ao incremento de nutrientes para altas produtividades e 
qualidade de biomassa (SANTOS et al., 2014).

Ao serem obtidas atualmente produtividades do sorgo biomassa 
entre 80 a 100 t ha-1, este cenário produtivo passa a ser interessante para 
as usinas, uma vez que para o processo ser sustentável economicamente 
o produto deve fornecer pelo menos 45 t ha-1 e a 50% de umidade. 
Os programas de melhoramento genético de sorgo biomassa com esse 
foco busca o desenvolvimento de genótipos altamente produtivos de 
biomassa, mas também outras características agronômicas importantes, 
tais como tolerância ao acamamento e a resistência a doenças, 
principalmente a antracnose (Colletotrichum sublineolum) (Figura 2), 
uma vez que esses fatores são capazes de inviabilizar o seu cultivo.
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Figura 2. Sintomas de antracnose (C. sublineolum) em folhas de sorgo biomassa; 
(a) lesões do tipo TAN (verde claro); (b) lesões do tipo RED (verde escuro) – 
expressão de antocianina. Fonte: Eliezer Mendes (2015)

A antracnose (C. sublineolum), juntamente com a helmintosporiose 
(Exserohilum turcicum) e a ferrugem (Puccinia purpurea) são as três 
principais e mais severas doenças da cultura do sorgo. Neste sentido, 
essas moléstias são um dos fatores que tem a capacidade de interferir 
na produtividade do etanol e biomassa. Isso pelo fato de que os 
fitopatógenos tem a capacidade de infectar as estruturas vegetais, 
tais como colmo e folhas, o que reduz a área fotossintética (folhas), 
podridão e danos nos colmos, causando, como consequência, a redução 
da quantidade e qualidade de açúcares nessas estruturas, além da seca 
precoce e o acamamento das plantas (MOURÃO et al., 2012).

10.Considerações finais

O setor sucroenergético do futuro busca uma diversidade de 
matérias-primas para a produção de energia limpa. Novas pesquisas 
devem ser direcionadas para atingir a meta de um país sustentável, em 
que o sorgo biomassa pode ser um grande aliado para a criação desse 
novo paradigma.
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3REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE 
PROPRIEDADES RURAIS

verônica máximo

 Engenheira Agrônoma. Professora. People Formação Completa. Curso Técnico em Meio 
Ambiente. Unidade Araxá, MG. E-mail: veronicamaximoo@gmail.com

1.Introdução

Regularização Ambiental são os procedimentos realizados 
pelo produtor rural, para que sua propriedade enquadre-se dentro 
dos princípios estabelecidos na legislação ambiental. De acordo com 
o Decreto Federal n° 7.830/2012, esses procedimentos são todas as 
atividades desenvolvidas e implementadas no imóvel rural que visam 
atender ao disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, à 
manutenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), 
de Reserva Legal e de Uso Restrito, e à compensação da Reserva Legal, 
quando couber.

Mais de dois anos após a aprovação do novo Código Florestal 
(Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, oriunda do Projeto de Lei 
nº 1.876/99) – legislação que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa e que revogou o Código Florestal Brasileiro de 1965 – nota-
se a morosidade com que os instrumentos previstos nessa lei são 
implantados e executados nos 17 Estados do bioma Mata Atlântica. 

O Governo Federal, por meio da Lei 12.651/2012 do Novo 
Código Florestal, instituiu três programas com a finalidade de integrar 
as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento, são eles: Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA) e Cotas de 
Reserva Ambiental (CRA). Sendo o CAR e o PRA, os dois programas 
que se destacam no Novo Código Florestal.

2. São instrumentos do Programa de Regularização Ambiental:
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I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR 
II - o Termo de Compromisso; 
III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e/ou 
Alteradas - PRAD; e, 
IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA, quando couber.

3.Cadastro ambiental rural

O CAR é um registro eletrônico, obrigatório para todos 
os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações 
ambientais referentes à situação das APP’s, das áreas de RL, das florestas 
e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e 
das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

Criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, o CAR se constitui em 
base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate 
ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa 
do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais.

A base de dados gerada pelo CAR será de fundamental 
importância para o planejamento territorial, avaliação de passivos e 
ativos ambientais, definição de áreas prioritárias para conservação 
ambiental e construção de corredores ecológicos, bem como ações de 
recomposição de áreas alteradas ou degradadas.

 Esse instrumento por si só não detalha informações 
imprescindíveis para uma regularização ambiental destas propriedades, 
como por exemplo, tamanho exato de riachos e quantidades de 
nascentes, e dados sobre georreferenciamento da área. Por isso, foi 
instituído em maio de 2014 o decreto 8.235, que estabelece regras 
gerais para o PRA. 

Segundo site do Observatório do Código Florestal, o decreto 
editado pela presidente Dilma Rousseff em outubro de 2012 prevê 
que informações sobre remanescentes de vegetação nativa e respectivos 
passivos ambientais das propriedades rurais, assim como informações 
sobre o processo de regularização ambiental, deveriam estar disponíveis 
na internet e no site do Sistema Nacional do Cadastro Rural (SICAR) 
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um ano após a promulgação da nova Lei Florestal, em 25 de maio 
de 2013. Com atraso de um ano, o Sistema ainda funciona off-line 
e recebe, gerencia e integra dados sobre regularização ambiental das 
propriedades em todos os Estados (MILARÉ, 2015). 

Descentralizando o processo, o novo Código prevê que os Estados 
criem, aprovem, monitorem e fiscalizem Planos de Regularização 
Ambiental para as propriedades que necessitam recuperar ou compensar 
RL e APPs para se regularizarem do ponto de vista ambiental. Até o 
segundo aniversário do Código, em maio de 2014, nenhum Estado 
havia criado o seu PRA.

O Código também obriga a manutenção de Reserva Legal, a 
ser preservada com mata nativa, mas onde é permitida a exploração 
econômica, mediante manejo sustentável.

 Os incentivos para as propriedades rurais que preservaram mais 
do que o exigido por lei, previstos no artigo 41 do novo Código, ainda 
não foram regulamentados. O projeto “Cumpra-se”, apoiado pelo 
Institute Credit Suisse Heddging-Griffo, juntamente do Observatório 
do Código Florestal e instituições parceiras, realizou seminários em 
Santa Catarina, Bahia, São Paulo e Brasília, e foram levantados diversos 
desafios a respeito desta legislação. Com objetivo de revisar as lacunas 
do PRA e traduzi-lo de maneira prática, o projeto “Cumpra-se” realizou 
uma oficina no dia 07 de agosto de 2014, no Centro de Experimentos 
Florestais SOS Mata Atlântica – Brasil Kirin. A atividade contou com 
o apoio do Pacto para Restauração da Mata Atlântica.

Devem fazer o cadastramento todos os 5,2 milhões de imóveis 
rurais, conforme prevê o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). 
Com isso, o governo poderá monitorar a situação das áreas que não 
podem ser desmatadas, como Áreas de Preservação Permanente (APP), 
nas margens de rios, nascentes e nos morros, por exemplo.

O aplicativo para o preenchimento do CAR já está disponível 
desde o início de 2014 e agora o governo completa as regras para seu 
envio, que será semelhante ao processo usado na declaração de imposto 
de renda, no qual as informações prestadas são de responsabilidade do 
declarante.

O cadastro pode ser feito pela internet (www.car.gov.br), por 
meio de aplicativo que dá acesso a imagens de satélite e permite a 



46

localização da propriedade e das áreas protegidas. Também pode ser 
feito em formulário impresso, disponibilizado nas prefeituras, sindicatos 
rurais e de trabalhadores rurais e em outras entidades.

Após o preenchimento e envio dos dados, será emitido um recibo 
de inscrição no CAR e as informações seguem para análise do órgão 
ambiental do estado, responsável pela aprovação do cadastro.

A instrução normativa estabelece que o proprietário que tenha 
mais de uma propriedade em área contínua deve efetuar uma única 
inscrição para esses imóveis, computando para a totalidade da área os 
percentuais da Reserva Legal e de APPs exigidos pelo código. Para 
imóvel rural com área em mais de um município, a inscrição no CAR 
será feita naquele onde está o maior percentual das terras.

Proprietários de áreas desmatadas antes de 22 de julho de 2008 
poderão regularizar suas terras se comprovarem que mantiveram 
percentuais de Reserva Legal conforme legislação em vigor à época, 
mesmo que menores que os exigidos hoje. Essa comprovação pode ser 
feita pela descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros 
de comercialização, dados agropecuários da atividade, entre outros. 

As propriedades com até quatro módulos fiscais podem ser 
cadastradas com o percentual de reserva legal existente em 2008, 
qualquer que seja ele. Para essas pequenas propriedades é permitido 
computar como reserva legal área plantada com espécies frutíferas, 
ornamentais ou industriais, intercaladas com espécies nativas.

4.Requisitos necessários para a realização do CAR

4.1.Propriedades com até 4 módulos Fiscais:

• Não é necessária Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART);

• Há a possibilidade de procurar o poder público para auxílio na 
inscrição no CAR de forma gratuita para agricultura familiar (Núcleos 
de Regularização Ambiental da SEMAD e Unidades Regionais do IEF).

4.2.Propriedades maiores que 4 módulos fiscais:

• O Cadastro deve ser feito à custa do produtor e será necessária 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao profissional 
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(ou profissionais) que fez o levantamento das feições da propriedade 
necessárias ao CAR.

5.Vantagens e restrições ao produtor

A Lei Federal 12.651/2012 dispõe de uma série de artigos que 
coloca ao produtor a necessidade de se cadastrar no CAR para que 
possa usufruir de alguns direitos e para alguns procedimentos. São 
esses:

I. Uso da vegetação nativa presente em áreas de preservação 
permanente para compor a reserva legal (Art. 15).
II. Diminuição da necessidade de recompor a APP degrada antes 
de 22 de julho de 2008, de acordo com os módulos fiscais da 
propriedade (CAPÍTULO XIII, seção II).
III. Possibilidade para propriedades abaixo de quatro módulos 
fiscais de possuir reserva legal inferior a 20% (Art. 67).
IV. O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação 
no Cartório de Registro de Imóveis (Art. 18 § 4o).
A partir de 2017, as instituições financeiras só poderão conceder 
crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, mediante o 
CAR (Art. 78-A).

O prazo para a realização do cadastro é 31 de dezembro de 
2017 (1 ano a partir de sua regulamentação, que ocorreu na instrução 
normativa no 2 do MMA, de 6 de maio de 2014, e mais um ano em 
virtude da portaria número 100 do Ministério do Meio Ambiente, 
publicada no diário oficial no dia 5 de maio de 2015, e adiado para 
2017 pela lei nº 13.295, de 14 de junho de 2016).

Até 30 de junho de 2016, já foram cadastrados, 3,61 milhões de 
imóveis rurais, totalizando uma área de 377.123.434 hectares inseridos 
na base de dados do sistema. 



48

Figura 1: Porcentagem de imóveis rurais cadastrados até junho de 2016. Fonte: 
Cadastro Ambiental Rural, Boletim Informativo, Junho de2016. Disponível em: 
http://www.florestal.gov.br/destaques/boletim-informativo-car

6.Cadastro ambiental rural em Minas Gerais

O conhecimento da lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 do 
estado de Minas Gerais, é fundamental para se elaborar um bom CAR 
no Estado. Isso porque nela são definidos os conceitos das diversas 
feições necessárias ao cadastro.

O Cadastro Ambiental Rural de Minas Gerais atualmente 
funciona de maneira muito similar ao Cadastro Ambiental Rural 
Federal. Anteriormente, o Estado de Minas Gerais utilizava como 
entrada do CAR um portal eletrônico de gestão de dados ambientais, 
o SISEMANET, mas que foi substituído, após a adesão ao sistema de 
cadastro federal. Por esse motivo, o cadastro no estado de Minas Gerais 
é feito pelo próprio portal do CAR.
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Figura 2: Imóveis rurais cadastrados até junho de 2016 em Minas Gerais. Fonte: 
Cadastro Ambiental Rural, Boletim Informativo, junho de2016. Disponível em: 
http://www.florestal.gov.br/destaques/boletim-informativo-car

7.Programa de regularização ambiental

Conforme definido pelo Decreto Federal nº 7830, de 17 de 
outubro de 2.012, o PRA compreende um conjunto de ações ou 
iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais 
com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com 
vistas ao cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, 
de 2012 (CARVALHO, 2013). 

O PRA foi negociado durante a tramitação do Código Florestal e 
visa permitir a regularização por meio de recuperação da área desmatada 
ilegalmente ou, no caso de reserva legal, pela compensação por outra 
área mantida com vegetação nativa, sendo que a inscrição do imóvel 
rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao programa.

Para produtores rurais donos de áreas com passivo ambiental, a 
inscrição no CAR é precondição para acesso ao PRA, regulamentado 
pelo Decreto 8.235/2014.

Os programas serão implantados pelos estados e, ao aderir ao 
PRA, o proprietário rural assinará termo de compromisso para sanear 
o passivo ambiental, que deve prever prazos e sanções em caso de 
descumprimento.

Com o cadastramento e a adesão ao PRA, ficam suspensas todas 
as autuações por desmatamentos ilegais feitos antes de julho de 2008. 
Uma vez cumpridos os compromissos assumidos, as multas serão 
convertidas em serviços de preservação ambiental e o produtor terá 
sua situação regularizada, estando apto a acessar crédito rural oficial e 
outras políticas de incentivo ao campo (CARVALHO, 2013).
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A possibilidade de regularização pelo PRA, no entanto, não 
vale para áreas desmatadas ilegalmente depois de julho de 2008. Essas 
estão sujeitas às penalidades determinadas no Decreto 6.514/2008, que 
regulamentou a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998).

8.Termo de compromisso

No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA 
em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do 
interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de 
compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por 
infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão 
irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito (Art. 59, §4º, Lei 12.651/12).

A partir da assinatura do Termo de Compromisso, serão 
suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no item 
anterior e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo 
de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta 
Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos. As multas referidas 
neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 
regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no 
PRA (Art. 59, §5º, Lei 12.651/12).

 A assinatura de Termo de Compromisso para regularização de 
imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente suspenderá 
a punibilidade dos crimes previstos no art. 38 (Destruir ou danificar 
floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção); art.39 (Cortar 
árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão 
da autoridade competente) e o art. 48 (Impedir ou dificultar a regeneração 
natural de florestas e demais formas de vegetação) da Lei no 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, enquanto o Termo estiver sendo cumprido (Art. 
60, Lei 12.651/12).

Observe-se que esta suspensão de punibilidade é para os casos de 
infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008.

Caso opte por não aderir ao PRA, o proprietário/posseiro deverá 
fazer projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas que 
deverá ser aprovado pelo SISEMA.
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Porém, no momento, o PRA ainda se encontra em planejamento, 
não sendo possível a adesão a este. Quando o programa estiver 
disponível, os usuários serão informados.

9.Projeto de recomposição de áreas degradadas e/ou alteradas – 
PRAD

Visando dar apoio aos mais de 532.000 produtores rurais na 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e 
demais ações de Restauração, o IAP estruturou seus 20 viveiros e 2 
Laboratórios de Sementes, tendo a capacidade de produzir e distribuir 
mais de 10 milhões de mudas de espécies florestais nativas anualmente.

Além do apoio na regularização dos imóveis rurais, o Projeto 
busca fortalecer a formação dos corredores ecológicos do Estado do 
Paraná para a conservação da biodiversidade, incentivar o adensamento 
de áreas naturais e reflorestamento com espécies florestais nativas para 
exploração comercial e sustentável, incentivar a implantação de sistemas 
agrossilvopastoril (SAFs), projetos de fixação de carbono e ampliação 
das áreas verdes urbanas.

 O PRAD desenvolve ações para recuperar e atender as seguintes 
áreas:

• Áreas de Preservação Permanentes (APPs)
• Reserva Legal
• Áreas de Uso Restrito
• Demais áreas Alteradas e Degradadas (mineração, danos 

ambientais, etc.)
• Manejo de espécies nativas: natural ou plantada
• Recuperação de Ambientes Naturais Não Protegidos
• Arborização Urbana

10.Compensação de reserva legal

A compensação da Reserva Legal é permitida para áreas 
consolidadas até 22 de julho de 2008 conforme legislação ambiental 
vigente, devendo as áreas apresentar os seguintes requisitos: 

• A área de Reserva Legal a ser compensada deverá ser equivalente 
em importância ecológica e extensão;
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• Estar localizada no mesmo bioma da área de Reserva Legal a 
ser compensada;

•  Se a Reserva Legal for proposta fora do Estado, ela precisa 
estar dentro do mesmo bioma e localizada em áreas identificadas como 
prioritárias pela União ou pelo Estado onde será alocada; 

• Para imóveis localizados em zonas de transição entre biomas, 
a compensação de Reserva Legal poderá ser realizada em qualquer um 
dos biomas envolvidos.

Medidas de compensação previstas em legislação ambiental 
não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de 
novas áreas para uso alternativo do solo e nos casos de compensação 
de Reserva Legal, o imóvel gerador deverá estar cadastrado no CAR.

A opção do produtor rural em utilizar a compensação ambiental 
para a alocação das suas Reservas Legais, em áreas consolidadas até 22 
de julho de 2008, de acordo com o Decreto Estadual nº 15.180/2014, 
deverá ser feita mediante: 

• Aquisição das Cotas de Reserva Ambiental (CRA); 
• Aquisição ou arrendamento de área sob regime de servidão 

ambiental, instituída na forma do art. 9º-A da Lei nº 6.938/1981; 
• Vinculação de área equivalente e excedente à Reserva Legal 

com vegetação nativa já estabelecida ou em processo adiantado de 
regeneração ou de recomposição; 

• Através de doação ao Poder Público de área localizada no 
interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de 
regularização fundiária.

10.Cotas de reserva ambiental

Se a Reserva Legal apresentar área com a vegetação nativa 
conservada e sua área ultrapassar o percentual de 20% da área total do 
imóvel, o produtor poderá solicitar do órgão ambiental do Estado à 
emissão de Cota de Reserva Ambiental (CRA).

São títulos representativos de cobertura vegetal nativa que 
podem ser usados para cumprir a obrigação de Reserva Legal em outra 
propriedade.

As CRAs são títulos negociáveis que, a princípio, permitiriam 
a compensação financeira do proprietário que tem Reserva Legal 
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excedente, uma vez que o comprador pagará pela sua utilização na 
compensação da área de Reserva Legal de sua propriedade para fins de 
regularização ambiental.

Será admitida a compensação de Reserva Legal por Servidão 
Ambiental constituída sobre área ocupada com vegetação nativa do 
mesmo bioma da área compensada, prioritariamente, na mesma Bacia 
Hidrográfica e equivalente em extensão nas regiões estabelecidas como 
Áreas Prioritárias para a conservação (CARVALHO, 2013).

A servidão poderá ser implementada sobre a vegetação que 
exceder os percentuais de Reserva Legal estabelecidos na Legislação 
Federal vigente. 

A instituição de Servidão Ambiental constitui na renúncia 
voluntária, em caráter permanente ou temporário, do direito de supressão 
ou exploração da vegetação nativa a título de corte raso, localizada fora 
da Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente das propriedades 
ou posses rurais envolvidas na servidão, podendo se dar a título 
gratuito ou oneroso, sendo o prazo mínimo de vigência da Servidão 
Ambiental temporária será de 15 (quinze) anos (MILARÉ, 2015).

11.Considerações finais

Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do 
uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada 
de compromisso de regularização ambiental quando for o caso, é pré-
requisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos 
benefícios previstos nos Programas de Regularização Ambiental – PRA 
e de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, 
ambos definidos pela Lei 12.651/12. 

O cadastro é obrigatório, porém, a iniciativa depende de cada 
produtor e será fundamental para que seja garantida a segurança jurídica 
das propriedades, no que diz respeito, especialmente, à regularização 
das áreas com passivo ambiental e acesso ao crédito rural em entidades 
públicas financeiras. Importante observar, que a inscrição é obrigatória 
também para aqueles que não são proprietários de propriedade rural, 
como o caso dos posseiros.
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1 . Introdução

1.2 . Uma breve discussão sobre a agricultura familiar

Ao longo da história brasileira, o setor da agricultura sempre teve 
a sua importância no cenário econômico. De um lado, a agricultura 
patronal, também nomeada como empresarial ou agronegócio, aparece 
como força motriz da economia em razão da sua alta produtividade 
na produção agrícola, seja para consumo interno ou para exportação. 
Em determinadas culturas o país lidera no mercado internacional. 
Isso ocorreu, principalmente, a partir da modernização da agricultura. 
Do outro lado, a agricultura familiar aparece como responsável pela 
produção de alimentos consumidos pelos brasileiros, seja para a própria 
família rural ou para os habitantes da cidade. Na maioria das vezes, 
essa produção é considerada limpa por não usar insumos químicos, 
como os agrotóxicos, dando preferência para as produções orgânica 
ou agroecológica. Isso nos mostra que o agronegócio e a agricultura 
familiar têm papéis diferentes no contexto econômico, mesmo assim 
cada um tem a sua relevância.

Na prática esses dois tipos de agricultores se diferenciam não 
somente pelo direcionamento da produção, mas pelo faturamento 
anual, modos de vida e produção, entre outras especificidades. O 
agricultor patronal é aquele que, de acordo com os dados do Banco 
Nacional do Desenvolvimento - BNDES (2016), fatura acima de 1,76 
milhão de reais por ano na atividade rural. O perfil deste produtor é 



56

o elevado grau de especialização de suas atividades, seja pela própria 
formação acadêmica ou e pelo corpo técnico que contrata. Isso significa 
que este agricultor tem assistência técnica e extensão rural disponível a 
todo o momento, uma vez que ele é capaz de pagar. Não utiliza, dessa 
forma, a assistência pública fornecida pelo governo. Em Minas Gerais 
o serviço é oferecido pela EMATER – Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural. Além disso, possui diversas vantagens competitivas 
como o elevado nível de mecanização de sua produção e o ganho de 
escala na aquisição de insumos. Sua produção é voltada à exportação 
de commodities. Pelo grau de renda deste perfil de produtor seu modo 
de vida é bastante similar as classes mais abastadas da cidade, afinal ele 
faz parte dela. É muito comum que resida na cidade e tenha o campo 
apenas como local de trabalho. Como está frequentemente na cidade 
tem maior acesso a informação e consegue defender seus interesses 
junto às diversas instituições.

A agricultura familiar como protagonista da política de 
desenvolvimento rural passou a ser evidenciada, em 1995, quando o 
Estado institucionalizou o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF). Este programa tem a finalidade de 
disponibilizar crédito rural a juros subsidiados para os agricultores 
familiares, proporcionando a ampliação da produção, geração de 
empregos e aumento da renda. Apesar da existência deste marco no 
rural brasileiro é necessário lembrar que este ator social já estava inserido 
na sociedade com outras nomeações como campesinato, agricultor de 
subsistência ou pequeno produtor, mas até então, eram vistos pelos 
representantes do Estado como sujeitos ocultos da história agrária do 
país, ou seja, não havia política pública, com abrangência nacional, 
direcionada para o desenvolvimento deste público.

A categoria agricultura familiar que se difundiu no Brasil é fruto 
da atuação do Estado brasileiro ao efetivar, pela primeira vez na história 
do país, uma ação (política pública) a favor da maioria das famílias 
rurais que vivem e produzem nos estabelecimentos que detém menores 
áreas e que administram recursos escassos de terra, equipamentos e 
capital. Embora o Estado tenha concretizado uma Política Pública 
– PRONAF - para os agricultores familiares, isso ocorreu como 
resposta às pressões dos movimentos sociais do campo, sob a liderança 
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dos Sindicatos Rurais ligados à CONTAG - Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura e, ainda, pelo contexto de crise na 
agricultura patronal ligada às grandes propriedades e à produção em 
escala com foco na exportação. 

Autores como Lamarche (1998), Wanderley (1999), Altafin 
(2005) e Guerra et al. (2007) acreditam que o conceito de agricultura 
familiar brasileira está em evolução, mas com raízes culturais e históricas 
ligadas ao campesinato tradicional. Mesmo assim, para Wanderley 
(1999), a utilização de tal conceito assume aparências de novidade e 
renovação. Em linhas gerais, o agricultor familiar é aquele que vive as 
transformações ocorridas no contexto atual sem romper com as formas 
de produção anteriores e, ainda, com capacidade de adotar as novas 
tecnologias de produção propostas pelos extensionistas rurais.

A agricultura familiar também pode ser caracterizada pela 
pequena propriedade (que tenha até quatro módulos fiscais), onde a 
família é responsável pela gestão da unidade produtiva e execução das 
atividades produtivas, caso necessário a força de trabalho de terceiros 
poderá ser utilizada para suprir as principais dificuldades do cultivo. 
Além disso, a principal fonte de renda familiar deve ser originada das 
atividades econômicas e produtivas do próprio estabelecimento rural. A 
produção familiar é marcada pela diversificação do cultivo agrícola e da 
pecuária, e, em muitos casos, pela pluriatividade. Segundo Schneider 
(2003), a pluriatividade é o conjunto de atividades agrícolas e não 
agrícolas realizadas na própria propriedade rural por um indivíduo ou 
por todos os membros de uma família. 

De modo geral, o agricultor familiar é aquele que possui 
renda bruta familiar anual de até 360 mil reais (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2014). Por ser, em sua maioria, 
produtor com baixo nível de escolaridade e reduzido potencial de 
capitalização, o nível de especialização nos modos de produção fica 
muito aquém do agricultor patronal. Um ponto favorável é que tem 
menor dependência de insumos, por outro lado a produção é pequena, 
sendo vendida apenas para o mercado interno, principalmente o local. 
Em relação à assistência técnica e extensão rural, esta é utilizada por este 
perfil de agricultor quando o Estado disponibiliza gratuitamente ou a 
cooperativa a qual é associado disponibiliza. Raramente, tem condições 
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de custear assistência técnica e extensão rural em sua propriedade. 
Em razão do perfil deste produtor carece de uma atenção maior do 
extensionista rural, especialmente, ao levar as novas tecnologias 
produtivas e as políticas públicas disponíveis para este público. 

Ademais, por possuir diversificação, em pequena escala, no cultivo 
agrícola e na criação de animais, os alimentos consumidos pela família 
são da própria propriedade, apenas alguns produtos são comprados na 
cidade. O agricultor familiar é um típico homem do campo que tem 
uma vida simples. Normalmente, reside na zona rural e tem a cidade 
apenas como local de compras no geral, de acesso a tratamento médico 
e odontológico, e de resolver assuntos burocráticos. Justamente por 
ser responsável pela gestão da unidade familiar e utilizar a sua mão de 
obra na atividade econômica de sua propriedade não tem tempo para 
defender seus interesses e, em muitos casos, não sabem onde procurar 
informações que necessita. Além disso, o agricultor familiar contribui 
com o desenvolvimento local, por utilizar seus recursos na região em 
que vive, dinamizando a economia e gerando empregos e renda. 

Segundo Daibert et al. (2016), a agricultura familiar se destaca 
por ser a principal produtora de alimentos para o campo e a cidade, 
e por participar da estratégia do governo em combater a fome no 
país. Com a chegada das políticas públicas no meio rural brasileiro, 
como por exemplo, o PRONAF, o PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), 
os agricultores familiares têm conquistado autonomia, segurança em 
investir e comercializar suas produções. Essa estratégia surtiu efeitos 
e, em 2014, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO) reconheceu que o Brasil saiu do mapa da fome. 
Além disso, conforme os dados do Portal Brasil (2016), a agricultura 
familiar foi responsável por produzir 70 % dos alimentos consumidos 
pelos brasileiros no ano de 2015.

Além dessas políticas públicas, o Plano Safra da Agricultura 
Familiar que é lançado anualmente reafirma o compromisso do governo 
em aumentar a produção de alimentos saudáveis, seja por meio da 
produção orgânica e ou de base agroecológica. Este plano garante 
crédito com juros mais baratos, por meio do PRONAF, para aqueles 
que produzem a comida que chega à mesa das famílias brasileiras. O 
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Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017, divulgado no final 
de junho de 2016, disponibilizou 30 bilhões de reais de crédito rural 
para os agricultores familiares investirem na produção de alimentos 
que compõem os índices da inflação. Como forma de estimular à 
produção de alimentos a taxa de juros reduziu de 5,5 % para 2,5 % ao 
ano. E, ainda, os agricultores familiares têm mercado garantido para 
vender os alimentos produzidos, seja por meio do PNAE e ou do PAA 
(DAIBERT et al.; 2016). 

Portanto, programas como o PRONAF, PNAE, PAA, Plano 
Safra da Agricultura Familiar, dentre outros a níveis federal, estadual 
e municipal, vêm se configurando em uma via de possibilidades para 
agricultura familiar. Mas, estas políticas públicas só têm sido possíveis 
em articulação sistemática com os serviços de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER). Essas conquistas têm papel importante 
no fortalecimento e no desenvolvimento da agricultura familiar 
no país. Assim, as ações realizadas pelo governo devem observar as 
especificidades locais de cada agricultor familiar, pois como o Brasil tem 
grande extensão territorial as demandas e dificuldades são diferentes e 
necessitam de ajustes. Neste sentido, o próximo tópico discute essas 
políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar, trazendo a 
luz do debate as vantagens e os desafios de acessa-las no contexto real. 

2. Políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar

Falar de políticas públicas é discorrer sobre a vida em sociedade 
e das escolhas desta coletividade. De certa maneira é falar, ainda, da 
administração da vida coletiva. Inicialmente é importante diferenciar 
políticas de governo e de políticas públicas. A primeira diz respeito às 
escolhas de certo grupo de governantes que estão naquele momento 
ocupando cargos públicos para os quais foram eleitos. Estes governantes 
atuam de acordo com seus interesses e convicções, mas por outro lado 
não escolhem tudo aquilo que fazem. Existem previsões legais que 
obrigam o governo a realizar certas ações. Um exemplo disso são os 
gastos com educação e saúde que tem previsão constitucional. Dessa 
forma, a política de governo está relacionada a aquilo que é único 
daquele governo, ao passo que a política pública trata de como o 
governo lida com todas as situações. Gastar 25% do seu orçamento 
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com educação é uma política pública, mas escolher como gastar o valor 
é uma política de governo.

Outro aspecto relevante ao formatar o conceito de política pública 
é perceber que além da possibilidade de ação, tem a possibilidade de 
inação. Ou seja, não abordar certo tema na agenda pública também é 
uma política pública. Existem diversas definições do termo políticas 
públicas, entretanto não se aprofundará na discussão conceitual deste 
por não ser o foco do artigo, restringindo elencar a definição mais 
adequada para este trabalho. Para Laswell (1958), decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 
ganha o quê, por quê e que diferença faz.

A principal perspectiva utilizada nos dias de hoje na formulação 
de políticas, fruto do amadurecimento do processo de formulação das 
mesmas, é a criação de políticas públicas transversais. Esta parte do 
pressuposto que os diversos aspectos da vida dos cidadãos são partes de 
um todo que se comunicam e interagem de infinitas formas. Assim, uma 
política pública transversal busca tratar de diversos aspectos da vida do 
cidadão, repelindo uma visão fragmentada da realidade ao escolher um 
enfoque interdisciplinar. Neste sentido uma política transversal é aquela 
em que se têm diversos órgãos setoriais, vários setores da sociedade 
ou/e ainda os níveis da Federação.

Neste contexto surgem as políticas públicas transversais 
direcionadas ao homem do campo. Dentre elas destaca-se: PRONAF, 
PRONAMP (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), 
PAA e PNAE. O Pronaf trata essencialmente de subsídio financeiro 
para aquisição de máquinas, equipamentos e implementos ligados a 
atividade rural, bem como o financiamento do custeio da atividade e 
o incentivo a comercialização da produção com maior valor agregado. 
Existem diversas linhas de crédito que variam em função da finalidade 
do uso do capital e do ramo de atividade/cultura do agricultor. Neste 
Programa, as taxas de juros e prazos são bastantes atrativos, e, ainda, 
visa auxiliar na melhoria da vida do homem do campo possibilitando 
acesso deste a itens bastante importantes a atividade agrícola. 

O Pronamp por sua vez possui características bastante similares, 
sendo que a diferença essencialmente se dá pela renda do produtor. No 
Pronaf têm os agricultores com faturamento bruto anual de até 360 
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mil reais e propriedades rurais de até quatro módulos fiscais, ao passo 
que no Pronamp o faturamento máximo vai até 1,75 milhão de reais. 
Entretanto, percebe-se em razão da diferença de faixa de renda que 
as famílias do Pronamp e do Pronaf têm um modo de vida bastante 
diferente. As famílias de menor poder aquisitivo em geral possuem pouco 
acesso à informação, menor grau de mecanização da produção, menor 
capacidade técnica e não possui ganho de escala. É importante lembrar 
que a mão de obra deste perfil de produtor advém essencialmente da 
própria família, assim o agricultor depende de sua presença no campo 
para gerar receitas e sua ausência é vista como perca de receitas. Por 
exemplo: o agricultor precisa tirar leite duas vezes ao dia, nutrir os 
animais, lavar o tanque de leite, vacinar o rebanho, fazer queijos, entre 
outras atividades. Assim, cada momento que se ausenta de uma de suas 
ocupações na propriedade alguma destas atividades não será realizada. 

É neste contexto que as políticas públicas PAA e PNAE se tornam 
muito importante para o agricultor familiar. Isto porque permite que o 
produtor, apenas aquele que possui perfil e documentação do Pronaf (a 
Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP1), comercialize sua produção 
nos mesmos preços praticados pelo mercado local. São retirados os 
atravessadores e é dispensada a licitação. De acordo com os programas 
os alimentos consumidos pelas escolas, creches, hospitais e demais 
instituições públicas devem ser adquiridas do agricultor familiar através 
de chamadas públicas. No caso do PNAE, no mínimo 30% do valor 
repassado para este Programa devem ser utilizados obrigatoriamente na 
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, 
o que não impede de que 100 % do valor repassado seja gasto também 
com esta mesma finalidade. Desta forma, percebe-se que estes programas 
em seu conjunto formam uma política pública transversal, atuando 
desde a produção de alimentos, aquisição de insumos e máquinas até a 
comercialização da produção, passando ainda pela disponibilização de 
extensão rural aos agricultores.

1   Este documento é o instrumento do governo que qualifica a família como da 
agricultura familiar. A DAP é emitida com base na renda anual e nas atividades 
exploradas pela unidade familiar do agricultor, direcionando assim em quais linhas 
do Pronaf tem direito a acessar. A declaração é renovada a cada três anos, porém 
sempre que algum dado dos requisitos exigidos neste documento for alterado é 
obrigatória fazer renovação.
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3.A extensão rural diante da Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária (PNATER)

A assistência técnica e extensão rural (ATER) são ações 
complementares para fazer com que se torne conhecido as novas 
tecnologias e conhecimentos diversos, essências ao desenvolvimento 
rural, principalmente em relação às atividades econômicas realizadas 
na propriedade rural. Em especial, o tema extensão rural está 
constantemente nas discussões acadêmicas e entre os profissionais que 
estão cotidianamente envolvidos com o rural, entre eles, os formuladores 
de políticas públicas e até mesmo os extensionistas. Mas, afinal o que 
vem a ser extensão rural?

A extensão rural é o ato de levar ou transmitir conhecimentos 
as famílias do rural. Em termos práticos, a extensão rural pode ser 
entendida como um serviço educativo não formal, de caráter continuado, 
de conhecimentos técnicos ou não. Conceitualmente a extensão rural 
difere da assistência técnica em razão de esta não ter caráter educativo, 
já que tem o objetivo de apenas resolver problemas específicos, sem 
capacitar o produtor rural. E, ainda, a assistência técnica é um serviço 
pontual, ao contrário do que ocorre com a extensão rural - que é um 
trabalho contínuo. Conforme mencionado, o serviço de extensão 
rural é executado pelas instituições públicas de assistência técnica e 
extensão rural (EMATER, no estado de Minas Gerais), cooperativas e 
organizações não governamentais. Essas organizações também prestam 
assistência técnica ao produtor rural. 

É importante destacar que a extensão rural preconizada 
nos dias de hoje tem como base a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária (PNATER), institucionalizada, no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), no ano de 2003. A Política, prevista 
na Lei 12.188, com última alteração no dia 11 de janeiro de 2010, 
determina que a extensão rural siga as seguintes diretrizes:

I- desenvolvimento rural sustentável, compatível com a 
utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação 
do meio ambiente; 
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II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de 
assistência técnica e extensão rural; 
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque 
multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando 
a construção da cidadania e a democratização da gestão da 
política pública; 
IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica 
como enfoque preferencial para o desenvolvimento de 
sistemas de produção sustentáveis; 
V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e 
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e 
nutricional (BRASIL, 2010). 

Além disso, a própria lei da PNATER traz os beneficiários desta 
política, quais sejam: agricultores familiares, assentados de reforma 
agrária, povos indígenas, remanescentes de quilombos, populações 
tradicionais, pescadores artesanais, silvicultores, aquicultores e 
extrativistas, além dos beneficiários de programas de colonização 
e irrigação. Para fins de comprovação da qualidade de beneficiário 
desta política é necessário possuir a DAP ou constar na Relação de 
Beneficiário do Programa de Reforma Agrária (BRASIL, 2010). 

Essas informações sobre a PNATER mostram a nova orientação 
para a Extensão Rural, já que até então o sistema público de extensão 
rural do país baseava na teoria da difusão de inovações nas propriedades 
agrícolas, o que levou os extensionistas atuarem na transferência de 
tecnologia, tendo como objetivo a modernização da agricultura. A 
abordagem difusionista “tratava-se de uma transmissão vertical de 
conhecimento, do técnico, portador do “conhecimento científico”, 
para o agricultor, considerando um objeto de nenhum ou pouco 
saber. Exercendo no sentido mais literal o verbo estender” (ARAÚJO 
E VERDUM, 2010, p. 57). Neste processo, o público da extensão 
rural eram os agricultores patronais que tinham capital para comprar os 
pacotes tecnológicos atribuídos pelos extensionistas.

Delgado (2009) revela que, neste período, os produtores rurais 
excluídos do processo de modernização eram considerados pelo Governo 
Militar e Organizações Internacionais como populações de baixa renda. 
Essa revelação permite interpretar que o pequeno produtor, hoje com o 
nome de agricultor familiar, também foi excluído das ações destinadas 
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pelo serviço público de extensão rural do Brasil, já que era necessário 
investir em maquinários e em aquisição de insumos para que houvesse 
desenvolvimento rural. Diante desse cenário o agricultor familiar não 
conseguiu se desenvolver e é por isso que, desde os últimos vinte anos, 
o Estado vem criando políticas públicas para este público, conforme foi 
descrita neste texto. 

Portanto, viabilizar a extensão rural junto aos agricultores 
familiares se tornou um dos principais instrumentos para que estes 
possam ter êxito em suas atividades econômicas, refletindo de forma 
benéfica para o desenvolvimento local, sobretudo, das comunidades 
que estão inseridos. Logo, se um novo modelo de desenvolvimento 
foi estabelecido para o rural, espera-se uma mudança da forma de 
atuação de seus profissionais que até então foram academicamente e 
socialmente formados para atuarem em consonância com o modelo 
anterior de desenvolvimento, o modelo difusionista.

4.O papel do extensionista diante da nova extensão rural

Com a mudança da atuação do Estado no rural, que foi direcionar 
políticas públicas que contribui para o desenvolvimento rural tendo 
como público o agricultor familiar, a nova PNATER requer uma 
reflexão ou uma redefinição da maneira como os agentes de extensão 
rural realizam os serviços de assistência técnica e extensão rural. De 
acordo com Caporal e Ramos (2006), os agentes de extensão rural 
constituem-se como mediadores de saberes e conhecimentos, além 
de ser um impulsionador do desenvolvimento rural sustentável. O 
mediador “reporta-se àquela figura que assume o papel de estabelecer 
a ponte entre partes diferentes e, muitas vezes, divergentes, com o 
objetivo de solucionar conflitos e obter a conciliação entre os distintos 
grupos com diversos interesses” (DEPONTI E ALMEIDA, 2008, p. 2).

De certa forma, então, o agente não é mais aquele indutor de 
novos conhecimentos e soluções para o agricultor, mas, aquele que 
interage com o produtor a partir de um tema, resolvendo os problemas 
e conflitos, além de compartilhar os conhecimentos das mais variadas 
áreas, como: produção animal e vegetal, comercialização, saúde animal, 
políticas públicas, associativismo, administração da propriedade rural, 
meio ambiente, bem estar social da família, dentre outras. Além disso, o 
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extensionista tem o papel importante de preconizar o saber tradicional 
da comunidade, respeitando a cultura e os valores. Em suma, o agente 
tem um duplo papel, ora ele atua como técnico, ora faz a intermediação 
entre o agricultor e a outra pessoa na resolução dos conflitos sociais. 
Já o agricultor familiar passa a ser protagonizador dessa relação e das 
políticas públicas voltadas para o meio rural.

Assim, a fase de aproximação entre extensionistas e grupos 
sociais (agricultores familiares) que estão envolvidos em um projeto 
de assistência técnica e extensão rural é um processo essencial ao 
estabelecimento de relações de proximidade e confiança mútua, como 
também para o engajamento dos participantes na proposta de trabalho 
conjunto (KUMMER, 2007). Nessa perspectiva, a compreensão 
da realidade das propriedades rurais deve ser buscada junto com os 
agricultores, envolvendo os princípios da PNATER. O diagnóstico 
participativo sobre ações, pessoas e organizações que interferem no 
grupo de agricultores é necessário para que a equipe de extensionistas 
possa iniciar as atividades previstas e, caso necessário, adapta-las a 
realidade local. Além disso, o uso da metodologia participativa contribui 
para a interação entre agricultores e extensionistas.

Diante dessa discussão, Caporal e Ramos (2006) questionam 
a formação dos técnicos extensionistas para essa nova extensão rural 
que o Estado adota. Uma vez que as entidades de formação acadêmica 
ainda educam os alunos das ciências agrárias de forma que a extensão 
rural ainda promovesse o difusionismo. Tais autores ainda sugerem que 
“as instituições de ensino deveriam repensar o processo de formação, 
as grades curriculares e as metodologias de ensino, de modo que os 
profissionais possam estar preparados para enfrentar os desafios da 
nova realidade” (CAPORAL e RAMOS, 2006, p. 6). Outra crítica 
que deve ser apontada é que, muitas vezes, o recém-formado em 
ciências agrárias busca apenas aumentar a produtividade e a renda, e 
não consegue identificar as mais diversas individualidades existentes na 
relação estabelecida nos momentos de atuação no campo, o que acaba 
sendo uma falha na formação acadêmica.

Perante as críticas de Caporal e Ramos, e, ainda, observando as 
diretrizes da Pnater, os agentes de extensão rural precisam ter domínios 
de temas como agroecologia, desenvolvimento rural sustentável, 
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metodologias participativas, políticas públicas, associativismo, por 
exemplo. Também é necessário que a formação do profissional passe 
por uma reestruturação de sua concepção tecnocrática e proporcionar 
mais aulas de campo para que os estudantes das ciências agrárias 
tenham conhecimentos mais próximos da realidade dos agricultores, 
principalmente, o familiar. Portanto, atribuir o papel aos extensionistas 
rurais conduz a frustrações de expectativas dos diversos agentes que 
atuam no campo e que na falta de maturidade desses, pode ter um 
efeito ainda mais perverso no meio rural. 

5.O novo rural brasileiro

 Com as transformações que vêm ocorrendo no meio rural, este 
espaço já não é marcado apenas pelas atividades voltadas à agropecuária 
ou agroindústria, o campo vem ganhando outras atribuições e 
oferecendo novas oportunidades de trabalho e renda para as famílias. 
A tendência agora é que no rural seja desenvolvida a combinação das 
atividades agrícolas com outras atividades ligadas ao lazer, prestação de 
serviços, conservação da natureza, moradia e turismo. De acordo com 
o professor José Graziano da Silva, diretor-geral da Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e coordenador 
do Projeto Rurbano, essa mudança no rural é designada de Novo 
Rural. Neste novo século, o Projeto Rurbano é considerado o mais 
importante em termos de referências na análise das mudanças espaciais 
e ocupacionais do meio rural brasileiro.

Na realidade, a maioria das novas atividades inseridas nessa 
nomeação do espaço rural não são inteiramente novas, pois elas já eram 
desenvolvidas como hobbies, apenas transformou em negócios rentáveis. 
São exemplos de atividades do novo rural os pesque-pague, sítios de 
lazer, casas de campo, hotéis fazenda, condomínios residenciais, campos 
de golf, clubes, esportes radicais, produção e venda de artesanato e 
doces, cultivo de plantas ornamentais, fruticultura, floricultura, criação 
de animais exóticos, festas de rodeio, turismo ecológico, spas rurais, 
centro de convenções rurais, locais de treinamento de executivos, além 
de outros serviços. Essas atividades são consideradas do novo rural 
porque foram recriadas com o intuito de gerar renda as famílias rurais. 
Ademais, tais atividades do novo rural contribuem para combater a 
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pobreza rural, já que elas complementam a renda familiar adquirida da 
agropecuária (GRAZIANO DA SILVA, 1999). Isso leva a entender 
que está ocorrendo uma revalorização do espaço rural, principalmente 
nas pequenas propriedades rurais.

Dados do Projeto Rurbano da sua primeira fase (momento em 
que estava surgindo o conceito do Novo Rural por Graziano da Silva e 
sua equipe de pesquisa), apresentados na Figura 1, mostram a evolução 
da renda total das pessoas residentes na zona rural, segundo o setor 
de ocupação, entre os anos de 1992 a 1997, no Brasil. Nota-se que as 
rendas agrícolas permaneceram praticamente no mesmo patamar, com 
pouquíssimas alterações, ao contrário do que ocorreu com as rendas 
vindas das atividades não agrícolas que teve crescimento de 70 % do 
ano de 1992 para 1997. 

Figura 1- Evolução da renda total das pessoas residentes na zona rural, segundo o 
setor de ocupação, 1992-1997, Brasil Fonte: Del Grossi e Graziano da Silva, 1999 
(Projeto Rurbano)

 
Apesar de estes dados da Figura 1 serem referentes a duas décadas 

atrás, eles são importantes para mostrar que a tendência da combinação 
das atividades agrícolas com outras atividades não agrícolas é um 
negócio rentável para as famílias rurais, principalmente aquelas que 
não conseguiram se inserir na modernização do campo. Del Grossi e 
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Graziano da Silva (1999, p. 6) argumentam que “a possibilidade de 
encontrar ocupações não agrícolas no meio rural era fundamental para 
elevar - e porque não dizer, também, estabilizar - as rendas das famílias 
residentes nesse espaço”. 

 Nesta discussão, Schneider (2007) chama a atenção ao dizer que a 
interação entre atividades agrícolas e não agrícolas gera a pluriatividade. 
O que é diferente da combinação de diferentes tipos de rendas da 
família, já que as rendas de aposentadorias, pensões de parentes ou de 
membros da família que residem e trabalham fora da propriedade não 
são consideradas pluriatividade. O aparecimento da pluriatividade no 
rural distingue da combinação de atividades produtivas recorrentes da 
característica histórica do rural, por se tornar uma estratégia planejada 
e estável de inserir os membros das famílias no mercado de trabalho. Os 
dados da pesquisa do Projeto Rurbano revelaram que, em 1995, 35 % 
das famílias rurais já exerciam a prática da pluriatividade (GRAZIANO 
DA SILVA, 1999).

A pluriatividade trata-se de uma estratégia de reprodução 
social das famílias rurais que, diante das transformações ocorridas nas 
relações sociais e de trabalho no campo, sobretudo da consequência da 
modernização da agricultura, recorrem às outras atividades consideradas 
não agrícolas por diferentes razões (mudança no estilo de vida, adaptação 
e reação das novas alterações no campo), não podendo considerar o único 
fator determinante desta situação a pobreza. Contribuindo com essa 
discussão, Schneider (2007, p. 5) chama a atenção para enfatizar que: 

A definição operacional da pluriatividade também requer a 
referência à uma unidade de análise a ser utilizada. A rigor, 
pode-se falar da pluriatividade de uma pessoa, quando esta 
exerce mais de uma atividade, ou da pluriatividade de uma 
família ou ainda de parte dos membros que integram a 
família. Nos trabalhos que temos realizado, a pluriatividade 
sempre se refere à família, pois consideramos pluriativa a 
família em que pelo menos um dos membros que a integra 
exerce a combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas. 
Trata-se, portanto, da pluriatividade familiar que ocorre nos 
espaços rurais.

Esta definição reforça a ideia de que a pluriatividade deve ser 
analisada no contexto familiar dos que moram na mesma propriedade 
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rural e que não é a soma de rendas, mas a combinação de atividades 
agrícolas com ocupações diferenciadas das agrícolas e que sejam 
rentáveis. Nesta perspectiva, segundo Graziano da Silva (1997, p. 6), 
no novo rural dos países desenvolvidos já utiliza a pluriatividade como 
marca fundamental desse “novo agricultor”. Acredita-se também que 
no Brasil essa é a realidade do rural.

6.Considerações finais

As discussões realizadas neste trabalho evidenciam que a 
agricultura familiar está no auge dos debates da academia, do governo 
e da própria sociedade. Nos dias de hoje ao discutir sobre o rural é 
inevitável não falar da agricultura familiar e da sua importância para 
as famílias brasileiras e para a economia. Para as famílias, porque é a 
agricultura familiar que produz os alimentos que chega à mesa dos 
brasileiros, daí vem a necessidade de produzir alimentos saudáveis. 
Isso contribui para que os agricultores familiares invistam na produção 
orgânica e de base agroecológica. Já para a economia, pois o cultivo 
agrícola e a criação de animais geram reações em cadeia no que 
refere-se a geração de empregos e renda, contribuindo assim para o 
desenvolvimento local.

 Também foi possível demonstrar que essa nova extensão rural 
preconizada pelo Estado apresenta novidades na forma de lhe dar 
com o homem do campo e com o desenvolvimento rural. Assim, 
cabem aos agentes de extensão rural seguir as diretrizes da PNATER 
e viabilizar o acesso dos agricultores familiares as políticas públicas 
disponíveis a eles. Acredita-se, ainda, que o papel do extensionista é 
de apenas colaborar num processo de mudança que venha de dentro 
das próprias comunidades rurais, isto é, ser um agente que promova o 
desenvolvimento rural sustentável, mediando os conflitos sociais, além 
de ter domínio técnico das mais variadas áreas para colaborar com as 
mudanças do meio rural que os agricultores familiares almejam.

Por fim, resta uma indagação acerca das possibilidades de 
reaplicação desse novo rural, marcado pela pluriatividade, em outros 
contextos do espaço brasileiro. As novas atividades dessa nova 
ruralidade, aqui neste trabalho denominada de ocupações não agrícolas, 
podem ser observadas como se o rural fosse a continuação do urbano. 
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É muito comum de se ver o morador da cidade optando, no tempo 
vago, por programas de lazer que estão no campo, na busca de sair do 
agito do urbano para usufruir da tranquilidade e da simplicidade do 
rural. Portanto, observa-se a revalorização do rural, a qual o agricultor 
familiar pode se desenvolver socialmente e economicamente neste 
contexto do novo rural. 
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1.Introdução

Desde os primórdios da agricultura, o ser humano explora os 
recursos vegetais para suprir as suas necessidades. Não muito distante 
do presente momento, a tecnologia agrícola e o melhoramento 
genético possibilitaram o incremento na produção em quantidade e 
qualidade. Isso, pelo fato de que, devido ao crescimento populacional, 
a importância dessa atividade econômica cresceu muito, requerendo 
do produtor agrícola maior profissionalismo. Atualmente, a agricultura 
moderna, já muito avançada em questões tecnológicas, passa por 
grandes desafios advindos do aumento da expectativa de vida e do 
poder aquisitivo da população, do êxodo rural, dentre outros fatores 
(BORÉM e RAMALHO, 2011).

Outro grande problema enfrentado pela agricultura, que se torna 
importante desafio para o futuro, é o impacto ambiental ocasionado 
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pelas atividades agrícolas. Um resultado são as mudanças climáticas, que 
aumentará a limitação de recursos naturais, tais como a água, insumo 
essencial para a produção agrícola. Então, o melhoramento genético 
deve contribuir para uma agricultura sustentável e ecologicamente 
equilibrada, a partir do desenvolvimento de cultivares eficientes 
frente aos estresses bióticos e abióticos, bem como para adaptação às 
condições de solo das áreas marginais, as quais estão sendo exploradas 
para a produção agrícola (BORÉM e MIRANDA, 2013).

Borém (1998) e Bernardo (2002) conceituam o melhoramento 
de plantas como sendo a ciência ou a arte de modificar as plantas para o 
benefício humano. A domesticação das espécies vegetais é uma realidade 
que visa adaptar as espécies vegetais para suprir as necessidades humanas. 
Então, o melhoramento genético visa modificações principalmente 
morfológicas que possibilitam a adaptação da espécie no ambiente, em 
relação ao ancestral.

O melhoramento genético clássico tem como objetivo trabalhar 
com base no fenótipo, o qual é oriundo da interação entre o genótipo 
e o ambiente. Neste caso, os métodos clássicos para condução de 
populações segregantes são empregados no processo de seleção de 
acordo com os objetivos do programa de melhoramento.

2.Biotecnologia no melhoramento vegetal

Novos desafios têm surgido na agricultura moderna e os 
programas de melhoramento genético tem procurado, ao longo 
dos anos, estratégias eficazes para seleção de genótipos que exibam 
desempenho superior. A complexidade de melhorar populações para 
os caracteres quantitativos, como por exemplo, produção de grãos é 
reconhecida e tem exigido a aplicação de métodos de melhoramento 
que facilitam a conservação da variabilidade genética, para contínuos 
ganhos de seleção e acréscimo da probabilidade de seleção de genótipos 
com maior número de alelos favoráveis (HAYES et al., 2013). 

Um dos grandes encantos da genética molecular em benefício 
do melhoramento genético é a possibilidade direta das informações 
contidas no DNA na seleção, possibilitando grande eficiência seletiva e 
elevada rapidez na aquisição de ganhos genéticos com seleção de baixo 
custo (RESENDE et al., 2010). Além disso, existe a perspectiva de que 
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informações genotípicas, uma vez correlacionadas com características 
fenotípicas de interesse, consigam ser amplamente empregadas na 
identificação e seleção de indivíduos com maiores valores genéticos 
(CRUZ et al., 2013). 

Aditivamente, acredita-se que a seleção com base em informações 
genotípicas consiga ser realizada precocemente, o que no caso do 
melhoramento de espécies vegetais perenes, tende de aumentar os 
ganhos (RESENDE, 2008). Tendo em vista efetivamente implementar 
o uso de marcadores moleculares em programas de melhoramento, um 
novo método de seleção denominado seleção genômica ampla (GWS), 
proposto por Meuwissen et al. (2001).

3.Seleção Genômica Ampla – GWS (Genomic Wide Selection)

A Seleção Genômica Ampla GWS (Genomic Wide Selection) é um 
método de predição de fenótipo ou valor genético, que visa à seleção 
de indivíduos superiores para uma ou mais características, com base 
em informações genotípicas, no qual integra as ferramentas da genética 
quantitativa e as tecnologias genômicas em uso no melhoramento, 
promovendo grande avanço qualitativo nos sistemas de avaliação 
genética. Nesse caso, é necessário a determinação a “priori” dos efeitos 
genéticos dos n marcadores utilizados na seleção sobre as características 
de interesse (RESENDE et al., 2010). 

Essa etapa de determinação da “priori” é realizada em uma 
amostra da população de melhoramento, chamada de população de 
descoberta, treinamento ou estimação. Essa população, devem ser 
genotipada para os marcadores moleculares e fenotipadas para as 
características de interesse que são, então, estimados simultaneamente, e 
são elaborados modelos para predizer o valor genômico dos indivíduos 
em gerações futuras (CRUZ et al., 2013). Todavia, a densidade de 
marcadores utilizado na GWS devem ser relativamente elevada para 
cobrir o genoma de maneira densa e idealmente uniforme. Esperando-
se que cada um dos genes que controla caráter quantitativo esteja em 
desequilíbrio de ligação (DL) com pelo menos um dos marcadores 
moleculares (RESENDE, 2008). 

Valores genéticos genômicos associados a cada marcador ou 
alelo são usados para gerar o valor genético genômico global de cada 
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indivíduo. No entanto, há uma diferença básica na predição de valores 
genéticos tradicionais e na predição de valores genéticos genômicos. 
Nos primeiros, informações fenotípicas são utilizadas visando a 
inferências sobre os efeitos dos genótipos dos indivíduos e, nos 
últimos, informações genotípicas são usadas visando a inferências sobre 
os valores fenotípicos futuros dos indivíduos (RESENDE et al., 2012).

Desse modo, acredita-se que todos os QTLs, sejam eles de 
grandes ou pequenos efeitos, estarão em DL com os marcadores 
moleculares. Ao utilizar todos os marcadores, modelo preditivo, quase 
a totalidade da variação genética do caráter quantitativo será capturado, 
elevando a acurácia da estimação do valor genético-genômico dos 
indivíduos (GODDARD, 2009). Contudo, a GWS é um mecanismo 
muito interessante que pode ser aplicada em toda a população, não se 
limitando a uma família específica (RESENDE et al., 2010).

A GWS fundamenta-se nos marcadores genéticos moleculares 
do tipo SNP (polimorfismo de um único nucleotídeo), que se baseia 
na detecção de polimorfismo resultante da alteração de um único par de 
base no genoma, sendo que essa variação para ser considerada SNP, deve 
ocorrer em pelo menos 1% da população. Os SNPs são a forma mais 
abundante de variação do DNA em genomas e são favoritos em relação 
a outros marcadores genéticos devido à sua baixa taxa de mutação e 
facilidade de genotipagem. A análise de SNPs possibilita a detecção 
de polimorfismos funcionais ou polimorfismos em forte desequilíbrio 
de ligação com os nucleotídeos de características quantitativas (QTNs) 
(RESENDE et al., 2010).

Resumidamente, a GWS é definida como a seleção simultânea 
para centenas ou milhares de marcadores, os quais cobrem o genoma 
de uma maneira densa, de forma que todos os genes de um caráter 
quantitativo estejam em desequilíbrio de ligação com pelo menos uma 
parte dos marcadores. Esses marcadores em desequilíbrio de ligação 
com os QTLs, explicarão quase a totalidade da variação genética de 
um caráter quantitativo (RESENDE et al., 2012). O número de SNPs 
é de tal magnitude que a probabilidade de se encontrar um QTL em 
desequilíbrio de ligação com pelo menos um marcador é muito alta. 
Este aspecto é importante uma vez que somente os marcadores em 
desequilíbrio de ligação com os QTLs serão úteis na determinação 



77

dos fenótipos e na explicação da variação genética. Os efeitos dos 
marcadores são estimados em uma amostra de indivíduos pertencentes 
a várias famílias (CRUZ et al., 2013).

4.Tipos de populações

Em termos operacionais, com o propósito de definir os efeitos 
genéticos dos marcadores no que diz respeito as características de 
interesse, duas ou três populações são necessárias. Primeiramente, uma 
população descoberta, em geral consiste de um número moderado de 
indivíduos (800-1000), analisados com grande número de marcadores 
moleculares e também fenotipados para as características de interesse. 
Essa população deve representar a população de melhoramento, uma 
vez que os modelos preditivos serão aplicados efetivamente em gerações 
futuras dessa população. Uma vez levantados os dados fenotípicos e 
genotípicos, as equações de predição dos valores genético-genômico 
são obtidas para cada caráter de interesse. Essas equações associam a 
cada marcador ou intervalo o seu efeito predito no caráter de interesse. 
Nessa população são descobertos, via marcadores, os marcadores que 
explicam os locos que controlam os caracteres, bem como são estimados 
os seus efeitos (RESENDE et al., 2012).

Após a obtenção dos modelos preditivos, esses devem ser avaliados 
em amostras independentes. Para tanto, operacionalmente, deve existir 
uma segunda população, chamada de população de validação. Essa 
pode ser menor que a população de descoberta, uma vez que os dados 
levantados serão usados apenas para fins de validação e não de estimação 
(RESENDE et al., 2010). A população de validação deve constituir 
de indivíduos analisados com os marcadores moleculares e também 
fenotipados. As equações de predição são testadas nessa população, 
e a acurácia dos modelos é estimado nessa amostra independente 
(MEUWISSEN et al., 2001). Uma vez comprovado que os modelos 
são acurados, estes podem ser utilizados para predição dos valores 
genéticos-genômicos dos indivíduos em geração futuras da população 
de melhoramento, sem que haja necessidade de realizar-se a fenotipagem 
deles para as características de interesse (RESENDE, 2008).

População de seção, esse conjunto de dados contempla apenas 
os marcadores avaliados nos candidatos à seleção. Essa população 
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não necessita ter os seus fenótipos avaliados. As equações de predição 
derivadas na população de descoberta são então usadas na predição 
dos valores genéticos genômicos ou fenótipos futuros dos candidatos à 
seleção (RESENDE et al., 2012).

5.Fatores que afetam a seleção genômica ampla

A acurácia dos modelos preditivos definidos com base na 
genotipagem e fenotipagem da população de treinamento provém de 
alguns fatores, a saber: (I) tamanho da população de treinamento, (II) 
tamanho efetivo populacional (Ne), (III) densidade de marcadores 
utilizada, (IV) herdabilidade de características-alvo (GRATTAPAGLIA 
e RESENDE, 2011; RESENDE et al., 2012; CRUZ et al., 2013). 
É importante salientar que os três primeiros fatores podem ser 
monitorados pelo melhoristas. O quarto fator (herdabilidade), embora 
possa ser bem mais estimado em função do delineamento experimental 
bem planejado, não pode ser controlado. O mesmo acontece com o 
número de QTLs envolvidos no caráter, característica esse inerente a 
arquitetura genética do caráter em questão (CRUZ et al., 2013).

No que diz respeito ao tamanho da população de treinamento, 
tem-se verificado via simulação que população de pequeno tamanho 
(Ex: menos de 500 indivíduos) não possibilita a estimação apropriada 
dos efeitos dos marcadores (RESENDE, 2008). Isso certamente se 
deve ao fato de que, nessas condições, a amplitude dos efeitos alélicos 
amostrados não é adequada, e os efeitos dos genes/alelos importantes 
para a exata determinação do carácter podem não estar sendo estimados 
com precisão (GRATTAPAGLIA e RESENDE, 2011).

O tamanho efetivo da população (Ne) apresenta influência muito 
maior que o tamanho absoluto de população de treinamento. Isso 
porque o tamanho efetivo estabelece, ao menos parcialmente, a extensão 
do DL tende a ser bastante limitada e o número de alelos em dados 
locos, maior. Entretanto, em população com Ne reduzido a extensão 
do DL é notavelmente maior e, de maneira geral, o número de alelos 
presentes na população para cada locos é menor (CRUZ et al., 2013).

A densidade de marcadores também é considerada um dos 
fatores que mais afetam a acurácia dos modelos preditivos. Essa 
inferência é fácil de ser entendida, ao recapitular que um dos fatores que 
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influenciam o desequilíbrio de ligação entre dois locos, além do Ne, é a 
taxa de recombinação entre dois locos. As taxas de recombinação entre 
um QTL e um marcador podem ser controladas pela densidade de 
marcadores, uma vez que, com grande número de marcadores, espera-
se encontrar um marcador mais próximo do QTL e, consequentemente, 
com menor taxa de recombinação (CRUZ et al., 2013). No que se 
refere o impacto da herdabilidade das características sob seleção, 
estudos têm evidenciados que os modelos preditivos operam bem, 
mesmo para características de baixa herdabilidade (GRATTAPAGLIA 
e RESENDE, 2011).

6.Aplicação da GWS no melhoramento de plantas

Bernado e Yu (2007) foram uns dos primeiros autores a propor 
a aplicabilidade da GWS ao melhoramento de plantas, demonstrando 
as perspectivas desse método para as características quantitativas de 
interesse em milho, no qual simularam a performance testcross de 
duplos-haploides em três ciclos de seleção, verificando que a resposta à 
seleção foi 18-43% maior via GWS quando comparada com a seleção 
recorrente assistida por marcadores moleculares.

Outro exemplo da aplicação da GWS em melhoramento de 
plantas foi obtido por Rutkoski et al. (2011), quando propuseram a 
implementação dessa técnica ao melhoramento de trigo, tendo como 
finalidade resistência durável à ferrugem do colmo causada pelo o fungo 
Puccinia graminis, sugerindo a seleção recorrente recíproca integrado 
à seleção genômica como mecanismo para se elevar a resistência 
à ferrugem, além de proporcionar redução de duas vezes no tempo 
requerido para completar um ciclo de seleção, facilitando a piramidação 
de genes de resistência.

Albrecht et al. (2011) foram os primeiros a relatar um estudo 
experimental em grande escala de predições genômicas dos valores 
de testcross de milho em avançado ciclo de melhoramento, com base 
na genotipagem de 1.152 SNPs em 1,380 linhas de duplos-haploides 
derivados de 36 cruzamentos, verificando que os modelos baseados 
em GWS possibilitaram acurácias maiores que modelos baseados em 
informação de pedigree, mesmo para um caráter complexo como 
produção de grãos.
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Observa-se que a GWS apresenta elevado potencial para 
revolucionar o método como o melhoramento de plantas é executado. 
Resultados animadores e positivos vem sendo obtidos em estudos-
piloto em plantas, além disso, essa tecnologia pode elevar as acurácias 
de seleção, levando a populações melhoradas mais produtivas e 
possibilitando maior ganho, reduzindo ou eliminando alguns ensaios 
de campo, que são de caro estabelecimento e manutenção (RESENDE 
et al., 2012). Do ponto de vista científico, as pesquisas nessa área irão 
certamente proporcionar melhores entendimentos sobre o controle 
genético de características quantitativas (CRUZ et al., 2013).

7.Cultura de tecidos

A cultura de tecidos tem como objetivo principal promover uma 
alternativa de manipulação de plantas em nível celular. Reconhecer o 
mecanismo de regeneração da planta é fundamental na utilização dessa 
técnica, pois é a maior limitação na aplicação biotecnológica para o 
melhoramento vegetal. No melhoramento, a aplicação dessa técnica 
é para espécies cujos problemas não podem ser resolvidos através de 
métodos de melhoramento convencional (LAMEIRA et al., 2000).

A micropropagação é a técnica dentro de cultura vegetal que 
mostra os resultados mais concretos (GRATTAPAGLIA e MACHADO, 
1998). Tem como vantagem principal fixação de ganhos genéticos nas 
populações clonais e obtenção de plantas sadias e de alta qualidade (VAZ 
e NOGUELORES, 1981). O uso da técnica em espécies hortícolas, 
medicinais, ornamentais, frutíferas e espécies lenhosas como pinus e 
eucalipto têm sido praticada com êxito (ANDRADE et al., 2000).

É dividida por etapas como o estabelecimento de cultura in vitro 
até o enraizamento e aclimatação da planta e exige que todo o processo 
seja desenvolvido em condições assépticas (BASTOS et al., 2007). O 
uso de fitorreguladores é um dos fatores que pode ter maior influência 
na propagação in vitro. Em muitos casos, o uso torna-se indispensável 
durante o estabelecimento da planta e até mesmo nas fases posteriores, 
como na organogênese (GEORGE, 1996).

O preparo do meio de cultura é uma das etapas mais demoradas 
e tem por objetivo suprir as plantas de acordo com as exigências 
nutricionais da espécie, dando condição para seu crescimento in vitro. 



81

Dessa maneira, é conveniente o laboratório manter armazenado solução 
estoque concentradas e que devem ser preparadas seguindo indicações 
de concentrações de meio de cultura como por exemplo o de Murashige 
e Skoog (1962) (LAMEIRA et al., 2000).

8.Transformação genética

O melhoramento vegetal antecede Mendel, já que a arte de 
melhorar as plantas foi desenvolvida antes dos princípios da genética 
serem conhecidos. O advento da genética e da citogenética no século 
XX catalisou o processo de melhoramento tornando-o uma tecnologia 
baseada na ciência. Assim o período de 1930 a 1970 os instrumentos 
de citogenética facilitaram significativamente a hibridação ampla 
(interespecífica) e a transferência sexual de genes das espécies selvagens 
cultivadas. Em 1990 houve a primeira transformação mediada por 
Agrobacterium em arroz (SONG et al., 2012). 

Nos últimos 20 anos o desenvolvimento de ferramentas para 
a transferência de genes individualizados, coletivamente denominada 
engenharia genética adicionou novas dimensões aos programas 
de melhoramento (CHENG et al., 2004). A engenharia genética 
compreende um conjunto de instrumentos não convencionais com 
vistas à transferência de informação genética de um organismo, seja ele 
um vegetal ou animal, para outro (PASQUALI e ZANETTINI, 2003). 
Tais instrumentos permitem a inserção de um gene bem caracterizado 
em células vegetais embriogênicas ou meristemáticas e a subsequente 
regeneração de plantas férteis com o gene integrado em seu genoma 
(IVO et al., 2008).

Transformação genética é definida como sendo a introdução 
controlada de ácidos nucléicos em um genoma receptor, excluindo-
se a introdução por fecundação (TORRES et al., 1999). Ao lado da 
hibridação somática a co-hibridação é uma das técnicas de transferência 
não sexuada de genes para plantas. Enquanto na hibridação somática 
protoplastos de dois indivíduos se fundem, levando à mistura de ambos 
os genomas, nuclear e citoplasmático, e na cibridação são criados 
híbridos apenas citoplasmáticos, a transformação é um processo mais 
controlado. Nele, apenas um fragmento definido de DNA é introduzido 
no genoma do hospedeiro, ou genoma receptor, devendo ser a ele 
integrado (IVO et al., 2008).
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Diferentes técnicas de transformação genética de plantas foram 
estabelecidas, recentemente, com o desenvolvimento de cultura de 
tecidos e da engenharia genética (FALEIRO e ANDRADE, 2009). 
Elas ampliaram, consideravelmente, os limites de disponibilidade de 
genes, impostos pela incompatibilidade sexual, no melhoramento 
convencional de plantas. Isto ocorre devido ao fato de se poder 
transferir, para plantas, genes isolados de outras plantas, ou mesmo de 
microorganismos e animais (IVO et al., 2008). 

Um gene responsável por uma determinada característica, uma 
vez identificado, pode ser isolado, clonado, sequenciado e utilizado 
em programas de melhoramento genético de plantas, por meio da 
transformação genética. Isto permite que características agronômicas 
importantes como resistência a doenças, pragas, herbicidas e tolerância 
a estresse possam ser introduzidas em plantas cultivadas (SANTARÉM, 
2000). Para a aplicação das técnicas de transformação na agricultura, é 
necessário que as células ou tecidos transformados sejam regenerados 
em plantas que expressem o gene introduzido. Essas plantas podem 
ser usadas diretamente, ou serem introduzidas em um programa de 
melhoramento convencional, para resultar no desenvolvimento de 
cultivares com características agronômicas de interesse (IVO et al., 2008).

Existem diversas técnicas de transformação genética de 
plantas, agrupadas em duas categorias: transferência indireta e 
direta de genes. A transferência indireta é aquela em que, para 
intermediar a transformação utiliza-se um vetor, como Agrobacterium 
tumefaciens e Agrobacterium rhizogenes. A transformação por A. 
tumefaciens tem sido o método mais utilizado para obtenção de 
plantas transgênicas (CHENG et al., 2004). Entretanto, muitas 
espécies, em particular as monocotiledôneas, são pouco susceptíveis 
à infecção por Agrobacterium. Isso foi um estímulo à procura e ao 
desenvolvimento de outros métodos de transformação, conhecidos 
como métodos diretos (OBAPODE, 2006; SONG et al., 2012).

Embora existam diferentes metodologias/aparelhos para realizar 
a transformação genética por biobalística, o princípio é sempre o 
mesmo. Inicialmente, o DNA é adsorvido à superfície de partículas 
metálicas com diâmetros que variam de 0,4 a 2 μm. As micropartículas 
devem possuir um alto peso para manter a velocidade de migração 
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após a aceleração, sendo ouro ou tungstênio os metais mais 
utilizados para as suas confecções. A adsorção do DNA à superfície 
das mesmas é promovida por cátions divalentes (Ca²) e peptídeos 
ricos em aminoácidos básicos como espermidina (IVO et al., 2008). 
As partículas são então aceleradas a altas velocidades em direção ao 
tecido-alvo sob vácuo parcial, atravessam a parede celular, a membrana 
plasmática e membrana de organelas, alojando-se aleatoriamente nos 
diversos compartimentos celulares (FINER et al., 1996; SEMENS e 
SCHIEDER, 1996). Em virtude do pH levemente ácido da célula, 
o DNA é liberado das micropartículas e, pela intermediação de 
fatores celulares, é eventualmente integrado ao DNA celular. Uma 
vez incorporados aos cromossomos, os trangenes serão replicados e 
segregados como os demais genes, regenerando-se plantas transgênicas 
a partir das células e tecidos transformados sob condições específicas de 
seleção (IVO et al., 2008).

A eletroporação consiste em submeter a um campo elétrico de 
intensidade controlada, uma mistura de DNA e protoplastos, durante 
um curto espaço de tempo. Esse choque elétrico provoca, na membrana 
plasmática dos protoplastos, a formação de zonas de permeabilização 
aos ácidos nucléicos (SANTARÉM, 2000). Se o choque não é muito 
intenso, o fenômeno é reversível e a membrana plasmática retoma seu 
estado inicial, deixando os protoplastos contendo o DNA exógeno 
perfeitamente viáveis. Os fatores experimentais a serem observados são 
a duração do pulso e a voltagem aplicada. Em algumas espécies é feito o 
tratamento prévio com PEG que aumenta a eficiência do procedimento 
(IVO et al., 2008).

O PEG usado juntamente com cátions de Ca ou Mg e pH 
alto, promove a ligação do DNA à superfície dos protoplastos. Tanto 
a membrana plasmática do protoplasto como o DNA exibem cargas 
negativas. Os cátions carregados positivamente unem as moléculas de 
PEG e DNA aos protoplastos, ligando o DNA à superfície da célula. 
O DNA é incorporado pela célula por endocitose (IVO et al., 2008).

Há quase 100 anos, foi apresentada a evidência de que uma 
bactéria do solo –A. tumefaciens – era o agente causador de uma 
doença de plantas que se manifesta na forma de tumores e conhecida 
como galha-da-coroa. O gênero Agrobacterium pertence à família 
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Rhizobiaceae e inclui 5 espécies conhecidas. Além de A. tumefaciens, 
A. rhizogenes é o agente etiológico da chamada raiz-em-cabeleira. Já 
A. vitis e A. rubi produzem tumores em videiras e espécies do gênero 
Rubus, respectivamente, e, finalmente, A. radiobacter uma espécie não 
patogênica (ISHIDA et al., 1996; OBAPODE, 2006). 

Sob condições de laboratório, uma ampla variedade de espécies 
vegetais, incluindo muitas eudicotiledôneas e algumas Gimnospermas 
são transformáveis pelas agrobactérias. Plantas monocotiledôneas não 
são hospedeiras naturais das agrobactérias conhecidas, mas algumas são 
levadas a formar tumores sob certas condições artificiais de infecção. 
Assim, A. tumefaciens e A. rhizogenes tem sido utilizadas em laboratórios 
para a geração de plantas e tecidos transgênicos (CHENG et al., 2004).

A construção de vetores derivados do plasmídeo Ti para 
introduzir genes exógenos em plantas só foi possível graças a uma 
particularidade desse mecanismo de transferência genética natural: 
nenhum gene presente no T-DNA, exceto os 25 pb de suas extremidades, 
é necessário ao processo de transferência e intregração do T-DNA. 
Assim sendo, pode-se deletar partes do T-DNA, incluindo genes de 
síntese de reguladores de crescimento, sem que isso afete o processo de 
transferência (SONG et al., 2012). 

Na realidade, a síntese de auxina e citocinina dentro das células 
vegetais transformadas com o T-DNA interfere no balanço endógeno 
de reguladores de crescimento. Este desbalanço é incompatível com 
a regeneração de plantas normais. Assim, a remoção destes genes do 
T-DNA é necessária para obter uma morfogênese normal das células 
transformadas. Uma linhagem de Agrobacterium, cujos genes de síntese 
de auxina e citocinina foram deletados do seu T-DNA, é conhecida 
como uma linhagem “desarmada”, pois ela não é mais capaz de induzir 
tumores em plantas (OBAPODE, 2006; SONG et al., 2012). 

O desenvolvimento de vetores baseados em Agrobacterium 
requer a conservação das extremidades direita e esquerda do T-DNA e 
da região vir, e a remoção dos genes de síntese de auxina e citocinina. 
Dessa maneira, qualquer outra nova sequência de DNA, inserida entre 
as extremidades do T-DNA, pode ser transferida e integrada no genoma 
vegetal, sem afetar a regeneração da célula transformada em uma planta 
(ISHIDA et al., 1996; OBAPODE, 2006).
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O alto peso molecular e a complexidade do plasmídeo Ti dificultam 
sua manipulação direta, exigindo o desenvolvimento de vetores 
alternativos para utilização de Agrobacterium para a transformação de 
plantas. Assim, dois sistemas de transformação foram estabelecidos: o 
sistema co-integrado e o sistema binário (CHENG et al., 2004).

Neste sistema as funções de síntese de auxina e citocinina, 
localizadas entre as extremidades esquerda e direita do T-DNA, são 
removidas por dupla recombinação e substituídas por sequências de 
DNA, geralmente derivadas do vetor de expressão Pbr322. Essas 
sequências irão fornecer a homologia necessária para uma recombinação 
simples e a formação do plasmídeo co-integrado. Fragmentos 
remanescentes do T-DNA, geralmente genes de síntese de opinas, 
também podem funcionar como região de homologia (ANDRADE et 
al., 2003; SONG et al., 2012).

O sistema co-integrado requer também a construção de um 
vetor intermediário, que é usado para a clonagem do gene a ser 
introduzido na planta. Esse vetor intermediário é manipulado em E. 
coli e, posteriormente, introduzido em uma linhagem desarmada de 
Agrobacterium. Como esse vetor intermediário é incapaz de se replicar 
em Agrobacterium, ele se co-integra com o plasmídeo Ti residente, por 
recombinação homóloga ou crossing-over com a região de homologia 
previamente introduzida entre as extremidades, como pBR322 
(ANDRADE et al., 2003). O vetor intermediário passa então a ser 
parte integrante do T-DNA, resultando na formação do plasmídeo co-
integrado. A região vir e o T-DNA modificado agem em cis, isto é, 
no mesmo plasmídeo co-integrado. A necessidade de uma homologia 
entre o plasmídeo Ti desarmado e o vetor intermediário de clonagem, 
somada à baixa frequência de recombinação homóloga, limitam 
consideravelmente o uso desse sistema (ANDRADE et al., 2003; 
CHENG et al., 2004).

O sistema binário foi desenvolvido a partir da observação de 
que o T-DNA não precisa estar fisicamente ligado (em cis) à região vir 
para que ocorra sua transferência. Nesse caso, o gene a ser introduzido 
na planta será clonado e manipulado entre as extremidades esquerda e 
direita de um vetor independente do plasmídeo Ti, chamado de vetor 
binário. Esse vetor, de baixo peso molecular e fácil manipulação, pode se 
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replicar tanto em E. coli quanto em Agrobacterium, onde sua replicação 
deve ser compatível com a do plasmídeo Ti desarmado residente. Assim, 
as proteínas da região vir codificadas pelo plasmídeo Ti desarmado 
poderão agir em trans para o reconhecimento das extremidades direita 
e esquerda do vetor binário, promovendo a transferência do T-DNA 
para o genoma vegetal (CHENG et al., 2004).

Na verdade, a galha-da-coroa e os demais tumores induzidos pelas 
agrobactérias, é consequência de um processo natural de transferência 
de DNA da bactéria para a célula vegetal, semelhante à conjugação 
bacteriana onde um fragmento de DNA plasmidial, denominado T-DNA 
(Transferred DNA), é transferido para a célula vegetal. Como as células 
vegetais feridas produzem compostos fenólicos de sinalização e defesa, 
que são reconhecidos pelas Agrobactérias que são estimuladas e ativar 
genes de virulência (vir) do plasmídeo Ti e do DNA cromossômico. 
Diversas proteínas Vir são produzidas e, como consequência, realizam 
o empacotamento do T-DNA e a clivagem do pTi, a transferência do 
T-DNA para a célula vegetal e sua integração ao genoma. A expressão 
de genes do T-DNA nas células do hospedeiro leva à manifestação do 
fenótipo transformado que é caracterizado pela formação de tumores 
(crescimento neoplásico) e pela produção de compostos denominados 
opinas que são fonte de C e N em bactérias. Podem ser produzidas 
raízes também, no caso de A. rhizogenes (ANDRADE et al., 2003; 
SONG et al., 2012).

Na transformação direta, um gene de interesse, ligado a um 
promotor que se expresse em células vegetais, é inserido em um 
plasmídeo bacteriano por meio do uso de enzimas de restrição, que 
reconhecem uma sequência de bases específicas na dupla helice de 
DNA e cortam ambas as fitas em lugares determinados. Essas enzimas 
reconhecem a sequência e hidrolizam uma ligação fosfodiester, 
em seguida o plasmídeo com o inserto é inserido na Agrobacterium 
(TSUDA K et al. 2012; SONG et al., 2012). A principal vantagem da 
transferência direta de genes é que o gene a ser inserido, sob controle 
de sinais de expressão de plantas, pode estar contido em qualquer 
plasmídeo bacteriano, enquanto que na transformação via A. tumefacies 
(transformação indireta) é necessário introduzi-lo em um plasmídeo 
Ti. A. tumefacies é cultivada junto com os pedaços de folhas por 
algumas horas em meio de cultura (co-cultivo). As bactérias são, em 
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seguida eliminadas mediante o uso de antibióticos que não afetam o 
crescimento vegetal, e as células são selecionados para a obtenção da 
planta transgênica (SONG et al., 2012).

9.Considerações finais

Com os avanços da tecnologia agrícola e o melhoramento de 
plantas, a agricultura moderna vislumbra um quadro de elevados 
resultados de desempenho das espécies cultivadas. A biotecnologia foi 
um marco de suma importância para tal avanço que o melhoramento 
de plantas passou. Várias são as vantagens e os benefícios do seu 
emprego, principalmente visando ao desenvolvimento de sistemas 
mais produtivos e sustentáveis. Então, é de suma importância para o 
melhorista, o conhecimento teórico e prático das principais técnicas 
relacionadas à biotecnologia aplicadas ao melhoramento genético 
vegetal de maneira integrada às estratégias clássicas já estabelecidas.
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1.Introdução

1.1.Sistemas integrados de produção

Grande parte das pastagens implantadas no Brasil foi estabelecida 
no contexto da integração. De acordo com Zimmer et al. (2012), nas 
décadas de 1930 e 1940, no bioma Cerrado o estabelecimento do 
capim gordura (Melinis minutiflora), colonião (Panicum maximum), 
jaraguá (Hyparhenia rufa) entre outros, era feito por meio de sementes 
ou mudas nas entrelinhas ou após as culturas de milho, arroz e feijão, 
especialmente em solos mais férteis. 

Nas décadas de 1960 e 1970, com o estímulo do governo para 
a abertura de novas áreas (expansão da fronteira agrícola), através de 
programas de crédito especiais e incentivos fiscais, essas atividades 
foram intensificadas. As pastagens de Brachiaria sp. desta época foram 
estabelecidas, com culturas anuais, geralmente o arroz de sequeiro, 
após um ou mais anos de cultivo.

Cerca de uma década mais tarde, com o início do processo de 
degradação das pastagens estabelecidas nas décadas anteriores, surgiu 
a necessidade e o interesse em recuperá-las com cultivos anuais. 
Começaram a surgir os estudos demonstrando resultados promissores 
dos sistemas integrados entre lavoura e pecuária. Com destaque para 
os sistemas Barreirão (KLUTHCOUSKI et al., 1991), e o Santa Fé 
(KLUTHCOUSKI et al., 2000).

Mais recentemente, o interesse pelos sistemas se ampliou e além 
de cultivos anuais na recuperação de pastagens houve a introdução do 

6ILPF – UM MODELO PARA AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL
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componente florestal, formando os chamados sistemas de integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF).

2.O sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF)

O primeiro estudo consumado e resultados obtidos em sistemas 
integrados de produção foram obtidos por Kluthcouski et al. (1991), 
na Fazenda Barreirão, Piracanjuba - GO de propriedade do Dr. Augusto 
Gontijo no ano agrícola de 1988 e 1989. Eles observaram que: 

“além do lucro obtido com o arroz nos dois primeiros anos, a 
associação arroz-pasto possibilitou a manutenção e ganho de peso vivo 
durante todo o ano, aumento da produção de leite, diminuição da taxa 
de mortalidade e aumento da natalidade do rebanho, mesmo no período 
da seca, além da redução acentuada de plantas daninhas e cupins”.

Por ter sido desenvolvido na Fazenda Barreirão, este sistema que 
é composto por um conjunto de tecnologias e práticas de recuperação 
de áreas degradadas ou improdutivas, embasadas no consórcio arroz-
pastagem, ficou consagrado como “Sistema Barreirão”.

Alguns anos mais tarde lançado também por Kluthcouski 
et al. (2000) surgiu o Sistema Santa Fé. Este consiste na produção 
consorciada de culturas anuais com forrageiras tropicais, em sistema de 
plantio direto ou convencional, em áreas de lavoura, com solo parcial ou 
devidamente corrigido, objetivando produzir forragem na entressafra 
e/ou palhada para o sistema plantio direto no ano agrícola subsequente. 
Eles obtiveram com o sistema aproximadamente 30 t ha-1 de matéria 
verde a cada 45 dias, sendo que em quatro cortes foi possível obter mais 
de 150 t ha-1 no período compreendido entre março e dezembro.

E como mais um estágio de evolução destas tecnologias, têm-se 
a introdução de árvores nestes sistemas integrados de produção, dando 
origem ao que é a integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

3.ILPF e os serviços ambientais

Como todo sistema de produção o sistema iLPF apresenta 
vantagens e desvantagens, as quais podem ser otimizadas e minimizadas 
respectivamente, com um bom planejamento, implantação e condução. 

Serviços ambientais (Fig. 1) são os benefícios gerados por 
ecossistemas ou por ambientes saudáveis que, de forma direta e/ou 
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indireta, são apropriados pelo homem (COSTANZA et al., 1997). 
Como exemplos de serviços ambientais destacam-se: purificação de ar e 
água; regulação dos cursos d’água; decomposição de resíduos; geração 
e renovação do solo e sua fertilidade; polinização da safra e vegetação 
natural; controle de pragas agrárias; dispersão de sementes e transação 
de nutrientes; manutenção da biodiversidade; estabilização parcial do 
clima; moderação das temperaturas extremas; ventos; auxílio a diversas 
culturas humanas; e beleza estética e riqueza da terra (UNITED 
NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2008).

Figura 1. Exemplos de serviços ambientais prestados pelo setor de florestas 
plantadas. Fonte: IBA (2015).

O principal desafio do sistema iLPF é a difusão desta tecnologia 
para os proprietários de terras. Para isso o Governo brasileiro no 
âmbito da Agricultura de Baixo Carbono cria estratégias impactantes 
à transferência de conhecimentos e tecnologias nos projetos de iLPF a 
serem desenvolvidos, como é o caso da implementação das Unidades 
de Referência Tecnológica (URT).

As URTs devem ser utilizadas como importantes ferramentas 
para a implementação de um amplo programa de treinamento, 
diferenciado e contínuo, a formação de agentes multiplicadores e a 
estruturação de uma rede de instituições, profissionais e conhecimentos 
com capilaridade suficiente para disseminar os conceitos inerentes à 
ILPF, transferir os sistemas e as tecnologias necessários e adequados a 
cada ecorregião, promovendo a inovação e a sustentabilidade agrícola.
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4.Componentes do sistema iLPF

De acordo com Varella (2008), ainda é comum verificar, em 
condições de propriedades rurais, dificuldades no manejo equilibrado 
entre os componentes do sistema, frequentemente causados pelo 
estabelecimento de espaçamentos e arranjos arbóreos inadequados ao 
desenvolvimento das espécies forrageiras.

4.1.Espécies florestais

As espécies florestais para uso em sistemas iLPF devem apresentar 
características como, bom crescimento, fuste alto, copa pouco densa, 
capacidade de fornecer nitrogênio e nutrientes à pastagem, adaptação 
ao ambiente e tolerância à seca, ausência de efeitos tóxicos sobre aos 
animais, capacidade de fornecer sombra e abrigo, controle da erosão, 
resistência a pragas, a doenças e a adversidades climáticas, além de 
possuir um valor econômico satisfatório (CARVALHO; XAVIER; 
ALVIM, 2001; FRANKE et al., 2001; NICODEMU et al., 2004).

Um manejo importante é o manejo da desrama artificial. Consiste 
na retirada de galhos vivos do terço inferior da copa da árvore, para 
evitar a morte de galhos e consequente formação de nós mortos na 
madeira. Tem a finalidade de melhorar a qualidade da madeira, melhorar 
a entrada de luz no sistema (VIANA et al., 2012) e incrementar o 
crescimento em diâmetro e consequentemente o volume.

As melhores espécies para arborização de pastagem são 
referencialmente as leguminosas, sem efeito tóxico para os animais, 
dentre outras características importantes. O problema é que, apesar da 
grande biodiversidade da flora arbórea brasileira, faltam informações 
técnicas organizadas sobre quais as melhores espécies para arborização 
de pastagens no Brasil, em especial quando se trata de espécies nativas.

Para mudar esta realidade a Embrapa Acre e Embrapa 
Rondônia lançaram o livro Guia arbopasto: manual de identificação 
e seleção de espécies arbóreas para sistemas silvipastoris. Neste livro 
são apresentadas 51 opções de espécies arbóreas nativas, classificadas 
e ranqueadas com base na sua aptidão para produção de madeira e 
fornecimento de serviços múltiplos em sistemas silvipastoris.

Na Tab. 1 são listadas algumas espécies em pesquisa avaliando-as 
em sistemas integrados de produção.
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Tabela 1. Espécies arbóreas avaliadas: sobrevivência e desenvolvimento inicial em 
um sistema silvipastoril em Campo Grande, MS. Fonte: MELOTTO et al. (2009)

Nome 
Popular Nome Científico Família Bioma/Ecossistema

Caroba Jacaranda 
cuspidifolia Cham. Bignoniaceae Cerradão

Chico-
magro

Guazuma 
ulmifolia Lamb. Sterculiaceae Cerradão, floresta estacional e 

mata ciliar

Canafístula Peltophorum 
dubium Taub.

Fabaceae – 
Caesalpiniaceae

Floresta estacional, floresta 
mesófila e mata ciliar

Copaíba Copaifera 
langsdorffii Desf.

Fabaceae – 
Caesalpiniaceae

Floresta estacional, Cerradão e 
mata ciliar

Ipê-roxo
Tabebuia 
impetiginosa 
Stanley 

Bignoniaceae Floresta estacional e cerradão

Amendoim-
bravo

Pterogyne nitens 
Tul.

Fabaceae – 
Caesalpiniaceae Floresta estacional

Angico Anadenathera 
colubrina Brenan

Fabaceae – 
Mimosaceae Floresta estacional e cerradão

Guanandi
Calophyllum 
brasilienses 
Cambess

Clusiaceae Mata ciliar e mata inundável

Aroeira
Myracrodruon 
urundeuva Fr. 
AII.

Anacardiaceae Floresta estacional e cerradão

Cedro Cedrella fissilis 
Vell. Meliaceae Floresta estacional e floresta 

mesófila

Cumbaru Dipteryx alata 
Vogel

Fabaceae - 
Faboidae Cerradão

Dentre as espécies exóticas utilizadas nos sistemas iLPF 
destaca-se espécies ou híbridos clonais do gênero Eucalyptus sp. 
(NEPOMUCENO; SILVA, 2009). 

O eucalipto destaca-se pela facilidade de cultivo, adaptação a 
diferentes condições edafoclimáticas, rápido crescimento, potencial para 
usos múltiplos, boa fonte de renda para o produtor e principalmente 
por apresentar uma arquitetura de copa que permita a sua consorciação 
tanto com a cultura quanto com o pasto (VIANA et al., 2012).

Quanto à condução do SAF, Souza (2006) sistematizando as 
experiências com iLPF na Zona da Mata Mineira apontou especificidades 
locais no consórcio com café (Coffea arabica), e uma delas foi a definição 
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de critérios para seleção de espécies com base em características que 
interferiam na sua compatibilidade com o cafeeiro. Foram feitas 
observações tais como ter um sistema radicular profundo, boa produção 
de biomassa, e outras características como a diversificação da produção 
e o caráter decíduo das espécies. O resultado do estudo orientou para 
a introdução de espécies frutíferas no sistema, demonstrando que não 
há uma regra para inserção de apenas espécies florestais. No estudo, as 
espécies arbóreas Persea americana (abacate), Luehea grandiflora (açoita-
cavalo), Inga subnuda (ingá), Zeyheria tuberculosa (ipê-preto), Senna 
macranthera (fedegoso), Erythrina sp (mulungu) e Aegiphila sellowiana 
(papagaio) foram apontadas pelos agricultores experimentadores de 
ILPF como algumas das mais compatíveis com o café.

Além das espécies citadas acima, outras espécies podem ser 
utilizadas com alto potencial em sistemas ILPF como o abacateiro (Persea 
americana), o sobraji (Colubrina sp.), o louro-pardo (Cordia tricotoma), a 
gliricídia (Gliricidia sepium), o jenipapo (Genipa americana), o pupunha 
(Bactris gasipaes), o cacau (Theobroma cacao), o palmiteiro ou juçara 
(Euterpe edulis), o açaizeiro (Euterpe oleraceae) e madeiras de lei, como 
o mogno (Swietenia macrophylla), o freijós (Cordia alliodora, Cordia 
goeldiana), a teca (Tectona grandis), o nin indiano (Azadiracta indica) 
(DaMATTA et al., 2007; LIMA et al., 2010) e a macaúba (Acrocomia 
aculeata) e o dendê (Elaeis guineensis) como palmeiras produtoras de 
frutos oleaginosos para produção de biodiesel.

5.Componente agrícola

O componente agrícola tem como função primordial no sistema 
recuperar a fertilidade do solo, assim como amortização dos custos de 
reforma da pastagem. Portanto, no ano de implantação do sistema, 
a lavoura deve ser priorizada, pois, a colheita dessa primeira safra 
contribuirá para a redução do custo (COELHO JÚNIOR et al., 2008), 
e a fertilização desta deixará os nutrientes residuais, responsáveis pela 
nutrição do pasto que virá na sequência (ALVARENGA et al., 2010).

As culturas do milho e do sorgo, tanto para produção de grãos 
quanto para silagem, são destaques dentro da iLPF, pelo potencial que 
apresentam em qualquer tamanho de propriedade. Além disso, outras 
culturas possuem vantagens comparativas que as diferenciam, por 
exemplo, da soja ou do arroz (ALVARENGA et al., 2010). 
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6.Componentes pecuários

A forrageira é rapidamente formada, devido principalmente ao 
aproveitamento do fertilizante da cultura agronômica e/ou florestal, 
resultando normalmente em maior produtividade por área e melhor 
qualidade nutricional do pasto.

Vale ressaltar que elas não devem apenas ser tolerantes ao 
sombreamento. É necessário que apresentem boa capacidade produtiva 
e nutricional, sejam adaptadas ao manejo e às condições edafoclimáticas 
(GUIMARÃES, 2011). Na Tab. 2 são indicadas forrageiras já testadas 
em sistemas ILPF.

Tabela 2. Indicação de espécies forrageiras quanto tolerância à sombra em sistemas 
silvipastoris (SSP). Fonte: VARELLA et al. (2009)

Axonopus catharinensis Avena strigosa

Brachiaria brizantha cv. Marandu Bromus catharticus

Brachiaria decumbens cv. Basilisk Digitaria decumbens

Bromus auleticus Hemarthria altíssima cv. Florida

Dactylis glomerata Lolium multiflorum

Digitaria diversinervis Lotus corniculatus

Lotus pedunculatus cv. Maku Medicago sativa

Panicum maximum cv. Aruana Paspalum dilatatum

Panicum maximum cv. Mombaça Paspalum notatum

Panicum maximum cv. Tanzânia Trifolium pratense

Paspalum conjugatum Trifolium repens

Paspalum regnelli Trifolium subterraneum

Com relação aos animais, vale ressaltar que a presença de bovinos 
e/ou ovinos em plantações de eucalipto não reduziu o crescimento/
sobrevivência das árvores; reduziu o risco de incêndios e a necessidade 
de capinas, além de reduzir o custo de manutenção das árvores 
(NICODEMU et al., 2004).

No entanto, bovinos quebram ramos, galhos e troncos de árvores 
jovens, que ainda não suportam a carga do corpo do animal (FIKE 
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et al., 2004), podendo essas ações comprometer o estabelecimento 
adequado das árvores, o que dificulta a implantação do sistema 
silvipastoril (PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2012). De acordo ainda 
com Porfírio-da-Silva et al. (2012), a quebra de troncos e a quebra de 
ramos, podem ser minimizados adequando a categoria animal, a idade 
do povoamento florestal. Animais mais jovens são menores e, portanto, 
não têm peso suficiente para quebrar troncos pelo fato de encostá-los, 
e nem possuem altura suficiente para abocanhar as folhas da árvore 
depois do desbaste. 

 7.Modelos ou arranjos de sistemas iLPF

As possibilidades de combinação entre os componentes do sistema 
são muitas e os ajustes fazem-se necessários, dependendo do interesse do 
produtor e dos aspectos edafoclimáticos e mercadológicos. Para energia 
(carvão), madeira para escoras, postes ou toras para serrarias, o número 
de árvores por unidade de área irá diminuindo, respectivamente, bem 
como aumentando os espaçamentos. Havendo maior interesse pela 
produção agrícola deve-se adotar maior espaçamento entre as linhas 
de árvores, como forma de diminuir o sombreamento nas faixas de 
plantios das lavouras. 

Os arranjos do sistema iLPF consistem em diferentes layouts que 
o componente florestal pode ser disposto no campo. Basicamente é em 
função de três fatores, direção de plantio, número de linhas nos renques 
e espaçamento entre renques.  A disposição destes arranjos é de suma 
importância para o sistema, pois determinarão a condição do ambiente 
luminoso para o crescimento das culturas e forrageiras desde o plantio 
até a colheita das árvores (VARELLA et al., 2009).

Em função destes três fatores há uma infinidade de modalidades 
de arranjos nos sistemas iLPF. Havendo maior interesse pela produção 
agrícola deve-se adotar maior espaçamento entre as linhas de árvores, 
como forma de diminuir o sombreamento nas faixas de plantios 
das lavouras. Dependendo do destino que será dado a madeira o 
número de árvores por unidade de área irá diminuir ou aumentar. 
As pastagens de forma geral ajustam-se bem a diferentes arranjos das 
árvores, possibilitando uma maior flexibilidade ao componente animal. 
Lembrando-se que cada componente deve ser manejado de acordo com 
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suas necessidades, para que se tenham produtividades satisfatórias.
De acordo com Nepomuceno e Silva (2009), no estado do 

Paraná 74,4% dos sistemas iLPF estão organizados, isoladamente, 
na modalidade “renques em nível com linha simples”, a modalidade 
“bosquetes” foi observada em 11,6%, o plantio em “renques simples” 
(sem orientação definida) e “renques em nível com linha dupla” foi 
identificado em 4,7% das propriedades.

A disposição de plantio dos renques deve ser em nível, pois, é 
um método cultural eficiente na redução da erosão do solo e perda de 
água por escoamento superficial (ALVARENGA; VIANA; GONTIJO 
NETO, 2012). No entanto, o plantio na direção leste-oeste, além 
de propiciar um menor sombreamento às culturas consorciadas, 
normalmente coincide com a direção dos ventos dominantes, 
favorecendo a ventilação de todos os extratos da vegetação, podendo 
ainda minimizar os problemas fitossanitários da parte aérea do sistema 
como um todo (ALVARENGA et al., 2010).

Pelo fato dos sistemas integrados apresentarem menor número 
de árvores por hectare, surgiram os plantios do componente arbóreo 
em fileiras duplas e triplas, permitindo maior incidência de radiação nas 
entrelinhas das árvores sem redução drástica da população de árvores 
(VARELLA et al., 2009).

E por último a distância entre os renques das árvores é determinada 
levando em consideração o espaço necessário para o plantio de culturas 
e seus tratos culturais (SOARES; SARTORI; ADAMI, 2009), além, do 
interesse ou objetivos que se pretende com o projeto. Havendo maior 
interesse pela produção agrícola deve-se adotar maior espaçamento 
entre os renques, como forma de diminuir o sombreamento nas faixas 
de plantios das lavouras. 

A procura por celulose na região do cerrado brasileiro tem 
incentivado o plantio de árvores em fileiras duplas ou triplas, espaçadas 
de 8 a 14 metros (MACEDO, 2009), arranjos com linhas triplas 
(3 x 1,5) e 14 m entre renques e (3 x 1,5) e 36 m entre renques 
proporcionam luminosidade suficiente para o bom desenvolvimento 
de plantas forrageiras entre os renques (VARELLA et al., 2009). 

O número de linhas por renque e a distância entre os renques 
determinam a densidade de árvores e a área disponível para a utilização 
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com a cultura e pastagem. São grandes as variações, podendo ser 
verificadas nas Tab. 3 e 4.

Tabela 3.  Arranjos e espaçamentos arbóreos implantados no Sul do Brasil em 
sistemas de integração floresta pecuária. Fonte: Adaptado de VARELLA et al. 
(2009)
Arranjo de árvores Espaçamento entre árvores 

(m)
Observação

Fileiras simples 3x2; 3x3; 3,5x3,5; 6x2; 
5x5; 7x7; 9x3; 10x2; 15x3

Populações que variam de 1666 a 222 
árvores por hectare.

Fileiras duplas 10x2x2 População de 833 árvores por hectare.

Fileiras triplas 10x2x2; 20x3x1,5; 
40x3x1,5

Populações que variam de 1000 a 500 
árvores por hectare.

Tabela 4. Arranjos e densidades de árvores e a porcentagem de área ocupada pelo 
componente arbóreo. Fonte: ALVARENGA et al. (2010)
Distância 
entre renques 
(m)

Nº de 
linhas por 
renque

Espaçamento 
entre plantas 
(m)

Nº de 
árvores por 
hectare

Área 
ocupada 
por árvores 
(%)

Área 
ocupada por 
culturas (%)

10 2 2x2 833 33 67

15 2 2x2 588 24 76

20 2 2x2 455 18 82

20 7 3x2 729 44 56

20 7 2x2 1094 44 56

10 1 10x2 500 20 80

10 1 10x4 250 20 80

8.Implantação dos sistemas iLPF

Toda atividade agrícola requer cuidados no planejamento, pois 
as estratégias de manejo da atividade deverão estar delineadas antes 
mesmo da sua implantação. Não é diferente para o sistema iLPF.

O planejamento das atividades envolvidas na exploração da 
cultura agrícola, do componente florestal e da pecuária, requer dos 
técnicos e produtores o conhecimento de demanda de mercado local e 
regional, dos centros consumidores e do direcionamento que será dado 
aos produtos gerados e aqueles relacionados aos serviços ambientais. 
Também é importante levar em consideração o recurso disponível 
para o investimento, as características do solo e clima onde o projeto 
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será implantado, a logística existente na propriedade, a experiência do 
produtor e os impactos ambientais das atividades envolvidas (VIANA 
et al., 2012).

A implantação dos componentes florestais envolve operações 
desde o preparo do solo até o completo estabelecimento das mudas e o 
efetivo fechamento do dossel, que ocorre no segundo ou terceiro ano 
após o plantio. A espécie a ser usada dependerá da destinação final da 
madeira, sendo mais recomendável o uso de espécies adaptadas para a 
região de plantio.

Áreas disponíveis
Available areas

Preparo do solo
Tillage

Melhoramento genético
Genetic improvement

Mudas
Seedlings

Plantio e manutenção
Planting and maintenance

Figura 2. Esquema do plantio de árvores e produção de madeira. Fonte: os autores.

Os tratamentos silviculturais são empregados na cultura de 
Eucalyptus, no Brasil, com o intuito de definir a qualidade da madeira. 
Essas operações seguem recomendações técnicas avançadas, incluindo 
diversos itens com vistas a reduzir custos e impactos ao meio ambiente 
(Fig. 2). Os passos iniciais abrangem a escolha da área, preparo do 
solo, escolha e adoção de mudas de espécies melhoradas e adaptadas à 
região de plantio, e também afinadas com a destinação final da madeira, 
e seguindo-se o plantio e manutenção apropriados. O sistema de 
cultivo mais comum é o que leva em conta a mecanização máxima das 
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atividades. O limite de mecanização da área para a segura execução de 
cada atividade com trator pode ser definida teoricamente pelo centro de 
gravidade do trator, conforme relatado em Pereira et al. (2011).

Quando em plantios comerciais em larga escala, realiza-se 
o plano de manejo (Fig. 3). Pode ser organizado em três etapas. Na 
primeira, faz-se o zoneamento ou divisão da propriedade florestal em 
áreas exploráveis; áreas de preservação permanente e áreas inacessíveis 
à exploração. A segunda etapa consiste no planejamento das estradas 
secundárias que conectam a área de exploração às estradas primárias. 
Na terceira etapa, divide-se a área alocada para exploração em blocos 
ou talhões de exploração anual.

Figura 3. Modelo da sequência das operações florestais, adotado no plantio e 
manutenção de florestas plantadas. Fonte: os autores.

9.Incentivos governamentais ao sistema iLPF

A integração lavoura-pecuária-floresta é uma das tecnologias 
incentivadas pelo Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 
(Programa ABC). O Programa ABC foi criado em 2010 pelo Governo 
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Federal e concede benefícios e créditos para os agricultores que querem 
adotar técnicas agrícolas sustentáveis. A taxa de juros do Programa é a 
menor fixada para o crédito rural destinado à agricultura empresarial é 
de 5,5% ao ano. O prazo de pagamento pode chegar a 15 anos. Além 
do sistema de ILPF, o Programa ABC também incentiva iniciativas 
relacionadas ao plantio direto na palha, fixação biológica de nitrogênio, 
recuperação de áreas degradadas, plantio de florestas e tratamento de 
resíduos animais.

10.Considerações finais

O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma 
alternativa para a não expansão do desmatamento na fronteira agrícola 
brasileira. É promissora para a recuperação e renovação de pastagens e 
áreas degradadas, visto que integra os componentes florestal, agrícola e 
pecuário no sistema somando para melhoria das características químicas, 
físicas e biológicas do solo. Sem falar no benefício econômico com 
geração de renda e diversificação da atividade agrícola na propriedade.

É uma tecnologia que vem sendo incentivada pela política 
agrícola nacional, pois está sustentado nos pilares da sustentabilidade. 
No entanto, ainda necessita de muitas pesquisas para que sejam 
respondidas todas as perguntas que possam surgir no meio rural.

É uma atividade rural como qualquer outra, por isso requer 
planejamento e dedicação para que se tenha o sucesso esperado, 
principalmente em relação ao componente florestal, que muitas vezes é 
relegado ao segundo plano.
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1-Introdução

1.1.Utilização das sementes

As sementes têm papel essencial no ciclo de vida das plantas, 
pois é através da reprodução sexuada que há incremento na 
variabilidade genética das populações naturais. A produção de mudas 
nativas a partir de sementes é um método economicamente viável e 
ambientalmente sustentável desde que as regras para coleta sejam 
seguidas (para instruções veja Davide & Silva, 2008). Quanto maior 
a variabilidade genética das mudas produzidas maiores serão suas 
chances de sobrevivência e estabelecimento em áreas com diferentes 
tipos de alterações antrópicas e restrições de recursos naturais. Visando 
métodos de produção de alimentos com menor impacto sobre o meio 
ambiente, sistemas mais eficientes de produção estão sendo empregados 
utilizando medidas condizentes com a agricultura sustentável, como 
os sistemas de produção integrados (por exemplo, integração lavoura-
pecuária-floresta). Nos sistemas de produção em monocultivo comuns 
da agricultura convencional, as sementes ganham papel de destaque. 
Independente da produtividade de uma propriedade rural as sementes 
são o insumo mais importante, e sua qualidade é determinante para o 
sucesso do empreendimento. Adquirir sementes de qualidade, com alta 
porcentagem de germinação e vigor, além de serem tolerantes a eventuais 
estresses abióticos que podem ocorrer após a semeadura nem sempre 
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é uma tarefa simples. Para dar este suporte aos produtores, empresas 
de sementes estudam a fundo a sua fisiologia, conhecendo cada vez 
mais detalhadamente seus processos metabólicos a fim de desenvolver 
tecnologias capazes de incrementar cada vez mais o potencial produtivo 
das espécies. Assim, neste capítulo abordaremos temas envolvidos 
com a fisiologia de sementes que poderão ser aplicados à tecnologia e 
produção sustentável de sementes.

2.Estrutura das sementes

Uma semente madura é formada basicamente por tegumento, 
embrião e/ou endosperma (ou perisperma) (Fig. 1). O embrião é 
composto por cotilédone (s) e eixo hipocótilo radícula. O embrião dará 
origem a uma nova planta e, para isto, é protegido pelo tegumento e 
pode ser nutrido por reservas armazenadas em tecido extraembrionário 
– endosperma – ou no próprio embrião – cotilédones. As sementes 
em que as reservas estão estocadas no endosperma são denominadas 
albuminosas e as sementes que não contêm endosperma são denominadas 
exalbuminosas. Embriões de espécies de dicotiledône (feijão, soja, etc.) 
apresentam dois cotilédones, enquanto embriões de monocotiledôneas 
(gramíneas, milho, palmeiras, etc.) apresentam somente um cotilédone. 
Outras estruturas podem ser encontradas nas sementes, como arilos 
e carúncula, ou até mesmo estruturas pertencentes ao fruto, mas que 
se mantém unidas às sementes após a dispersão. Pode-se citar como 
exemplo o grão de milho, que é um fruto do tipo cariopse e não uma 
semente. A estrutura e morfologia das sementes e frutos são caracteres 
de alto valor taxonômico, sendo assim, importantes para identificação 
das diferentes famílias botânicas existentes. 
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Figura 1. Corte transversal de uma semente pré-embebida de lobeira 
(Solanumlycocarpum, Solanaceae) evidenciando suas estruturas.

3.Germinação de sementes

A germinação pode ter diferentes definições de acordo com 
sua finalidade. Se a atividade de interesse é a produção de mudas, a 
germinação é caracterizada pela emergência da plântula do solo.  Se 
interessar saber a qualidade da semente, o analista de sementes considera 
germinada aquela semente que produziu uma plântula normal (Davide& 
Silva, 2008). Porém, considerando-se sua fisiologia, determina-se que 
o processo germinativo abrange todos os eventos que se iniciam com 
a embebição das sementes e terminam com o alongamento do eixo 
embrionário (Bewley & Black, 1994), isto é, quando há protrusão 
radicular. Em sementes ortodoxas a embebição apresenta-se em um 
padrão trifásico (Bewley,1997) (Fig. 2).A entrada de água nas sementes 
permite a retomada do metabolismo que foi reduzido no final da 
maturação com o objetivo de manter a viabilidade das sementes em 
condições adversas para a germinação (baixa oxigenação e umidade, 
temperaturas não ideais, etc.).Porém, a secagem ao final da maturação 
ocorre apenas em sementes ortodoxas e algumas intermediárias, sendo 
uma das características utilizadas na classificação fisiológica de sementes. 
Esta classificação será melhor discutida no tópico ‘Armazenamento de 
Sementes’.
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Figura. 2. Processo de germinação de sementes ortodoxas em relação à absorção 
de água e consequente aumento no peso fresco até a protrusão da radícula.

De acordo com Bewley et al. (2013) as sementes ortodoxas não 
dormentes apresentam um padrão de embebição trifásico (três fases). A 
fase I consiste em uma rápida absorção de água devido ao alto potencial 
mátrico das sementes, um processo puramente físico, que leva ao rápido 
aumento do peso fresco. Nesta fase ocorre também a lixiviação de solutos, 
reparo das mitocôndrias, síntese de proteínas (mRNA pré-existente) e 
reparo do DNA. Na fase II há estagnação do ganho de peso apesar da 
absorção de água ainda acontecer. Neste estágio, o metabolismo da 
semente encontra-se ativo, porém não há expansão nem divisão celular. 
Além dos eventos que ocorrem na fase I, a fase II é marcada pela 
síntese de novos mRNAse metabólitos em detrimento dos estímulos 
ambientais recebidos pelas sementes adicionalmente à mobilização de 
reservas armazenadas durante a fase de maturação. A fase III é marcada 
pela protrusão radicular com pronunciado aumento no peso fresco da 
semente em decorrência da absorção de grande quantidade de água 
devido à expansão e, em alguns casos, da divisão celular.  Todos os 
eventos que ocorrem a partir da fase III são considerados eventos 
pós-germinativos, inclusive a emergência da parte área da plântula 
na superfície do solo. As estruturas que emergem do solo podem ser 
usadas para classificar a germinação em epígea ou hipógea. Considera-
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se germinação epígea quando os cotilédones ultrapassam a superfície 
do solo e hipógea quando os cotilédones permanecem abaixo do nível 
do solo e apenas o epicótilo emerge.

4.Tratamentos pré-germinativos (priming)

O condicionamento fisiológico ou priming é um tratamento 
pré-germinativo aplicado em sementes que consiste em controlar a 
quantidade e/ou velocidade da absorção de água durante a germinação 
(Heydeckeret al., 1973, Bradford, 1986, McDonald, 2000, Marcos 
Filho, 2005, Chen et al., 2010). O metabolismo das sementes 
que passam pelo priming atua como se enfrentasse uma situação de 
restrição hídrica,gerando produtos para proteger as sementes deste 
estresse, como açúcares e proteínas, caracterizados como uma das 
respostas de alarme nas plantas. É importante que este estresse não seja 
muito severo e/ou muito prolongado, causando danos irreparáveis no 
aparato metabólico celular. Dentre as vantagens do priming destacam-
se a sincronia e aceleração da germinação, quebra de dormência, 
uniformização metabólica de lotes de sementes e indução de tolerância 
ao estresse hídrico em sementes e plântulas (McDonald, 2000, Zhu, 
2002, Farooq et al., 2009, Chen, et al., 2010). 

Existem vários tipos de condicionamento fisiológico, como 
por exemplo, hidro-condicionamento, osmo-condicionamento, matri-
condicionamento, e o método do tambor (Marcos Filho, 2005), 
sendo os dois primeiros os mais utilizados e serão explorados neste 
capítulo. Basicamente, o hidro-condicionamento consiste no controle 
da quantidade final de água disponível para o lote de sementes, não 
envolvendo o controle da velocidade da entrada de água nas sementes. 
Já o osmo-condicionamento consiste na imersão das sementes em 
soluções de potencial osmótico conhecido, neste caso, além do controle 
da quantidade de água que será absorvida pela semente também controla-
se a velocidade de absorção. Quanto mais concentrada é a solução 
osmótica mais lentamente e menor quantidade de água a semente irá 
embeber. As substâncias osmóticas mais utilizadas são polietilenoglicol, 
manitol e sais orgânicos. O polietilenoglicol é muito utilizado por ser 
uma substância inerte (não será absorvida pelas sementes) e de fácil 
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manuseio. A solução deve apresentar potencial osmótico adequado 
para evitar a protrusão da radícula, porém deve ser capaz de estimular 
as atividades metabólicas que ocorrem nas fases iniciais do processo de 
germinação (Bradford, 1986, Khan, 1992, Marcos Filho, 2005). 

São vários os fatores que afetam a qualidade do condicionamento 
fisiológico de sementes, dentre eles pode-se citar o tempo de exposição 
(Pill&Finch-Savage, 1988), temperatura e potencial osmótico da 
solução (Haigh& Barlow, 1987), natureza da solução de embebição 
(Bradford, 1986), secagem pós-tratamento (Taylor et al., 1998) e 
qualidade inicial do lote tratado (Nascimento, 1998). Efeitos positivos 
do priming são evidentes em sementes sob condições de estresse 
como já foi demonstrado em alguns trabalhos (Eira & Marcos Filho, 
1990,Kaur et al., 2002, Kaya et al., 2006, Casenave&Toselli, 2007, 
Patenè et al., 2008). Desta maneira, o condicionamento fisiológico 
pode ser usado para conferir às sementes uniformidade na germinação 
e resistência a diferentes tipos de estresse, melhorando seu desempenho 
sob condições adversas como, por exemplo, em baixa disponibilidade 
de água (Marcos Filho, 2005).

5.Dormência em sementes

Algumas sementes podem não ser capazes de germinar mesmo 
quando expostas a condições adequadas para que isso ocorra, devido 
à presença de dormência. Esta incapacidade de germinar pode ser 
conferida tanto ao embrião quanto às estruturas externas a ele, sendo 
classificada em cinco diferentes tipos de acordo com Baskin&Baskin 
(2004): fisiológica – quando o embrião não tem potencial de 
crescimento para germinar; morfológica – relacionada ao tamanho e 
desenvolvimento do embrião; morfofisiológica – combinação dos dois 
tipos anteriores de dormência; física – quando o fruto ou a semente são 
impermeáveis à agua; e combinada – combinação entre a dormência 
física e fisiológica. A dormência em sementes é uma característica 
desenvolvida pelas plantas para garantir que sua prole encontre 
condições ideais tanto para germinação quanto para o estabelecimento 
das plântulas, além de distribuir a germinação ao longo do tempo por 
dessincronizar a germinação. É muito comum que sementes dispersas 
no final da estação chuvosa (verão) possuam algum tipo de dormência, 
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que é superada com variações de temperatura e umidade específicas da 
estação seca (inverno), germinando assim que a nova estação chuvosa 
inicie. Essa estratégia garante que as plântulas terão mais tempo de 
abundância hídrica durante seu desenvolvimento, ao contrário do que 
aconteceria caso tivessem germinado logo após a dispersão. Apesar 
da evidente importância ecológica, a dormência pode representar um 
sério problema para a agricultura devido ao atraso e à desuniformização 
da germinação e, portanto, tratamentos pré-germinativos podem ser 
utilizados para evitar perda de produtividade agrícola.

Cada um dos tipos de dormência citados anteriormente requer 
tratamento pré-germinativo específico para permitir que as sementes 
germinem. Assim, esta característica deve ser avaliada anteriormente à 
utilização de sementes para produção de mudas ou semeadura direta, 
visando aumentar o potencial e uniformidade da produção. Alguns 
dos principais métodos empregados na superação da dormência em 
sementes são:

1. Imersão em água quente – utilizado para superar a dormência 
física;

2. Escarificação mecânica (com auxílio de lixa, para remoção de 
partes do tegumento) e química (com a imersão das sementes 
em ácidos, como ácido sulfúrico) –ambos os métodos para 
superação da dormência física das sementes;

3. Estratificação (manutenção das sementes em condição 
úmida) quente ou fria – empregado para superação da 
dormência fisiológica em sementes;

4. Imersão em solução de giberelina (hormônio vegetal) 
ou peróxido de hidrogênio (H2O2) – para a superação da 
dormência fisiológica.

Os métodos para superação de dormência podem variar entre 
espécies que possuem o mesmo tipo de impedimento, sendo necessária 
a realização de pré-testes para determinação do método mais eficiente 
para a espécie de interesse. Para mais informações relacionadas aos 
diferentes métodos de superação de dormência verificar em Bonner et 
al. (1994), Fowler &Bianchetti (2000) e Baskin&Baskin (2004).
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6.Armazenamento de sementes

As sementes são classificadas em três categorias de acordo 
com a capacidade de tolerar a dessecação e o armazenamento em 
temperaturas abaixo de zero (Roberts, 1973, Elliset al., 1990) (Fig. 
3). Sementes que toleram secagem até cerca de 7% de teor de água 
e o armazenamento prolongado em temperaturas abaixo de zero são 
classificadas como ortodoxas. Já as que não suportam redução do 
teor de água e perdem viabilidade quando seu conteúdo de água se 
aproxima de 20% são classificadas como recalcitrantes. Estas sementes 
também não suportam o armazenamento por longos períodos mesmo 
em temperaturas acima de zero (Roberts, 1973). Determinadas 
sementes apresentam características destas duas classes. São capazes 
de tolerar redução no conteúdo de água a níveis abaixo do suportado 
por sementes recalcitrantes, mas não tão drástico quanto à redução que 
ocorre em sementes ortodoxas. Esta capacidade de redução no conteúdo 
de água permite com que estas sementes sejam armazenadas em 
temperaturas baixas, porém, acima de zero. Sementes que possuem este 
comportamento são classificadas como intermediárias (Elliset al. 1990, 
1991). No entanto, Farrantet al. (1988) evidenciaram a dificuldade de 
acondicionar as espécies em apenas três categorias devido a diferenças 
no comportamento das sementes de diferentes espécies, relatando então 
a existência de um continuum de tolerância à dessecação (Fig. 3) em 
que as diferentes espécies apresentam comportamento entre extrema 
recalcitrância e ortodoxia.

Figura 3. Comportamento das sementes em relação à capacidade de tolerar a perda 
de água e o armazenamento (baseado em Farrant et al., 1988).

O termo ‘dessecação’ é utilizado em referência à secagem 
extrema, e em sua definição, tolerância à dessecação é a habilidade 
de recuperar a atividade metabólica normal com a reidratação após a 
quase total perda de água do protoplasma celular (Oliveret al., 2000, 
Hoekstra et al., 2001). Esta é uma característica apresentada tanto pela 
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parte reprodutiva (neste caso, as sementes) como pela parte vegetativa 
(folhas) de algumas plantas (Bewley, 1979, Alpert, 2005, 2006). Deste 
modo, as sementes (ou mesmo a planta) podem resistir a condições 
ambientais adversas, dando continuidade ao ciclo de vida da planta 
após este período (Alpert, 2000; Oliver et al., 2000).

A tolerância à dessecação é adquirida ao final do desenvolvimento 
da semente, em sementes ortodoxas, posteriormente ocorrendo uma 
rápida diminuição do conteúdo de água (Dasgupta et al., 1982, 
Bradford, 1994, Buitink et al. 2003). Esta tolerância diminui ao longo 
da germinação, aumentando a sensibilidade das sementes à dessecação 
com o decorrer do processo germinativo (Dasgupta et al., 1982, 
Senaratna&Mckersie, 1983, Buitink et al., 2003, Fariaet al., 2005). 
Assim, as sementes ortodoxas são tolerantes à dessecação ao final do 
estádio de maturação e durante o início do processo germinativo. Com 
o avanço da germinação, inicia-se uma redução da capacidade de tolerar 
a dessecação até o momento em que as sementes ortodoxas em processo 
de germinação comportam-se como sementes recalcitrantes (Buitinket 
al., 2003, Bradford, 1994, Leprince et al., 1993).

A maioria das sementes de espécies agrícolas apresenta 
comportamento ortodoxo, sendo possível o armazenamento por 
períodos prolongados sem a perda da viabilidade das sementes. 
O comportamento das sementes durante o armazenamento está 
estritamente relacionado com o ecossistema em que a espécie habita e 
com a época de dispersão, configurando uma adaptação ao ambiente que 
complementa as estratégias de dispersão, visando ao estabelecimento 
das plântulas. Conhecer a classificação de sementes quanto ao 
armazenamento permite o desenvolvimento de metodologias para 
criação de bancos de germoplasma de espécies agrícolas e de estratégias 
para conservação ex-situ de espécies nativas, principalmente aquelas 
ameaçadas de extinção. 
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1. Introdução

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos com 
uma produção de quase 200 milhões de toneladas na safra 2015/2016 
(CONAB, 2016). Para alcançar essa produtividade foi necessário o uso 
de aproximadamente 30 milhões de toneladas de fertilizantes químicos 
de origem mineral, dos quais 75% são importados, segundo a média 
dos últimos cinco anos (ANDA, 2016).

Quando se detalha cada componente químico, são importados 
em média 73% do fertilizante nitrogenado, 34% do fertilizante 
fosfatado e 90% do fertilizante potássico (IPNI, 2016). Infelizmente 
essa dependência externa de fertilizantes deixa o país, sempre em 
situação de risco, totalmente à mercê dos preços internacionais e dos 
efeitos do câmbio, sem condições de equilibrar melhor esses preços em 
anos de crise. 

Como exemplo do ocorrido na crise do mercado de fertilizantes 
em 2008. Segundo relatório estatístico anual da ANDA, esse foi o ano 
em que os preços dos adubos químicos tiveram um aumento vertiginoso, 
amargando enormes prejuízos para o agronegócio brasileiro. Buscando 
uma maior sustentabilidade desse mercado nacional o Ministério da 
Agricultura propôs o Novo Plano Nacional de Fertilizantes com a 
finalidade de estruturar a política nacional de produção e importação 
de fertilizantes.

O objetivo desse Plano é diminuir a dependência externa da 
agricultura brasileira de matérias-primas até o final desta década. 

O MERCADO DE FERTILIZANTES E AS 
VANTAGENS TECNOLÓGICAS 

ENVOLVENDO OS ORGANOMINERAIS
8
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A estratégia envolve a construção de usinas de nitrogenados para a 
produção de ureia, o estímulo à busca de novas jazidas de fósforo e 
potássio, bem como a exploração daquelas já conhecidas e das que estão 
em condições de extração. 

Relatórios do Ministério de Minas e Energia mostra-se favorável 
ao aumento da produção interna de adubos no Brasil.Com a descoberta 
de novas jazidas de potássio no Mato Grosso, na Amazônia e nas costas 
da Bahia, do Espírito Santo e de Sergipe. Além da descoberta de que o 
pré-sal é fonte de recursos naturais como petróleo, gás natural e rochas 
ricas em potássio. Criando assim uma nova fronteira para a produção 
de fertilizantes no Brasil e no mundo, pois esses recursos podem ser 
usados para a produção de adubos nitrogenados e potássicos.

Entretanto, essa não é a única frente do Novo Plano Nacional 
de Fertilizantes que junto com a Rede FertBrasil e outras entidades 
de pesquisa, têm fomentado o desenvolvimento de outros nichos 
de mercado para diminuir a dependência brasileira de fertilizantes. 
Buscando o uso de Rochas Alternativas como fonte de nutrientes para 
as plantas e o desenvolvimento de novas tecnologias para o aumento da 
eficiência agronômica dos fertilizantes (N P K) convencionais.

O uso de rochas alternativas fundamenta-se no principio 
de que elas são comumente encontradas no Brasil, assim como as 
Rochas Calcárias (BENITES et al., 2010). Um exemplo do uso de 
rochas alternativas como fonte de nutrientes para as plantas cita-se o 
Verdete. Rocha com porcentagem de K2O que varia entre 6 e 14%, 
comum na região central de Minas Gerais (PIZA et al., 2009). Rocha 
essa que quando passa por um tratamento térmico tem a destruição 
das estruturas cristalina dos seus minerais de potássio, tornando os 
compostos com potássio mais disponíveis aos vegetais (SOUZA et al., 
2009; ORIOLI JUNIOR et al.,2009).

Agora, o desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar 
a eficácia agronômica dos fertilizantes, baseia-se na dificuldade 
encontrada pelas plantas em absorver os nutrientes disponibilizados 
pelos adubos convencionais. Onde os nutrientes não absorvidos pelas 
plantas ou pela CTC do solo podem sofrer processos de perdas naturais 
de três tipos, diminuindo a sua disponibilidade: 

• Microbiano: nitrificarão, desnitrificação, imobilização;
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• Químico: troca, fixação, precipitação, hidrólise;
• Físico: lixiviação, escorrimento, volatilização.
As perdas microbianas acontecem principalmente com o 

nitrogênio que além de ser o elemento mais exigido pela planta é também 
o que requer maior atenção em seu manejo, decorrente do dinamismo 
deste nutriente no sistema solo-planta-microrganismos (BORGES et 
al., 1999). Perdas através dos processos de lixiviação, volatilização e 
escorrimento superficial, fazem com que as dificuldades de mantê-lo 
disponível para a cultura sejam ainda maiores (GODEFROY et al., 
1975).

Quanto ao Potássio os solos brasileiros além de serem pobres 
em minerais que contenham esse nutriente, ainda apresenta baixa 
capacidade de retenção de cátions, favorecendo a lixiviação do K para 
fora da zona de crescimento radicular (VILELA et al., 2004; CURI 
et al., 2005). Outro problema quanto ao potássio para o Brasil está 
relacionado ao alto índice de importação de KCl, que apresenta uma 
enorme desvantagem devido sua alta solubilidade em água, ocasionando 
assim um aumento da perda do K por lixiviação.Outra desvantagem 
a respeito desse nutriente se deve ao alto índice salino presente neste 
fertilizante, o que pode causar danos significativos à germinação das 
sementes ou ao crescimento radicular das plantas quando aplicado de 
forma localizada ou em períodos de seca (KORNDÖRFER, 2006).

Embora o fósforo seja o macronutriente requerido em menor 
quantidade pela maioria das culturas, é o fertilizante mineral mais 
aplicado nas lavouras devido aos solos conterem muito pouco P total 
(FERNANDEZ et al., 2007), dos quais apenas 0,1% está disponível 
para as plantas (ZOU et al., 1992). Assim, o P tem de ser aplicado ao 
solo na forma solúvel pelos fertilizantes fosfatados, onde apenas uma 
parte é utilizada pelas plantas e o restante é rapidamente convertido 
a complexos insolúveis (MEHTA et al., 2014) devido a reações de 
precipitação e fixação com Al3+ e Fe3+ (KHAN et al., 2009). Qureshi 
et al., (2012) afirmam que estes complexos de íons metálicos chega a 
precipitar cerca de 80% do P que os fertilizantes acrescentam à lavoura, 
ou seja, a eficiência de recuperação do P é de não mais que 20%. 

As elevadas perdas de fertilizantes minerais (N P K) acontecem 
devido às diferentes maneiras de se aplicar tais produtos,em 
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consequência da falta de qualidade deles e também devido ao manejo 
empregado na sua distribuição (RAMBO et al., 2004). Para minimizar 
essas perdas,a pesquisa desenvolveu novas tecnologias na produção de 
fertilizantes, como os fertilizantes polimerizados e os organominerais, 
gerando um crescente aparecimento destes novos produtos no mercado 
(ROCHETTE et al., 2009).

Os fertilizantes polimerizados possuem o objetivo de diminuir as 
perdas naturais por lixiviação, volatilização e fixação, potencializando 
a ação do fertilizante com base nas propriedades químicas que os 
polímeros podem proporcionar (ROCHETTE et al., 2009). Enquanto 
os organominerais buscam diminuir essas perdas potencializando a ação 
dos fertilizantes minerais baseando-se nas propriedades físico-químicas 
da matéria orgânica (ASSIS; BACILIERI, 2016).

Nesse contexto os organominerais estão se destacando, pois 
além de melhorar a eficiência agronômica dos fertilizantes (N P K) 
convencionais, ainda atende uma preocupação crescente da sociedade 
sobre a degradação do meio ambiente ocasionada pela perca destes 
adubos (KHAN et al, 2014). Outro fator ambiental que vem 
incentivando a produção dos organominerais se deve ao fato deste 
setor criar uma alternativa de descarte racional do grande volume de 
dejetos da criação intensiva de aves e suínos e pela utilização de resíduos 
agroindustriais na maioria das vezes inutilizados pelos produtores.

O suprimento simultâneo de minerais e matéria orgânica 
às plantas é outro fator que tem impulsionado o mercado dos 
organominerais, pois têm sido visto como opção para redução dos 
custos de produção das lavouras substituindo em parte ou totalmente 
os fertilizantes minerais (TEJADA et al., 2005). Tiritan et al. (2010), 
também verificaram que a utilização de matéria orgânica em conjunto 
com a adubação mineral é viável, podendo ser utilizada como estratégia 
para elevar a produtividade agrícola e reduzir os custos com adubação 
nas lavouras.

Pode-se dizer então que essa associação entre adubos orgânicos 
e minerais é vantajosa, desde que haja um rearranjo entre esses dois 
elementos, seja pela formação de uma espécie de granulo ou pellet. 
Desta forma, a parte orgânica do adubo proporciona a liberação 
gradual dos nutrientes minerais. É o chamado efeito de “slow release”, 
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ou seja, o organomineral ao entrar em contato com o solo sob efeito 
da biodegradação,  proporciona uma liberação de nutrientes de 
forma contínua, reduzindo a possibilidade de perdas por lixiviação e 
mantendo a planta nutrida constantemente durante todo o período de 
crescimento.

Segundo Mendonza et al., (2000), a parte orgânica do fertilizante 
pode ainda exercer função importante na fertilidade do solo, pois 
quando esta se interage com a fase mineral dos fertilizantes, a mesma 
proporciona mudanças significativas na dinâmica dos nutrientes 
presentes no sistema solo-planta, retendo assim, os nutrientes ali 
presentes e ocasionando a diminuição na fixação e lixiviação destes, 
reduzindo então significativamente suas perdas (BITTENCOURT et 
al. 2006; CASTANHEIRA et al., 2015).

Guimarães et al., (1999) afirmam que a matéria orgânica é um 
condicionador de solo (GUIMARÃES et al., 1999), onde a quantidade 
e proporção das frações da mesma são utilizadas como indicadores de 
qualidade, devido à forte interação das substâncias húmicas com o 
material mineral (FONTANA et al., 2001). Promovendo melhoria das 
propriedades físicas e químicas do solo, como: melhoria da capacidade 
do solo de agregação; aumento da capacidade de retenção e troca 
iônica; complexação de metais pesados; manutenção e equilíbrio do 
pH; aumento na disponibilidade de ar e água (CERRI, 2011).

Além de melhorias das propriedades físico-químicas do solo em 
torno da área de aplicação do fertilizante organomineral, a parte orgânica 
do adubo ocasiona também um aumento da atividade biológica, devido 
ao fornecimento de melhores condições de desenvolvimento destes 
micro-organismos (LEVRERO, 2009). Agora, os efeitos adicionais 
sobre o crescimento de raízes são promovidos pelos compostos orgânicos 
presentes no fertilizante organomineral (BENITES et al., 2010). 

O fertilizante organomineral ainda apresenta vantagens em 
relação ao uso de resíduos in natura, pois as fontes orgânicas ao passarem 
por compostagem eliminam o excesso de água tornando o adubo mais 
concentrado. Além de que, com o uso do organomineral, dentro do 
sulco do plantio, reduz significativamente as perdas de nitrogênio em 
relação à aplicação superficial de resíduos in natura como os dejetos de 
suínos e aves, uma vez que o enterrio ou injeção do resíduo no sulco de 
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plantio, reduz a volatilização de amônia. Nessa mesma lógica, o uso de 
fertilizantes organominerais reduz as emissões de gases de efeito estufa, 
representando ganhos ambientais em relação ao uso dos resíduos in 
natura (ASSIS; BACILIERI, 2016).

Diferente da adubação mineral, a organomineral apresenta uma 
dinâmica diferenciada no solo. Fato esse explicado pelo nitrogênio 
(N) que é um nutriente muito exigido pelas culturas. Quando esse 
nutriente é fornecido através da adubação mineral, praticamente não 
deixa residual, ao contrário, quando é feito via adubação orgânico 
(SALCEDO, 2004). 

O nitrogênio residual que o organomineral libera para a solução 
do solo gradualmente é extremamente importante nas culturas que 
exigem adubação nitrogenada em cobertura (SALCEDO, 2004). 
Experimentos já demonstraram que esses adubos podem ser aplicados 
de uma só vez no plantio, e irão fornecer nitrogênio para todo o 
ciclo da cultura. Pois o N fornecido se encontra na forma mineral e 
orgânica. Onde o N mineral é absorvido rapidamente e o N orgânico, 
da fração orgânica, é absorvido depois. Como o N orgânico precisa 
ser mineralizado no solo, para ser aproveitado pelas plantas nas formas 
nítrica ou amoniacal, ele fica mais tempo no solo. Enquanto a forma N 
mineral é facilmente lixiviada, o N orgânico fica armazenado no solo 
(BRAGA, 2011).

Os principais benefícios da associação da matéria orgânica 
com o fertilizante mineral em relação à eficiência no fornecimento de 
fósforo (P) revela que os principais benefícios do recobrimento dos 
fosfatos solúveis pela matéria orgânica são em relação à eficiência no 
fornecimento de fósforo. Onde a reação ou decomposição desta matéria 
orgânica ocasionaria a liberação gradual do fósforo no solo, o que 
resulta em um adubo mais adequado aos solos tropicais (OBA, 2002). 

Essa maior eficiência se deve também à presença de grande 
quantidade de ânions orgânicos nos grânulos de fertilizantes 
organominerais. Estes ânions orgânicos competem pelos sítios 
de adsorção de “P”, abundantes em solos tropicais, reduzindo 
momentaneamente a fixação desse nutriente e favorecendo a 
absorção pelas plantas. Teoricamente, espera-se maior eficiência 
em 39% com relação ao fornecimento de fósforo, em função da 
presença de grande quantidade de ânions orgânicos nos grânulos de 
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fertilizantes organominerais. Estes ânions orgânicos competem pelos 
sítios de adsorção de “P”, abundantes em solos tropicais, reduzindo 
momentaneamente a fixação desse nutriente e favorecendo a absorção 
pelas plantas (BENITES, et al., 2010).

OURIVES et al. (2010), estudando os efeitos da matéria 
orgânica na disponibilidade de fósforo, verificaram elevação nos teores 
de fósforo disponível devido à associação da matéria orgânica com 
a adubação química convencional. De acordo com PELÁ (2005), a 
adubação orgânica apresenta efeito acumulativo em relação à adubação 
mineral em termos de produtividade de grãos na segunda safra. 

O P-orgânico presente na matriz do solo é derivado da 
humificação de restos de microrganismos, plantas e animais, formando 
moléculas recalcitrantes, que, diferente do P-não lábil mineral, pode 
voltar à solução do solo em curto intervalo de tempo e, portanto, ficar 
disponível à absorção das plantas ao longo de seu ciclo. Ou seja, esta 
forma de P pode ser preservada e disponibilizada no sistema solo-planta 
ao longo do ciclo da cultura (MAKAROV et al., 2005), com especial 
contribuição em solo com baixos níveis de P biodisponível (PARFITT 
et al., 2005). 

TEIXEIRA, et al. (2014), pesquisando aplicação de fósforo em 
cana mostrou que a aplicação do fertilizante organomineral na dose de 
130 kg ha-1 de P2O5 pode substituir a adubação mineral fosfatada (160 
kg ha-1 P2O5) e proporcionar economia de 18,8% no uso de fertilizantes.

O uso do fertilizante mineral quando empregado em altas doses 
pode causar danos à cultura, pela concentração salina (principalmente 
devido a higroscopicidade do KCl) exagerada em volta da semente ou 
das raízes, pelo excesso de ácidos ou cálcio livres e pela presença de 
substâncias tóxicas (MALAVOLTA, 1980). Por isso, o Boletim 100 
e 200 do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) – recomenda a 
mistura de fertilizantes orgânicos com os minerais para a garantia de 
maiores e melhores colheitas (KIEHL, 2008).

A associação da matéria orgânica com o potássio mineral, além de 
diminuir sua higroscopicidade, melhora a eficiência do fertilizante, pois 
os cátions K+ podem se ligar, eletrostaticamente, às cargas negativas 
do molibdênio, fica por mais tempo disponível às raízes e resiste mais à 
lixiviação pela água das chuvas (KIEHL, 1985).
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De acordo com Prado (2008), o reservatório de enxofre no 
solo é a matéria orgânica. Solos com baixo teor de matéria orgânica 
apresentam pouca capacidade de suprir esse nutriente às plantas. Logo 
a presença da matéria orgânica nos organominerais pode fornecer esse 
nutriente às plantas, assim como o Cálcio e o Magnésio.

No processo de fabricação, a mistura entre material orgânico e 
mineral permite colocar em um único granulo todos nutrientes para 
suprir a necessidade das plantas e com isso, pode-se realizar adubações 
e distribuir os nutrientes de forma mais homogênea nas áreas, isso é 
muito interessante, especialmente para micronutrientes que são exigidos 
em pequenas quantidades e por isso são difíceis de serem aplicados 
(ASSIS; BACILIERI, 2016).

Os micronutrientes são inseridos para minimizar problemas 
advindos da deficiência dos mesmos, durante os processos de 
germinação, desenvolvimento e produção, e podem ser classificados 
como bioestimulantes. A importância dos micronutrientes pode ser 
entendida por meio das funções que exercem no metabolismo das 
plantas, atuando, principalmente, como catalisadores de várias enzimas 
(SILVA et al., 2008).

O mercado de fertilizantes organominerais cresce em torno de 
10% ao ano e cada vez mais essa categoria de fertilizante tem sido 
empregada na agricultura brasileira (BENITES et al., 2010). Contudo, 
o fortalecimento do setor de fertilizantes organominerais não é uma 
ação que reverta a dependência externa brasileira por fertilizantes e nem 
gere impacto diretamente na formação dos preços, os fatores ambientais 
e socioeconômicos relacionados a essa atividade justificam, portanto, a 
adoção de medidas estratégicas que estimulam esse setor (FAO, 2014). 

Por outro lado, as plantas para se desenvolverem dependem 
de elementos químicos, orgânicos e biológicos presentes no solo, os 
quais, nos modelos atuais de produção, esses elementos são retirados e 
inseridos nos solos de forma inadequada. Surge, assim, a necessidade 
de estudos e ações que viabilizem a continuidade e sustentabilidade 
dos sistemas produtivos. Principalmente, pelo desenvolvimento e uso 
de tecnologias economicamente e ecologicamente corretas, para a 
produção de fertilizantes mais eficientes e o equilíbrio desta relação 
(LAPIDO-LOUREIRO et al., 2009). 
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Comparando os fertilizantes minerais aos organominerais, ainda 
faltam experimentos de longa duração no campo que permitam avaliar 
com maior precisão a eficiência de ambos, porém já sabemos que esta 
tecnologia vem proporcionado melhoria na eficiência dos fertilizantes 
utilizados no campo e consequente ganhos expressivos de produtividade 
em várias culturas já testadas. 
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1.Introdução

 O processo de globalização da economia tem causado grandes 
mudanças em diversos setores do agronegócio. A produção de gado de 
corte no Brasil tem sido desafiada a estabelecer sistemas de produção 
que sejam capazes de produzir, de forma eficiente, carne de boa 
qualidade a baixo preço (EUCLIDES et al., 2001). 

O Brasil detém o maior rebanho comercial do mundo com 
209,13 milhões de cabeças e se destaca como maior exportador de 
carne em volume com 1,88 milhões de toneladas equivalente de carcaça 
(ABIEC, 2015). Entretanto, os sistemas extensivos de produção com 
baixos índices produtivos, ainda abrangem a maior parte da produção 
de carne brasileira. Portanto, é possível perceber o grande potencial de 
crescimento que se pode atingir dentro do negócio pecuário apenas 
traçando estratégias que focam em gargalos desse sistema.

A suplementação mineral no período das águas para animais em 
fase de recria, terminação e, principalmente, no período reprodutivo é 
de extrema importância e também, traz uma necessidade de estratégias 
visando ao aumento produtivo na estação chuvosa. Porém, a maior 
dificuldade para a produção de carne a pasto, em condições tropicais e 
subtropicais, é a ocorrência da estacionalidade de produção das plantas 
forrageiras. Isto reflete em oscilações na produtividade e na qualidade 
das forrageiras durante o ano (MANELLA et al., 2002), determinando 
desta forma uma baixa taxa de crescimento e maturação de bovinos 
criados a pasto.

A produção das forrageiras de clima tropical não é igual durante 
os períodos do ano, com grandes produções no período de verão e 
produção pequena ou nula durante o inverno, devido à estiagem 
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decorrente nessa época. Na maior parte do Brasil encontramos uma 
estação seca bem definida, sendo que em algumas áreas do Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste, a estação seca apresenta-se muito intensa.

Desta forma, existe uma grande restrição qualitativa e 
quantitativa da oferta de forragem para os animais, fazendo com que 
a suplementação estratégia nesse período se torne imprescindível, 
independentemente da categoria animal produzida na fazenda.

2.Suplementação de matrizes

A suplementação de matrizes durante a estação de monta em 
sua grande maioria ocorre durante as águas, exceto quando é utilizada 
a estratégia de estação de monta invertida. Sendo assim, a maior 
preocupação nesse período é de uma correta suplementação mineral, de 
forma a suprir toda a exigência metabólica do animal dessa categoria.  

Durante o período seco, espera-se que a matriz realize a 
manutenção de sua prenhez e após o parto esteja com uma condição 
corporal adequada para entrar para a próxima estação de monta. 
Entretanto, com o baixo valor nutritivo das pastagens devido ao fator 
climático, esse se torna um grande desafio para a matriz.

Como o animal precisa estar em balanço energético positivo 
para entrar no cio, apesar da suplementação proteica para matrizes ser 
considerada cara, é viável trabalhar com suplementação estratégia desses 
animais em um período pré-estação de monta, ou então, corrigindo 
o escore de determinados lotes, tendo em vista que uma melhora 
significativa na taxa de prenhez do rebanho pode pagar o investimento 
ao longo do período seco, trazendo lucro ao produtor.

O retorno deste investimento deve-se ao fato de não ser possível 
retomar o escore de condição corporal necessário a reprodução a tempo 
de entrar na próxima estação de monta, caso o animal esteja muito 
debilitado. 

Na figura 1, é possível observar que animais que parem com 
Escore de Condição Corporal (ECC) acima de 3, em um sistema de 
Estação de Monta tradicional, consegue recuperar seu escore a tempo 
de poder iniciar o protocolo reprodutivo dentro do esperado. Porém, 
animais que parem com condição corporal 2, para que seja necessário 
recuperar seu escore, em um mesmo período de tempo, são necessários 
ganhos impossíveis de se obter em um regime a pasto. 
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A segunda opção seria então aumentar os dias de recuperação 
dessa matriz, mas uma matriz emprenhando no final desta estação 
terá menos tempo para se recuperar no ano seguinte, sendo então, um 
futuro descarte.

Escore de condição corporal (ECC) Ganho de peso necessário para reprodução (kg)

Na parição Necessário na 
reprodução

Total kg 
necessários

Dias até 
reprodução

Ganho 
médio diário

2 3,5 73 80 0,91
2 3,5 73 60 1,22
2 3,5 73 40 1,81
3 3,5 37 60 0,61
3,5 3,5 0 60 0

Figura 1. Previsão de ganho em peso de vaca com cria em diferentes condições 
corporais.

Uma restrição severa durante a gestação também pode impactar 
na redução da formação das fibras musculares nos fetos, que acontecem 
a partir da segunda semana de gestação e a partir disso pode haver uma 
redução do peso ao desmame dos bezerros. (Zhu et al, 2006). 

Desta forma, além de uma queda quantitativa na produção de 
bezerros, a restrição alimentar de matrizes durante o período seco, afeta 
também a qualidade dos bezerros gerados, somando prejuízos em dois 
pontos da cadeia produtiva de bezerros.

3.Suplementação de animais em fase de recria/terminação

Em relação aos machos para abate, restrições alimentares muito 
severas, principalmente durante a fase de recria (animais jovens), 
podem resultar em aumento da taxa de mortalidade e da idade ao abate, 
e redução do peso e da qualidade da carcaça. 

Enquanto em fêmeas para a reposição, a consequência para esse 
déficit alimentar é a certeza de uma idade ao primeiro parto retardada, 
devido à maior lentidão para atingir o escore corporal adequado e 
condição ovariana ideal.  

Com isto, existe a necessidade de usar estratégias como a 
suplementação alimentar com concentrados protéico-energéticos em 
períodos mais críticos da forragem. Desta forma, é possível eliminar as 
fases negativas do crescimento, reduzindo a idade de abate e idade ao 
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primeiro parto, e diminuindo o custo fixo, além de possibilitar aumento 
no giro de capital.

4.Pós-desmama

O período pós-desmama, é uma fase bastante importante tendo 
em vista que esta categoria está passando pelo estresse da desmama 
e geralmente estão deixando o período das águas, onde a oferta de 
alimento é maior, para entrar em uma fase onde a forrageira apresentará 
uma disponibilidade nutricional reduzida.

Portanto, esses animais estão muito suscetíveis a apresentar uma 
queda na produção, ou seja, apresentar um ganho de peso reduzido ou 
até mesmo a perda de peso. 

Animais recém-desmamados apresentam uma maior exigência 
em proteína verdadeira, demanda essa que a pastagem na época da seca 
não é capaz de suprir, mesmo que esta esteja apresentando um bom 
volume de massa seca. 

Neste caso, uma suplementação de proteína verdadeira, a base de 
farelos proteicos, torna-se necessária para fazer com que animais recém-
desmamados tenham um bom desempenho durante sua primeira seca, 
reduzindo o tempo de recria e otimizando seus índices zootécnicos. 
Por exemplo, altas taxas de ganho de peso, como consequência de boa 
alimentação, exercem grande influência na composição da carcaça dos 
animais em crescimento. Alguns experimentos indicam que, para um 
mesmo genótipo, o crescimento rápido, provocado por um plano de 
nutrição alto, produz maior deposição de gordura no corpo do que 
quando o crescimento é mais lento. 

Gráfico 1. Desenvolvimento animal com proteico x mineral na seca
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Com relação à viabilidade econômica de uma suplementação 
protéica na fase de recria, deve-se ter em conta que um animal recém-
desmamado suplementado apenas com mineral durante todo o ano, 
levará aproximadamente 36 meses para chegar ao peso de abate. 
Enquanto um animal que recebe uma suplementação proteica na seca e 
mineral nas águas, para atingir o mesmo peso, levará aproximadamente 
24 meses, ou seja, 1 ano a menos, trazendo um retorno financeiro anual 
36% superior (Gráfico 2.). 

À medida que esses animais passarem a receber um suplemento 
energético também nas águas, ou então, suplementação proteico-
energética durante o ano todo, este período pode ser reduzido 
gradativamente de acordo com a suplementação, podendo chegar a até 
15 meses entre a desmama e o abate, gerando um retorno financeiro 
até 72% superior.

Gráfico 2. Custo x benefício de diferentes estratégias de suplementação

Com a diminuição dos ciclos da pecuária, através de uma 
suplementação protéica e energética durante a fase de recria, é possível 
obter animais mais pesados em menor tempo e/ou antecipar idade a 
primeira cria de novilhas. 

5.Considerações finais

Em seu processo de desenvolvimento, a pecuária de corte 
brasileira está transformando os sistemas tradicionais de produção em 
sistemas empresariais com o objetivo de aumentar a produtividade e 
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a rentabilidade econômica do setor. Em consequência deste processo, 
parâmetros como lucratividade, higidez do rebanho, qualidade de 
carcaça e produção animal por hectare de pastagem tem assumido 
grande importância nos atuais sistemas de produção de bovinos de 
corte. (SANTOS et.al., 2004).

Dentre várias tecnologias utilizadas e disponíveis ao produtor, 
a suplementação estratégica para animais em regime de pastejo é uma 
tecnologia de grande acessibilidade e que traz um grande benefício 
zootécnico e financeiro para a propriedade, podendo ser o fator 
primordial para a determinação de uma pecuária de alta rentabilidade.
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1.Introdução 

A segurança alimentar é um grande desafio mundial. A crescente 
população e o aumento médio da renda por pessoa são indícios de que 
a demanda por alimentos vai crescer substancialmente nos próximos 
anos. Por isso, são grandes os desafios a se superar. O Brasil possui 
cerca de 170 milhões de hectares ocupados por espécies de plantas de 
pastejo (IBGE 2007 apud DIAS FILHO 2014). Portanto a empresa 
pecuária brasileira é quase que exclusivamente baseada no pasto, como 
componente-chave do sistema de produção (PEDREIRA, 2010). 

Apesar dos diferentes sistemas de produção, verifica-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). Assim, apesar da importante representatividade da pecuária 
brasileira no cenário mundial, a eficiência da produção precisa ser 
melhorada. 

Diversos são os fatores que interferem na eficiência da 
produção animal, como por exemplo, o potencial genético do 
rebanho, a sanidade animal, conforto, quantidade e qualidade 
do alimento e da água, etc. Como a quase totalidade da criação de 
bovinos no Brasil se dá em áreas de pastagens, o seu adequado 
manejo se faz fundamental para o sucesso do processo produtivo. 
O manejo da pastagem visa, principalmente, a produtividade, sua 
manutenção e proteção do solo contra a erosão e suas consequências.  

PASTAGENS DEGRADADAS 10
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 Segundo Kluthcouski; Oliveira (2012), na atividade pecuária 
os principais desafios são a recuperação das pastagens degradadas, a 
produção sustentável de forragem para a entressafra e ganhos ainda 
maiores no melhoramento genético. Os mesmos autores afirmam que 
na exploração agropecuária sustentada, faz-se necessário manter ou 
aumentar a produção, com vantagens econômicas para os produtores, 
sem prejuízos ao ambiente e em benefício da comunidade. Ademais, 
segundo Torres et al. (2010), um sistema de pastejo ideal é aquele 
que permite maximizar a produção animal sem afetar a persistência 
das plantas forrageiras. A maximização da produção é diretamente 
proporcional à maximização da renda da atividade, fator decisivo para a 
continuidade e crescimento da empresa, incluindo o aporte de recursos 
financeiros. Contudo, a maximização da produção e da renda não 
deve ocorrer de forma insustentável, ou seja, de maneira que impeça a 
continuidade dessa ou de outras atividades produtivas no futuro. 

2.Degradação de pastagens - uma visão sobre o problema.

 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 produção 
de carne e leite por hectare, além de reduzido retorno econômico e 
ineficiência do sistema produtivo (KLUTHCOUSKI; AIDAR, 2003). 
 Boa parte das áreas de pastagens no mundo sofrem algum nível 
de degradação. O PNUMA (2004) estima que 20% das pastagens do 
planeta estão degradadas. A degradação de pastagens é a principal 
causa de degradação de terras no mundo, superando a área de terra 
degradada por desmatamento e a agricultura (Quadro 1). O panorama 
das pastagens no Brasil não é diferente e será abordado adiante. 
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Quadro 1. Extensão e causas da degradação da terra. PNUMA (2004). 

 
A superutilização dos pastos, em busca de elevados ganhos 

iniciais, tende a iniciar o processo de degradação do solo e da pastagem, 
culminando na baixa oferta de forragem, na ocorrência de plantas 
invasoras, na exposição do solo dispondo-o a processos erosivos e grande 
exportação de nutrientes, caso não se intervenha a tempo. A queda 
na produção animal, desvalorização da propriedade, assoreamento 
de cursos d’água, além do comprometimento da qualidade da água 
são consequências previsíveis, que extrapolam a área da propriedade, 
podendo comprometer inclusive o meio urbano. 
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 Na busca de solucionar o problema já instalado nas áreas 
de pastagens que sofrem diminuição na sua capacidade de suporte, 
produtores desinformados, pouco tecnificados, tentam adequar a 
forrageira ao sistema implantado (Figura 1), em vez de melhorar o 
sistema de produção para obter o melhor desempenho possível da 
forrageira e do animal que dela se alimenta. Historicamente o produtor 
brasileiro tende a buscar a “forrageira milagrosa” como forma de 
aumento de produtividade, facilidade de manejo e sustentabilidade do 
sistema de exploração (FONSECA et al., 2010).  

Figura 1. A tentativa de adequação da forrageira ao sistema de produção. A busca 
pelo capim milagroso.

 A busca do capim milagroso ou “escada da ilusão” é utilizada, 
pelo menos desde a década de 1980, para representar a tentativa de 
resolver a diminuição da produção dos pastos, com a troca do capim já 
instalado, mas pouco produtivo por outro melhor. Chama a atenção o 
fato de ainda hoje ser usada com o mesmo fim. Técnicos de extensão 
rural são frequentemente consultados por pecuaristas que desejam 
saber qual é o melhor capim para formar ou reformar uma área de sua 
fazenda. Passado o tempo, persiste o problema.
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 Assim, em função principalmente da diminuição da fertilidade 
do solo e do superpastejo, ocorre a diminuição da produção de 
massa de forragem, presença de plantas invasoras, exposição do 
solo e início do processo erosivo. Em vez de adequar o manejo da 
pastagem, corrigindo a taxa de lotação e melhorando a fertilidade 
do solo, busca-se o “caminho mais fácil”. O produtor que utiliza 
essa estratégia, devido a informações incorretas ou propagandas 
inadequadas, procura por sementes de um novo capim (sempre tem 
um), tido como mais produtivo e resistente a solos ácidos e de baixa 
fertilidade, tolerante à seca e à geada que não é atacado por insetos 
praga e nem por doenças, etc. O resultado, como é de se esperar, não 
é satisfatório. Embora, inicialmente possa haver a impressão que o 
novo capim é realmente superior, isso normalmente é devido à matéria 
orgânica mineralizada pela aeração ocorrida durante o revolvimento 
do solo ou por insumos adicionados por ocasião do novo plantio.

 A degradação de pastagens caracteriza-se pela baixa capacidade 
produtiva da forrageira, áreas desprovidas de vegetação e à presença de 
plantas invasoras, cupinzeiros, etc. 

 Dias-Filho (2011) classifica a degradação de pastagens em 
quatro estádios (1 a 4), em que cada estádio corresponde a um nível de 
degradação (leve, moderado, forte, muito forte) e consequente queda 
na capacidade de suporte da pastagem (Quadro 2). 

 Pastagens que estão inseridas nos estádios 1 e 2 podem 
ser consideradas como pastagens em degradação. Pastagens que se 
enquadram nos estádios 3 e 4 podem ser consideradas como degradadas. 

Quadro 2. Estádios de degradação (ED) de pastagens segundo parâmetros 
limitantes, indicadores de queda temporal da capacidade de suporte (QCS) e nível 
de degradação (Nível). Dias-Filho (2011).
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A ocorrência de pastagens degradadas é mais compreensível 
em áreas de expansão da pecuária, as fronteiras agrícolas, em função 
das grandes dimensões das propriedades e baixo preço da terra. Dessa 
forma, apesar de não justificável, entende-se que a abertura de grandes 
áreas nesses locais dificulta o uso de recursos e tecnologias adequadas. O 
gasto com insumos e serviços necessários à boa formação e manutenção 
das pastagens podem se aproximar ou superar o valor pago na aquisição 
da terra. No entanto, se essa fosse a única explicação para a ocorrência 
de pastagens degradadas, não seria possível encontrar tão facilmente 
esse problema em regiões de terras altamente valorizadas nos estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, por exemplo. Por isso, 
além do aspecto econômico, há algo mais. A explicação, em parte pode 
ser dada pela dificuldade de se estimar o prejuízo financeiro causado 
pela degradação das pastagens. Nem a terra nem o pasto são produtos 
comercializáveis, apesar de ambos serem componentes do custo de 
produção, porque o objetivo do pecuarista é a produção de animais 
ou de leite. A pastagem é um meio para a criação animal. Os animais 
sim, são geradores de receita. A perda financeira causada pela morte de 
um animal, pela queda no preço da arroba do boi, ou do litro do leite 
é facilmente percebida. Mas a diminuição na capacidade de suporte do 
pasto é dificilmente notada enquanto ainda não é severa. Além disso, 
poucos pecuaristas realizam rotineiramente anotações zootécnicas 
e financeiras, bem como a análise do desempenho de sua atividade, 
comparando-o com os de anos anteriores ou valores de referência. Esse 
tipo de controle permitiria detectar mais rapidamente a diminuição do 
ganho de peso de animais, da produção de leite, da taxa de desfrute, etc. 
Portanto, dificilmente a piora nos indicadores, devido à menor produção 
das pastagens, será percebida a tempo de evitar prejuízos. Possivelmente, 
a piora no desempenho produtivo e econômico será notada somente 
ao final de um ciclo produtivo, restando ao produtor ainda tentar 
encontrar as causas da queda da renda. Então, outra causa, talvez a 
mais importante, da degradação de pastagens é a falta de informação.

De acordo com Fonseca et al. (2010), a solução para o problema 
parece passar pelo uso adequado de tecnologias. A realização de ações 
de extensão que cheguem de forma clara e prática a estudantes, técnicos 
e produtores pecuaristas, podem auxiliar a melhorar o quadro regional 
da produção de leite e carne a pasto possibilitando, juntamente com 
outras ações, o aumento da renda do produtor e a preservação ambiental. 
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 Como um dos principais efeitos da degradação de pastagens é 
a diminuição da capacidade de suporte, é possível inferir que o número 
médio de Unidades Animais (UA) por hectare, por região do país e no 
total, pode ser um indicador qualitativo das pastagens (Quadro 3). A 
melhoria no manejo das pastagens proporciona uma grande diferença 
nos indicadores zootécnicos, implicando em aumento de renda para o 
produtor. Utilizando o índice Lotação (Quadro 3), como exemplo, é 
possível comparar uma área de 100 ha, degradada com taxa de lotação 
de 0,7 cabeças/ha com outra área de mesmo tamanho, porém sob 
média intensificação, com lotação de 2,5 cabeças/ha, tem-se que no 
primeiro caso, seria possível alimentar 70 cabeças e no segundo caso, 
250 cabeças, ou seja, o adequado manejo do pasto possibilitaria 180 
cabeças a mais em cada 100 ha de pastagem.

 

Quadro 3. Índices zootécnicos médios estimados da pastagem de baixa 
produtividade (pastagem em degradação) e da pecuária em sistema melhorado 
(pastagem recuperada) sob média intensificação. Dias-Filho (2010) apud Dias-
Filho (2014).

As taxas de lotação apresentadas (Quadro 4) permitem observar 
que a eficiência do uso dos pastos no Brasil é pequena. Como 
consequência, tem-se que a eficiência na produção animal também é baixa.

Tomando o quadro 4 como referência, seria possível estimar que 
as pastagens com taxas de lotação de até 0,4 UA/ha sejam pastagens 
degradadas, ou seja, se enquadrariam nos níveis Forte e Muito Forte 
(Quadro 2). As pastagens com taxas de lotação entre 0,4 e 0,8 UA/ha, 
estariam no nível Moderado de degradação. As pastagens que apresentam 
taxas de lotação entre 0,8 e 1,5 UA/ha seriam aquelas com nível Leve 
de degradação. Finalmente, as que têm taxas de lotação superiores 
a 1,5 UA/ha seriam pastagens produtivas (DIAS-FILHO, 2014).
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Quadro 4. Distribuição (em %) da área total das pastagens do Brasil e grandes 
regiões, em 2011, segundo a taxa de lotação (Unidades Animais - UA - por 
hectare). DIEESE (2011) apud Dias-Filho (2014).

A análise dos números apresentados no quadro 4 permite inferir 
que aproximadamente 50% das pastagens brasileiras encontram-
se fortemente degradadas e 25% das pastagens têm nível moderado 
de degradação. Assim sendo, tem-se que aproximadamente 75% das 
pastagens do Brasil apresentam-se em algum estádio de degradação, 
com elevado comprometimento da capacidade de suporte.

3.Considerações finais

São diversas as possibilidades de reversão do processo de 
degradação. As principais ações, em uma visão generalizada, seria a 
adequação do número de animais à pastagem, reposição de nutrientes 
e diminuição da acidez do solo e controle da erosão, além de medidas 
educativas que ilustrem os prejuízos intrínsecos e extrínsecos causados 
à propriedade rural. Em áreas fortemente degradadas, com exposição 
do solo e presença generalizada de plantas invasoras, em que, segundo 
Dias-Filho (2007), há perda acentuada da capacidade de manter 
a produtividade, do ponto de vista biológico (acumular carbono) 
(Figura 2), pode ser necessária a renovação da pastagem, somada às 
ações citadas acima.
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Figura 2. Representação simplificada do conceito de degradação de pastagens. 
Dias-Filho (2007).

Vale destacar a possibilidade de recuperar ou renovar pastagens 
degradadas com o a adoção de sistemas de integração lavoura-
pecuária, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta (sistemas 
agrossilvipastoris). O modelo adotado dependerá do nível de 
degradação. Para pastagens fortemente degradadas o sistema Barreirão, 
em que há a necessidade de preparo convencional do solo para reforma 
ou renovação pode ser o mais indicado. Em outras situações, sistemas 
que não necessitam de revolvimento do solo podem ser utilizados. 
Os sistemas de integração são muito interessantes, pois, ajudam na 
recuperação do solo, no aumento do teor de matéria orgânica e melhoria 
da produção das pastagens, com a grande vantagem de proporcionar 
aumento das receitas numa mesma área, para o produtor rural, através 
das receitas proporcionadas pela colheita de grãos, madeira e animais, 
carne ou leite.

A dimensão e o impacto na produção animal causado pela 
degradação das pastagens do país são preocupantes. No entanto, 
mudando o ponto de vista, é possível enxergar um potencial gigantesco 
de liberação de áreas para a agricultura, de aumento de eficiência da 
bovinocultura e seus produtos, de crescimento da renda do produtor 
rural e da preservação ambiental, já que será possível, pelo aumento da 
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produção de pastagens e da taxa de lotação, diminuir a pressão sobre 
áreas de mata nativa e de preservação ambiental e ainda gerar riquezas.
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1.Introdução

Nesses últimos anos, o agronegócio brasileiro ampliou 
substancialmente sua participação na balança comercial, bem como 
a representatividade na conjuntura da economia global. O cenário 
atual reflete grandes incertezas, permanentes transformações e 
crescimento da concorrência, confirmando de uma vez por todas que 
não há alternativa, senão considerar a produção do campo, como uma 
atividade, que de maneira obrigatória, deve ter foco na produção, 
sem esquecer evidentemente de avaliar a produtividade e os custos 
que incorrem sobre ela, apurando se seus rendimentos atendem aos 
objetivos e anseios planejados pelo investidor.

O setor agropecuário, pelo seu dinamismo, exige maior 
planejamento em relação à tomada de decisão. Os projetos agropecuários 
precisam apontar tecnologias que alcancem níveis de sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. Por isso, quando se analisa a viabilidade de 
um projeto agropecuário, deve ter por objetivo a perenidade da atividade.

De forma geral, é necessário decidir como, quando e onde 
investir, de acordo com o risco e com o retorno desejado. O risco 
pode ser conceituado como a variação de retornos relacionada a um 
determinado investimento. Retorno é definido como o total de ganhos 
ou perdas decorrentes de um investimento durante um determinado 
período de tempo (GITMAN, 1997)

Na avaliação de projetos agropecuários escolhe-se entre vários, 
aquele que certifica o melhor retorno sobre o investimento. A escolha 
entre projetos será baseada na capacidade de contribuição para aumentar 
o patrimônio do investidor. (NORONHA, 1981).
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Um dos procedimentos de análise da viabilidade mais relevantes 
e utilizados para avaliação de investimentos de caráter financeiro, 
segundo a Endeavor (2016) é o Modelo de Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD), que representa o potencial de investimento do negócio e do 
capital que ele pode atrair.

Da mesma maneira, outros métodos podem ser relevantes, 
como por exemplo: o Valor Presente Líquido (VPL), que indica o 
total do capital gerado; a Taxa Interna de Retorno (TIR), que aponta 
a rentabilidade do projeto; a Relação Benefício Custo (B/C), que 
representa a relação entre o valor presente das entradas e das saídas 
de caixa; e também o Período de Payback, que representa o prazo de 
retorno do capital investido, considerando o valor do dinheiro no 
tempo. Outra técnica que complementa o modelo FCD é a Análise do 
Ponto de Equilíbrio (PE), que se refere ao ponto mínimo operacional 
de um negócio ou projeto.

Devem-se levar em consideração na elaboração de projetos, as 
condições de incertezas, observando a possibilidade de sensibilidade 
a certas variáveis. Dessa maneira, este material tem como objetivo 
apresentar as metodologias de análise de viabilidade para sustentabilidade 
econômica e financeira em projetos agropecuários.

2.Indicadores de análise e avaliação para viabilidade de projetos

 Um projeto para a verificação de viabilidade pode ser 
compreendido através da análise do fluxo de caixa. Os registros do 
fluxo de caixa são determinados por períodos, geralmente anos, 
que se referem aos valores líquidos que foram acumulados durante 
determinado tempo, que são resultado da diferença entre as entradas e 
as saídas de caixa. (NORONHA; DUARTE, 1995).

 A partir da análise do fluxo de caixa de qualquer projeto, é 
possível encontrar respostas sobre o quanto se pode pagar pelo negócio, 
ou ainda, qual o valor financeiro do empreendimento no presente 
momento. A decisão de seleção entre projetos ou a avaliação de um 
projeto individual, dá-se buscando a maximização do valor presente do 
patrimônio líquido da empresa (NORONHA, 1981).

A atividade do agronegócio se caracteriza de maneira particular 
pelas tomadas de decisão sob risco e incerteza. É importante conhecer 
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quais são as variáveis que podem influenciar os indicadores, mas também 
é fundamental saber qual a probabilidade de ocorrer situações adversas e 
quais são as consequências que implicam sobre os indicadores do projeto.

 Gitman (2001) explica que para todo projeto é fundamental 
a realização de uma abordagem de viabilidade econômico-financeira. 
Por isso é relevante destacar a importância da consideração do valor 
do dinheiro no tempo, que é baseado no conceito de que uma unidade 
monetária hoje vale mais do que outra que será recebida em uma data 
futura. Isso explica o motivo de se desejar receber antes e pagar o mais tarde 
possível por um montante que não será reajustado ao longo do tempo.

Os fluxos de caixa futuros precisam ser analisados considerando 
um fator chamado taxa mínima de atratividade (TMA), que parte do 
princípio que as entradas futuras deverão ser suficientes para pagar o 
credor de valor igual ao investimento inicial, ou no mínimo os custos 
de oportunidade do capital sejam iguais. (GITMAN, 2001)

Por isso é recomendado se basear em técnicas de valor presente, 
considerando o valor do dinheiro no tempo para identificação de 
oportunidades, pelo fato do fluxo de caixa estar no tempo zero (atual) no 
momento da tomada de decisão para melhor avaliar os fluxos de caixa e 
aplicar indicadores corretos. O Modelo de Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD) é um procedimento que atinge o objetivo da potencialização do 
patrimônio do empresário. (MACEDO; SIQUEIRA, 2006)

De acordo com Macedo e Siqueira (2006) a principal 
característica desse método é que não se podem comparar quantidades 
monetárias em diferentes instantes, porque um mesmo montante terá 
valores diferentes em períodos diferentes. O método então se propõe a 
obter valores equivalentes em um único período.

Macedo (2006) aponta que a escolha de qualquer técnica serve 
apenas como parâmetro para auxiliar no processo de tomada de decisão. 
Com isso o mais importante é a perfeita compreensão da ferramenta 
de análise utilizada. É preciso compreender as restrições, aplicações e 
resultados que podem ser encontrados na utilização de formulações 
matemáticas e não acreditar que exista uma fórmula “mágica”.

O Valor Presente Líquido (VPL) considera o valor do dinheiro 
no tempo, descontando o fluxo de caixa a uma taxa mínima de 
atratividade determinada. Dessa forma, a regra do Valor Presente 
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Líquido vai considerar projetos com VPL negativo descartado e aqueles 
com valor positivo devem ser colocados em prática. Se o objetivo for a 
comparação entre dois ou mais projetos, empreende-se os com maior 
VPL (DAMODARAN, 1997).

Brigham & Houston (1999), explicam que um VPL = 0 significa 
que os fluxos de caixa futuros são suficientes para recuperar todo o 
capital investido e dessa maneira proporcionar a taxa de retorno exigida 
por aquele capital (Taxa Interna de Retorno – TIR). Se um projeto 
tem VPL > 0, então ele está gerando caixa suficiente para promover o 
retorno exigido, no caso do VPL < 0, a lógica é inversa.

De acordo com Damodaran (1997), a TIR é a taxa que iguala 
os valores dos fluxos de caixa futuros obtidos ao longo do projeto ao 
montante de investimento inicial. 

A explicação da TIR é a de que se o projeto está oferecendo um 
retorno igual ou superior a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), ele 
estará gerando caixa para pagar os juros e para trazer remuneração aos 
investidores. Então se a TIR do projeto for maior que a TMA, significa 
que a atividade estará agregando valor, caso contrário o projeto deve ser 
rejeitado. (LUNGA et al., 2008)

Outro indicador de viabilidade de projetos, segundo Ferreira (2005) 
é a relação benefício-custo (B/C), que é o resultado do quanto o valor 
presente das entradas representa ao valor presente das saídas de caixa. Um 
projeto é considerado viável quando apresenta B/C superior a um.

Outro aspecto relevante é o tempo que o projeto demora para 
recuperar o capital investido. Macedo (2005), diz que o período de 
recuperação do Investimento (Payback) informa o número de períodos 
que serão necessários para recuperar o investimento inicial. Períodos de 
tempo menor para o retorno do capital investido são os mais atrativos. 

Motta e Calôba (2002), afirmam que geralmente, quanto mais 
longo for o prazo de retorno do investimento, menos interessante ele 
é para o investidor. O Payback pode ser utilizado como referência para 
julgar a atratividade, sendo que quanto maior for o período exposto às 
incertezas, menos atraente será o projeto.

Mathias e Woiler (1986) apresentam que o ponto de equilíbrio 
contábil (PEC) é equivalente ao volume de produção ou venda em 
que o resultado é igual a zero. Já Horngrenet al. (2004) salienta, que o 
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PEC é a quantidade de produtos vendidos, em que as receitas totais se 
igualam aos custos totais. Já Atkinson et al (2000) complementam que 
este é o momento que a atividade se torna lucrativa, sendo esse o ponto 
onde a quantidade produzida/vendida começa a gerar lucro ou ainda 
quando todos os custos de produção estarão cobertos.

Verifica-se que o PEC ocorre quando custos totais se igualam 
com as receitas totais e o lucro da atividade é percebido quando as 
vendas ocorrem acima do Ponto de Equilíbrio. 

Outro conceito igualmente importante é o de Ponto de 
Equilíbrio Econômico (PEE). Conforme Bruni e Famá (2002), o 
ponto de equilíbrio econômico ocorre quando apresenta a quantidade 
de faturamento necessário para poder cobrir todos os custos, somados 
a uma remuneração mínima do capital próprio investido na empresa.

Tanto o PEC, quanto o PEE são calculados em função da receita 
de vendas mínima. No caso do PEC, isso pode ser feito dividindo o 
Custo Fixo total pela margem de contribuição em percentual.

A análise do Ponto de Equilíbrio, seja ele Contábil ou Econômico, 
é uma ferramenta muito importante nas tomadas de decisões, sejam 
eles referentes a investimentos, no planejamento de resultados, 
lançamento ou corte de produtos ou serviços, assim como para análise 
de possíveis alterações de preço de venda conforme o comportamento 
do mercadológico.

Todos os indicadores econômicos apresentados estão sujeitos às 
alterações sejam elas, absolutas ou relativas. A análise de sensibilidade 
mede o quanto é sensível o indicador em relação a qualquer alteração 
em alguma variável do fluxo de caixa (NORONHA, 1981).

Tomadas de decisão que estão sob influência de riscos e 
incertezas são mais exigentes na análise de sensibilidade, sendo que é 
importante conhecer as variáveis que influenciam os indicadores, mas é 
fundamental se precaver das probabilidades de ocorrência de situações 
adversas, assim como as consequências que podem impactar sobre os 
indicadores do projeto.

3.Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo relatar e abordar de maneira 
aplicável a análise de viabilidade em projetos agropecuários, apontando 
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a aplicação dos indicadores e suas ferramentas de análise, para alcançar 
a sustentabilidade econômica, social e ambiental no agronegócio. 

A utilização de indicadores, como o Valor Presente Líquido 
(VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e a relação Benefício Custo 
(B/C), torna-se fundamental para a análise de viabilidade em projetos 
agropecuários, pois dessa forma é possível apurar o capital que será 
acumulado pelo projeto, considerando as características técnicas e de 
conjunturas econômico-financeiras da análise em questão. 

No que se refere à análise do Período de Payback, esse indicador 
mostra em quanto tempo o investimento terá retorno, indicando assim 
otempo de exposição do projeto aos riscos e às incertezas do mercado, 
sujeito a oscilações incontroláveis do ambiente externo.

Além desses indicadores que estão baseados no Modelo de Fluxo 
de Caixa Descontado (FCD), foi apresentada a relevância da análise 
do ponto de equilíbrio. O Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) e o 
Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEE) demonstram o nível de atividade 
mínimo, apontando os potenciais riscos que o projeto encontrar.

Através da análise de riscos, chamada de análise de sensibilidade, 
é possível determinar quais são as variáveis que devem ser analisadas de 
maneira mais profunda, assim permitindo conhecer a importância de 
cada uma delas no desempenho do projeto. A análise de sensibilidade 
parte do princípio da definição de indicadores de viabilidade em função 
de cada variável, e assim observar a mudança que ocorrerá para cada 
alteração nas variáveis.

De um modo geral, percebe-se a discreta utilização destas 
ferramentas nas atividades agropecuárias. Compreender a gestão 
financeira e as análises que ela pode proporcionar se torna fundamental 
para quem pretende se manter afastado de riscos, incertezas e improvisos, 
aspectos que se refletem em diversas perspectivas do agronegócio 
brasileiro. Essas ações e procedimentos, envolvendo o planejamento, 
análise e controle das atividades têm por objetivo potencializar os 
resultados oriundos das atividades operacionais, visando ao aumento 
dos lucros.
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1.Introdução

Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations), (2011) a população mundial no ano de 2050 atingirá 
9,0 bilhões de habitantes. Garantir alimento para essa população 
crescente exigirá a adoção de práticas que aumentem os rendimentos 
e a qualidade dos cultivos agrícolas, que além de economicamente 
viáveis, devam ser de fácil acesso aos agricultores.

O Brasil figura entre os principais países produtores agrícolas do 
mundo com grande potencial para crescer, uma vez que são explorados 
apenas 57,6 milhões de hectares dos 400 milhões que podem ser 
aproveitados para agricultura. Entretanto, o aumento da área cultivada 
não deve ser considerado como a única alternativa, pois é possível 
aumentar a intensidade de cultivo das áreas e empregar tecnologias que 
incrementem a produtividade.

Qualquer uma das estratégias para promover a produção de 
alimentos passa pela maior demanda de fertilizantes, visto que os solos 
brasileiros em sua maioria são quimicamente pobres e há necessidade 
de construção da fertilidade. Os fertilizantes são utilizados para suprir 
as necessidades nutricionais das plantas, quando o solo por si só não 
tem condições de fazê-lo, estes produtos são mais importantes hoje do 
que foram no passado e precisam ser utilizados com base no simples 
conceito de se adequar as necessidades das culturas, minimizando 
perdas de nutrientes nos campos. 

Atualmente o Brasil ocupa a posição de 4º maior consumidor 
mundial de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, já para os 
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fertilizantes potássicos o país é o 3º maior consumidor mundial. Isso 
pode ser preocupante devido à dependência externa que o país tem 
de matéria prima para fabricação de adubos sendo que o mais crítico 
são os fertilizantes a base de potássio (K) onde 93%destenutrientesão 
importados.

2.Potássio na planta

O K é absorvido pelas plantas na solução do solo na forma iônica K+ 
e no interior delas possui muitas funções, sendo responsável pela ativação 
de cerca de 60 sistemas enzimáticos (MALAVOLTA et al., 1996). Além 
de proporcionar resistência estomática, elongação celular e influenciar a 
taxa fotossintética, esse elemento também propicia síntese de proteínas, 
lipídios, carboidratos, maior resistência a doenças e ao acamamento 
e melhora a qualidade do produto colhido (CALMAK, 2005).

No tecido foliar, o potássio possui alta redistribuição, portanto, 
os sintomas de sua deficiência aparecem nas folhas mais velhas 
(MALAVOLTA et al., 1996). No estágio inicial da carência de potássio, 
aparecem manchas espalhadas irregularmente por toda a superfície foliar 
e nos espaços entre as nervuras, estas são de aparência clorótica. Com a 
evolução dos sintomas, as manchas se unem formando faixas cloróticas 
ou avermelhadas nas margens das folhas velhas, com posterior necrose 
dos tecidos (DELL et al., 1995; SILVEIRA et al., 1996)

Após o nitrogênio (N), o K é o nutriente requerido em 
maiores quantidades pelas culturas. Porém, diferente do N, que pode 
ser disponibilizado por processos de fixação biológica, não existem 
fontes renováveis de K, de modo que sua disponibilidade depende 
exclusivamente da aplicação de fertilizantes e das reservas do solo. Nas 
condições brasileiras, o problema é agravado pelo fato dos solos serem 
pobres em minerais contendo K e apresentarem baixa capacidade de 
retenção de cátions, favorecendo a lixiviação do K para fora da zona de 
crescimento radicular (VILELA et al., 2004; CURI et al., 2005).

3.Potássio no solo

O potássio quando percola para baixo da camada do solo ocupada 
pelas raízes ocorre perdas por lixiviação. A quantidade dessa perda depende 
da fonte utilizada, do volume de água percolada e da concentração de 
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potássio na solução do solo (NOVAIS et al., 2007). A aplicação de 
fertilizantes potássicos de alta solubilidade, como o cloreto de potássio, 
facilita a lixiviação desse nutriente, especialmente em solos arenosos e 
de baixa CTC (capacidade de troca de cátions) (KIMPARA, 2003).

O potássio, quando presente na solução do solo, movimenta-
se verticalmente, principalmente pela água de drenagem. Em função 
deste movimento, este elemento pode ser perdido por lixiviação, ou 
seja, transportado para profundidades além daquelas ocupadas pelas 
raízes (OLIVEIRA& VILLAS BOAS, 2008). Esta movimentação do 
potássio no perfil do solo depende, principalmente, do tipo de solo, 
textura (NEVES et al., 2009), capacidade de troca catiônica (CTC), 
regime hídrico da dose e solubilidade do fertilizante (ROSOLEM et 
al., 2006).

A CTC representa a quantidade de cátions que um solo é capaz 
de reter por unidade de peso ou volume (RAIJ, 2011). A energia 
de retenção dos cátions trocáveis Ca2+, Mg2+ e K+, nos coloides do 
solo, segue uma série liotrópica, que leva em consideração a carga e 
o tamanho do íon hidratado, e o potássio é o quinto elemento desta 
série (YAMADA& ROBERTS, 2005). Como o potássio apresenta 
apenas uma carga de valência (K+), é pouco adsorvido nos coloides do 
solo (ERNANI et al., 2007). Portanto, em solos bem drenados e com 
menor CTC, a lixiviação é maior (RAIJ, 2011).

Outro fator que influencia nas perdas de potássio por lixiviação 
é a fonte de potássio a ser utilizada (YAMADA& ROBERTS, 2005). 
Sais de potássio de alta solubilidade conferem à solução do solo altos 
teores de potássio e, com isto, este elemento fica propício a ser lixiviado. 
Isto ocorre, principalmente, em solos arenosos, em razão da baixa CTC 
(RAIJ, 2011).

4.Fertilizantes potássicos tradicionais

As principais fontes de potássio utilizadas na agricultura são o 
cloreto de potássio (KCl), o sulfato de potássio (K2SO4), o sulfato 
duplo de potássio e magnésio (K2SO4.MgSO4) e o nitrato de potássio 
(KNO3) (MALAVOLTA, 1996). Cerca de 90 % dos fertilizantes 
potássicos produzidos no mundo, são na forma de KCl que é um dos 
fertilizantes mais utilizados na agricultura.
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A produção interna de cloreto de potássio, iniciada no ano de 
1985, está restrita ao Complexo Mina/Usina de Taquari/Vassouras, no 
Estado de Sergipe, única fonte nacional de produção de K fertilizante. 
Muito embora tenha apresentado crescimento na produção de cloreto 
de potássio essa produção ainda fica bem aquém a demanda interna 
pelo produto.

O cloreto de potássio, com 58 a 62 % de K2O solúvel em 
água, é mais competitivo economicamente que os demais fertilizantes 
potássicos (RESENDE et al., 2006). Além do alto índice de importação 
de KCl, uma das desvantagem é que pela alta solubilidade em água o 
K é facilmente perdido nos solo por lixiviação, a outra desvantagem é 
o alto índice salino que pode causar danos às sementes ou às plantas 
que pode ser mais nocivo quando aplicado de forma localizada ou em 
períodos de seca (KORNDORFER, 2006). O uso de altas doses de 
potássio com fertilizantes que apresentam alto índice salino como é o 
caso de KCl, ocasiona o aumento da salinidade no sulco de semeadura 
ou na região da rizosfera, dificultando a absorção de água e nutrientes 
pelas plantas (EICHLER et al., 2009).

Devido ao cenário brasileiro encontrado atualmente com 
relação à disponibilidade de fertilizantes potássicos, além do aumento 
da exploração de jazidas tradicionais, tornam-se necessárias pesquisas 
para desenvolver novos produtos ou mesmo de buscar minerais que 
possam ser aplicados diretamente ao solo para o fornecimento de 
potássio, enfatizadas como forma de reduzir a dependência brasileira 
da importação de fertilizantes (KIMPARA, 2003; NASCIMENTO e 
LOUREIRO, 2004; LOPES, 2005).

5.Fertilizantes potássicos alternativos

Existem reservas de minerais primários com teores relativamente 
altos de K, em quase todas as regiões do país (TÁVORA, 1982; 
NASCIMENTO e LOUREIRO, 2004). Entretanto, existe certa 
dificuldade para obtenção desse elemento, devido à maioria dos minerais 
que possuem K em sua estrutura apresentarem baixa solubilidade, o 
que ocorre, por exemplo, com os silicatos (RESENDE et al., 2006).

A maioria dos minerais contém potássio em sua rede cristalina, 
mas apenas os minerais constituídos por cloretos ou sulfatos são 



165

considerados de interesse econômico, devido ao seu conteúdo de potássio 
e à sua fácil solubilização. São exemplos desses minerais os sulfatos 
como a langbeinita [KMg2(SO4)3], polihalita [K2MgCa2(SO4)4.2H2O] 
e kainita [4KCl.4MgSO4.11H2O] menos explorados e a silvita (KCl), 
silvinita (KCl + NaCl) e a carnalita (KMg2Cl3.6H2O), comumente 
utilizados (NASCIMENTO et al., 2008).

O estudo sobre rochas e minerais com potencial para serem 
utilizados como fonte alternativa de potássio é importante para suprir as 
necessidades locais de potássio na agricultura, substituindo mesmo que 
parcialmente as fontes solúveis amplamente utilizadas nesses locais, por 
uma fonte menos solúvel que possa diminuir as perdas por lixiviação 
sem que ocorra carência de disponibilidade de nutrientes para as plantas.

Rochas ou minerais que possuem elevados teores de potássio 
podem ser utilizados como fontes alternativas para a produção de 
fertilizantes potássicos ou mesmo pela sua aplicação direta no solo, 
nesse caso de fontes de liberação lenta (SILVA, 2009). Desse modo, o 
desenvolvimento de um novo insumo agrícola, derivado de uma rocha 
existente no território nacional, beneficiaria o setor agrícola e mineral.

Dentre estas rochas, o verdete se destaca pelo seu teor de K2O 
que varia entre 6 e 14 %, sua coloração verde característica se deve 
à existência de íons Fe2+ na estrutura da glauconita, o seu principal 
constituinte (TOLEDO e PIZA, et al., 2011 e SILVA, et al., 2012). 
A glauconita é um silicato lamelar hidratado de potássio e ferro. As 
lamelas do mineral são compostas por 3 folhas (2 tetraédricas e 1 
octaédrica) inserindo-se no grupo dos filosssolicatos. Na glauconita, o 
cátion interlamelar predominante é o K+, podendo haver também os 
íons Na+ e Ca2+ (SRASRA and TRABELSI-AYEDI, 2000).

O verdete apresenta em sua composição, minerais potássicos 
de baixa solubilidade em água. Essa rocha apresenta outros nutrientes 
como o cálcio, o magnésio e o silício (PIZA et al., 2009). É encontrado 
predominantemente na região do Alto-Paranaíba, Estado de Minas 
Gerais, sendo uma rocha cuja mineralogia é composta por 29 % de 
feldspato potássico, 13 % de quartzo, 57 % de mica (representado por 
9% de muscovita e 49% de biotita) e menos de 1 % de outros minerais 
(KAHAN et al., 2011).

Nas décadas de 80 e 90, foram feitos estudos no Brasil sobre 
processos que poderiam ser usados na produção de fertilizantes. 
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Os processos se dividem em térmicos, que se baseiam na fusão dos 
minerais, iniciados por Valarelli no fim da década de 70 (DUARTE, 
2012); químicos, em que o beneficiamento é feito a partir do ataque 
ácido (SANTOS, 1984); e os hidrotermais, realizados com a simulação 
da alteração natural das rochas por fluidos salinos a altas temperaturas, 
promovendo enriquecimento de potássio (VILELA e SOUZA, 1986).

A transformação química das rochas ou dos minerais é um dos 
principais processos que resultam na liberação de nutrientes para a 
solução do solo. A natureza e a taxa do desgaste químico são controladas 
por muitas variáveis, tais como tipo de material de origem, topografia, 
tamanho das partículas, condições de lixiviação e atividade biológica 
(MARTINS et al., 2004). 

Processos químicos são utilizados na produção de fertilizantes 
tradicionais como o superfosfato simples. Esses tratamentos químicos 
são empregados com o objetivo de aumentar a disponibilidade 
de determinados nutrientes no material, esse processo é realizado 
principalmente pela acidificação do meio através da ação de produtos 
químicos.

Os minerais potássicos presentes no verdete apresentam baixa 
solubilidade (SILVA et al., 2012). Para forçar a desagregação destes 
minerais e promover a liberação do potássio, os mesmos passam por 
um tratamento térmico (ORIOLI JUNIOR& COUTINHO, 2009). 
No caso do verdete, a rocha é triturada e misturada com o carbonato de 
cálcio e, posteriormente, calcinada a 1.100ºC, originando um produto 
totalmente novo no mercado, que foi denominado termopotássio.

Fertilizantes termopotássicos são aqueles resultantes do tratamento 
térmico (físico) de rochas potássicas, com ou sem adição de outros 
tipos de rocha. O tratamento térmico tem como objetivo a destruição 
da estrutura cristalina dos minerais fontes de potássio para formação 
de compostos nos quais esse nutriente se encontre numa forma mais 
disponível aos vegetais. Os fertilizantes termopotássicos caracterizam-
se por insolubilidade em água e solubilidade em ácido cítrico e em 
solução de citrato de amônio. Esses fertilizantes possuem caráter alcalino 
(SANZONOWICZ e MIELNICZUK, 1985; SOUZA e YASUDA, 
2009; ORIOLI JUNIOR e COUTINHO,2009). Os fertilizantes 
termopotássicos são produzidos por meio de processos industriais 
realizados em rochas que apresentam minerais de baixa solubilidade.
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Uma alternativa ao termopotássio é o termofosfato magnesiano 
potássico que é resultado do tratamento térmico a, no mínimo, 1000ºC 
(fundição), do fosfato natural ou concentrado apatítico combinado 
com compostos magnesianos (dolomitos, serpentinitos, escórias 
magnesianas), potássicos (sienitos, ardósias, filitos) e sílicos. Deve 
conter, no mínimo, 12% de P2O5, 16% de Ca, 7% de Mg e 10% de Si em 
teores totais e 6% de P2O5 e 4% de K2O solúveis em ácido cítrico a 20 
g L-1 na relação 1:100. Pode ser produzido na forma de pó ou farelado 
fino e apresenta ainda, características de corretivo da acidez do solo. 

O produto obtido da fusão dessa mistura deve ser resfriado 
rapidamente (com jateamento de água, conhecido como “quenching”), 
impedindo a recristalização da apatita e resultando em um material 
vítreo (RAHAL, 1990). O produto é insolúvel em água, mas solúvel 
em solução de ácido cítrico, com 90% ou mais de solubilidade 
(VALARELLI & GUARDANI, 1981). O processo de produção de 
termofosfato magnesiano potássico é bastante semelhante ao processo 
de produção do termofosfato magnesiano. As diferenças estão nos 
materiais utilizados para mistura e nas temperaturas de fusão mais 
elevadas (RAHAL, 1990).

Os aditivos (silicatos de magnésio, serpentina e olivina, ou ainda 
serpentinitos, dunitos, dolomitos, areias silicosas) visam abaixar o 
ponto de fusão da mistura para um valor por volta de 1200 e 1300°C e 
favorecer a formação da fase vítrea, pois o ponto de fusão da fluorapatita 
está por volta de 1600°C (RAHAL, 1990).

De acordo com RAHAL & VALARELLI (1990), a solubilidade 
em ácido cítrico desses produtos, seu conteúdo em macronutrientes (P, 
K, Ca e Mg), seu caráter básico no solo e sua insolubilidade em água 
constituem vantagens intrínsecas dos termofosfatos.

Deve-se ainda considerar o fato de que a produção de termofosfatos 
é baseada em insumos nacionais de grande disponibilidade, como as 
rochas potássicas de Poços de Caldas (modificações de rochas alcalinas, 
devido a processos hidrotermais nos últimos estágios da atividade 
ígnea, com destruição parcial ou total dos feldspatos, nefelina e egirina, 
formando sericita e feldspatóides), cuja reserva é estimada em 350 
milhões de toneladas de K2O, considerando um teor médio de 11% de 
K2O (VALARELLI & GUARDANI, 1981). Outra vantagem é a energia 
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utilizada, pois os processos de produção baseiam-se em energia elétrica ou 
carvão vegetal, ambas as fontes renováveis (GUARDANI et al., 1983).

Uma vez conhecidas as potencialidades das rochas potássicas 
após tratamento térmico e as vantagens intrínsecas ao seu processo de 
produção, alguns autores se dedicaram a estudos agronômicos iniciais 
com a fonte de K em questão. 

Assim, Neptune et al. (1980), empregando arroz como 
planta indicadora, em experimento de casa de vegetação, testaram, 
comparativamente ao KCl, três amostras de materiais potássicos e 
kaliofilita (KAlSiO4) provindos de Poços de Caldas. Deve-se destacar 
que todas as fontes tinham sido previamente submetidas a tratamento 
hidrotérmico e continham teores de K2O (solúvel em ácido cítrico) 
que variavam de 12,4 a 24,1%. Utilizaram doses (aproximadas) de 
41,5 e 83 mg dm-3 de K. Os autores verificaram que todas as fontes de 
K proporcionaram resultados semelhantes, tanto na produção de massa 
seca como na concentração de K nas plantas.

Em condições de campo, Vidal (1982) avaliou o aproveitamento 
das mesmas fontes de K supracitadas, pelo sorgo sacarino, em um 
Nitossolo Vermelho eutroférrico com 2,1 mmolc dm-3 de K. Constatou 
que não houve diferenças entre as fontes testadas para a extração de 
K e produção de colmos, independentemente da dose de K aplicada 
(100 e 200 kg ha-1 de K2O). Contudo, uma das amostras de rocha 
potássica, na dose de 200 kg ha-1 de K2O, proporcionou produção de 
grãos superior, inclusive ao KCl.

Eichler& Lopes (1983) conduziram um experimento em 
casa de vegetação para verificar os efeitos da mistura, em diferentes 
proporções, de Verdete de Abaeté + calcário, submetidas a tratamento 
térmico, na solubilização do K e produção de massa seca da parte 
aérea do milho, em comparação ao KCl. O experimento foi conduzido 
por três cultivos sucessivos em amostras de um Latossolo Vermelho 
distrófico argiloso com baixo teor de K. Constataram que a aplicação 
da mistura de Verdete do Abaeté e calcário em partes iguais submetida 
a uma temperatura de calcinação de 1100°C proporcionou elevação dos 
teores de K no solo, sendo, inclusive, superior ao tratamento com KCl, 
mostrando um maior efeito residual, o que promoveu uma produção de 
massa seca equivalente ao KCl no primeiro cultivo e maior nos cultivos 
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subsequentes. A acumulação de K pelas plantas, por sua vez, foi muito 
maior no primeiro cultivo no tratamento com KCl, sem, contudo afetar 
a produção de massa seca, sugerindo um consumo de luxo do nutriente 
a partir desta fonte.

Avaliando a eficiência da kaliofilita (KAlSiO4) tratada 
hidrotermicamente, proveniente do complexo alcalino de Poços de 
Caldas e de fontes solúveis em água (KCl e K2SO4) para a cultura do 
milheto em um Argissolo Vermelho-Amarelo com 0,6 mmolc dm-3 de 
K, Sanzonowics& Mielniczuk (1985) verificaram que apesar das fontes 
solúveis em água propiciarem maiores quantidades de K absorvido, não 
houve diferenças entre as fontes quanto a produção de massa seca, para 
qualquer dose de K aplicada (0, 150 e 350 kg ha-1 de K). Segundo os 
autores, a kaliofilita (23,5% de K) após tratamento à temperatura de 
200°C, numa pressão de 14 kg cm-2, por um período de quatro horas, 
libera o K com maior facilidade, pois com solução 1mol L-1 de HCl, foi 
extraído 95% do K.

Siqueira& Guedes (1986) submeteram amostras de sienito 
nefelínico de Poços de Caldas a aquecimento por uma hora às 
temperaturas de 110, 400, 500, 600, 700, 800 e 900°C, adicionando 
posteriormente diferentes proporções de calcário ou fosfato natural 
e reaquecendo as misturas a 600, 900 e 1150°C. Avaliaram então 
os efeitos desses tratamentos na produção e nutrição do milho em 
casa de vegetação, utilizando amostras de um Latossolo Vermelho 
distrófico argiloso com 0,6 mmolc dm-3 de K. Observaram que a 
solubilização do K do sienito nefelínico aumenta de modo significativo 
pela adição de calcário e que a mistura de 50% de calcário e rocha 
potássica, com aquecimento por uma hora, apresentou eficiência 
semelhante à do cloreto de potássio. Isto foi atribuído à ação fundente 
dos carbonatos da rocha calcária quando aquecidos a temperaturas 
superiores a 900°C. Provavelmente o aquecimento do sienito nefelínico 
na presença de carbonatos provoca alterações estruturais nos minerais 
constituintes da rocha, resultando na formação de outros compostos, 
com consequente liberação de K retido na rede cristalina do sienito 
nefelínico, dandoformação de K2O, K2CO3 e K2O.Al2O3 (KIRSCH, 
1972; VALARELLI & GUARDANI, 1981) e, possivelmente, silicato 
de potássio solúvel (MIWA et al., 1978).
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Estudando a liberação de K do sienito nefelínico em mistura 
ou não com calcário em função de várias temperaturas de calcinação 
(1000 a 1300°C), inclusive a fusão (por volta de 1450°C), Faquin et al. 
(1986) concluíram que o tratamento térmico, assim como a utilização 
de aditivos (calcário), favoreciam a solubilização do K em água, sendo 
a proporção de 1:1 (sienito nefelínico:calcário) nas temperaturas de 
1000 ou 1100°C a mais eficiente. 

Assim, Faquin et al. (1987), dispondo dos mesmos materiais, 
avaliaram a eficiência de termopotássio comparativamente ao cloreto 
de potássio, em amostras de solo de cerrado (Argissolo Vermelho-
Amarelo distrófico – 1,2 mmolc dm-3 de K), por meio de três cultivos 
sucessivos de milho. Observaram que o tratamento térmico da mistura 
de sienito nefelínico com calcário na proporção 1:1 promoveu maior 
produção de massa seca e maior acumulação de K pela parte aérea 
do milho. Todavia, no estudo com solo, a temperatura de fusão (por 
volta de 1450°C) foi a mais promissora, discordando dos resultados de 
solubilidade apresentados anteriormente.

Neptune et al. (1980) relataram que estas fontes de K oferecem 
outras vantagens quando comparadas com as fontes solúveis deste 
nutriente, pois, além de evitar o consumo de luxo pelas plantas, mesmo 
quando aplicadas em doses elevadas, as perdas por lixiviação poderiam 
ser significativamente reduzidas e ainda, não haveria problemas de efeito 
salino que poderia prejudicar a germinação e o bom desenvolvimento 
de certas culturas e, consequentemente, anula-se a preocupação com 
o fracionamento nas aplicações. Quanto a lixiviação de K, Gabos 
et al. (2006) observaram que no fornecimento de K por meio de 
termofosfato magnesiano potássico fundido a lixiviação do nutriente foi 
significativamente menor quando comparada a obtida com a utilização 
de KCl, independentemente do tipo de solo ou das doses utilizadas.

A solubilização do K contido em fertilizantes insolúveis em água 
pode ser dependente da granulometria dos mesmos, influenciando 
sua eficiência inicial e seu efeito residual. Neste sentido, Vidal (1982) 
avaliou algumas amostras de rochas potássicas de Poços de Caldas 
submetidas a tratamento térmico com diferentes granulometrias. No 
entanto, a autora observou que as amostras de menor granulometria 
não foram aquelas que apresentaram o maior teor de K solúvel, tanto 
em água quanto em ácido cítrico.
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6.Considerações final

O tratamento térmico de rochas para produção de fertilizantes 
potássicos para aplicação na agricultura mostra-se promissor, permitindo 
a redução da dependência do Brasil de fontes externas de nutrientes 
para fabricação de adubos, maior aproveitamento de matérias prima 
que até então eram descartadas pela indústria de fertilizantes além da 
construção da fertilidade do solo devido ao efeito residual e corretivo 
dos produtos obtidos através deste método de produção.
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1.Introdução

A atividade leiteira, deve passar por periódicas análises de 
desempenho técnico e econômico, principalmente nos tempos atuais, 
num mercado caracterizado pela redução da lucratividade e por uma 
economia cada vez mais competitiva. 

Levantar e monitorar os custos de produção são fundamentais 
para a boa administração.  

Poucas são as empresas rurais que contabilizam suas atividades 
para posterior análise de desempenho e, por isso, não conhecem seus 
custos de produção de leite, especialmente seus custos fixos. Muitos 
produtores condicionam sua tomada de decisões, baseados apenas na 
sua experiência, ou a técnicas de produção tradicionais na sua região.

As análises dos indicadores técnico-econômicos resultantes dos 
custos de produção devem ser a base da tomada de decisões estratégicas. 
O futuro da empresa tem que ser planejado a partir da projeção de 
exploração do potencial técnico, visando a melhor rentabilidade 
financeira (ótimo econômico).

A medida que o empresário consegue incrementar o volume de 
produção, ele maximiza a sua margem de lucro, reduzindo os custos 
fixos. Outro fator importante é que com aumento da escala, o produtor 
adquire vantagens diferenciais concedidas pelos laticínios, devido ao 
maior fornecimento de matéria prima por ponto de coleta, com redução 
de custos de transporte, por exemplo. Gomes (1997) demonstrou em 
pesquisa realizada em fazendas produtoras de leite no estado de São 
Paulo que a escala de produção tem influência decisiva na maximização 
do lucro, visto que o produtor trabalha com margens reduzidas de lucro.
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O primeiro passo para um bom planejamento é conhecer bem a 
propriedade, através de um amplo levantamento de índices zootécnicos 
e econômicos. Através de dados confiáveis gera-se um bom diagnóstico. 
Isso permitirá focar em pontos com mais impacto, seja para corrigi-los, 
seja para otimizá-los. 

O planejamento normalmente é anual. Para o período planejado 
são estabelecidos objetivos e metas. Como exemplo podemos 
citar a produção de volumosos, descarte e ou aquisição de animais, 
investimentos e produção leiteira para o período planejado. Define-se 
um fluxo de caixa presumido e estabelece-se um cronograma. 

Um bom planejamento passa por reavaliações periódicas. 
Através dessas avaliações, pode-se corrigir ações planejadas, visto que 
os resultados dependem muitas vezes de fatores que fogem do controle 
direto do produtor, tais como mercado de leite e insumos, alterações 
climáticas, dentre outros fatores. 

A função de um bom consultor técnico é oferecer elementos que 
facilitem a tomada de decisões pelo produtor. Um exemplo é o projeto 
Educampo, criado há 20 anos, tendo como objetivo principal auxiliar o 
empresário rural a gerir a sua empresa, através de um acompanhamento 
técnico-gerencial mensal. É uma parceria entre produtor de leite, 
agroindústria do leite e Sebrae-MG, sendo o projeto piloto iniciado 
em Araxá em outubro de 1996, na Cooperativa Agropecuária de Araxá 
– CAPAL. O Educampo não se volta, exclusivamente para a gestão 
dos custos das atividades agropecuárias e nem possui apenas assistência 
técnica tradicional, voltada exclusivamente para parte técnica. Por meio 
de uma equipe multidisciplinar, que reúne veterinários, zootecnistas e 
engenheiros agrônomos, o projeto reforça a importância da assistência 
técnica e agrega gestão da atividade. 

Cabe ao SEBRAE-MG medir o ganho contabilizado pelos 
produtores, decodificando-os em receita e lucro. A partir de ferramentas 
gerenciais, e sem perder de vista os aspectos sociais, os técnicos fazem 
o diagnóstico do problema e, através da intervenção técnica, trabalham 
para otimizar o quadro econômico, tornando o produtor mais eficiente 
e competitivo. Cada técnico atende de 15 a 20 propriedades.

Os profissionais são autônomos e não podem ter vínculos 
comerciais. Não têm ligações com o Sebrae ou com cooperativas; têm 
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uma empresa de prestação de serviços com isenção total para prestar 
assistência técnica e gerencial de qualidade.

2.Indicadores

Existem inúmeros indicadores que ajudam a medir o desempenho 
técnico econômico-financeiro da propriedade. Com auxílio de um 
consultor técnico é possível escolher os mais apropriados para as 
características da fazenda.

2.1.Indicadores de tamanho:

• Produção anual de leite (litros) = total de leite comercializado 
e consumido na propriedade;

• Área para leite (ha) = total de área utilizada para pecuária 
de leite.

• Vacas em lactação (cabeças) = número médio de vacas em 
lactação durante o período;

• Total de vacas (cabeças) = número médio do total de vacas 
durante o período;

• Capital investido (R$) = total de capital investido em 
benfeitorias, máquina, animais e terra.

2.2. Indicadores zootécnicos:

• Produtividade por vaca em lactação (litro/vaca lactação/dia) 
= leite produzido por dia/número de vacas em lactação;

• Produtividade por total de vacas (litro/vaca lactação/dia) = 
leite produzido por dia/número total de vacas;

• Relação de vacas em lactação por total de vacas (%) = 
número de vacas em lactação/total de vacas do rebanho;

• Relação de vacas em lactação por rebanho (%) = número 
de vacas em lactação/ total de animais do rebanho, incluindo 
novilhas, bezerras e touros.

• Vacas em lactação por área (vacas/ha) = número de vacas em 
lactação/número de hectares para pecuária de leite,

• Produtividade da terra (litros/ha/ano) = produção anual de 
leite/número de hectares para a pecuária de leite;



180

• Produtividade da mão-de-obra (litros/dia homem) = 
produção diária de leite/ número de funcionários da 
atividade.

2.3. Indicadores econômicos

• Receita bruta da atividade (RBA, R$/ano) = total de receitas 
com venda de leite, animais e outras receitas;

• Receita bruta do leite (RBL, R$/ano) = Total de receita 
apenas com a venda do leite, sendo considerado o preço 
bruto do leite, sem descontos com frete, ICMS, previdência 
social;

• Participação da receita bruta do leite em relação à receita 
total da atividade (%) = receita bruta do leite/receita bruta 
da atividade;

• Custo operacional efetivo da atividade (COE, R$/ano) = 
despesas com mão-de-obra, medicamentos, alimentação, 
energia elétrica, combustíveis, inseminação artificial, 
minerais, ração concentrada, material de limpeza e ordenha, 
reparo de benfeitorias e máquinas, assistência técnica e outras 
despesas que representem desembolso direto do produtor;

• Custo operacional total (COT, R$/ano) = custo operacional 
efetivo mais as depreciações e mão-de-obra familiar;

• Custo total (CT, R$/ano) = custo operacional total mais 
juros de 6% ao ano sobre o capital investido na atividade;

• Margem bruta da atividade (MBA, R$/ano) = receita bruta 
da atividade menos o custo operacional efetivo da atividade;

• Margem líquida da atividade (MLA, R$/ano) = receita 
bruta da atividade menos o custo operacional total;

• Lucro da atividade (R$) = receita bruta da atividade menos 
custo total da atividade;

• Custo operacional efetivo por litro de leite (R$/litro) = 
(COE da atividade x (RBL/RBA)) /total de litros de leite 
produzidos no ano;

• Custo operacional total por litro de leite (R$/litro) = (COT 
atividade x (RBL/RBA)) /total de litros de leite produzidos 
no ano;
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• Custo total por litro de leite (R$/litro) = (CT atividade x 
(RBL/RBA)) / total de litros de leite produzidos no ano;

• Margem bruta por litro de leite (R$/litro) = preço bruto de 
leite- custo operacional efetivo por litro;

• Margem líquida por litro de leite (R$/litro) = preço bruto 
de leite – custo operacional total por litro;

• Lucro por litro de leite (R$/litro) = preço bruto de leite – 
custo total por litro;

• Gasto de concentrados em relação a receita bruta da atividade 
( R$/ano) = gasto total com concentrados na atividade/
valor total da receita da atividade;

• Gastos com mão-de-obra na atividade em relação a receita 
bruta da atividade x 100 (R$/ano) = gasto total com mão-
de-obra/valor total da receita com a atividade leiteira x 100.

• Taxa de remuneração do capital sem a terra (%aa) = margem 
líquida da atividade/valor médio do capital investido na 
atividade, exceto o valor da terra;

• Taxa de remuneração do capital com a terra (%aa) = margem 
líquida da atividade/valor médio do capital investido na 
atividade, incluindo o valor da terra;

3. Indicadores técnicos

Os indicadores técnicos e econômicos estratificados de empresas 
da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, assistidas pelo 
projeto Educampo, numa amostragem de 161 propriedades. Tais 
resultados são baseados na análise do custo de produção no referido 
período, com valores deflacionados através do índice IGP-DI agosto 
2015. Vale dizer que os dados são referentes a duas regiões com 
características semelhantes, o que favorece o estudo comparativo 
entre as propriedades. Foram selecionados os indicadores de 25% das 
propriedades com valores inferiores em relação aos resultados médios 
do grupo, propriedades com indicadores intermediários, e indicadores 
de 25 % das propriedades com resultados superiores.
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Tabela 1- Dados de Agosto de 2014 a julho de 2015

 Nº Indicadores Unidade 25% Inferiores Intermediários 25% Superiores Média

1 Área usada para 
pecuária ha 67,00 86,00 93,00 83,00

2 Vacas em lactação cab./mês 49,00 71,00 7,00 72,00

3 Total de vacas cab./mês 64,00 89,00 121,00 91,00

4 Total de dh /dia dh/dia 2,33 2,84 3,28 2,82

5 Vacas em lactação / 
Total de vacas % 78,64 80,29 81,38 80,15

6 Vacas em lactação / 
Rebanho % 37,51 38,55 43,97 40,02

7 Vacas em lactação / 
Área para pecuária cab./mês 0,73 0,82 1,04 0,86

8 Vacas em lactação 
/ dh cab./dh 21,00 25,00 30,00 25,00

9 Produção média 
de leite L/dia 713,00 1156,00 1723,00 1187,00

10 Produção / Vacas 
em lactação L/dia 14,36 16,01 17,53 15,98

11 Produção/Total de 
vacas L/dia 11,21 13,03 14,22 13,11 

12
Produção / 
Mão-de-obra 
permanente

L/dh 307,00 407,00 525,00 420,00 

13 Produção / Área 
para pecuária L/ha/ano 3.882,00 4.903,00 6.729,00 5.208,00 

14 Preço médio do 
leite R$/L 1,09 1,15 1,17 1,15 

15 Custo da mão-de-
obra familiar R$/Ano 17.341,00 24.259,00 24.229,00 22.533,00 

16
Estoque de capital  
(benf. + maq. + 
forr. + anim.)

R$ 532.519,00 710.897,00 813.684,00 692.116,00 

17
Estoque de capital  
(benf. + maq. + 
forr. + anim. + 
terra)

R$ 1.126.526,00 1.676.218,00 1.645.227,00 1.531.949,00 

18 Custo operacional 
efetivo do leite R$/L 1,02 0,85 0,77 0,85 

19 Custo fixo R$/L 0,25 0,19 0,14 0,18 

20 Custo total do leite R$/L 1,26 1,05 0,92 1,03 

21
Gasto com mão-
de-obra na ativ. / 
RB. da atividade

% 13,55 9,08 7,08 8,98 

22
Gasto com 
volumoso na ativ. / 
RB. da atividade

% 15,91 10,19 8,74 11,25 
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23
Gasto com 
concentrado 
na ativ./RB. da 
atividade

% 37,78 33,93 33,04 37,59 

24 Margem bruta da 
atividade R$/Ano 7.457,41 124.771,22 246.831,60 125.950,49 

25 Margem bruta 
unitária R$/L 0,03 0,30 0,39 0,29 

26 Margem bruta / 
Área R$/L 111,26 1.450,17 2.641,18 1.514,60 

27 Margem líquida da 
atividade R$/ano -33.835,00 71.109,00 193.790,00 75.516,00 

28 Margem líquida 
unitária R$/L -0,13 0,17 0,31 0,17 

29 Margem líquida 
por/ Área R$/ha -504,81 826,47 2.073,62 908,10 

30 Lucro total R$/ano -62.678,43 32.654,70 149.192,00 37.922,81 

31 Lucro unitário R$/L -0,24 0,08 0,24 0,09 

32 Lucro / Área R$/ha -935,14 379,53 1.596,40 456,03 

33
Estoque de capital 
médio por litro 
de leite

R$/L/dia 1.580,00 1.450,00 955,00 1.291,00 

34
Taxa de 
remuneração do 
capital sem terra

% a.a. _ 10,00 23,82 10,91 

35
Taxa de 
remuneração do 
capital com terra

% a.a. _ 4,24 11,78 4,93 

Fonte: CPDE educampo 

É muito importante distinguir fluxo de caixa de custo de 
produção. O fluxo de caixa é analise de curto prazo, responsável pela 
avaliação da movimentação de moeda, ou seja, a entrada e saída de 
dinheiro. Custo de produção é uma posição de médio a longo prazo

Segundo Nascif (2016) temos que ter cuidado ao falar em 
minimizar custos, o ideal é maximizar os lucros. Portanto, a gestão não 
pode ser para obter custo mínimo, e sim, para alcançar o lucro máximo. 
E, para tanto, temos que cuidar das receitas e despesas, pois o lucro é o 
resultado da diferença da receita menos os custos.

Com objetivo de aumentar receitas, deve-se priorizar o aumento 
do volume de leite, como também a produção de leite com melhor 
qualidade e composição. O aumento da escala de produção faz com que 
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aumente a eficiência no uso dos fatores de produção, como terra, mão-
de-obra, além de máquinas, equipamentos, benfeitorias, contribuindo 
desta forma para diluir o custo fixo.

Dentre os fatores que causam maior impacto no custo de 
produção da atividade leiteira, o concentrado é o principal fator, 
seguido da mão-de-obra e em terceiro lugar os gastos com volumosos. 
Portanto, o produtor deve tentar equilibrar os gastos com alimentação 
(volumosos e concentrados), principalmente em momentos de alta nos 
preços dos insumos utilizados na nutrição animal.

Todos os fatores citados se relacionam com a renda bruta da 
atividade leiteira. O ideal é o produtor trabalhar com sistemas flexíveis 
de produção, ou seja, sistemas que permitam ao produtor adaptar os 
seus custos de acordo com a receita. Como exemplo podemos citar 
o uso de sub-produtos em substituição ao uso de milho e soja na 
alimentação animal. Os gastos com concentrado na atividade leiteira 
devem comprometer em torno de 30-35% da renda da atividade.  Já 
os gastos com volumosos para alimentar o rebanho e mão de obra para 
manejo, devem comprometer em torno de 10% e 13 % da renda bruta 
da atividade respectivamente.

Um dos maiores desafios de todo produtor de leite é equilibrar 
as receitas com as despesas, garantindo que haja caixa suficiente para 
fazer frente aos custos crescentes do negócio.  Caixa é o capital de 
giro, a liquidez, é o dinheiro que o produtor possui no fim do mês 
para pagar as despesas da atividade leiteira. E este se constitui em um 
dos principais desafios da atividade leiteira.

Via de regra o empresário do leite tem muito capital empatado 
em máquinas, animais, benfeitorias e terra, para pouca produção 
de leite mensal. Consequentemente, há baixa liquidez e menor giro de 
capital. Para resolver isso a curto prazo há dois caminhos: equilibrar os 
principais gastos, como alimentação do rebanho, e aumentar o número 
de boas vacas paridas no curral. 

Quando uma empresa está em situação econômica difícil, o fluxo 
de caixa passa a ser o ponto crítico. A prioridade passa a ser operar com 
o fluxo de caixa positivo até a crise passar. Em tempo de economia 
estável, o produtor de leite pode usar uma linha de crédito bancário, 
negociar prazo e condições de pagamentos com fornecedores de 
concentrado, adubo, etc., para fazer frente a uma falta de caixa. 
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Analisando os dados obtidos pelos produtores que participam 
do Educampo/Sebrae em Minas Gerais, percebemos que, de um total 
de 161 fazendas analisadas nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, 25% das fazendas com resultados inferiores operaram com 
fluxo de caixa negativo neste período, portanto, fecharam com margem 
bruta negativa. Quando uma empresa opera com margem bruta 
negativa significa que não está gerando receita para pagar suas despesas 
operacionais, que são a mão de obra, o concentrado, os minerais, os 
fertilizantes, etc.

Portanto o empresário não consegue pagar as despesas variáveis, 
muito menos os custos fixos. Se continuar dessa forma, mesmo em 
curto prazo, é melhor ficar sem produzir, pois não terá custos variáveis, 
somente os custos fixos. Desta forma, o prejuízo será menor. Como a 
margem bruta é medida de curto prazo e não conseguimos aumentar a 
receita com tanta rapidez, primeiro devemos tentar diminuir os gastos 
operacionais. Só as despesas com alimentação confiscam em torno de 
60% da receita da atividade leiteira. 

O índice de desempenho receita bruta descontado o custo com 
alimentação (RMCA) deve ser monitorado mês a mês por técnicos 
e produtores, para antecipar o problema de caixa antes de entrar no 
prejuízo. 

A redução dos gastos operacionais é uma medida urgente e de 
curto prazo, enquanto as ações que visam o aumento das receitas são 
medidas de médio prazo, embora não menos importantes. Todas as 
ações, como o descarte de vacas improdutivas, substituindo-as por 
animais em produção; redução da idade no primeiro parto; protocolos 
para equacionar problemas reprodutivos; ações para aumentar a 
produção e o período das lactações das vacas, devem ser precedidas de 
uma correta análise de custo-benefício das intervenções realizadas pelo 
técnico juntamente com o produtor.

A questão de estrutura rebanho é fundamental para gerar um 
caixa positivo. Nos últimos 19 meses, com todos os dados econômicos 
deflacionados pelo IGP-DI, de agosto/2015, os produtores do 
Educampo que operaram com margem bruta e fluxo de caixa negativos 
tiveram a estrutura de seu rebanho da seguinte forma: vacas em lactação, 
em relação ao total de vacas (VL/TV), média de 74,83%, e vacas em 



186

lactação, em relação ao total do rebanho, média de 35,82%. Já os 
produtores que operaram com margem bruta e fluxo de caixa positivos, 
tiveram esta estrutura: VL/TV - 79,45% e VL/TR - 38,88%. Para estes 
produtores, mais animais geraram receitas quando comparados com 
os que operaram com fluxo de caixa negativo, de modo que o fluxo de 
caixa foi mais aliviado.

O gasto com a dieta do rebanho comprometeu 68,87% da receita 
do leite de 11% dos produtores analisados, com margem bruta e fluxo de 
caixa negativos. Já os outros 89%, com o fluxo e margem bruta positivos, 
comprometeram 59,13% da receita do leite para pagar a alimentação 
do rebanho, ou seja, 9,24% a menos. O saldo da receita do leite e das 
despesas com alimentação dos produtores negativos foi, em média, de 
R$ 18.303,24/mês, enquanto o dos positivos foi de R$ 28.757,55/
mês, ou seja, mais sobra no caixa mensal para cobrir outras despesas.

Nos últimos 12 meses, de agosto/2014 a julho/2015, 
deflacionadas de acordo com o IGP-DI, de agosto/2015, os produtores 
que operaram positivamente venderam o leite, por R$ 1,20/litro em 
média, enquanto o que operaram com margem bruta e fluxo de caixa 
negativos venderam a R$ 1,18/litro. Já o custo operacional efetivo, 
que considera somente os custos variáveis, dentre eles os gastos com 
alimentação, e não considera os custos fixos, ficou em R$ 1,23/litro 
para os negativos e em R$ 0,91/litro para os que operaram com 
margem bruta e fluxo de caixa positivos.

A diferença no preço do leite foi de R$ 0,02/litro para os 
produtores que operaram com saldo positivo. Entretanto, estes 
mesmos produtores produziram leite com os custos variáveis R$ 0,32/
litro a menos, ou seja, o custo menor teve uma função muito mais 
relevante para o sucesso destes produtores do que o preço maior. 

Os produtores que tiveram o custo maior, para cada litro de 
leite produzido, gastaram R$ 0,51 com concentrado e R$ 0,17, com 
volumoso. Já os produtores que conseguiram produzir com custo 
menor, gastaram R$ 0,41 e R$ 0,12 com concentrado e volumoso, 
respectivamente. Nesse mesmo período, os produtores que operaram 
com fluxo de caixa e margem bruta negativos obviamente não 
alcançaram rentabilidade, enquanto os produtores que operaram 
positivamente alcançaram 5,13% ao ano de rentabilidade sobre o total 
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de capital utilizado na atividade leiteira, incluindo até o mesmo capital 
empatado em terra. Pode ser pouco, não garantiu uma atratividade, 
mas manteve a viabilidade econômica do negócio.

De acordo com Nascif (2016), o sucesso não acontece por acaso. 
Em qualquer momento, gerenciar a atividade leiteira com eficiência é 
essencial para alcançar êxito, porém, em momentos de crise, os desafios 
são maiores. O que faz o produtor de leite ganhar dinheiro não é o 
sistema de produção, e sim a forma como ele o administra. Portanto, 
não importa o sistema, mas o quanto o produtor de leite é eficiente para 
administrá-lo. É por isso que, em uma mesma região, temos pecuaristas 
que ganham ou perdem dinheiro em sistemas confinados, extensivos, 
semiconfinados, em modelos de free stall ou compost barn e a pasto, 
sob as mesmas condições climáticas, de solo, de relevo e de mercado. 

Portanto, os indicadores-chave da atividade leiteira, a maioria das 
vezes, são: produtividade da terra (l/ha/ano); equilíbrio de estrutura do 
rebanho (vl/ tr %); eficiência na transformação do capital empatado 
(R$/l/dia) e taxa de remuneração sobre o capital (% ao ano), que mede 
a viabilidade e a atratividade econômica da atividade. Dando prioridade 
a eles, o produtor conseguirá definir melhor suas metas e objetivos e 
ficará menos confuso diante de um emaranhado de números. Além 
disso, facilitará a ação do consultor técnico, que será direcionada 
prioritariamente para o que é mais importante, a fim de alcançar maior 
eficiência do sistema/modelo de produção, como um todo.

Como sempre, a maior eficiência é tudo e contra fatos e números 
não se tem argumentos. Sermos eficientes na exploração da atividade 
leiteira, com poucos indicadores-chave, independentemente de qual 
modelo/sistema de produção de leite será desenvolvido, resultará 
na operação de uma taxa de risco aceitável e em uma rentabilidade 
econômica atrativa na atividade leiteira.  
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1.Introdução

Como membro participante no agronegócio brasileiro, o leite tem 
importância econômica e social, sendo fundamental na geração direta 
e indireta de empregos e renda a população brasileira. Na alimentação 
humana, reúne qualidades nutritivas que o tornam alimento básico 
para todas faixas etárias.

O Brasil é o quinto produtor mundial de leite, e a atividade está 
presente em todos os estados.  Segundo dados do IBGE, a captação de 
leite no Brasil em 2015 foi de 24,0 bilhões de litros, com uma queda 
de 2,8% em relação ao ano de 2014. Desde o início da série histórica 
da Pesquisa Trimestral do Leite, do IBGE, que começou em 1997, não 
havia sido registrada queda na produção.

Entre os principais estados produtores em 2015, Minas Gerais é 
o líder, detendo a maior produção de leite, cujo volume é de 6,4 bilhões 
de litros, seguido pelo Rio Grande do Sul com 3,5 bilhões de litros, 
Paraná com 2,8 bilhões de litros, São Paulo com 2,6 bilhões de litros, 
Goiás com 2,4 bilhões de litros e Santa Catarina com 2,3 bilhões de litros.

Diante de várias mudanças na cadeia produtiva do leite e de 
sua complexidade, torna-se relevante a busca por eficiência, utilizando 
racionalmente os fatores de produção, como terra, trabalho e capital, 
independentemente do sistema produtivo adotado. Entretanto, o 
processo de tomada de decisões, aliado ao gerenciamento da atividade, 
carece de ferramentas que possibilitem as análises e quantifiquem os 
pontos de estrangulamento.

A partir do início da década de 1990, a cadeia produtiva do 
leite passou por profundas e marcantes transformações em termos 

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS NA PECUÁRIA 
LEITEIRA 14
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estruturais e também operacionais, desenvolvendo-se um ambiente 
muito competitivo, completamente novo. Essas modificações foram 
impulsionadas, principalmente pela desregulamentação da produção 
e comercialização do leite; pela abertura comercial do Brasil ao 
mercado internacional; pela aceleração do processo de concentração da 
comercialização do leite, por meio de fusões e aquisições de laticínios 
e supermercados no setor varejista; pela estabilização da moeda com o 
plano real; e pelo crescimento da oferta do leite longa vida, consequência 
da modificação do hábito alimentar dos consumidores.

Segundo Schiffer et al. (1999), um dos fatores mais relevantes 
entre todas essas transformações na cadeia produtiva do leite no Brasil 
foi a abertura comercial, que colocou os produtores brasileiros diante de 
concorrentes detentores de baixos custos de produção e produtividades 
relativamente altas, como   a Nova Zelândia e Argentina.

Todas essas mudanças tiveram forte impacto no segmento 
produtor de matéria-prima, criando a necessidade de uma série de ajustes 
e adaptações para entender às exigências em qualidade, quantidade e 
regularidade de fornecimento exigidos pelos demais setores da cadeia 
produtiva do leite.

Diante da nova realidade, o produtor brasileiro teve que se 
adaptar ao novo cenário mercadológico. Se não houver controle 
rigoroso de todos os fatores produtivos, poderá haver produção com 
custos elevados, que não serão remunerados pelo mercado comprador. 

A melhoria dos indicadores zootécnicos na pecuária de leite, 
aliada à melhor administração dos custos de produção, é imposição 
mercadológica que necessita ser seguida pelos produtores do Brasil 
para sobreviverem na atividade de maneira competitiva, em relação ao 
leite de outros países e até mesmo do leite de algumas regiões do País, 
como é o caso do Centro-Oeste e Norte, que produzem com custos 
muito competitivos.

Em um mercado de preços liberados, o custo de produção não 
serve de parâmetro para compor o preço do produto. Por outro lado, 
o preço de mercado deve ser balizador para se definir qual o custo 
de produção que a empresa pode trabalhar com competitividade e se 
sustentar ao longo dos anos. Para Manzano et al. (2006), a abertura 
dos mercados e a consequente pressão comercial exigem que a atividade 
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leiteira seja competitiva em custos e qualidade nos diferentes sistemas 
de produção do Brasil e também de outros países. Segundo esses 
autores, vários fatores interferem no desempenho da pecuária de leite 
no país: somente 16% do rebanho é alimentado com ração balanceada; 
a inseminação é utilizada em apenas 3 % das vacas em condições de 
reprodução; a mão-de-obra especializada é escassa; e o baixo nível 
tecnológico e organizacional de grande parte dos produtores dificulta a 
ação da assistência técnica.

O planejamento produtivo e o uso de técnicas apropriadas às 
diferentes regiões são essenciais para o sucesso financeiro da atividade. 
Para Silva e Passanezi (1998), dependendo do perfil idealizado, 
a obtenção de bons níveis produtivos e lucrativos não é tarefa fácil. 
Segundo Haddade et al. (2005), a maioria dos trabalhos científicos 
não avalia a viabilidade financeira das novas tecnologias estudadas, 
portanto há pouca informação sobre seus benefícios na lucratividade 
dos sistemas de produção agropecuária. 

2. Controles zootécnicos

Não é sempre que o ótimo zootécnico coincide com o ótimo 
econômico, o que reforça a necessidade de desenvolver mais trabalhos 
sobre as correlações entre indicadores zootécnicos e indicadores 
econômicos. 

A principal meta do controle zootécnico é observar o que 
acontece com os animais da propriedade do ponto de vista de produção, 
de sanidade e de reprodução. Assim, o gerenciamento da propriedade 
se torna mais preciso e a chance de erros ou precipitações na tomada de 
decisão será diminuída gradativamente. 

Um exemplo da vantagem da adoção do controle zootécnico é o 
conhecimento do perfil de produção dos animais da fazenda, permitindo 
que estes sejam separados em lotes, assim o balanceamento da dieta 
pode ser especifico para cada grupo de animais e o direcionamento da 
alimentação volumosa para cada categoria. 

A principal característica esperada de um animal leiteiro é 
a produção de leite. Todos os índices de um controle zootécnico 
são focados neste aspecto e servem para monitorar a produção e a 
produtividade da propriedade, acompanhando a eficiência de cada 
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animal e do rebanho. Para que os indicadores cumpram bem essa 
função, as atividades da propriedade devem ser registradas em um 
caderno, em fichas ou, preferencialmente em planilhas de programas de 
computador desenvolvidos para essa finalidade.

2.1. O controle zootécnico aborda dois aspectos principais:

• Controle leiteiro, ou de produção.
• Controle reprodutivo.

3. Registros de produção

3.1. Controle leiteiro

• Registra a produção de leite da propriedade, total e por 
animal. 

3.2. Benefícios do controle leiteiro individual

• Permite conhecer as vacas de maior produção.
• Ajuda a separar animais por lote para, com isso, otimizar o 

uso de concentrado e da dieta.
• Dá informações sobre persistência e período de lactação.
• Contribui para o melhoramento genético do rebanho.
• Identifica animais que podem ser descartados.

4. Produção por lactação

Deve ser a maior possível em função do tipo de gado e das 
condições de manejo adotadas. Sistema de leite a pasto, produção 
acima de 3.000 litros por vaca em 305 dias de lactação é considerada 
boa. Vacas de raça europeia, como a Holandesa confinada ou semi-
confinada, deverão produzir acima de 7.000 litros por lactação de 10 
meses. Lembrando que a melhor vaca nem sempre é a que dá mais leite, 
mas sim a que dá mais lucro.

5. Produção por intervalo de partos (IDP)

Providência interessante é relacionar a produção por lactação ao 
intervalo de partos, forma que ajuda a definir as vacas mais eficientes.
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6. Duração de lactação

É o tempo em dias que vai do parto ao final da lactação, quando 
ocorre a secagem da vaca. O ideal é uma lactação de 10 meses ou 305 
dias, mas essa característica depende da genética da vaca. Para gado 
mestiço meio-sangue (F1 HZ), a duração da lactação deve estar acima 
de 290 dias. Já para vacas mais azebuadas, deve ser superior a 270 dias.

7. Persistência de lactação

Esse índice corresponde à queda de produção de uma vaca 
durante a lactação. A lactação caracteriza-se por uma curva: entre 30 a 
60 dias após o parto a curva é ascendente até atingir o volume máximo 
de produção, chamado de pico de lactação. Depois a produção cai. 
Quanto menor a queda, maior a persistência de lactação, o que favorece 
o resultado econômico da propriedade. O registro da curva de lactação 
de cada vaca, obtido no controle leiteiro, mostra a persistência de cada 
animal. O principal fator que determina essa característica é a genética 
animal.

8. Vacas em lactação

Quanto maior o percentual de vacas em lactação em relação ao 
total de vacas do rebanho, melhor para a rentabilidade. O ideal é ter 
acima de 80% vacas em produção em relação ao número total de vacas 
produzindo. Percentual baixo pode indicar problemas, podendo ser 
relacionados a reprodução, nutrição, ou sanitário do rebanho.

9. Medidas importantes para melhorar o índice de vacas em 
lactação incluem medidas tais como:

• Descartar vacas com problemas reprodutivos ou de baixa 
persistência de lactação.

• Cria e recria racional de bezerras para que possam parir com 
o peso adequado ( 80 % do peso adulto) e com idade entre 
24 e 27 meses.

• Melhoramento genético do rebanho (inseminação artificial, 
FIV).

• Nutrição adequada e conforto animal.
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• Período seco
• O ideal é secar a vaca 60 dias antes da data prevista para o 

parto. Acima de 90 dias é considerado indesejável.

10. Descarte de vacas/ano

O ideal é descartar a vaca ainda com bom desempenho produtivo, 
com bom valor de revenda, devendo ser substituída por matrizes 
produzidas na propriedade e com características produtivas superiores. 
Ideal descarte em torno de 20% de vacas ao ano, somando-se descarte 
voluntário e involuntário de matrizes.

Alguns indicadores de referência produtiva (Tab.1) podem ser 
utilizados para balizamento da eficiência de uma propriedade leiteira. 
Tal parâmetro leva em consideração o grau de sangue do rebanho, 
seja ele predominantemente holandês (acima de grau de sangue 7/8 
holandês/gir) ou predominante gir leiteiro (puras, meio sangue, 3/4 gir).

Tabela 1- Principais índices produtivos para rebanhos bovinos leiteiros

Índices Ideal Bom Regular

Produção por lactação (1000kg): 
HPB/Mestiças HZ 6 a 7/3,5 a 4,0 5 a 6/2,5 a 3,5 4 a 5/1,5 a 2,5

Duração da lactação (meses) 10 a 12 9 a 10 8 a 9

Persistência de lactação (%)
Até o quarto mês de lactação- 50 
a 60% da produção
Secar com 45 a 55% da produção 
ao pico)

89 a 90 70 a 80 60 a 70

Vacas em lactação (%) 80 a 83 70 a 79 60 a 69

Período seco (dias) 60 75 90

Descarte de vacas/ano (%) 20 a 25 15 a 20 10 a 15

Fonte: Embrapa gado de Leite 

11. Controle reprodutivo

A eficiência reprodutiva é o fator que mais afeta a produtividade a a 
lucratividade de um rebanho, mas há muitos obstáculos para otimizá-la. 
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De acordo com Faria et al (1993), dentre todos os fatores que 
afetam a eficiência de um sistema de produção de leite, a reprodução 
ocupa lugar de destaque. Qualquer fazenda deixará de ser eficiente se 
a vaca reproduzir de maneira irregular. Entende-se por reprodução 
regular o estabelecimento de prenhez no máximo de 85 dias após o 
parto, com objetivo de se obter intervalos entre parições próximos de 
365 dias. Esse talvez seja o objetivo mais difícil de ser conseguido, 
pois depende de dedicação, de tempo, conhecimentos técnicos, senso 
prático, auxílio profissional e controle efetivo do rebanho.

11.1. Índices de monitoramento da eficiência reprodutiva

11.2. Idade à puberdade, à primeira cobertura e ao primeiro 
parto

A puberdade é caracterizada pelo primeiro cio, momento em que 
a fêmea tem potencial para se reproduzir. Em geral, o primeiro cio 
ocorre quando o animal apresenta cerca de 40% do peso que vai ter 
na idade adulta. O ideal é o animal atingir 60% do peso adulto para 
ser coberto, o que ocorre por volta de 350 kg na raça Holandesa, com 
idade próxima a 15 meses. Para isso é importante estabelecer estratégia 
de ganho de peso nas fases de cria e recria. Se tudo correr bem, as 
novilhas taurinas terão o primeiro parto próximo ao ideal que é de 24 
meses de idade, com 80% do peso à idade adulta. Quanto mais próximo 
da idade ideal ocorrer o parto em boas condições de desenvolvimento 
da matriz (peso ideal ao parto), maior o número de crias produzidas e 
mais rápido o ganho genético no rebanho.

11.3. Intervalo de partos

O espaço de tempo ideal entre um parto e outro é de 12 a 13 
meses. O intervalo de partos pode ser considerado um termômetro das 
condições de alimentação, sanidade, conforto e manejo geral oferecido 
ao rebanho.

11.4. Período de serviço

É o tempo decorrido entre o parto e a concepção e costuma 
variar de 85 a 115 dias. A primeira ovulação ocorre ao redor de 25 dias, 
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mas não é recomendável aproveitar o primeiro cio porque nessa fase o 
útero ainda não voltou à sua normalidade. O cio ocorre em intervalos 
de 18 a 24 dias e a sua duração varia de 6 a 20 horas. A habilidade e o 
conhecimento técnico da pessoa responsável pela identificação do cio 
são fatores que pesam muito no sucesso da concepção. Problemas de 
ambiência, de manejo e nutrição, dificultam a instalação e observação 
do cio

11.5. Taxa de concepção

Indica a percentagem de fêmeas que ficaram prenhes dentro de 
um dado período. Preferencialmente de 21 em 21 dias, em relação ao 
número total de fêmeas inseminadas e o ideal é que atinja no mínimo 
50%.

11.6. Taxa de inseminação

Representa a percentagem de fêmeas inseminadas em relação ao 
número de fêmeas aptas para inseminação, que são todas aquelas fêmeas 
que não estão gestantes e acima do período voluntário de espera, que é 
de 45 dias após o parto. A taxa de detecção de cio influencia diretamente 
esse índice, ou seja, quanto maior a taxa de detecção de cio, maior a 
taxa de inseminação. O ideal é que seja superior a 50%.

11.7.Taxa de prenhez

11.7.1. Indicadora da eficiência reprodutiva. 

É calculada através da multiplicação da taxa de inseminação pela 
taxa de concepção e o ideal é que seja superior a 25%.

Como referência (Tab.2), podemos citar os principais 
índices reprodutivos de acordo com o grau de sangue, seja ele 
predominantemente holandês (acima de grau de sangue 7/8 holandês /
gir) ou predominante gir leiteiro (puras, meio sangue, 3/4 gir).
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Tabela 2- Principais índices reprodutivos para rebanhos bovinos leiteiros

Índice Ideal Bom Regular

Idade cobrição novilhas 
(meses): HPB /mestiças HZ 15 a 17/21 a 22 18 a 21/23 a 25 22 a 24/26 

a 27

Idade ao primeiro parto 
(meses): HPB/mestiças HZ 24 a 26/29 a 31 27a 30/32 a 34 31 a 33/35 

a 36

Intervalo de partos (meses) 12,5 12,5 a 14 14 a 15,5

Período de serviço (dias) Até 100 101 a 145 146 a 190

Intervalo de parto e primeiro 
cio (dias) 20 a 30 31 a 50 51 a 70

Prenhez ao primeiro serviço 
(%) 65 a 75 58 a 64 50 a 57

Número de serviços por 
concepção Até 1,5 1,6 a 1,7 1,8 a 1,9

Fonte: Embrapa gado de Leite 

12. Condição corporal (ECC)

Importante ferramenta para avaliar e monitorar o estado 
nutricional de um animal é sua condição corporal. Em bovinos leiteiros 
utilizam-se escores que variam de 1(magra) a 5(obesa) e que podem 
ter escalas de 0,25. A estimativa da condição corporal deve ser realizada 
frequentemente e com especial atenção no momento do parto, no pico 
de lactação e na secagem. Vacas paridas em condição corporal ruim 
(magra) bem como vacas que parem obesas (ECC>4) tem maior 
predisposição a desenvolverem doenças metabólicas, atraso para o 
aparecimento do primeiro cio, queda na produção. O ECC ideal ao 
parto de 3,5.

É com visão empresarial que a maioria das fazendas que 
permanecem com sucesso na atividade leiteira está trabalhando: 
fazendo planejamento, definindo metas e monitorando indicadores de 
eficiência zootécnicos e econômicos. Assim, a empresa produtora de 
leite se posiciona com mais segurança nesse novo cenário competitivo 
que se define para a cadeia produtiva do leite. 

A identificação de indicadores-referência e a caracterização 
daqueles correlacionados à eficiência econômica (benchmark) são 
ferramentas gerenciais de grande importância e podem trazer vários 
esclarecimentos sobre a viabilidade econômica dos diferentes sistemas 
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de produção de leite. Para Krug (2001), estudos têm sido realizados 
no sentido de identificar os principais indicadores zootécnicos e 
econômicos que influenciam a rentabilidade dos sistemas de produção 
de leite no Brasil. Essa metodologia de identificação e de análise de 
indicadores-referência (benchmark) destaca-se como instrumento 
de planejamento pela segurança e exatidão, visto que os valores são 
obtidos diretamente de unidades de produção presentes em um mesmo 
ambiente econômico (GOMES, 2005). Entretanto, Oliveira et al. 
(2007), ao identificarem e quantificarem indicadores-referência na 
região do extremo sul da Bahia, observaram discrepâncias em relação 
aos índices globais sugeridos para outras regiões, o que demonstra a 
necessidade de estudos regionalizados.

Nesse sentido, torna-se importante caracterizar os sistemas de 
produção de leite e identificar e quantificar os indicadores referência de 
um grupo de produtores de uma determinada região produtora de leite.

 É de suma importância a compilação dos índices zootécnicos 
de uma propriedade, pois é através destes que se pode verificar a real 
eficiência de uma atividade pecuária, seja esta de bovinos de corte, leite, 
de ovinos, caprinos, etc.; podendo saber onde o sistema está sendo 
afetado com precisão, atento então a mudanças que sempre melhorem 
estes índices, gerando assim uma maior eficácia e uma posterior maior 
rentabilidade da atividade praticada. 

13. Referências bibliográficas 

FARIA, V. P.; CORSI, M. índices de Produtividade em Gado de Leite. 
In: Bovinocultura Leiteira: fundamentos da exploração racional, 
Piracicaba: FEALQ, 1993. p. 01-22.

GOMES, S.T. O custo de produção de leite, Brasília: SNAB/
MA,1989. 66.p. DIAGNÓSTICO da pecuária leiteira do Estado de 
Minas gerais. Relatório de pesquisa,1996. Belo Horizonte: SEBRAE-
MG/FAEMG, 1997.212 p. 2 v.

GOMES, S.T. Indicadores de eficiência técnica e econômica na 
produção de leite. Estado de São Paulo, 1997. São Paulo: FAESP, 
1997. 74 p. GOMES, S.T. Economia da produção de leite. Belo 
Horizonte: Itambé,2000. 132 p. 



199

HADDADE, I. R. et al. Avaliação econômica sob condições de 
risco em sistema de produção de gado de leite na região norte do 
estado do Rio de Janeiro. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, n.3, p. 361-366, 2005.

KRUG, E. E. B. Estudo para identificação de benchmarkin 
em sistemas de produção de leite no Rio Grande do Sul. 2001. 
191 f. Dissertação (Mestrado em administração para Executivos) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001.

MANZANO, A. et al. Efeito da implantação de técnicas 
agropecuárias na intensificação de sistemas de produção de leite 
em estabelecimentos familiares. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 
35, n. 2, p. 618-628, 2006.

NASCIF, C., MORAIS, M.V.C, LOBATO, A. N. Registros de 
produção e reprodução contribuem para o sucesso na atividade. 
Guia técnico Nestlê, n.6, p. 2-6,nov.2014.

OLIVEIRA, A. S. et al. Identificação e quantificação de 
indicadores-referência de sistemas de produção de leite. 
Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 2, p.507-516, 2007. 
SCHIFFLER,E.A.;MANCIO,A.B.;GOMES,S.T. Efeito da escala de 
produção nos resultados econômicos da produção de leite B no estado 
de São Paulo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.28, n.2, p.425-431, 
1999.

SILVA, S. C.; PASSANEZI, M. M. Planejamento do sistema de 
produção a pasto. In: (Ed.) Planejamento da exploração leiteira. 
Piracicaba: FEALQ-USP, 1998. p. 121-142.



grafica@composer.com.br






	ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 


