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Aaron Kinyu Hoshide – B.A. (1994), pela Wesleyan University; M.S. em Agricultural Economics (2002), pela 

University of Maine; Ph.D. em Sustainable Agriculture (2005), pela University of Maine. Professor adjunto/assistente 

na University of Maine. Extensa experiência em atividades de produção e administração rural, análises de indicadores 

socioeconômicos alternativos e experiência com o programa estatístico SAS e programação linear com foco na 

aplicação em agricultura sustentável.   

 

Anderson Ferreira – Pesquisador na área de Ecologia e Genética Microbiana em Sistemas Integrados de 

Produção, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Agrossilvipastoril. É professor e orientador na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), nos cursos de pós-graduação em Agronomia e em Ciências Ambientais.  

Tem doutorado em Genética (2010), pela ESALQ (USP);  mestrado em Genética (2008), pela  ESALQ (USP); 

especialização em Biotecnologia (2005), pela Universidade Federal de Lavras (UFLA); e graduação em Ciências 

Biológicas com ênfase em Biotecnologia (2003), pela Universidade do Vale do Itajaí. Trabalhou (2003-2005) na 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A (Epagri).  Tem experiência na área de 

Genética Molecular, com ênfase em Genética de Microrganismos, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Ecologia e Genética Microbiana, Microbiologia de solos, FBN em gramíneas forrageiras, Controle biológico, 

Mutagênese, Microscopia de fluorescência e de varredura, além de estudos de interação de microrganismos com plantas 

sob Sistemas Integrados de Produção. 

 

Armando Bergamin Filho – Possui graduação (1971) em Engenharia Agronômica pela Universidade de São 

Paulo, mestrado (1973) em Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade de São Paulo e doutorado (1975) em 

Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade de São 

Paulo. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes 

temas: epidemiologia, cancro cítrico, huanglongbing, clorose variegada dos citros e doenças transmitidas por vetores. 

 

Debora Soares Pessoa – Tem Licenciatura em Letras (Português/Inglês) (2013), pela Universidade Federal de 

Viçosa; e mestrado em Estudos Linguísticos/Análise do Discurso (2015), pela Universidade Federal de Viçosa. 

Trabalha como Analista de Recursos Tecnológicos no Sistema Financiar/ Fundação Arthur Bernardes (Funarbe). Tem 

experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Análise de Discurso Crítica, Análise de Gêneros, Linguística Sistêmico-Funcional e Representação dos Atores Sociais e 

Multimodalidade. Também tem experiência na área de Educação, com ênfase em leitura e produção de textos a partir de 

uma metodologia participativa, e no ensino da Língua Materna e Língua Inglesa. 

 

Eliseu Roberto de Andrade Alves –Ph.D em Economia Agrícola (1972), pela Purdue University Indiana; tem 

mestrado em Agricultural Economics (1968), pela Purdue University Indiana e graduação em Engenharia Agronômica 

(1954), pela Universidade Federal de Viçosa. É servidor público há 58 anos, sem interrupção: na EMATER-MG e 

EMBRAPA. Atuou como chefe do Departamento de Planejamento e Avaliação da ACAR MG, hoje, EMATER-MG, de 

1968 a 1973; diretor da EMBRAPA de 1973 a 1979; presidente da EMBRAPA de 1979 a 1985; presidente da 

CODEVASF de 1985 a 1989; secretário nacional de irrigação em 1989; assessor da Presidência da EMBRAPA de 

1990-2010. Professor de Estatística, Microeconomia e Política Agrícola do curso de pós-graduação em Economia 

Regional, CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais; professor de Economia Rural da curso de pós-

graduação da Fundação Getúlio Vargas, professor de Economia Rural do curso de pós-graduação da Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Tem orientado teses em nível de mestrado e doutorado, na 

CEDEPLAR, UFV e USP. Durante 17 anos, contribuiu para consolidar o serviço de extensão rural, de 1955 a 1973. 

Junto com um grupo de cientistas sociais, ajudou conceber e formular o modelo no qual a EMBRAPA se baseou e 

ajudou a defender o modelo no governo. No período 1971-73, como diretor, concebeu e executou o programa de pós-

graduação. Como presidente da EMBRAPA, fez deste programa a grande prioridade, atingindo a marca de 1600 pós-

graduados, em 12 anos; ainda ajudou a consolidar a EMBRAPA e torná-la uma referência nacional e internacional. 

Como presidente da CODEVASF, criou o conceito do distrito de irrigação, pelo qual os projetos públicos passaram a 

ser administrados pelos irrigantes. Emancipou todos os projetos da CODEVASF. Concebeu e implantou o programa de 

exportação de frutas. Negociou empréstimos com o Banco Mundial, BID e Governo Japonês que estão permitindo uma 

expansão de mais de cem mil hectares de área irrigada. Ajudou a conceber e executar o programa de 1 milhão de 

hectares irrigados do Presidente Sarney. Este programa foi inspirado num trabalho feito por técnicos da EMBRAPA, do 

qual é o primeiro autor. Iniciou o processo de mudança da lei de irrigação, ainda em curso hoje. Presta, presentemente, 

assessoria ao grupo encarregado de reformulá-la. Na FGV, ajudou a formular e implementar uma pesquisa por 

amostragem que serviu para definir melhor as contas do setor agrícola. De 1990 em diante, ficou totalmente dedicado à 

pesquisa em Política Agrícola e em Ciência e Tecnologia. Nesta condição, tem dado assessoria a governos, na condição 

de consultor do BID, Banco Mundial e FAO; destacam-se Venezuela, Paraguai e Equador. Tem atendido a convites de 

universidades, cooperativas, organizações de produtores e organizações científicas para fazer palestras sobre a dinâmica 

da agricultura brasileira, tema objeto de suas pesquisas. 

 

Evandro Orfanó Figueiredo - Possui graduação em Curso de Engenharia Agronômica (1992),  pela 

Universidade Federal do Acre (UFAC); graduação em Curso de Professores da Parte de Formação Especial (1996), pela 

Universidade Federal do Acre; especialização em Planejamento e Administração Florestal (1998),  pela Universidade 

Federal de Lavras (UFLA); especialização em Engenharia de Produção/Marketing para Gestão Empresarial (2001), pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); mestrado em Engenharia Florestal/Florestas de Produção (2005), pela 



Universidade Federal de Lavras (UFLA); e doutorado em Ciências de Florestas Tropicais/Manejo Florestal (2014), pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Atualmente, é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Administração Florestal, atuando principalmente 

nos seguintes temas: manejo florestal de precisão, biometria florestal, impactos ambientais, inventário florestal e 

planejamento. 

 

Fabiano André Petter – Possui graduação em Agronomia (2002), pela Universidade de Rio Verde (FESURV); 

doutorado em Agronomia (2010), na área de Produção Vegetal pela Universidade Federal de Goiás (UFG); mestrado 

em Produção Vegetal (2007), pela Universidade de Rio Verde (FESURV); especialista em Produção de Sementes de 

Arroz Irrigado (2006), pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foi vice-coordenador do curso de Agronomia da 

UFPI/CPCE (2011-2013); sub-coordenador e, posteriormente, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia-Fitotecnia (2010-2013) da UFPI/CPCE. É membro de corpo editorial de periódico científico, bem como 

revisor de vários periódicos nacionais e internacionais. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em: Plantas 

Daninhas (matologia), Fisiologia Vegetal e Nutrição de Plantas, Fertilidade do Solo e Manejo de Grandes Culturas 

(soja, milho, arroz e feijão). Na área de fertilidade do solo, tem pesquisado nos últimos anos o uso do BIOCHAR como 

condicionador de solo e seu efeito fisiológico nas plantas de soja, arroz de terras altas, espécies olerícolas, frutíferas e 

florestais. É coordenador de vários projetos de pesquisa envolvendo o manejo de grandes culturas e o uso do BIOCHAR 

no solo. Coordena o mais antigo projeto instalado a campo com o uso do BIOCHAR em soja e arroz de terras altas do 

Brasil. Também tem estudado o efeito da densidade de plantas no uso eficiente da radiação solar (RFA) e sua correlação 

com os componentes de produção da soja. Vem coordenando pesquisas visando ao estudo do comportamento ambiental 

de pesticidas em solos sob aplicação de biochar e em sistema de plantio direto. Atualmente, é Prof. Adjunto da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) /  Câmpus Universitário de Sinop. 

 

Gabriela Píccolo Maitan-Alfenas – Tem graduação em Engenharia de Alimentos (2009), pela Universidade 

Federal de Viçosa; mestrado e doutorado (2011; 2014), pelo  Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Agrícola, 

também na Universidade Federal de Viçosa. No período de setembro/2006 a julho/2007, foi discente em um programa 

de graduação sanduíche na École Nationale Supérieure dAgronomie et des Industries Alimentaires, em Nancy (França); 

e, durante o período de maio/2012 a maio/2013, realizou o Doutorado Sanduíche no CBS-Fungal Biodiversity Centre, 

em Utrecht (Holanda). Atualmente, é professora na Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

Gervasio Paulus – Tem graduação em Agronomia (1988), pela Universidade Federal de Santa Maria; e 

mestrado em Agroecossistemas (1999), pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é coordenador de 

projetos da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em 

Agroecologia e Agriculturas de Base Ecológica. 

 

Marcelo Coutinho Picanço –Possui doutorado em Fitotecnia (Produção Vegetal) (1992), pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). É professor associado da UFV e Bolsista Produtividade em Pesquisa de Nível 1A do CNPq. 

Publicou 302 artigos em periódicos científicos, 771 trabalhos em anais de eventos e 36 capítulos de livros. Editou seis 

livros. Supervisionou sete pós-doutores e orientou 119 teses de doutorado, 122 de dissertações de mestrado, 203 

estudantes de iniciação científica e 100 monografias em curso de pós-graduação lato sensu nas áreas de Agronomia e 

Zoologia. Atualmente, supervisiona dois pós-doutores e orienta 39 estudantes (nove doutorandos, sete mestrandos e 23 

em iniciação científica). Em seus trabalhos científicos, interagiu com 570 colaboradores. É líder de um grupo de 

pesquisa do CNPq e pesquisador de outros sete grupos de pesquisa do CNPq. Trabalha nas linhas de pesquisa de 

Controle biológico de pragas, Ecotoxicologia e impacto ambiental de sistemas de cultivo, Manejo integrado de pragas, 

Sistemas de tomada de decisão de controle, Bioecologia de pragas e Manejo de pragas em agricultura orgânica. 

 

Márcio de Andrade Batista – Professor efetivo da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT / Barra do 

Garças). Possui graduação em Engenharia Química (2003), pela Escola de Engenharia Química de Lorena (USP), tendo 

sido bolsista FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) por três anos, sob orientação do 

internacionalmente reconhecido Prof. Dr. Sílvio Silvério da Silva; mestrado em Engenharia Química (2005), pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), tendo sido bolsista CNPq sob orientação de Prof. Dr. Luís Cláudio Oliveira 

Lopes na área de Modelagem, Controle e Otimização de Processos Químicos. Desenvolveu trabalhos na área de 

Processos biotecnológicos e bicombustíveis (Biomassa). Possui MBA em Finanças e Estratégias Empresariais (2006), 

pela Universidade Federal de Uberlândia. Ganhador do Prêmio Santander de Empreendedorismo em 2006, na categoria 

Indústria. Recebeu menção honrosa da Fundação Getúlio Vargas (FGV / SP) por ter desenvolvido um dos vinte 

melhores Business Plan no II Desafio GV-Intel de Venture Capital e Empreendedorismo Inovação e Tecnologia em 

2007. Ganhador do III Prêmio Werner Von Siemens de Inovação Técnológica. Prêmio Reconhecimento 3M - 

Consumidor Consciente em 2009. Possui uma patente, modelo de utilidade em fase de registro no INPI (Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual, MU 8702408-0). Entre outras atividades, ministrou cursos em diversos programas 

de MBA. Atualmente, cursa MBA em Project Management (METODOLOGIA do PMI) pela FGV-2010. 

 

Mariana Peres de Lima Chaves e Carvalho - Possui graduação em Engenharia Florestal (2006), pela 

Universidade Federal de Lavras; mestrado em Engenharia Florestal , na área de concentração em Ciências Florestais 

(2009), pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras; 

doutorado na área de concentração de Silvicultura e Manejo Florestal (2014), pelo Programa de Pós-Graduação em 

Recursos Florestais do Departamento de Recursos Florestais da Universidade de São Paulo - Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e 



Ambientais (PPGCFA) - UFMT. Coorientadora no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAM) - 

UFMT. Docente Tutora do Programa de Ensino Tutorial / PET - Engenharia Florestal desde 2016. Atualmente, é 

professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, ministrando as disciplinas Motores, Máquinas e 

Implementos Florestais; Colheita, Transporte e Logística Florestal. Tem como enfoque a área de atuação em pesquisas, 

ensino e extensão em Florestas Nativas e de Produção, atuando principalmente nos seguintes temas: Colheita e 

Exploração, Estradas Florestais, Transporte e Logística Florestal, Ergonomia e Segurança do Trabalhador e 

Geotecnologias aplicadas à Colheita Florestal. Representante administrativa da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão - 

PROCEV/ UFMT no Câmpus de SINOP de 2012 a 2014; Coordenadora de Extensão Universitária da UFMT- Câmpus 

Sinop de 2012 a 2014; Coordenadora da Cultura Universitária da UFMT - Câmpus Sinop de 2013 a 2014. Pesquisadora 

líder do Grupo de Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Colheita, Exploração, Estradas, Transporte e Logística 

Florestal - UFMT. Coordenadora do Grupo de Estudos GAIA. Pesquisadora colaboradora do grupo de pesquisa: 

Métodos Quantitativos Florestais (UFMT). Revisora da Scientia Forestalis (IPEF), Revista NATIVA e Revista Corixo - 

Revista de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. Membro do Corpo Editorial da Revista Corixo - Revista 

de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. Professora representante da Área Florestal no Escritório de 

Inovação Tecnológica - EIT/UFMT. Professora membro da Câmara de Extensão da Universidade Federal de Mato 

Grosso. 

 

Nicholas Brian Comerford - Director, North Florida Research and Education Center, University of Florida, 

2008-present. Professor, Soil and Water Science Department (SWSD), University of Florida, 1991 to present. 

President-Elect, President, Past President, Soil Science Society of America, 2009, 2010, 2011. Member Board of 

Directors, Vice-Chair, Chair and Past Chair, Alliance of Crop, Soil and Environmental Science Societies (ACSESS) 

Corporation, 2009-10, 2011, 2012. Graduate Coordinator, Soil and Water Science Department, University of Florida; 

2000 to 2007. Steering Committee Member and Academic Associate Director, Center for Tropical Agriculture, 

University of Florida, 2005 to 2008. Professor Visitante, Universidade Estadual de Santa Cruz e membro da Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), Bahia BRASIL, 2004. Professor Visitante, Departamento do 

Química e Solo, Universidade Federal da Bahia, BRASIL,   2000. Executive Director, Global Research on the 

Environment and Agriculture Nexus for the 21st  Century (GREAN), 1998 to 2001 Professor Visitante, Departamento 

do Solos, Universidade Federal de Viçosa, BRASIL, 1996-  1997. Associate Professor, Soil and Water Science 

Department, University of Florida, 1985 to 1991 Visiting Scientist, Forestry Research Institute, Rotorua, New Zealand, 

1986 to 1987. Assistant Professor, Soil and Water Science Department, University of Florida, 1980 to1985. Instructor, 

Department of Forestry, State University of New York, Syracuse, 1980. Forest Soil Specialist I, Department of Natural 

Resources, Olympia and Mt Vernon, Washington, 1976-1977. Pesquisas em: Soil-tree root interactions, soil nutrient 

bioavailability, nutrient uptake modeling, tree nutrition, soil fertility, soil degradation, tropical forest soils, and soil 

ecosystem services in tropical and temperate environments 

 

Roberta Aparecida Carnevalli – Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São 

Paulo (1996); mestrado em Agronomia Ciência Animal e Pastagens (1999), pela ESALQ (Universidade de São Paulo); 

doutorado em Agronomia, na área de Ciência Animal e Pastagens (2003), pela Universidade de São Paulo; e pós-

doutorado (2015), pela Massey University (Nova Zelândia). Atualmente, é Pesquisador A da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária. Tem experiência na área de Zootecnia, com ênfase em Produção Animal em Pastagem, atuando 

principalmente nos seguintes temas: produção animal em pastagem, manejo de pastagem, sistemas de produção de leite 

e integração lavoura-pecuária-floresta. 

 

Roberto Ferreira de Novais – Possui graduação em Agronomia (1965), pela Universidade Federal de Viçosa; 

mestrado em Agronomia  na área de Solos e Nutrição de Plantas (1970),  pela Universidade Federal de Viçosa e 

doutorado em Ciência do Solo (1977), pela North Carolina State University. Atualmente, é editor da Revista Brasileira 

de Ciência do Solo e professor titular da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Agronomia, com 

ênfase em Ciência do Solo, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição e fertilização do solo para o cultivo de 

eucalipto, fósforo. 

 

Rogério de Paula Lana – Possui graduação em Zootecnia (1987), pela Universidade Federal de Viçosa; 

mestrado em Zootecnia (1991), pelo Departamento de Zootecnia da UFV; e doutorado em Animal Science (1997), pela 

Cornell University, Ithaca, NY (USA). É professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa 

desde 1992, atualmente na classe titular; Bolsista 1B de Produtividade em Pesquisa do CNPq; responsável pela 

coordenação do Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável (SIMBRAS), editor dos anais de palestras, resumos 

expandidos e minicursos; editor-chefe da Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável / Brazilian Journal of 

Sustainable Agriculture (RBAS / BJSA); membro da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia (https://sites.google.com/site/ posgraduacaoagroecologiaufv/) e revisor das revistas: Animal Feed Science 

and Technology, Archivos de Zootecnia, Ciência Rural, Revista Ceres e Revista Brasileira de Agropecuária 

Sustentável. Desenvolve pesquisas relacionadas à avaliação de alimentos para animais ruminantes, exigências 

nutricionais, fermentação ruminal, avaliação de sistemas de formulação de rações para bovinos, eficiência de uso de 

nutrientes, sustentabilidade da agricultura e pecuária e agroecologia. É autor e coautor de 344 resumos de congressos 

científicos, 180 artigos científicos, orientador/membro de 92 dissertações de mestrado e 34 teses de doutorado. É autor 

de três livros: 1) Sistema Viçosa de formulação de rações (2000, 2003, 2005 e 2007), 91p., com planilha de cálculo de 

rações; 2) Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades) (2005 e 2007), 344p.; e 3) Respostas de animais e plantas 

aos nutrientes (2007, 2015), 171p. 

 



Rogério Faria Vieira – possui graduação em Engenharia Agronômica (1978), pela Universidade Federal de 

Viçosa; mestrado em Fitotecnia (Produção Vegetal) (1983), pela Universidade Federal de Viçosa;  doutorado em 

Fitotecnia (Produção Vegetal) (1989), pela Universidade Federal de Viçosa; e pós-doutorado em Quimigação (1996), 

pela Universidade da Georgia (USA) e em Raízes (2006), pela Penn State University (USA). Atualmente, é pesquisador 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, cedido pela EMBRAPA. Tem experiência na área de 

Agronomia, com ênfase em Fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: leguminosa de grãos, mofo-branco, 

molibdênio, quimigaçao e raízes. 

 

Samuel de Pádua Chaves e Carvalho – Tem doutorado em Recursos Florestais (2013), pela Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo –(ESALQ/USP); mestrado (2010) e graduação em 

Engenharia Florestal (2008), pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Entre o período de novembro de 2010 a 

abril de 2014 foi Especialista de Biometria e Inventário Florestal da empresa Fibria, sendo o responsável técnico da 

área. Atualmente, é professor adjunto de Manejo Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), onde 

leciona disciplinas relacionadas à área de Manejo Florestal. Os temas mais relevantes de sua área de atuação são: 

Biometria e Inventário Florestal; Estatística e Recursos Computacionais aplicados ao Manejo de Florestas para 

Produção; Experimentação Florestal; Sortimento Florestal; e  Uso do Software R para solução de problemas florestais. 

 

Sylvia Sanae Takishita – Possui graduação em Zootecnia (2006), pela Universidade Federal de Viçosa; 

mestrado (2008) e doutorado (2012) em Zootecnia, pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de 

Zootecnia, com ênfase em Nutrição de Peixes. Tese de doutorado defendida em julho de 2012 com o tema “Relações de 

treonina e triptofano com a lisina digestível em rações para alevinos de tilápia-do-nilo", sob orientação do professor 

Eduardo Arruda Teixeira Lanna (DZO/UFV) e do coorientador Juarez Lopes Donzele (DZO/UFV). Tem pós-doutorado 

em Aquicultura (2013-2014), pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Possui experiência na área de Zootecnia, com 

ênfase em Piscicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: Produção e Nutrição de Peixes, Tratamento e 

Reuso de Águas Residuárias e Análises de Águas, Sanidade de Peixes e Conservação de Espécies. 

Wilson Wagner Ribeiro Teixeira – Possui graduação em Agronomia pela Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (2010) e mestrado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Paraná (2013). Atualmente está 

cursando Doutorado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

  

 

 

 

  



Prefácio 

 

 

 

 

 

 O Simpósio Brasileiro de Agropecuário Sustentável (SIMBRAS) é considerado um dos eventos mais 

importantes na área no país e reúne professores, pesquisadores, extensionistas, estudantes de graduação e pós-

graduação, produtores rurais, empresários e profissionais liberais ligados a Ciências Agrárias. 

O SIMBRAS teve sua primeira edição em 2009 e, a partir deste período, vem ocorrendo anualmente. No ano de 

2016, o SIMBRAS chega à 8ª edição, sendo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Câmpus 

Universitário de Sinop, com a missão de gerar, adaptar, transferir e/ou dispor conhecimento, inovação, técnica e 

tecnologia para as novas fronteiras agrícolas, especialmente o estado de Mato Grosso, tendo como parceiras a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).  

O tema central desta edição é “Ciência, Tecnologia e Inovação para Desenvolvimento Sustentável das Novas 

Fronteiras Agrícolas". Esse tema é de grande importância para que o desenvolvimento seja calcado por bases 

científicas, metodológicas e técnicas que garantam princípios fundamentais no desenvolvimento de agroecossistemas 

biodiversos, resilientes, eficientes do ponto de vista bioenergético e socialmente justos - características que constituem 

os pilares da sustentabilidade.  

Esta edição abrange a diversidade de funções desempenhadas pela agricultura, envolvendo aspectos econômicos, 

técnicos, tecnológicos, ecológicos, sociais e ambientais, convocando todos os setores da sociedade, bem como as áreas 

afins, para discussão e reflexão de um modelo de desenvolvimento agrário para as novas fronteiras agrícolas dentro de 

uma visão ampla, discernida e multidisciplinar. 

Desejamos que conteúdo deste livro seja útil a todos acadêmicos e profissionais ligados ao meio rural, para que 

possam aprofundar conhecimento, aprimorar e refletir na busca pelo desenvolvimento sustentável de novas fronteiras 

agrícolas. 
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Abstract: Recent reductions in the deforestation of the Amazon biome have highlighted the need for the sustainable 

intensification of beef and commodity crop production in Brazil where agricultural productivity can be increased 

without accelerating adverse environmental impacts related to greenhouse gas emissions, eutrophication, and water and 

energy use. A key step to understanding the sustainability of the current status quo agricultural production systems 

compared to alternative systems is to use the Integrated Farm System Model (IFSM) Version 4.2 which was calibrated 

to model beef and crop production systems in the southern (Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul or RS) Pampa biome 

and Midwest (Sinop, Mato Grosso or MT) Amazon biome in Brazil. Beef systems in both locations were 1) entirely 

extensive pasture or 2) the same pasture diversified into cash crop production of soybeans (Glycine max) and corn (Zea 

mays) grain. Systems were simulated over historical weather profiles for RS (1988-2013) and MT (2011-2015). 

Simulated soybean and corn grain yields for the diversified IFSM models were compared to average yields for the mid-

north region of MT where Sinop is located and recent average yields for RS state. Diversifying into commodity crops 

increased whole-farm profitability and reduced GHG emissions and carbon footprint but increased water, nitrogen, and 

energy use compared to the pasture-only baseline. Beef systems were less profitable in MT compared to RS due to 

lower productivity of pasture (-9%), grazing of pasture by cattle (-37%) and lower corn grain productivity (-29%) 

despite 6.4% higher soybean yields. Water and energy use in MT was greater due to beef cattle using more purchased 

feed plus higher livestock water use in the tropics. 

 

Key Words: Beef, soybean, Brazil, Integrated Farm System Model, economics, environmental impact 

 

Introduction 

Brazil is currently in a position with the unique capacity to meet a growing global population’s needs for beef 

and concentrated feed crops such as soybeans and corn. Brazil has the second largest bovine herd but largest 

commercial cattle herd of any nation with just under 212 million head with 41.6 million animals slaughtered in 2013 

(Figure 1). Brazil is second to the U.S. in both beef (9.675 million versus 11.698 million metric tons (t)) and soybean 

(81.724 versus 91.389 million t) production in 2013 according to FAO (2016). However, Brazil has the highest 

percentage of commodity volume shipped of any country for both beef (33%) and soybean (24%) exports (Ferraz and 

Felicio 2010) primarily sent to Russia and China respectively (FAO 2016). Recent Chinese demand for soybeans and 

minerals as well as their land purchases in Brazil (Fearnside et al. 2013) combined with land speculation have been 

implicated as primary drivers of recent deforestation. For example, between 9-13% of land in the Amazon biome is 

subject to land speculation using extensive grazing to secure land rights for more profitable re-sale (Bowman et al. 

2012). 

 

 
Figure 1 – Brazil live and slaughtered cattle and gross value of beef production (1961-2014) adjusted for inflation 

(FAO 2016) 
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Beef production has shifted from southern/southeastern Brazil to the North and Midwest frontier regions of the 

Amazon and Cerrado biomes (McManus et al. 2016, Figure 2), historically deforested or converted, accounting for 80% 

of the expansion in Brazil’s pasture and cropland since 1990 (Lapola et al. 2014). McApline et al. (2009) advocated 

reducing deforestation by controlling expansion of soybean and beef. However this has unfolded in reverse where 

mandates discouraging conversion of forests to pasture combined with adequate monitoring, surveillance and 

enforcement of deforestation recommended by Verberg et al. (2011) were instituted from 2005 to present. This includes 

mandatory forest reserves on new landholdings (80% for Amazon; 50% for Cerrado), using remote sensing for real-time 

monitoring and enforcement of illegal deforestation and withholding rural credit to municipalities in violation of 

deforestation regulations (Assunção et al. 2015). Since 2012, areas deforested in Brazil have remained around 5,000 

km2/year (Oliveira Silva and Moran 2015) which is only 27.8% of the 1990-2004 annual average of ~18,000 km2/year 

(Lapola et al. 2014).  

 

 
Figure 2 – Head of cattle and hectares of pasture area (1970-2006) for Brazil’s beef industry (Palermo et al. 2014 from 

IBGE 2009)  

 

Cattle production in Brazil is currently responsible for about 50% of the country’s agricultural greenhouse gas 

(GHG) emissions (Pinto et al. 2016) with potentially complex relationships between deforestation and beef production 

intensity and demand. Cattle in Brazil are mostly grazed extensively with only 13% of beef finished in feedlots, 

increasing from 1.88 to 4.02 million head from 2001 to 2012 (Millen & Arrigoni 2013). GHG emissions in the Brazilian 

Cerrado biome could decrease if deforestation was controled and beef demand increased due to a shift to more 

productive intensive beef systems with lower emissions per kg of beef; however if deforestation is not controlled and 

beef demand increased, then GHG emissions could be 60% greater from clearing native habitat (Oliveira Silva et al. 

2016). Deforested land used for pasture over a 20-year stand life generates about 700 kg CO2-equivalents per kg of beef 

carcass weight, over an order of magnitude more than when non-deforested pasture is used (Cederberg et al. 2011). 

Brazil’s reduced deforestation over the past decade has lowered total annual GHG emissions from land-use change (205 

TgCO2e) relative be those from agriculture (256 TgCO2e), highlighting Brazialian agriculture’s importance in further 

GHG reductions (Lapola et al. 2014, Pinto et al. 2016). 

Reduction in newly deforested areas in Brazil over the past decade has also underscored the importance of 

sustainable intensification of the beef and soybean industries where projected increases in food demand until 2040 can 

be met on the existing agricultural landbase in Brazil without further deforestation (Strassburg et al. 2014). “Sustainable 

agricultural intensification” involves enhancing food productivity per hectare while mitigating adverse impacts on the 

environment related to climate change and resource use (e.g. water, fertilizer, energy). Such sustainable intensification 

can increase food production and profitability through 1) intensification of herd management including feeding of grain 

to livestock to reduce time to slaughter, 2) increasing livestock stocking densities by improving pasture productivity 

with legumes and warm or cool season grasses with mangement intensive rotational grazing, and 3) using crop livestock 

integration (CLI) or CLI integrated with agro-forestry (CLFI) to realize ecosystem-based synergies and stacked 

production from system components on the same landbase. Sustainable intensification of agricultural systems can not 

only stimulate greater crop and livestock productivity and greater whole-farm profitability, but it can also potentially 

reduce carbon, water, nitrogen, energy, and other environmental footprints. 

Carbon, energy and nutrient footprint estimates were greater (except 95% of water used for irrigated corn bound 

for feedlots) for the more land extensive cow-calf rather than the land-intensive stocking or finishing phases of the U.S. 

beef supply chain utilizing concentrated feed crop rations (Rotz et al. 2015a). For beef systems, GHG emissions are 

typically highest for animal enteric fermentation of methane (45% to 63%) followed by cropland N2O emissions at 4% 

to 32% and other minor emission contributors such as seconday emissions, manure methane, fuel combustion, and 

manure N2O (Del Prado et al. 2013). Likewise in Brazil, Mazzetto et al. (2015) calculated up to a 57% decrease in GHG 

emissions with increasing intensity of beef and pasture management (including cross-breeding, AI, fertilization, liming, 

rotational grazing and irrigation) with emissions as low as 21 kg CO2eq/kg carcass weight (CW) compared to extensive 

grazing (49 kg CO2eq/kg CW). Kamali et al. (2016) found southern Brazil feedlot (FL) beef had lower GHG emissions 

(23.3 CO2eq./kg LW) than natural pasture (27.3 CO2eq./kg LW) but not improved pasture (18.7 CO2eq./kg LW) and had 

low profitability (R$2/kg LW) and modest energy use (7.4 MJ/kg LW). 
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Figure 3 – Stocking density of cattle per hectare (1970-2006) for Brazil’s beef industry (Palermo et al. 2014 from 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2009)  

 

While cluster analysis of Brazil’s nationwide beef stocking density is variable and can be as high as 4.77 to 10.1 

herd animals per hectare (Abreu et al. 2013), 2006 average beef stocking densities (head/ha) were much lower for 

Brazil (1.08), the South (1.50) including RS and the Midwest (0.98) including MT (Palermo et al. 2014, Figure 3). 

While increasing stocking density in feedlots can reduce GHG emissions per kg of beef for the end of the U.S. beef 

supply chain (Rotz et al. 2015a), system-wide GHG reductions can be accomplished with improved pasture 

management. In Brazil’s Cerrado biome, Oliveira Silva et al. (2016) estimated beef GHG emissions could be reduced if 

Amazon deforestation was controlled under a framework of high beef demand where beef production intensified using 

improved pastures thus reducing GHG emissions per kg of beef. GHG emissions were lower for Rio Grande do Sul beef 

grazed on pastures improved with winter and summer legumes and for systems using rotational grazing (Dick et al. 

2015). Kamali et al. (2016) found that while beef GHG emisisons were lower for improved pasture (IP) at 18.7 kg 

CO2eq./kg LW compared to natural pasture (NP) at 27.3 kg CO2eq./kg LW, IP was the least profitable (R$1.90 versus 

R$3.23/kg LW) with the highest energy use (19.3 versus 0.7 MJ/kg LW) compared to NP in southern Brazil. Large 

ruminant grass-based systems can have lower GHG emission per kg of food produced and per ha if grazing is seasonal 

(Delprado et al. 2013) or if it (e.g. management intensive rotational grazing) results in greater pasture carbon 

sequestration (Soussana et al. 2010).  

Integrating livestock such as beef with agro-forestry and/or crops can also reduce environmental impacts. For 

example, southern Brazil beef systems were more favorable than natural pasture (NP) when an integrated system with 

cattle fed on soybean crop residues (CR) had slightly lower GHG emissions (26.8 versus 27.3 kg CO2eq./kg LW) and 

was the more profitable (R$3.26 versus R$3.23/kg LW) compared to NP. CR and NP also had the lowest energy use (0.7 

MJ/kg LW) compared to improved pasture and feedlot finishing (Kamali et al. 2016). Beef producers in Mato Grosso’s 

Amazon and Cerrado biomes surveyed by Cerri et al. (2015) have estimated GHG emissions of 4.78 to 8.2 kg 

CO2eq./kg LW, however this was not conducted using a full life cycle analysis. It may be possible to lower such 

emissions even further by integrating such pastured beef with commercial forestry species such as Eucalyptus spp. 

which can not only sequester carbon (170 t of CO2eq/ha) at a rate greater than 33 t of CO2eq/ha from beef enteric 

fermentation (Figueiredo et al. 2016) but can also reduce cattle heat stress (Lopes et al. 2016).   

The objectives of this conference paper are to 1) simulate both extensive beef grazing and extensive beef grazing 

supplemented with grain that is also diversified into cash crops in both Brazil’s southern Pampas and Midwest Amazon 

using the Integrated Farm System Model (IFSM) parameterized with data from area farms both surveyed and 

summarized in the literature and 2) contrast the economic performance as well as carbon, water, nitrogen, and energy 

footprints estimated by IFSM for both types of systems and biomes. To our knowledge, this is the first application of 

IFSM to beef and commodity crop production in Brazil’s Amazon to evaluate the economic and environmental 

sustainability of alternative agricultural production systems in Brazil for “sustainable intensification” of food production 

on existing landbase. This would allow degraded soils and pastures to be rehabilitated to indigenous native flora and 

fauna and/or deforestation rates to be reduced even further. Such enhancements and preservation of indigenous biomes 

could be accomplished while also increasing Brazil’s production of livestock and commodity crops for domestic and 

export markets. 

 

Methods 

The Integrated Farm System Model (IFSM) is a crop-livestock simulation model for cattle and feed crops. It has 

traditionally been used in temperate regions with the current IFSM Version 4.2 having its origins in the dairy forage 

simulation model  DAFOSYM developed over 30 years ago (Rotz 2004). IFSM models whole-farm economics, feed 

crop dry matter yields, livestock productivity, as well as cradle-to-farm gate (partial life cycle assessment) 

environmental impacts such as greenhouse gas emissions, water and energy use, nutrient flows, and erosion (Rotz et al. 

2015b). The beef module has been a more recent addition that can model six different age classes from calves to 

stockers to finishing cattle for both feedlot and grazing systems (Rotz et al. 2005). IFSM simulates beef production 
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annually over a weather period (1 year to 26 years). Crop and pasture growth and yield are simulated annually in metric 

tons of dry matter (t DM) based on soil characteristics, water and nutrient availability, temperature, and solar radiation. 

A linear program (LP) solves for the least-cost feed ration for all six herd classes (Rotz et al. 2015b) while meeting 

minimum roughage, energy, and protein requirements. IFSM has been accurately validated for a representative U.S. 

beef system in Nebraska and used to quantify a 6% reduction in carbon footprint, no change in energy footprint, but a 

40% increase in water use due to increased use of irrigated corn from 1970-2011 (Rotz et al. 2013).  

For our modeled systems in Brazil, herd and area specifications for IFSM beef systems were based on those 

typical for farms located in both the southern and Midwest regions of Brazil. Pampas biome (Eldorado do Sul, Rio 

Grande do Sul) beef cattle used default IFSM specifications for Angus (Bos taurus), while Amazon biome (Sinop, Mato 

Grosso) cattle had parameters customized for Nelore (Bos indicus). Roughly 80% of Brazil’s cattle herd is used just for 

beef (versus dairy or dual purpose). About 80% of Brazil’s beef herd have Bos indicus (e.g. Nelore) origins and are 

purebred or crossed with Portuguese or Spanish cattle (Bos taurus, e.g. Angus, Hereford, etc.). Purebred Bos taurus are 

found predominantly in southern Brazil due to poorer resistance to tropical flies and ticks (Ferraz and Felicio 2010). 

Beef systems contrasted were 1) extensive pasture-based with cattle fed and finished exclusively on pasture with multi-

species temperate and/or tropical (Brachiaria spp.) grass species and 2) semi-intensive using beef raised on the same 

extensive pasture supplemented with forage and concentrated feeds. The semi-intensive system also raised corn (Zea 

mays) grain and soybean (Glycine max) cash crops.  

Five year average (2009-2013) production and economic data from a representative farm in Rio Grande so Sul 

(RS) were used to set up specifications for RS models. Farm livestock numbers listed in Table 1 for RS cows and bulls, 

replacement cattle, stocker cattle, and finishing cattle were based on a cooperating producer in this southern Brazilian 

state. These total farm herd inventory numbers were in between 11 smaller (group 1) and 11 larger (group 2) beef cattle 

farms in Mato Grosso (MT) recently surveyed by Cerri et al. (2015) with group 1 having a stocking density (1.20 

head/ha) identical to the RS cooperating farm, while group 2 was more densely stocked (1.48 head/ha). IFSM model 

stocking density (head/ha) for both RS and MT were lower (0.94 head/ha) but consistent with 2006 beef stocking 

density for the Midwest region (0.98 head/ha) where MT is located, while the average stocking density for the South 

region (1.5 head/ha) where RS is located (Palermo et al. 2014 from Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2009) 

is higher than the RS cooperating farm.  

Southern Brazil RS models used IFSM default values for temperate beef cattle (Bos taurus, Angus), while MT 

used parameters obtained from the literature for tropical beef cattle (Bos indicus, Nelore). Nelore had lower mature 

cattle shrunk body weight, maintenance energy requirement, milk yield, and percent first lactation cows than Angus. 

However, Nelore had slightly higher calf birth weights. For both breeds, calving was seasonal in October. Both 

locations assumed similar growth period goals with an additional month for weaning in MT so age at slaughter was 30 

months compared to 29 months for RS. All beef were grass fed on pasture 12 months a year with purchased forage and 

grain only fed to adult cattle for herd maintenance requirements (Table 1). 

 

Table 1 – Extensive and semi-intensive beef systems’ feed sources, crop and pasture area, and livestock inventory and 

characteristics for Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul (RS) and Sinop, Mato Grosso (MT). 

           Pasture              Pasture + Corn/Soy 

Item / Attribute RS MT RS MT 

Livestock system Extensive 

Pasture 

Semi-

intensive 

Extensive 

Pasture 

Semi-intensive 

Feed sources 

    Pasture for cattle/calves 

 

Yes 

 

Yes 

 

Yes 

 

Yes 

    Grain for cattle No Yes If needed Yes 

    Grain for calves No No No No 

Pasture, ha     

    Spring/summer/fall/winter 2,100 2,100 2,100 2,100 

Cash crops, ha     

   Corn grain - - 221 221 

   Soybeans - - 442 442 

Livestock inventory, animals     

   Cows and bulls 921 921 921 921 

   Replacement cattle 193 193 193 193 

   Stocker cattle 698 698 698 698 

   Finishing cattle 171 171 171 171 

Stocking density, 

    head/hectare of pasture 

 

0.944 

 

0.944 

 

0.944 

 

0.944 

Beef growth period goals 

    Age at weaning (months)1 

 

7 

 

8 

 

7 

 

8 

    Stocker period (months) 11 11 11 11 

    Backgrounding period (months) 0 0 0 0 
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    Finishing period (months) 11 11 11 11 

Shrunk body weight goals 

    Initial (kg) 

 

360 

 

380 

 

360 

 

380 

    Final (kg) 450 500 450 500 

Cattle characteristics2 

    Breed 

 

Angus 

 

Nelore 

 

Angus 

 

Nelore 

    Cow shrunk body wt. (kg) 479 437 479 437 

    Peak milk yield (kg) 8 6.7 8 6.7 

    Calf birth weight (kg) 31 34 31 34 

    First lactation cows (%) 30 23 30 23 

    Calving month October October October October 

1 Weaning age in MT is 6.5 months but this was adjusted up to 8 months for a total growth period of 30 months for MT Nelore beef since stocker and 

finishing periods cannot exceed 11 months in IFSM 4.2. 

2 Angus uses IFSM default values while Nelore updated for mature cow shrunk body weight (Siqueira & Dura 2016), milk yield and calf birth weight 
(Rueda et al. 2003), percent first lactation cows (Moreira et al. 2014), and weaning age (Boligon et al. 2008). 

 

Pasture and crop and management for beef farm systems for RS and MT Brazil was assumed to be similar with 

differences in pasture re-seeding frequency, legume and/or grass species comprising the stand as well as soybean 

cultivar. Pasture characteristics and pasture species’ parameters are summarized in Table 2. Pasture was assumed to be 

re-seeded every 100 years for RS and every 10 years for MT. Pastures in the Pampa biome can contain a diversity of 

grass and legume species so IFSM parameters were set to average values for a mixed stand of warm-season grass (77% 

of stand), cool-season grass (20%) and legume (3%) species typically found in the Pampa biome (Table 2).   

 

Table 2 – Rio Grande do Sul (RS) and Mato Grosso (MT) pasture species parameters. 

     ---------------- RS ---------------- --- MT --- 

 

 

Parameter 

Warm-season 

grass 

Cool-season 

grass 

 

 

Legume 

Warm-season 

grass 

     

Pasture species characteristics     

Name/type Mix1 Mix1 Mix1 Brachiaria2 

Lifetime in stand before re-seeding (years) 100 100 100 10 

Specific leaf area (m2/kg leaf DM) 15 20 14 26 

Maximum photosynthetic temperature (ºC) 32 28 32 35 

Optimum photosynthetic temperature (ºC) 30 23 24 32.5 

Minimum photosynthetic temperature (ºC) 0 0 0 10 

Base photosynthetic rate (umolCO2/m2/s) 33.7 28.1 35.6 42.0 

Temperature effect on photosynthesis 

     (umolCO2/m2/s/ºC) 

 

3.14 

 

2.95 

 

3.50 

 

3.91 

Light extinction coefficient 0.60 0.46 0.50 0.60 

Radiation-use efficiency (g/MJ total rad.) 4.50 5.00 4.77 4.50 

Proportion growth sent to shoot 0.50 0.70 0.60 0.62 

Leaf transmission coefficient 0.10 0.10 0.10 0.10 

Maximum rooting depth (cm) 100 80 80 100 

Maximum nitrogen concentration (%) 3.60 4.80 3.84 3.48 

Pasture quality3     

Crude protein (% DM) ---------------- 9-14 ------------- 8 

Degradable protein (% CP) ------------ 65-80.5 ------------- 70.5 

Acid detergent insoluble protein (% CP) -------------------- 2 ------------- 11 

Net energy of maintenance (Mcal/kg DM) ------------- 1.4-1.5 ------------- 2 

Total digestible nutrients (% DM) --------------- 59-65 ------------- 65.8 

Neutral detergent fiber (% DM) --------------- 63-65 ------------- 70 

Phosphorus (% DM) ---------------- 0.14 ------------- 0.3 

Potassium (% DM) ---------------- 0.72 ------------- 2.3 

     
1 With 77% C4 grass (Paspalum notatum and Axonopus affinis in inferior strata and Andropogon lateralis in superior), 

20% C3 grass (Briza spp. and Stipa spp.), and 3% legumes (Desmodium incanum). 
2 Brachiaria brizantha tropical grass (Rueda et al. 2003). 
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3 Pasture quality parameters for Rio Grande do Sul presented as a range progressively spanning the season (early spring, 

late spring, summer, early fall, late fall & winter). 

 

Pasture area for all systems was set at 2,100 ha to represent the RS cooperating farm and to be consistent across 

all simulations. While in any given year there can be a shortfall or excess of pasture forage, a zero forage balance means 

on average over all simulated years that the specified area of pasture is sufficient to meet beef herd feed requirements. 

Forage balance was slightly positive for all simulations with purchased forage to meet herd requirements. While RS 

pastures typically are multi-species mixed stands, in the Amazon and other more tropical biomes in Brazil, the 

predominant species of pasture grass seeded is Brachiaria spp. IFSM warm-season grass parameters were customized 

to those for Brachiaria brizantha for specific leaf area and proportion of growth sent to the shoot (Dias-Filho & 

Carvalho 2000), photosynthetic temperatures (FAO 2016), base photosynthetic rate (Dias-Filho 2002), and maximum 

nitrogen concentration (Garcez & Monteiro 2016), while other Brachiaria grass parameters assumed IFSM default 

values for Bermuda grass or values for the mixed warm-season grass specified for RS. Pasture in both locations were 

not fertilized. While Cerri et al. (2015) found their group 1 surveyed farms averaged per hectare applications of 0.83 kg 

N, 3.53 kg P2O5, and 1.22 kg K2O, these fertilization amounts were so low that no fertilization was assumed for Sinop, 

MT to be consistent with the RS cooperating beef farm. Crop specific parameters for Brachiaria brizantha tropical 

grass feed quality were updated (Rueda et al. 2003) for DM yields based on Maia et al. (2014). Rumen degradable 

protein for Brachiaria was based on Soliva et al. (2015). All beef deposited manure on pasture.  

Soybean types in IFSM were set at maturity group III for RS and group V for MT at a planting density of 

260,000 plants/ha which is common practice in RS. The soybean yield adjustment factor was set to provide an average 

annual yield of 2.83 t DM/ha for MT (IMEA 2016). Soybean N fertilization was set at 15 kg/ha typical in RS with no N 

application used for the MT model. Applications of P2O5 and K2O for soybean were set higher for MT (145 and 50 

kg/ha respectively) than for RS (90 and 45 kg/ha). Corn for both semi-intensive beef systems was set at 71,660 

plants/ha and 130 day maturity with grain yield adjustment factors set for RS (90%) and MT (120%) to match average 

yields from the cooperating farmer in RS and the mid-north region where Sinop is located (IMEA 2016). Fertilization 

application of 140 kg/ha P2O5 and 80 kg/ha K2O for corn was assumed to be the same for both RS and MT, while 

nitrogen application was higher for MT (179 kg/ha N) compared to RS (40 kg/ha N). The 1:2 ratio of corn (221 ha) to 

soybeans (442 ha) was based on the 2009-16 average ratio between these crops in the mid-north region (IMEA 2016), 

where corn has been planted on an increasing percentage (35.1% to 57.7%) of soybean landbase from 2009 to 2016. 

Both soybean and corn production for all models assumed no-till establishment. Due to the inversion of seasons 

in the southern hemisphere, IFSM automatically adjusts planting, operational and harvest dates. For RS, target planting 

and harvest dates were specified for soybeans (October 25 → March 10) and corn (November 10 → March 26). Typical 

MT crop rotation is a double cropping of soybeans (October → February) followed by corn grain (March → July). 

While corn had plant (March 12) and harvest (July 26) dates specified correctly, IFSM cannot model double cropping of 

soybeans and corn at this time. Therefore target soybean plant (March 13) and harvest (July 26) dates were adjusted so 

IFSM could run and yield adjustment factors for both soybeans (126%) and corn (120%) were used to simulate soybean 

and corn grain yields (t DM/ha) consistent with average 2011-15 yields for the mid-north region of MT (IMEA 2016). 

Soybean maturity groups were selected for RS’s subtropical (III) and MT’s tropical (V) climates. Weed control for both 

corn and soybeans consisted of one pre-plant and one post-plant application of Roundup® (glysophate). Soybeans also 

had two sprays of insecticide/fungicide as well as a pre-harvest spray for dessication in preparation for combining. No 

manure is spread on corn and soy cropland. Both corn and soybeans are planted with a row-crop planter, and a combine 

is used to harvest.  

Table 3 – Soil parameters for Rio Grande do Sul (RS) and Mato Grosso (MT). 

   

Soil Characteristic / Parameter RS MT 

Name/type 

Medium  

clay loam1 

Xanthic ferrisol  

(FRx)2 

Available water holding capacity (mm) 300 200 

Fraction of available beginning of stress 0.45 0.20 

Bare soil albedo 0.20 0.11 

Soil evaporation coefficient (mm) 5.994 5.994 

Moist bulk density of soil (g/cm3) 1.5 1.3 

Organic carbon concentration (%) 1.8 3.6 

Soil particle size distribution3:    

     Silt content (%) 22 20 

     Clay content (%) 31 60 

     Sand content (%) 47 20 

Runoff curve number with row crops 85 83 

Whole profile drainage rate coefficient 0.35 0.35 

pH 7 7 

Exchangeable acidity 3.5 3.5 

   
1 Rio Grande do Sul uses IFSM default parameters for this soil type. 
2 MT soil parameters updated deep clay loam organic carbon concentration and soil particle size distribution (FAO 

2016). Soil pH adjusted to neutral due to amendment with lime. 
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3 According to FAO (2016) Xanthic ferrisols have particle size percentages for silt (9.5%), clay (78.8%) and sand 

(11.7%). These percentages were adjusted to assure reasonable N2O soil emissions. 

 

IFSM simulations used gently sloping (3-8%) soils with low phosphorus levels (<30 ppm). RS beef systems used 

IFSM default parameters for medium clay loam. For MT beef systems, default deep clay loam soil parameters in IFSM 

Version 4.2 were modified to reflect a common soil type for this area (Table 3). While according to FAO (2016) clay 

percentages (versus silt and sand) can be as high as 78.8% for Xanthic ferrisols (FRx), IFSM clay particle percent was 

reduced to 60% to maintain realistic N2O soil emissions. Equipment soil tractability coefficients were adjusted slightly 

upward to permit spring crop operations in all years for semi-intensive models. 

Weather data available for the Experimental Station at the Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

in Eldorado do Sul (1988-2014) and for the weather station (Souza et al. 2013) at the Universidade Federal Mato 

Grosso in Sinop (2010-2016) consisted of 9,490 and 2,131 (56 missing) total daily weather observations respectively. In 

leap years with 366 days, December 31 was dropped. For both Eldorado do Sul and Sinop weather data, missing 

maximum and minimum temperature (ºC) and solar radiation (MJ/m2) observations used average values from all years 

in each weather data set for each missing month and day. Missing January 2015 precipitation data were assumed the 

same as January 2012. Eldorado so Sul’s (S 30° 05’ 24” W 51° 40’ 12”) climate is subtropical humid “Cfa”, according 

to the Köppen classification with 26-year averages (1988-2013) for maximum (24.7ºC) and minimum (13.5ºC) 

temperatures, precipitation (1,570 mm/year) and global radiation (15.1 MJ/m2) with seasons and relatively consistent 

rainfall (Figure 4). By contrast, Sinop’s (S 11° 51’ 35” W 55° 27’ 22”) 5-year average (2011-2015) for maximum 

(32.6ºC) and minimum (20.1ºC) temperatures, precipitation (1,989 mm/year) and global radiation (18.9 MJ/m2) 

highlight a tropical climate (Köppen “Aw”) with definitive wet and dry seasons (Figure 5).  

 
Figure 4 - Average (1988-2014) solar radiation, temperature and precipitation for Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul 

 

Prices and costs for farm outputs and inputs were representative for RS and assumed the same for MT, 

including prices received for finished cattle (US$1.31/kg), feeder cattle (US$1.26/kg), cull cows (US$1.01/kg), and 

bred heifers (US$630/animal). Costs of purchased feed (US$/t DM) included soybean meal, 44% (US$338.90), corn 

grain (US$132.10), and urea (US$348). While the average price of slaughtered beef in Brazil was US$3.41/kg in 2013 

(Figure 6), the farmgate price for beef from  
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Figure 5 - Average (2010-2016) solar radiation, temperature and precipitation for Sinop, Mato Grosso 

 price of US$1.87/kg (Kamali et al. 2016) was actually higher in 2015 (R$4.37 versus R$3.70/kg) due to the recent 

depreciation of the Brazilian R$ the RS cooperating producer was US$1.31/kg which though lower than the 2010-14 

average farmgate 

 (currency of Brazil) relative to the US$. Minerals and vitamins were assumed to cost US$104/t. Fertilizer prices were 

specified for N (US$0.97/kg), P2O5 (US$1.02/kg) and K2O (US$0.76/kg). Soybean seeds and chemicals cost 

US$176/ha. All beef models assumed no custom hired operations, with all labor conducted by the farmer or farm 

workers paid at US$2.50/hour. Purchased energy prices were US$0.82/liter for diesel fuel and US$0.12/kWh for 

electricity. An interest rate of 6.5% was assumed for loans. For calculating depreciation on farm equipment and 

structures, economic useful life (years) and salvage value (% SV) were set for machinery (12 years at 10% SV) and 

structures (30 years at 2.5% SV). 

 

 
 

Figure 6 – Brazil nominal and real 2000-2013 slaughtered cattle prices (FAO 2016)  

 

 RS beef production models were calibrated to typical soybean and corn yields (t DM/ha) from the area and 

were not statistically validated by regressing observed versus simulated yields for these crops. Both RS and MT pasture 

yields could not be validated since pasture is grazed and not harvested with no available annual data on pasture t DM/ha 

from FAO (2016) nor even available data on pasture area which is only surveyed during census years (last year 2006). 

MT had available regional data on soybean and corn grain yields (IMEA 2016) so observed soybean and corn grain 

yields for mid-north MT were regressed against 2011-2015 yields simulated in IFSM for Sinop, MT (SPSS 2007). 

Observed yields (t) after harvest from mid-north MT were adjusted to t DM assuming typical DM percentages for 

soybeans (90%) and corn grain (84.5%). Perfect correspondence of observed yields graphed against simulated yields 

would place all points on a positively sloped line at a 45º angle from the origin. 
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RS soybean and corn grain yields simulated (2.66 and 6.86 t DM/ha, Table 4) were similar to the state average of 

2.9 t DM/ha for soybeans (Emater 2015) and recent average yields for corn grain (CONAB 2015). IFSM yield (t 

DM/ha) validation for MT was more favorable (r2 = 0.34) for soybean than for corn grain (r2 = 0.04). Observed 2011-15 

average crop yields for the mid-north region of MT were compared to simulated soybean yields for Sinop (Figure 7) 

which matched the relative increase and decrease year-to-year of actual soybean yields (IMEA 2016). The validation 

regression for corn grain had a slope parameter indicating a negative rather than a positive slope of the best fit line 

through the data (Figure 8). Unlike soybeans, simulated corn grain yields did not match relative increases and decreases 

of actual corn grain yields as well. 

 
 

Figure 7 – Observed soybean yield (t DM/ha) for mid-north MT versus simulated soybean yield (t DM/ha) for Sinop, 

MT (2011-15)   

 

 
 

Figure 8 – Observed corn grain yield (t DM/ha) for mid-north MT versus simulated corn grain yield (t DM/ha) for 

Sinop, MT (2011-15)   

 

 RS and MT beef system livestock, pasture and crop yields and economic summary budgets for all four 

simulated systems are summarized in Tables 4 and 5 respectively. Pasture and corn grain yields were greater for RS 

compared to MT, while soybean yields were greater for MT compared to RS. Less pasture was grazed for MT compared 

to RS due to the dry season. 

 

Table 4 – Annual average simulated beef, pasture, and crop production plus purchased feeds and supplements as well as 

cash crop sales for beef production systems in Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul (RS) and Sinop, Mato Grosso (MT) 

  

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

S
im

u
la

te
d

 S
o

y
b

ea
n
 Y

ie
ld

 (
t 

D
M

/h
a)

Observed Soybean Yield (t DM/ha)

r2 = 0.34 

r2 = 0.04 



24   HOSHIDE, A. K.; et al. 

      Pasture                      Pasture + Soy/Corn 

Item RS MT RS MT 

Total farm model production     

Pasture production, t DM 13,797 12,432 14,070 12,894 

Grazed forage consumed, t DM 4,907 2,949 4,531 2,950 

Crop production, t DM     

   Corn grain - - 1,516 1,078 

   Soybeans - - 1,176 1,251 

Purchases, t DM      

   Forage 31 84 22 80 

   Grain - 7 - - 

   Soybean meal, 44% purchased - 517 1 518 

   Urea purchased - 61 12 62 

   Mineral & vitamin mix 38 18 34 18 

Cash crop sales, t DM     

   Corn grain  - - 1,211 1,060 

   Soybeans - - 1,176 1,251 

Beef sales, t body weight (BW) 319 326 345 326 

     

Production per hectare     

Pasture production, t DM/ha 6.57 5.92 6.70 6.14 

Grazed forage consumed, t DM/ha 2.34 1.40 2.16 1.40 

Crop production, t DM/ha     

   Corn grain - - 6.86 4.88 

   Soybeans - - 2.66 2.83 

Purchases, t DM/ha      

   Forage 0.0148 0.0400 0.0105 0.0381 

   Grain - 0.0033 - - 

   Soybean meal, 44% purchased - 0.2462 0.0005 0.2467 

   User defined feed purchased - 0.0300 0.0057 0.0300 

   Mineral & vitamins mix 0.0181 0.0086 0.0162 0.0086 

Cash crop sales, t DM/ha     

   Corn grain  - - 5.48 4.80 

   Soybeans - - 2.66 2.83 

Beef sales, kg of BW/ha of pasture 152 155 164 155 

Beef sales, kg of BW/ha crops &/or pasture 152 155 125 118 

Table 5 – Total revenues, costs, and profits (US$) for beef production systems in Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul 

(RS) and Sinop, Mato Grosso (MT). 

 Pasture Pasture + Soy/Corn 

Budget Item RS MT RS MT 

Farm Revenues     

   Beef $450,389 $440,969 $473,206 $440,969 

   Cash crops $0 $0 $545,511 $550,348 

   Total Revenue $450,389 $440,969 $1,018,717 $991,317 

Costs1     

   Animal purchase and livestock $127,033 $88,211 $112,218 $88,211 

   Energy $15,047 $15,047 $23,532 $24,163 

   Equipment $51,655 $51,655 $125,145 $124,267 

   Facilities $7,516 $9,955 $11,192 $10,038 
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   Labor $20,008 $21,058 $22,254 $23,058 

   Purchased feeds $4,010 $207,842 $8,106 $207,307 

   Property Tax $13,068 $13,100 $17,164 $17,196 

   Seed, fertilizer and chemicals $0 $0 $215,857 $353,151 

   Total Costs $238,337 $406,868 $535,468 $847,391 

     

Net Farm Income (NFI) $212,052 $34,101 $483,249 $143,926 

     
1 Costs itemized include both variable and fixed costs of production. 

 

Beef production was slightly higher for MT compared to RS for extensive (155 versus 152 kg/ha of pasture) but 

lower for MT semi-intensive (155 versus 164 kg/ha of pasture) systems (Table 4). Beef systems in MT were also less 

profitable than RS given identical herd size and farm land base (Table 5). This was driven by lower grazing of 

Brachiaria brizantha pasture due to the dry season. IFSM simulation for MT maintained the beef herd during the dry 

season with increased supplementation of purchased feeds (Table 4). In the case of the extensive system, purchased feed 

to maintain the beef herd increased costs by US$535 (Table 5) compared to the semi-intensive MT beef system where 

some of the grain grown was fed to beef cattle instead of sold for cash sales. Soybeans fed for semi-intensive systems 

and MT pasture were purchased since on-farm roasting of farm-grown soybeans was not assumed. 

Monthly average pasture yields (t DM/ha) were similar for RS (0.56) and MT (0.50). However in MT unlike RS, 

this potentially available (not fully grazed) pasture modeled in IFSM during the dry season (April to September) is 73% 

of the amount during the wet season (October to March). This is driven by the lack of rainfall in the dry season for MT 

where no rain fell during any month of July and August from 2011-2015 (Figure 5). Consequently purchased feed costs 

increase for the MT pasture-only system making up 46% of total costs compared to only 2% for RS pasture-only beef. 

Whole-farm profitability (net farm income = NFI) is less for MT extensive pasture production of beef (US$34,101) 

compared to RS extensive pasture (US$212,052). For the MT pasture-only system this amounts to US$16.24/ha or 

US$17.20/head of cattle, while for the RS pasture-only system higher profitability translates to US$101/ha or 

US$107/head. This assumes that no additional landbase is used for pasture for MT over the 2,100 ha baseline. Positive 

NFI means that producers are covering their fixed and variable costs and are bringing in both short-run and long-run 

profits. However if mature cattle body weight is only 390 versus 437 kg/head for MT Nelore cattle, NFI is still positive 

but lower for pasture-only (-17%) and pasture/soy/corn (-4.2%). 

Assuming producers can manage both extensive grazing management of Nelore beef and cash crop production of 

soybeans and corn grain, economic benefits arise from diversification into both crops and livestock. Efficiency is gained 

through being able to utilize equipment used for beef (e.g. tractor) for cash crop soybean and corn grain production as 

well. For such diversified farm models for RS, whole-farm profitability (NFI) increases to US$483,289 (US$175/ha or 

US$244/head). For MT, diversified NFI turns positive to US$143,926 (US$52.09/ha or US$72.58/head). 

Environmental impacts for beef production systems are highlighted in Table 6. GHG emissions when commodity 

crops are grown are higher for RS; however for MT these emissions are lower since some purchased feed does not have 

to be imported. In both RS and MT, there are greater cattle water use, as well as nitrogen and energy footprints from the 

production of feed and crops rather than from just pasture and beef alone. GHG emissions from the production of feed 

and crops (46% to 60% of total GHG emissions) exceed those from cattle enteric fermentation (36.5% to 43.7% of total 

GHG emissions). Both sources constitute the majority (at least 90%) of emissions for all systems modeled followed by 

minor contributions from production of resource inputs, anthropogenic farm activities, and manure deposits in pasture.  

When evaluating environmental footprints on a per kg of BW basis on average for RS and MT, extensive 

pastured beef plus soybean and corn grain production increased environmental footprints related to reactive nitrogen 

(+78%), energy (+310%), and water use without rainfall (+226%). Use of these resources increases when adding cash 

crop production. Carbon footprint (CF) per kg of beef for all systems diversified into cash crops was 8% lower on 

average compared to only extensive pasture due to greater cattle productivity and/or carbon sequestration by cash crops 

(Table 6). Diversified systems’ GHG emissions are on average 30% lower per hectare compared to pasture-only systems 

since livestock and cash crop emissions are distributed over more land base (pasture + soybeans + corn grain). 

Water and energy use are more for MT beef systems compared to those for RS (Table 6). More water is required 

for livestock and crops in a tropical (MT) versus a temperate (RS) climate. Lower pasture production in MT’s dry 

season (assuming pasture size remains the same) increased concentrated feed (and thus energy) use to maintain beef 

herd production. CF is lower for MT compared to RS due to greater carbon sequestration by cash crops. Even though 

crop DM and thus carbon sequestration is less for corn in MT compared to RS, it is more for soybeans. While DM 

production is 9.1% lower for Brachiaria pasture in MT compared to RS pasture, MT Nelore pasture consumption is 

37% lower compared to RS Angus, increasing carbon accumulation. Nitrogen fooprint is slightly lower for MT 

compared to RS due to no nitrogen (N) used for soybeans combined with corn’s efficient use of more N applied.  

When looking at total GHG emissions (t CO2e/farm) for grass pasture-only systems, MT has 4.2% lower 

emission (7,614) compared to RS (7,949). For grass, soybean and corn grain systems, MT (7,012) is 12.76% lower than 

RS (8,026) when it comes to total GHG emissions per farm. Environmental impacts per kg of beef body weight for MT 

compared to RS are less for carbon footprint (-6.7%) and reactive nitrogen footprint (-52%), while they were greater for 

energy (+91%) and total water use by cattle (+159%). Similarly environmental impacts per hectare of total farm area 

(crops &/or pasture) increased for MT relative to RS for energy (+56%) and total water use by cattle (+111%); however 
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reactive nitrogen (-61%) and carbon footprint (-24%) decreased. Such energy and water requirements could aggravate 

the economic challenges of beef production in the Brazilian Midwest compared to southern Brazil. 

 

Table 6 – Environmental impacts of beef production systems in Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul (RS) and Sinop, 

Mato Grosso (MT) 

 Pasture Pasture + Soy/Corn 

Environmental Impact RS MT RS MT 

Greenhouse gas emissions (t CO2e/farm)1     

   Animal  3,060 3,066 2,933 3,066 

   Anthropogenic 38 38 193 172 

   Feed & crop production 4,765 4,197 4,619 3,241 

   Manure 44 19 42 19 

   Production of resource inputs 41 294 239 514 

   Total 7,948 7,614 8,026 7,012 

Greenhouse gas emissions (t CO2e/ha)     

   Animal  1.46 1.46 1.06 1.11 

   Anthropogenic 0.02 0.02 0.07 0.06 

   Feed production 2.27 2.00 1.67 1.17 

   Manure 0.02 0.01 0.02 0.01 

   Production of resource inputs 0.02 0.14 0.09 0.19 

   Total 3.79 3.63 2.91 2.54 

Environmental footprints (unit/ha)     

   Carbon footprint w/ biogenic CO2  

         (t CO2e/ha) 8.82 6.74 6.20 4.67 

   Carbon footprint w/o biogenic CO2  

        (t CO2e/ha) 

 

9.46 7.26 6.75 5.08 

   Water footprint w/o rainfall (t/ha) 12.96 586.74 53.87 469.77 

   Water use by cattle (t/ha)     

        Drinking 4.9 13.4 3.9 10.2 

        Respired moisture 3.4 3.9 2.3 3.0 

   Reactive nitrogen footprint (kg/ha) 56.90 23.40 80.09 30.33 

   Energy footprint (MJ/ha) 1,364 2,743 5,500 6,051 

Environmental footprints (unit/kg BW)     

Carbon footprint w/ biogenic CO2  

    (kg CO2e/kg BW) 23.14 21.73 21.40 19.82 

Carbon footprint w/o biogenic CO2  

   (kg CO2e/kg BW) 24.82 23.39 23.32 21.54 

Water footprint w/o rainfall (kg/kg BW) 34 1,891 186 1,992 

   Water use by cattle (kg/kg BW)     

        Drinking 12.86 43.19 13.46 43.25 

        Respired moisture 8.92 12.57 7.94 12.72 

Reactive nitrogen footprint (kg/kg BW) 0.15 0.08 0.28 0.13 

Energy footprint (MJ/kg BW) 3.58 8.84 18.99 25.66 

     
1 CO2 equivalencies (CO2e) of 1 CO2 = 25 CH4 = 298 N2O (Rotz et al. 2015b). 

 

Discussion & Conclusions 

 Kamali et al. (2016) modeled a smaller scale extensive pastured beef farm in southern Brazil at 600 head on 

1,200 ha of pasture. As expecred, their smaller scale model was less profitable (US$46.10/ha and US$90.38/head) 

compared to the profitability of our larger-scale RS model with 1,983 head on 2,100 ha of pasture ($101/ha or 

$107/head). GHG emissions for IFSM models for RS and MT fell within ranges for such emission in the literature. Like 

our analysis, Ruviaro et al. (2014) and Ruviaro et al. (2016) simulated Angus beef cattle in southern Brazil on natural, 

cultivated and improved pasture where GHG emissions ranged from 18.30 to 39.3 kg CO2e/kg BW for a complete beef 

cattle system, including the contributions of cows, calves, and steers. Kamali et al. (2016) estimated emissions of 18.7 

to 29.3 kg CO2e/kg BW and energy footprint of 0.7 MJ/kg BW for southern Brazil beef cattle. Our IFSM model 

estimate of 23.14 kg CO2e/kg BW for RS (Table 6) falls within these ranges. However the energy footprint for RS 
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pasture-only is higher at 3.58 MJ/kg BW (Table 6) due to Kamali et al. (2016) not accounting for energy used for farm 

equipment due to the smaller scale of their farm model. 

 Our MT grass-only model compared favorably to Siqueira & Dura (2015) who estimated economics and GHG 

emissions for a typical beef farm Cáceres, MT in the Pantanal (wetland) biome with 1,000 ha of pasture originally 

seeded with Brachiaria decumbens in 1985. This farm has a herd inventory of Nelore cows (400), replacement (298), 

stocker (100) and finishing (144) cattle for a total of 942 animals. This smaller sized beef farm which is about half the 

size of the one we modeled had negative profitability in the short run (-US$91.94/ha or –US$97.60/head), less 

profitable than the larger sized beef farm we modeled in MT (US$16.24/ha or US$17.20/head. This is consistent with 

economies of scale in production where profits increase with increasing farm size up to a point of minimum efficient 

scale. It is expected that our larger sized pasture-only beef model in MT would be more profitable than a farm half its 

size. Labor costs were 27.1% of total costs (TC) for a Mato Grosso do Sul beef farm with 784.5 ha with 278 total cattle 

(Araújo et al. 2012), whereas the larger MT pasture-only farm we modeled had labor at only 4.7% of TC. 

Siqueira & Dura (2015) had lower GHG emissions (15 kg CO2e/kg BW) than our MT pasture-only model (21.73 

kg CO2e/kg BW). However, they did not estimate emissions from pasture/crop production, which when subtracted from 

our IFSM estimates resulted in their percent of emissions from enteric fermentation (83%) comparing closely to ours 

(90%). Our MT GHG emissions estimate was lower than the range of carbon footprint for Nelore (Bos indicus) pure and 

cross breeds estimated by Cardoso et al. (2016) to be 29.4 to 58.3 kg CO2 eq/kg BW. Their models with emissions on 

the lower end of this range were those involving dietary supplementation with concentrated feeds which is what our MT 

pasture model was set to in IFSM’s dietary linear program. IFSM did not allow concentrated feed to not be fed so MT 

models could not be simulated for scenarios with no supplementation (i.e. grazing only). 

While our analysis demonstrates pastured beef production in Mato Grosso (MT) can be less economically 

favorable and more energy and water intensive than in Rio Grande do Sul (RS), further modeling is warranted. Our 

current models assume equal amounts of pasture with supplementation for MT but the beef herd could be maintained by 

adding additional extensive pasture. This scenario was not modeled and appears to be more consistent with historical 

land use where Amazon deforestation is correlated with increases in pasture which may be indirectly caused by soybean 

expansion in MT as demonstrated by Barona et al. (2010). Here beef producers have sold pasture to soybean growers at 

prices high enough to purchase cheaper land to the north for conversion to pasture via deforestation in the “arc of 

deforestation.” However the current enforced mandates on Amazon forest preservation necessitate increasing beef 

stocking densities via concentrated feed supplementation during the dry season which is what was modeled for MT in 

this analysis. Other improvements would expand weather data used for Sinop, MT beyond 5 years plus use MT-specific 

input and output prices. 

In the future, it is important to continue to improve model development for both existing livestock, crop and 

pasture simulation models (Snow et al. 2014). For future IFSM version upgrades, such improvements involve allowing 

1) double cropping of soybeans and corn within one year on the same land base and 2) modeling beef production 

beyond 30 months at slaughter. While the current Version 4.2 of IFSM allowed the correct plant and harvest dates for 

corn grain in Mato Grosso, it was not possible to do this for soybeans which had to be planted on separate land base 

during a similar growing window as corn. While yield validation was more acceptable for soybeans compared to corn, 

more accurate specification for the standard practice of double-cropping soybeans and corn may reduce the need for 

high yield adjustment factors used for both crops. Model specification of such double cropping may also improve the 

economic favorability of pasture/soy/corn model runs due to the efficiency of using the same land base to produce two 

crops in one year. Another important IFSM improvement would be to allow beef cattle finishing and slaughter beyond 

30 months considering the average age at slaughter for cattle in Brazil is 4 years or 48 months (Ferraz and Felicio 2010) 

where cattle can actually lose weight in the dry season in Amazon/Cerrrado biomes as pasture productivity declines 

(Millen & Arrigoni 2013).  

This analysis modeled beef and crop production at a medium-large scale rather than at smaller scales. In Rio 

Grande do Sul, 88% of cattle farms have up to 50 animals while only 1% have more than 500 animals (Sousa e Silva et 

al. 2014) so developing IFSM systems at this smaller scale would represent more producers in this Brazilian state. 

Developing IFSM beef and crop models at not only smaller but also very large scales would allow evaulation of 

“economies of scale” where economic profitability increases at larger farm sizes where fixed capital (e.g. equipment 

depreciation) is more efficiently utilized. Somwaru and Valdes (2004) discuss the potential for increasing returns to 

scale in Brazil’s beef industry. Smaller beef farms can also be economically competitive through “economies of scope” 

by direct marketing to consumers and reducing purchased inputs by further integrating livestock with crop systems. For 

beef and crop production in Brazil, it is also important to address such smaller agricultural landholders in addition to 

agribusiness (Chaddad and Jank 2006). 

The sustainable intensification of beef systems in RS and MT, Brazil by having beef producers diversify into 

commodity crop production in this analysis improved profitability and lowered GHG emissions and carbon footprint. In 

this analysis, improvements in reducing enteric fermentation from grain supplementation were complemented by GHG 

sequestration by producing soybeans and corn grain in addition to pastured beef. These results support a working 

manuscript by Pereira et al. (2016) demonstrating that low-level supplementation of extensive-pastured beef in RS with 

grain plus growing just soybeans can offset GHG emissions from beef from CO2 sequestration by soybeans in addition 

to reducing CH4 emissions from enteric fermentation from low-level grain supplementation. As shown in Table 6, this 

reduction in enteric fermentation from feeding grain was also confirmed in this analysis for both RS (1.46 → 1.06 t 

CO2e/ha) and MT (1.46 → 1.11 t CO2e/ha). In addition, moderate grain supplementation (0.4-1.2% of body weight) of 

Angus beef cattle has been shown to have similar meat quality compared to confined feeding while not significantly 

reducing beneficial fatty acid (CLA) composition (Patino et al. 2015). 
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IFSM could be used in the future to model the potential sustainability of other alternative systems to improve 

beef stocking densities such as rotational grazing which has been shown by Palmero et al. (2014) to have the greatest 

GHG emission reduction potential for Brazil (17.7 Gt CO2eq.) compared to herd confinement (8.3 Gt CO2eq.) and 

pasture improvement with legumes (7.1 Gt CO2eq). Other forms of pasture restoration (chemical and mechanical 

treatment as well as rotation with crops) were estimated to reduce Brazil GHG emissions by 0.0312 Gt CO2eq each year 

over a 20 year period (Oliveira Silva et al. 2015). Pasture restoration in MT is imperative considering about 80% of the 

roughly 50-60 million ha of pasture in central Brazil is degraded in some way (Figueiredo et al. 2016). Grain 

supplementation, rotational grazing and pasture improvements all have the potential to sustainably intensify beef 

production in Brazil, allowing stocking density to increase over 1 head/ha (Figure 2) or almost three times the 0.41 

head/ha beef stocking density in 1940 (Liana et al. 2014). 

While IFSM is at the forefront of modeling crop-livestock integration (CLI) involving beef and dairy cattle, it 

does not currently model systems that are integrated with agro-forestry (CLFI). Such CLFI systems not only add profits 

from timber (e.g. eucalyptus) but can actually result in net sequestration of GHG’s (-28.1 kg CO2eq/kg LW) compared 

to managed or degraded (7.6 and 18.5 kg CO2eq/kg LW, respectively) pasture (Figueiredo et al. 2016). While adopting 

CLI and other alternative practices can have both economic and environmental benefits, adoption of these sustainable 

systems in Brazil has proven to be challenging. Only 1.5% of beef and commodity crop producers surveyed by Gil et al. 

(2015) in Mato Grosso, Brazil are integrated (CLI or CLFI). In Rio Grande do Sul, adopting economic management 

practices for beef producers has proven challenging especially for producers with larger land holdings and those that are 

diversified (Dill et al. 2015). Successful adoption of such alternative strategies is dependent on farmers’ perceptions of 

these practices’ efficacy as well as family, industry and technical support for their adoption (Borges et al. 2016). 

There is also a need to model both status quo extensive grazing and more sustainable systems under projected 

future climate change scenarios. The tropics are expected to see more rapid changes in climate variability (Mora et al. 

2013) with an estimated 80% to 160% increase in beef production costs for Brazil with a 5ºC increase in temperature 

(Nääs et al. 2010). In addition to determining the impacts of climate change on agriculture in Brazil, it is also essential 

to minimize agriculture’s impact on deforestation which can accelerate climate change. Evaluating sustainable beef 

systems using integrated livestock and crop modeling programs like IFSM can select and encourage adoption of 

agricultural systems that are both productive, profitable and that reduce environmental impacts such as deforestation in 

a cost effective manner since the projected costs of ending deforestation for Mato Grosso and Brazil have been 

estimated to cost up to US$5 billion and US$18 billion respectively (Nepstad et al. 2009). 

 

Acknowledgements 
The authors would like to thank the Federal University of Mato Grosso (Universidade Federal de Mato Grosso or 

UFMT) for inviting us to submit and present this chapter for the VIII Brazilian Symposium on Sustainable Agriculture 

(VIII SIMBRAS) and V International Symposium on Sustainable Agriculture. Also thanks to Dr. Adilson Pacheco de 

Souza for sharing weather station data at UFMT in Sinop. 

 

Literature cited 

ABREU, U.G.; GREGO, C.; FASIABEN, M. et al. Beef cattle stocking rate, a key to the conservation of the pastoral 

system in Brazilian biomes. Sixth International Conference on Agricultural Statistics, 2013. 

ARAÚJO, H.S.; SABBAG, O.J.; LIMA, B.T.M. et al. Aspectos econômicos da produção de bovinos de corte. Pesa. 

Agropec. Trop., Goiânia, v.42(1), p.82-89, 2012. 

ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. Deforestation slowdown in the Brazilian Amazon: Prices or policies? 

Environment and Development Economics, v.20(6), p.697-722, 2015. 

BARONA, E.; RAMANKUTTY, N.; HYMAN, G. et al. The role of pasture and soybean in deforestation of the 

Brazilian Amazon. Environmental Research Letters, v.5(2), 9 p., 2010. 

BOLIGON, A.A.; ALBUQUERQUE, L.G.; MERCADANTE, M.E.Z. et al. Models for genetic evaluation of Nelore 

cattle mature body weight. Journal of Animal Science, v.86, p.2840-2844, 2008. 

BORGES, J.A.R.; TAUER, L.W.; OUDE LANSINK, A.G.J.M. Using the theory of planned behavior to identify key 

beliefs underlying Brazilian cattle farmers’ intention to use improved natural grassland: A MIMIC modelling approach. 

Land Use Policy, v.55, p.193-203, 2016. 

BOWMAN, M.S.; SOARES-FILHO, B.S.; MERRY, F.D. et al. Persistence of cattle ranching in the Brazilian Amazon: 

A spatial analysis of the rationale for beef production. Land Use Policy, v.29, p.558-568, 2012. 

CARDOSO, A.S.; BERNDT, A.; LEYTEM, A. et al. Impact of intensification of beef production in Brazil on 

greenhouse gas emissions and land use. Agricultural Systems, v.143, p.86-96, 2016. 

CEDERBERG, C.; PERSSON, U.M.; NEOVIUS, K. et al. Including carbon emissions from deforestation in the carbon 

footprint of Brazilian beef. Environmental Science & Technology, v.45, p.1773-1779, 2011. 

CERRI, C.C.; MOREIRA, C.S.; ALVES, P.A. et al. Assessing the carbon footprint of beef cattle in Brazil: A case study 

with 22 farms in the State of Mato Grosso. Journal of Cleaner Production, v.112(4), p.2593-2600, 2015. 

CHADDAD, F.R.; JANK, M.S. The evolution of agricultural policies and agribusiness development in Brazil. Choices, 

v.21(2), p.85-90, 2006. 

CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO). Acompanhamento da Safra Brasileira GRÃOS, 

Monitoramento Agrícola, Cultivos de verão, 2a safra e de inverno, v.1 - Safra 2014/15, N.9 – Nono Levantamento, 

2015. 

DEL PRADO, A.; CROSSON, P.; OLESEN, J.E. et al. Whole-farm models to quantify greenhouse gas emissions and 

their potential use for linking climate change mitigation and adaptation in temperate grassland ruminant-based farming 

systems. Animal, v.7(2), p.373-385, 2013. 



Simulating economics and environmental impacts of traditional and integrated crop-livestock…  29 

  

DIAS-FILHO, M.B.; REIS DE CARVALHO, C.J. Physiological and morphological responses of Brachiaria spp. to 

flooding. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.35(10), p.1959-1966, 2000.  

DIAS-FILHO, M.B. Photosynthetic light response of the C4 grasses Brachiaria brizantha and B. humidicola under 

shade. Scientia Agricola, v.59(1), p.65-68, 2002. 

DICK, M.; DA SILVA, M.A.; DEWES, H. Mitigation of environmental impacts of beef cattle production in southern 

Brazil – Evaluation using farm-based life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, v.87, p.58-67, 2015. 

DILL, M.D.; EMVALOMATIS, G.; SAATKAMP, H. et al. Factors affecting adoption of economic management 

practices in beef cattle production in Rio Grande do Sul state, Brazil. Journal of Rural Studies, v.42, p.21-28, 2015. 

LOPES, L.B.; ECKSTEIN, C.; PINA, D.S. et al. The influence of trees on the thermal environment and behaviour of 

grazing heifers in Brazilian Midwest. Tropical Animal Health and Production, v.48, p.755-761, 2016. 

EMATER (O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL). Acompanhamento da safra de 

soja. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, 2015. 

FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS). FAO STAT. 2016. In: 

http://faostat3.fao.org/home/E (Accessed on 1 June 2016) and 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/data/pf000188.htm (Accessed on 24 July 2016). 

FEARNSIDE, P.M.; FIGUEIREDO, A.M.R.; BONJOUR, S.C.M. Amazonian forest loss and the long reach of China’s 

influence. Environment, Development and Sustainability, v.15(2), p.325-338, 2013. 

FERRAZ, J.B.S.; DE FELÍCIO, P.E. Production systems – An example from Brazil. Meat Science, v.84, p.238-243, 

2010. 

FIGUEIREDO, E.B.; JAYASUNDARA, S.; BORDONAL, R.O. et al. Greenhouse gas balance and carbon footprint of 

beef cattle in three contrasting pasture-management systems in Brazil. Journal of Cleaner Production, In Press, 2016. 

GARCEZ, T.B.; MONTEIRO, F.A. Nitrogen use of Panicum and Brachiaria cultivars vary with nitrogen supply: II 

Nitrogen use efficiency rankings and partition. Australian Journal of Crop Science, v.10(5), p.622-631, 2016.  

GIL, J., SIEBOLD, M., BERGER, T. Adoption and development of integrated crop–livestock–forestry systems in Mato 

Grosso, Brazil. Agriculture, Ecosystems & Environment, v.199, p.394-406, 2015. 

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTCA). Publications available: 

http://www.ibge.gov.br/home/, 2009. 

IMEA (INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA). Publications available: 

http://www.imea.com.br/site/principal.php (Accessed on 18 July 2016). 

KAMALI, F.P.; VAN DER LINDEN, A.; MEUWISSEN, M.P.M. et al. Environmental and economic performance of 

beef farming systems with different feeding strategies in southern Brazil. Agricultural Systems, v.146, p.70-79, 2016. 

LAPOLA, D.M.; MARTINELLI, L.A.; PERES, C.A. et al. Pervasive transition of the Brazilian land-use system. 

Nature Climate Change, v.4, p.27-35, 2014. 

LIANA, J.; BARRIOS, S.C.; DO VALLE, C.B. et al. The value of improved pastures to Brazilian beef production. 

Crop & Pasture Science, v.65(11), p.1132-1137, 2014. 

LOPES, L.B.; ECKSTEIN, C.; PINA, D.S.; CARNEVALLI, R.A. The influence of trees on the thermal environment 

and behaviour of grazing heifers in Brazilian Midwest. Tropical Animal Health and Production, v.48, p.755-761, 

2016. 

MAIA, G.A.; DE PINHO COSTA, K.A.; DA COSTA SEVERIANO, E. et al. Yield and chemical composition of 

Brachiaria forage grasses in the offseason after corn harvest. American Journal of Plant Sciences, v.5, p.933-941, 

2014. 

MAZZETTO, A.M.; FEIGL, B.J.; SCHILS, R.L.M. et al. Improved pasture and herd management to reduce greenhouse 

gas emissions from a Brazilian beef production system. Livestock Science, v.175, p.101-112, 2015. 

MCAPLINE, C.A.; ETTER, A.; FEARNSIDE, P.M. et al. A call for policy action based on evidence from Queensland 

(Australia), Colombia and Brazil. Global Environmental Change, v.19, p.21-33, 2009. 

MCMANUS, C.; BARCELLOS, J.O.J.; FORMENTON, B.K. et al. Dynamics of cattle production in Brazil. PLOS 

ONE, v.11(1): e0147138. doi: 10.1371/journal.pone. 0147138, eCollection 2016. 

MILLEN, D.D.; ARRIGONI, M.D.B. Drivers of change in animal protein production systems: Changes from 

‘traditional’ to ‘modern’ beef cattle production systems in Brazil. Animal Frontiers, v.3(3), p.56-60, 2013. 

MORA, C; FRAZIER, A.G.; LONGMAN, R.J. et al. The projected timing of climate departure from recent variability. 

Nature, v.502, p.183-187, 2013. 

MOREIRA, H.L.; PRATA, M.A.; VERCESI FILHO, A.E.; LIMA, M.L.P.; LÔBO, R.B.; PAZ, C.C.P. Economic Values 

for a Production System with Nelore Beef Cattle in the Central Region of Brazil. Proceedings, 10th World Congress of 

Genetics Applied to Livestock Production, 3p, 2014. 

NÄÄS, I.A.; ROMANINI, C.E.B.; SALGADO, D.D’A.; LIMA, K.A.O.; DO VALE, M.M.; RICARDO, M. Impact of 

global warming on beef cattle production cost in Brazil. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), v.67(1), p.1-8, 2010. 

NEPSTAD, D.; SOARES-FILHO, B.S.; MERRY, F. et al. The end of deforestation in the Brazilian Amazon. Science, 

v.326, p.1350-1351, 2009. 

OLIVEIRA SILVA, R.DE; MORAN, D. Where’s the beef? Re-examining the nexus of livestock, deforestation and 

greenhouse gas emission in Brazil. Food Climate Research Network, 2015. In: http://fcrn.org.uk (Accessed on 22 June 

2016). 

OLIVEIRA SILVA, R.DE; BARIONI, L.G.; ZANETT ALBERTINI, T. et al. Developing a nationally appropriate 

mitigation measure from the greenhouse gas GHG abatement potential from livestock production in the Brazilian 

Cerrado. Agricultural Systems, v.140, p.48-55, 2015. 



30   HOSHIDE, A. K.; et al. 

LIVEIRA SILVA, R.DE; BARIONI, L.G.; HALL, J.A.J. et al. Increasing beef production could lower greenhouse gas 

emissions in Brazil if decoupled from deforestation. Nature Climate Change, v.6, p.493-497, 2016. 

PALERMO, G.C.P.; D’AVIGNON, A.L.A.; FREITAS, M.A.V. Reduction of emissions from Brazilian cattle raising and 

the generation of energy: Intensification and confinement potentials. Energy Policy, v.68, p.28-38, 2014. 

PATINO, H.O.; MEDEIROS, F.S.; PEREIRA, C.H. et al. Productive performance, meat quality and fatty acid profile of 

steers finished in confinement or supplemented at pasture. Animal, v.9(6), p.966-972, 2015. 

PEREIRA, C.H.; PATINO, H.O.; HOSHIDE, A.K. et al. Economic and environmental implications of grazing 

supplementation on beef farm simulations in southern Brazil. Working manuscript, 26 p., 2016. 

PINTO, L.F.G.; HAJJAR, R.; NEWTON, P. et al. Transitioning to more sustainable, low-emissions agriculture in 

Brazil. Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security, 7p, 2016. 

ROTZ, C.A. The Integrated Farm System Model: A Tool for Developing More Economically and Environmentally 

Sustainable Farming Systems for the Northeast. ASAE Proceedings, Paper No. NABEC 04-0022. 2004.   

ROTZ, C.A.; BUCKMASTER, D.R.; COMERFORD, J.W. A Beef Herd Model for Simulating Feed Intake, Animal 

Performance, and Manure Excretion in Farm Systems. Journal of Animal Science, v.83, p.231-242, 2005. 

ROTZ, C.A.; ISENBERG, B.J.; STACKHOUSE-LAWSON, K.R. et al. A simulation-based approach for evaluating 

and comparing the environmental footprints of beef production systems. Journal of Animal Science, v.91, p.5427-

5437, 2013. 

ROTZ, C.A.; ASEM-HIABLIE, S.; DILLON, J. et al. Cradle-to-farm gate environmental footprints of beef cattle 

production in Kansas, Oklahoma, and Texas. Journal of Animal Science, v.93, p.2509-2519, 2015a. 

ROTZ, C.A.; CORSON, M.S.; CHIANESE, D.S. et al. Integrated Farm System Model: Reference Manual, Version 4.2. 

U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Washington, D.C., 233 p., 2015b.  

RUEDA, B.L.; BLAKE, R.W.; NICHOLSON, C.F. et al. Production and economic potentials of cattle in pasture-based 

systems of the western Amazon region of Brazil. Journal of Animal Science, v.81, p.2923-2937, 2003. 

RUVIARO, C.F., DE LÉIS, C.M., LAMPERT, V.D.N. et al. Carbon footprint in different beef production systems on a 

southern Brazilian farm: a case study. Journal of Cleaner Production, v.96, p.435-443, 2014. 

RUVIARO, C.F., DA COSTA, J.S., FLORINDO, T.J. et al. Economic and environmental feasibility of beef production 

in different feed management systems in the Pampa biome, southern Brazil. Ecological Indicators, v.60, p.930-939, 

2016. 

SIQUEIRA, T.T.S.; DURA, M. Economics and environmental performance issues of a typical Amazon beef farm: A 

case study. Journal of Cleaner Production, v.112(4), p.2485-2494, 2015. 

SNOW, V.O.; ROTZ, C.A.; MOORE, A.D. et al. The challenges – and some solutions – to process-based modelling of 

grazed agricultural systems. Environmental Modeling & Software, v.62, p.420-436, 2014. 

SOLIVA, C.R.; AMELCHANKA, S.L.; KREUZER, M. The requirements for rumen-degradable protein per unit of 

fermentable organic matter differ between fibrous feed sources. Frontiers in Microbiology, v.6, article 715, 17 p., 

2015. 

SOMWARU, A.; VALDES, C. Brazil’s Beef Production and Its Efficiency: A Comparative Study of Scale Economics. 

Trade, Poverty, and the Environment, GTAP Seventh Annual Conference on Global Economic Analysis, The World 

Bank, Washington, D.C., United States, 2004. 

SOUSA E SILVA, G.; COSTA, E.; BERNARDO, F.A. et al. Cattle rearing in Rio Grande do Sul, Brazil. Acta Scientiae 

Veterinariae, v.42, Pub. 1215, 8p, 2014. 

SOUSSANA, J.F.; TALLEC, T.; BLANFORT, V. Mitigating the greenhouse gas balance of ruminant production 

systems through carbon sequestration in grasslands. Animal, v.4, p.334-350, 2010. 

SOUZA, A.P.; MOTA, L.L.; ZAMADEI, T. et al. Classificação climática e balanço hídrico climatológico no estado de 

Mato Grosso. Nativa, v.1, p.34-43, 2013. 

SPSS. Version 16.0. SPSS Manual, SPSS Inc., IBM Corporation, Somers, NY. 2007. 

STRASSBURG, B.B.N.; LATAWIEC, A.E.; BARIONI, L.G. et al. When enough should be enough: Improving the use 

of current agricultural lands could met production demands and spare natural habitats in Brazil. Global Environmental 

Change, v.28, p.84-97, 2014. 

VERBURG, R.; LINDOSO, D.; DEBORTOLI, N. et al. Towards a low carbon economy in the Amazon: The role of 

land-use policies. Sustentabilidade em Debate - Brasília, v.2(2), p.83-96, 2011. 

 



Microbiologia de solo em sistemas integrados: Biodiversidade e prospecção 
 

Anderson Ferreira1, Kellen Banhos do Carmo2, Maurel Behling1, Oscarlina Lúcia dos S. Weber 2 

 
1Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agrossilvipastoril.  
2Doutora, Programa de pós-graduação em Agricultura Tropical – PPGAT, Universidade Federal de Mato Grosso; Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa Agrossilvipastoril. 

 

Resumo: A utilização de sistemas integrados de produção se apresenta como uma das opções para garantir melhorias na 

produção de grãos, carne e madeira com sustentabilidade e conservação desses recursos. Os sistemas integrados podem 

ter diferentes configurações produtivas no campo, sendo que nos últimos anos tem se adotado cada vez mais a 

integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Os sistemas de iLPF possibilitam a recuperação de áreas degradadas por 

meio da intensificação do uso da terra, potencializando os efeitos complementares ou sinergéticos existentes entre as 

diversas espécies vegetais e a criação de animais, proporcionando, de forma sustentável, uma maior produção por área. 

Nesses sistemas de produção as avaliações da diversidade microbiana do solo podem fornecer indicativos sobre a 

variedade e variabilidade em termos de número e abundância de espécies presentes em determinado solo. As estrategias 

para estudos microbianos empregadas atualmente tem sido a biomassa microbiana, atividade enzimatica, prospecção e 

biodiversidade. As ferramentas de biologia molecular tembém tem contribuido muito para o avanço do conhecimento de 

ecologia microbiana. Nesse contexto, o presente capitulo objetiva apresentar ao leitor algumas informações sobre 

sistemas integrados de produção e a importancia de se entender a microbiologia de solos nesses sistemas. 

Adicionalmente, são apresentadas algumas ferramentas de estudo, classicas e moleculares, usadas para avaliar 

indicadores microbiologicos de qualidade solo, prospecção e biodiversidade. 

 

Palavras–chave: DGGE, ecologia microbiana, illumina, integração lavoura-pecuaria-floresta, qualidade de solo 

 

Abstract: The use of integrated production systems is presented as one of the options to ensure improvements in the 

production of grain, meat and wood with sustainability and conservation of these resources. These integrated systems 

could present different production settings at the field, and in recent years has increasingly adopted the Integrated Crop-

Livestock-Forest (ICLF). The ICLF systems enable the recovery of degraded areas through intensification of land use, 

increasing the complementary or synergistic effects exist between different plant species and breeding, providing, 

sustainably increased production per area. Studies about microbial diversity can provide indications of the range and 

variability in terms of numbers and abundance of species in a particular soil. The strategies for microbial studies 

currently used has been the microbial biomass, enzyme activity, prospection and biodiversity. Molecular biology tools 

also has contributed a lot to improve microbial ecology knowledge. In this context, this chapter aims to provide the 

reader with information on integrated production systems and the importance of understanding the soil microbiology in 

these systems. In addition, are presented some study tools, classical and molecular, used to assess microbiological 

indicators of soil quality, prospecting and and biodiversity.  

 

Key Words: DGGE, illumina, integrated crop-livestock-forest, microbila ecology, soil quality 

 

Introdução 
Os programas governamentais do Brasil para o setor agrícola nas décadas de 1970 e 80 contribuíram muito para 

o desenvolvimento de tecnologias que possibilitaram a abertura de novas fronteiras agrícolas, o que deu início a 

ocupação do Cerrado e a tecnificação da agropecuária brasileira, em que até hoje tem mostrado profundos reflexos nas 

safras agrícolas (PASSOS, 2000; KLUTHCOUSKI et al., 2006).  

Atualmente, a fronteira agrícola brasileira está inserida dentro da Amazônia Legal, particularmente, as maiores 

áreas estão localizadas no estado de Mato Grosso. Altas produtividades têm sido alcançadas em razão das condições 

climáticas favoráveis e a abundante disponibilidade de terras, que apesar da baixa fertilidade natural, são aproveitadas 

com auxilio de tecnologia agropecuária adequada e disponível (DENARDIN, 2007). Dados do IBGE (2015) relatam 

que em 2014 a área plantada de soja no Brasil ultrapassou 30 milhões de hectares, e isto está diretamente ligado com 

incremento na aplicação de insumos agrícolas. Esse cenário é fruto, principalmente, do uso de sistemas de produção 

baseados na monocultura, o qual ao longo do tempo pode acarretar em aspectos negativos quanto à sustentabilidade 

ambiental (Mathew et al., 2012). 

O sistema de produção agrícola adotado foi pautado na monocultura, na grande propriedade, uso intensivo de 

adubação química, produtos fitossanitários, mecânica pesada, ocupação de pouca mão-de-obra, utilização de sementes 

híbridas ou transgênicas e matrizes selecionadas. Modelo de agricultura intensivo, totalmente dependente de insumos 

externos, amplamente difundido durante a chamada “Revolução Verde” (Paterniani e Paterniani, 2006). Na contra mão 

desse desenvolvimento, a evolução da pecuária centrou, quase que exclusivamente, na utilização intensa do fator terra 

em detrimento da intensificação no uso de capital. Desse modo, a pecuária no Cerrado e na Amazônia foi 

tradicionalmente caracterizada pelo extrativismo, com uso limitado de insumos no sistema de produção, resultando em 

extensas áreas de pastagens degradadas (Martha Júnior et al., 2007). 

No Brasil, a intensificação horizontal (mudança de uso da terra, ou seja, abertura de novas áreas) predominou 

durante muitos anos. A expansão das áreas agrícolas foi reconhecida como sendo uma causa importante de 

desmatamento (Morton et al., 2006). Embora, após um período de abertura do cerrado e da floresta amazônica, as duas 

últimas décadas foram marcada pela adoção de novas práticas culturais que traduzem uma forte mudança no processo 

de intensificação da agricultura, alterando-se para uma intensificação verticalizada, baseada na alteração do sistema de 

produção (Brown et al., 2007). 
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Assim, durante a “Revolução Verde”, foi dada ênfase somente aos inputs externos (fertilizantes, produtos 

fitossanitários etc) com objetivo de aumentar a produtividade. No entanto, atualmente o sistema de produção deve ser 

altamente produtivo e ser ambientalmente seguro. Esta dupla exigência é a base da “Revolução Duplamente Verde” 

(Griffon e Weber 1996) ou uma aproximação da eco-agricultura (Conway et al, 1994; Griffon, 1995), princípios que 

vão de encontro ao plano proposto pelo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, batizado de “New Green 

Deal” (Novo Pacto Verde), que tem como objetivos o investimento em tecnologias limpas e eficiência energética que 

ajudem a reduzir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global. Princípios que demandam recursos 

naturais combinados com alta produtividade sustentável, uma “intensificação sustentável” (FREIDRICH, 2010, 

GARNETT et al., 2013). 

A intensificação sustentável têm como objetivo aumentar e diversificar a produção por meio da utilização 

sustentável dos recursos naturais, baseadas em conservação de solo e ambiente, maximizando o uso dos recursos e a 

produção agropecuária. Nesse contexto, pode-se destacar práticas agropecuárias, tais como o sistema de plantio direto 

na palha (SPD), sistema já consolidado adotado a bom tempo, e atualmente a diversificação das atividades associadas 

ao SPD através da integração lavoura-pecuária, chamados de Sistemas Agropastoris, pecuária-floresta, os Sistemas 

Silvipastoris, lavoura-floresta, os Sistemas Silviagrícolas e lavoura-pecuária-floresta, os Sistemas Agrossilvipastoris, 

também denominados de ILPF. 

Sistemas agrossilvipastoris 

A ideia de combinar atividades de lavoura, pecuária e floresta (ILPF) em um único sistema produtivo não é 

novidade. É um conceito re-emergido de quando plantas e animais estavam no processo de domesticação, 8 a 10 

milênios atrás, cultivados e criados juntos em pequenas áreas para a subsistência (Allen et al., 2007). No entanto, essa 

prática foi perdida ao longo do tempo com os sistemas contemporâneos de produção agropecuária. Entretanto, ainda 

hoje a maioria das atividades agricícolas têm sua economia embasada em duas linhas, lavoura e pecuária. Contudo, esse 

conceito de combinar lavoura e pecuária tem se expandido para além das áreas de pequenos agricultores, para ganhar 

espaço em atividades agrícolas anteriormente especializadas, mas que agora diversificam suas atividades. Essa 

estrategia visa, principalmente, responder às expectativas da sociedade mundial na conservação ambiental e ao mesmo 

tempo obter uma maior produtividade agrícola por menos custos, além de aumentar a produção de alimentos (FAO, 

2009). 

O interesse em desenvolver e ampliar os sistemas integrados de produção, compostos por práticas sustentáveis, 

vai ao encontro da necessidade recente e futura da sociedade em aumentar a produção agrícola, sem a degradação do 

meio ambiente, norteado por ações e políticas éticas (Tilman, 2002). A ideia de sustentabilidade dos sistemas de 

produção agrícola tem se alastrado mundialmente visando alcançar maiores rendimentos agropecuários por meio de 

sistemas menos dependente de insumos externos, especialmente fertilizantes e herbicidas, consequentemente 

conservando os ciclos biogeoquímicos, água, microclima, biodiversidade e melhorando a qualidade dos solos (Moonen 

& Bàrberi, 2008; Quinkenstein et al., 2009). Esse “novo” método produtivo é uma alternativa à atividade baseada no 

sistema intensivo convencional, muito aplicado na agricultura brasileira, com o desafio de adotar metodologias capazes 

de integrar diferentes culturas na mesma área visando o aumento da produção dos sistemas agropecuários (Arvor et al., 

2012). 

O aspecto ecológico proposto nos sistemas integrados, como é o caso da ILPF, tenta mitigar os efeitos 

ocasionados ao ecossistema ao longo dos anos em consequência das práticas agrícolas extrativistas e intensivas. 

Entretanto, a proposta destes sistemas integrados não está baseada somente no conceito ecológico, mas também está 

atrelada ao incentivo econômico aos produtores rurais (Vayssieres et al., 2011). A rentabilidade do sistema integrado é 

favorecida por consequência da recuperação da qualidade do solo e da diversificação do sistema de cultivo, diminuindo 

a vulnerabilidade econômica do produtor diante da variabilidade de produtos presentes no mesmo sistema (Halloran et 

al., 2008). Segundo a FAO (2009) e Tilman et al. (2002), a diversidade de produtos também amplia a oferta de compra 

por mercados com  proposta de preços competitivos, sendo importante considerar os custos e benefícios das culturas a 

serem implementadas no sistema, devendo ser fundamentadas na necessidade local, restrições bióticas e a valorização 

dos produtos no mercado. 

A implementação desse sistema integrado partiu dos pecuaristas, sendo conhecido como sistema Barreirão, na 

tentativa de recuperar/renovar pastagens degradadas e uma cultura forrageira, afim de obter produção de palhada como 

cobertura para o solo. Essa estratégia de consorciar duas culturas, visa diminuir os custos, riscos climáticos e a correção 

parcial das limitações físico-químicas e biológicas do solo, porém não perdendo a principal atividade, ou seja, a 

produção animal (Macedo, 2009). 

Em contrapartida, existe o consórcio de culturas anuais com forrageiras tropicais em áreas de lavoura com o solo 

devidamente corrigido e adubado, objetivando produzir forragem na entressafra e/ou palhada para o sistema plantio 

direto no ano agrícola. Essa atividade é conhecida como Sistema Santa Fé e conforme Kluthcouski et al. (2000) teve 

início com o objetivo de ensilagem, porém por não exigir a compra de equipamentos e mudanças no cronograma de 

atividades, se torna uma atividade rentável, além de adicionar condições favoráveis de qualidade ambiental.  

Contudo, a um passo mais elaborado desses dois sistemas, Barreirão e Santa Fé, que são variações da integração 

lavoura-pecuária, ILP, estão os Sistemas Agroflorestais (SAFs) classificados conforme sua estrutura através do tempo, 

considerando a importância relativa e funcional dos diferentes componentes, assim como os objetivos da produção e as 

consequências socioeconômicas e adotada pelo International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) e pela Rede 

Brasileira Agroflorestal (REBRAF) (Macedo et al., 2000). Esses sistemas podem ser subdivididos em Silviagrícolas 

(combinação de árvores, arbustos ou palmeiras com espécies agrícolas); Silvipastoris (combinação de árvores, arbustos 

ou palmeiras com plantas forrageiras herbáceas e animais); Agrossilvipastoril (criação e manejo de animais em 

consórcio silviagrícolas) é comumente definido pelo Centro Mundial Agroflorestal (The World Agroforestry Center – 
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www.worldagroforestry.org) como a integração de árvores em paisagens rurais produtivas, focando a importância do 

componente arbóreo nos sistemas de produção (Quinkenstein et al., 2009; Iwata et al., 2012).  

Nesses sistemas integrados, o componente forrageiro, árvores, e culturas agrícolas são caracterizados por reativar 

o processo funcional do solo por meio de melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas (Vanlauwe et al., 

2010). Os sistemas florestais promovem maior aporte de material orgânico, formado pela serrapilheira usada como 

forrageira, assim como na proteção das culturas cultivadas entre as arvores, diminuição da evapotranspiração 

permitindo melhor uso da água. Nos sistemas agroflorestais, a inclusão de leguminosas na rotação de culturas, como a 

soja, pode favorecer a produtividade do sistema (Vergé et al., 2007). 

 

Microbiologia e a qualidade do solo 

Os microorganismos do solo, também chamados coletivamente de microbiota, são representados por quatro 

grandes grupos: bactérias, fungos, algas e protozoários. Apesar de constituírem somente 1 a 4 % do carbono total e 

ocuparem menos de 5 % do espaço poroso do solo, a diversidade e a quantidade dos microorganismos é bastante 

elevada. Entretanto, como o solo é normalmente um ambiente estressante, limitado por nutrientes, somente 15% a 30% 

das bactérias e 10% dos fungos encontram-se em estado ativo. Os componentes microbianos vivos do solo são também 

denominados de biomassa microbiana, em que bactérias e fungos respondem por cerca de 90% da atividade microbiana 

do solo (Moreira & Siqueira, 2002).  

A sustentabilidade dos ecossistemas terrestres está diretamente relacionada aos microorganismos do solo, pois 

depende dos processos funcionais por eles realizados e que influenciam nas demais propriedades do solo (Chávez et al., 

2011). A microbiota é facilmente alterada por mudanças ocasionadas ao solo. No entanto, os microorganismos 

conseguem, dentro de certos limites, retomar o estado inicial da comunidade microbiana por apresentar características 

vitais como, rápida multiplicação e atividade metabólica e bioquímica (Six et al., 2004; Six et al., 2006). 

A microbiota é indispensável para o funcionamento do solo, na mineralização e síntese da matéria orgânica, na 

ciclagem de nutrientes, e na formação de agregados do solo (Kamaa et al., 2011). Diversos estudos relatam a 

importância de fungos micorrízicos e bactérias como determinantes chaves na diversidade, funcionamento e 

sustentabilidade do ecossistema (Singh et al., 2009; Quecine et al.; 2012). Docherty & Gutknecht (2012) enfatizaram a 

relevância de compreender por meio de diferentes análises da comunidade microbiana do solo, como mudanças 

ocasionadas ao ambiente por meio da ação antropogênica tem alterado o nosso planeta e suas consequências, além de 

apontarem a possibilidade de prever mudanças nos ecossistemas, já que a ciclagem de nutrientes nos ciclos 

biogeoquímicos são catalisados pelos microorganismos. 

A sustentabilidade dos sistemas produtivos tem sido questionada diante dos múltiplos efeitos que o solo é 

submetido durante as práticas de cultivo e as mudanças que podem ocorrer na sua composição inicial. Segundo a FAO 

(1997) a qualidade do solo está relativamente ligada com o manejo do ambiente e seu uso sustentável. Diante desta 

realidade, estão surgindo tentativas eficazes em avaliar as possíveis alterações ocasionadas ao solo pelo manejo das 

culturas agrícolas com o intuito de quantificar a qualidade dos solos sob os diferentes sistemas produtivos (Hubert et al., 

1999). 

O funcionamento do solo é baseado na interação de diversos processos dos recursos naturais coexistindo para 

manter a sustentabilidade, por isso avaliar estes processos funcionais é essencial para aferir a qualidade do solo (Karlen 

et al., 1997; Weil & Magdoff, 2004). De maneira ampla, a qualidade do solo está relacionada com as funções que 

capacitam o solo a receber, estocar e reciclar água, nutrientes e energia (Carter, 2001). Neste aspecto, os indicadores de 

qualidade do solo devem ser representativos em relação ao funcionamento presente no solo, integrantes e regedores dos 

processos controladores do ecossistema, além de serem eficientes e sensíveis em traduzir a situação atual do solo 

mediante a variações das práticas agrícolas (Doran & Zeiss, 2000). 

Powlson et al. (2001) ressaltaram a sensibilidade dos bioindicadores, especificamente os microbiológicos, em 

refletir condições específicas do meio ambiente, devido o material avaliado ser vivo e pela maior variabilidade espacial 

e temporal. Dentre os bioindicadores de qualidade do solo, Nogueira et al. (2006) e Schloter et al. (2003) enfatizaram a 

eficácia em utilizar atributos relacionados a processos microbiológicos, como a densidade de grupos funcionais de 

microorganismos, biomassa microbiana, respirometria, processo de mineralização de carbono e nitrogênio, atividade 

enzimática, entre outros.  

Segundo Mendes et al. (2009), existem indicadores químicos, físicos e biológicos que podem ser usados como 

indicadores de qualidade do solo. Dentre os atributos biológicos que podem ser utilizados como bioindicadores de 

qualidade é possível destacar o carbono da biomassa microbiana, a respiração medida por meio do carbono prontamente 

mineralizável, o CO2 evoluído a partir de amostras incubadas sem fumigação, índices derivados como o quociente 

metabólico e quociente microbiano, atividade de enzimas do solo relacionadas aos ciclos do C, P e S (-glucosidase, 

fosfatase ácida e arilsulfatase, respectivamente), a biodiversidade de espécies microbianas e a diversidade funcional. 

A biomassa microbiana do solo é uma associação complexa de tecidos vivos ou mortos e de substâncias 

orgânicas ou inorgânicas transformadas ou em seu estado original (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Ainda, segundo os 

autores, a matéria orgânica morta é composta por 98% do carbono orgânico do solo e a fração viva não ultrapassa 1 a 

5%. Sendo uma fração lábil da MOS solo, a biomassa microbiana pode, de fato, refletir mudanças na MOS e no 

desenvolvimento do solo. Vários pesquisadores têm considerado a biomassa microbiana como um índice útil para 

determinar a contribuição da MOS para estabilidade dos agregados e qualidade do solo (GUPTA; GERMIDA, 1988; 

HAYNES; SWIFT, 1990). Entretanto, é importante observar que altos valores de biomassa microbiana nem sempre 

significam solos com alta fertilidade ou produtividade.  

O tempo de ciclagem, preferencialmente a quantidade de biomassa microbiana é de fundamental importância 

para a fertilidade, além de estar estritamente relacionada ao manejo do solo. Para predizer os efeitos do manejo sobre a 

MOS, entretanto, ambos, o tamanho e o tempo de ciclagem da biomassa microbiana deverão ser conhecidos 
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(FERNANDES et al., 1997). Além da biomassa microbiana, outros fatores que podem ser utilizados como indicadores 

de qualidade do solo são a atividade de enzimas do solo relacionadas aos ciclos do C, P e S (-glucosidase, fosfatase 

ácida e arilsulfatase, respectivamente), a analise funcional metabolica e a biodiversidade microbiana. Essa última, em 

especial, é de suma importância para ampliar e/ou potencializar a aplicação prática de microrganismos na agricultura. 

Isso se deve ao fato de que paralelamente aos estudos de biodiversidade também é possível fazer a bioprospecção de 

grupos funcionais de microrganismos; a ser abordado mais a frente nesse capitulo. 

Os bioindicadores são essenciais na compreensão e determinação da resposta de um ambiente sob determinado 

manejo ou estratégia de uso do solo, assim resultando nas melhores estratégias de manejo do solo (Spaccini et al., 

2001). Scopel et al. (2012) relacionaram o incremento da macrofauna (presença de minhocas, caramujos, lesmas, 

camundongos, aranhas, nematóides, besouros) e maior atividade microbiana (biomassa microbiana, atividade 

enzimática relacionada aos ciclos do carbono, fosfato e enxofre) sob solo manejado por práticas conservacionistas, 

comparado aos sistemas convencionais na agricultura. Os autores ressaltaram ainda que esses sistemas 

conservacionistas podem proporcionar condições mais favoráveis à atividade biológica do solo. 

Rousseau et al. (2012) interligaram atributos abióticos bem conceituados no âmbito de qualidade do solo com 

indicadores biológicos e observaram que os sistemas agroflorestais apresentaram qualidade do solo semelhante à de 

florestas, consideradas como áreas referências por pressupor manterem o funcionamento estável das propriedades 

físicas, químicas e biológicas pela não dependência de insumos externos, garantindo assim a sustentabilidade do 

ecossistema. Os autores correlacionaram a macrofauna com quatro atributos abióticos (densidade do solo, soma de 

bases, pH e carbono) e observaram a relação da maior abundância de predadores com o fluxo adequado de energia e 

com a maior qualidade do solo, evidenciando a capacidade de indicadores biológicos em mensurar a qualidade do solo. 

Assumindo a importância do papel funcional das bactérias em termos ecológicos, surge a necessidade de 

desvendar a diversidade destes microorganismos dentro do solo. Diversas comunidades microbianas interagem no solo, 

sendo que a bacteriana pode apresentar variações de espécies e gêneros conforme a qualidade do solo. A variação 

também pode existir em nível de subespécie, indicando uma extensa diversidade genotípica dentro de um ecossistema 

devido à recombinação genética de certas espécies (Robinson & Bruce, 2002). 

O cultivo mínimo ou conservador, comumente associado ao plantio direto e à rotação de culturas, tende a 

direcionar o sistema produtivo para a sustentabilidade, conforme relatado por Melero et al. (2009) que comparando o 

sistema de cultivo conservacionista a curto e longo período por meio da integração de diferentes culturas (cereal – 

girassol – leguminosa) com o cultivo tradicional, obtiveram como resultado um aumento do carbono ativo e da 

biomassa microbiana de carbono para o sistema conservador no longo período, assim como também para as atividades 

enzimáticas do solo relacionadas à mineralização do carbono orgânico, na camada de 0-5 cm do solo. Os autores 

concluíram que o carbono ativo, por apresentar alta correlação positiva com atividade enzimática no cultivo 

conservador, mostrou ser o melhor indicador para avaliar os efeitos as práticas de manejo do solo. Do mesmo modo, 

Ingram et al. (2008) correlacionaram o cultivo conservador com maior estoque de matéria orgânica no solo e a 

preservação de suas propriedades biológicas, favorecendo a qualidade do solo. 

Plassart et al. (2008) observaram que diferentes sistemas de manejo, sistema intensivo de lavoura, pastagem 

permanente, pastagem com rotação de culturas e pastagem recém estabelecidas, influenciaram a estrutura genética e a 

atividade da comunidade microbiana do solo. A área sob pastagem permanente aumentou a comunidade de bactérias e 

de fungos. A diversidade genética de fungos apresentou alta relação com as áreas sob pastagem. A biomassa microbiana 

total do solo e a mineralização do carbono aumentaram gradualmente do sistema convencional para as áreas sob 

pastagem. Os autores concluíram que o manejo do solo está associado a mudanças na comunidade microbiana, e que o 

sistema de cultivo convencional induz a perdas funcionais do solo. 

A conversão de sistemas convencionais para sistemas de integração tem mostrado resultados positivos nas 

propriedades físico-químicas e microbiológicas do solo e no ciclo dos nutrientes devido ao aumento dos teores de 

matéria orgânica do solo, contribuindo para maior produtividade do sistema (Liebig & Varvel, 2003; Russell et al., 

2006). Espécies florestais e arbustos melhoram a qualidade do solo por meio da diversificação de matéria orgânica, 

promovendo o resgate de nutrientes de camadas mais profundas do solo por meio das raízes, além disso, formando 

embaixo do dossel um ambiente diferenciado com benefícios de temperaturas amenas aos animais devido ao 

sombreamento (Kaur et al., 2002; Diedhiou et al., 2009; Reis et al., 2010). A estrutura da comunidade microbiana do 

solo, distribuição e abundância, tanto é alterada pela condição do fator abiótico (físico e químico) quanto pelo fator 

biótico (interação entre espécies/fonte de nutrientes). Geralmente, os microorganismos estão distribuídos na camada 

mais superficial do solo, entre 0-10 cm de profundidade, em função da interação com a comunidade vegetal. Conforme 

a espécie vegetal, sistema radicular, estágio de desenvolvimento, localidade e composição dos exsudatos, ocorre uma 

influência sobre a comunidade microbiana do solo, ora aumentando ora diminuindo a biomassa microbiana, estrutura 

genética e potencialidade metabólica (Beniziri et al., 2005; Calbrix et al., 2007). 

Singh et al. (2009) observaram que, dentre os fatores abióticos avaliados em áreas naturais com diferentes 

espécies de plantas, a umidade do solo é o atuante na estrutura e funcionabilidade da comunidade bacteriana. Houve 

baixo impacto na relação interespecífica entre espécie vegetal e microorganismos, indicando que a comunidade 

microbiana do solo não é influenciada apenas por um fator abiótico ou biótico, mas sim pela interação dos dois. Da 

mesma forma, Thoms et al. (2010) e Paduel et al. (2011) também encontraram resultados em concordância sob a 

interação da espécie vegetal com a comunidade microbiana do solo. No entanto, as maiores interações foram as 

relacionadas aos fatores abióticos, como pH e teores de nutrientes do solo, concluindo que a diversidade vegetal de 

plantas interage de forma indireta com os microorganismos do solo. 

A diversidade metabólica e atividade microbiana do solo sob sistema de integração lavoura pecuária em plantio 

direto sofreram alterações diante da intensidade de pastejo contínuo, onde a maior diversidade funcional da microbiota e 

a atividade microbiana foi observada em tratamento com ajuste de carga animal com menor intensidade de pastejo 
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(Chávez et al., 2011). Clegg (2006), Papatheodorou et al. (2008) e Wakelin et al. (2009) enfatizam que pastejo intenso e 

contínuo acarreta na perda da diversidade microbiana do solo, além de redução da quantidade de matéria orgânica 

retornável ao solo, diminuição da abundância de macroporos e menor disponibilidade de oxigênio ao solo.  

Lenka et al. (2012) com o objetivo de identificar o melhor sistema de cultivo capaz de recuperar áreas 

degradadas na Índia, avaliaram a retenção de água no solo, carbono e padrão de agregação e observaram que o estoque 

de carbono orgânico no solo aumentou sob os tratamentos agroflorestais (planta frutífera + forrageira) em comparação 

ao controle. O incremento de carbono orgânico ao solo aumentou linearmente em relação à forrageira (Stylosanthes 

hamata), grama natural e no controle. O solo apresentou maior proporção de macroagregados e carbono orgânico para 

todos os sistemas agroflorestais. Entretanto, o melhor sistema foi a associação de Goiabeiras com Stylosanthes hamata. 

Resultados similares para o estoque de carbono no solo foram encontrados por Saha et al. (2010) que obtiveram maior 

estoque sob áreas compostas por múltiplas espécies de árvores associadas a diversas culturas quando comparadas  a 

áreas sob monocultivo de arroz, principalmente nas camadas mais profundas do solo. 

Kumar et al. (2012) avaliaram sistemas integrados compostos por diferentes componentes e a reciclagem dos 

recursos produzidos em cada modelo integrado. O modelo integrado lavoura + peixe + pato + cabra resultou em maior 

renda líquida, maior número de empregados temporários e melhor índice de sustentabilidade, estimado pelo 

reaproveitamento de 73,1% dos recursos gerados e reutilizáveis dentro do próprio sistema, retornáveis na forma de 

material orgânico. Ramos et al. (2010) avaliando duas espécies de culturas (Avena sativa L. e Vicia sativa L.), dois tipos 

de fertilização (mineral e orgânica) submetidas a três modos de pastejo animal e comparando a sistema sob frequente 

manejo em áreas semi-áridas, também observaram que os sistemas integrados apresentaram melhorias nas propriedades 

físicas e químicas do solo, pela estabilidade de agregados e aumento nos teores de carbono e nitrogênio orgânico do 

solo. 

Nos sistemas ILPF, a oferta de matéria orgânica do solo (MOS) é contínua, devido a presença das árvores e 

plantas forrageiras, além dos dejetos animais dispostos aleatoriamente na área, com significativas melhorias nos 

atributos químicos, físicos e microbiológicos e também no acúmulo de carbono na biomassa vegetal e no solo 

(BALBINO et. al.; 2011; LOSS et. al., 2014). A diversidade em sistemas integrados tem uma função importante na 

manutenção da estrutura e do papel do ecossistema. Os ecossistemas naturais geralmente seguem o princípio de que 

mais diversidade permite a maior resistência à perturbação e a interferência. Assim, ecossistemas com alta diversidade 

tendem a se recuperar mais rapidamente de perturbações e restaurar o equilíbrio em seus processos de ciclagem de 

materiais e fluxo de energia quando comparados aos ecossistemas com baixa diversidade, onde a perturbação pode 

provocar mais facilmente modificações permanentes no seu funcionamento, resultando na perda de recursos do 

ecossistema e em alterações na constituição de suas espécies. Isso ocorre, pois a diversidade da biota do solo depende 

do material vegetal disponível, variando de acordo com cada espécie em cultivo misto ou monocultivo. 

Recentemente, avanços no campo da biologia molecular tem permitido o desenvolvimento de técnicas capazes 

de obter maiores informações sobre grande número de microorganismos que não podem ser cultivados em laboratório, 

possibilitando o melhor conhecimento dessa diversidade com a descoberta de novas espécies.  

 

Diversidade microbiana e prospecção 

Nas últimas décadas os estudos de microrganismos para uso na agricultura tem aumentado de forma consistente, 

focando principalmente na fixação biológica de nitrogênio, controle biológico, promoção de crescimento vegetal, bem 

como a investigação de padrões de colonização e transferência desses microrganismos nas plantas. Para realização de 

estudos de ecologia microbiana têm sido utilizadas técnicas dependentes e independentes do cultivo bacteriano 

permitindo um melhor conhecimento sobre a diversidade microbiana.  

Essas técnicas, embasadas na biologia molecular, tem possibilitado acessar com maior critério e sensibilidade a 

diversidade microbiana, e dessa forma avaliar o efeito de diferentes variáveis nesta diversidade. Juntamente com as 

técnicas moleculares, os diferentes tipos de microscopia, como a eletrônica de varredura, eletrônica de transmissão e 

óptica de fluorescência, tem possibilitado estudos importantes de interação de microrganismos e plantas in situ, 

independentes de cultivo desses microrganismos.  

As técnicas normalmente utilizadas para avaliar as comunidades microbianas do solo e de plantas são baseadas, 

em sua maioria, em isolamentos em meios de cultivo. Essa forma de estudo dificulta a obtenção e acesso aos 

microrganismos que não crescem nas condições utilizadas, dificultando uma análise global dessas comunidades. No 

entanto, para o estudo e bioprospecção de microrganismos potenciais para uso na agricultura é necessário cultivá-los em 

meios de cultura. Esse procedimento se faz necessário para que os microrganismos possam ser submetidos a testes, em 

larga escala, específicos para as potencialidades agrícolas que se tem interesse, como por exemplo, fixadores de 

nitrogênio, solubilizadores de fosfato, produtores de hormonio de crescimento vegetal, controladores de fitopatogenos, 

controladores de insetos praga, entre outros. 

Muitos estudos têm demonstrado que apenas uma pequena porção da diversidade microbiana total é acessada por 

meio das técnicas baseadas em cultivo (TYSON; BANFIELD, 2005), restringindo, dessa forma, os estudos a grupos 

microbianos já conhecidos. O problema de pouca amostragem de espécies de microrganismos cultivados se deve, em 

parte, a restrita base nutritiva presente nos meios de cultivo normalmente empregados nesses estudos (tradicionais). 

Uma alternativa a esse problema de baixa amostragem é abordar o estudo de forma inversa, onde primeiro investiga-se 

se os microrganismos alvo estão presentes em um determinado tipo de solo ou planta e posteriormente se realizam 

adaptações nutritivas aos meios de cultivo tradicionais. Nesse caso, é necessária uma abordagem inicial para estudo dos 

microrganismos não cultivados presentes, a qual é realizada com uso de técnicas de biologia molecular.  

Com intuito de reduzir as dificuldades decorrentes de métodos dependentes do cultivo, o interesse tem sido 

focalizado no desenvolvimento dessas técnicas de biologia molecular. Essas podem permitir o estudo de populações 

microbianas presentes nos mais diversos tipos de solo. Os métodos moleculares são ferramentas importantes para 
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conhecer a estrutura e a diversidade microbiana em amostras ambientais, podendo ser analisada por meio de fragmentos 

específicos de RNAr 16S ou de genes cromossomais que os codificam, notadamente o DNAr 16S. Neste contexto, as 

análises do 16S rDNA tem sido largamente utilizadas, especificamente para bactérias em  ambiente naturais (LOUWS 

& RADEMAKER; ANDREOTE et al., 2006; LACAVA et al., 2006; KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; 

KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2005).  

Segundo Amman & Ludwig (2000), a sequência do gene 16S é considerada importante para desenvolver 

diferentes marcadores moleculares pois  i) estão presentes em todos os organismos e são essenciais para a síntese de 

proteínas; ii) são conservadas estruturalmente e funcionalmente; iii) apresentam tanto regiões conservadas quanto 

variáveis e altamente variáveis, na estrutura primária e secundária; iv) têm tamanho satisfatório, com cerca de 1500 

nucleotídeos, suficientes para fazer inferências filogenéticas (LECKIE, 2005). 

A partir dos produtos da PCR, a avaliação parcial da comunidade pode ser analisada por eletroforese e clonagem 

gênica. A análise por eletroforese é baseada na geração de perfis provenientes da separação física da sequência de genes 

do rDNA em um gel, englobando as técnicas de DGGE, ARDRA, T-RFLP, RISA, RAPD e caracterizada por apresentar 

a capacidade de determinar a estrutura genética da comunidade bacteriana (FERREIRA et al., 2008). A análise por 

clonagem gênica é realizada com a criação de uma biblioteca de sequências de genes clonados, possibilitando avaliar a 

diversidade genética e identificar populações taxonômica e funcionalmente diferentes. A avaliação total da informação 

gênica da comunidade bacteriana tem continuidade com o DNA extraído e pode ser analisada por hibridização cruzada, 

fracionamento e cinética de reassociações (RANJARD et al., 2000). 

A análise da comunidade bacteriana pela técnica de DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) tem sido 

bem empregada no estudo da estrutura e diversidade genética. Essa técnica permite identificar diferenças baseadas na 

desnaturação da dupla fita de DNA em um ambiente desnaturante crescente, onde se separam fragmentos chamados de 

domínios de desnaturação (MUYZER et al., 1993). A metodologia separa fragmentos de genes amplificados em PCR de 

mesmo tamanho, mas difere na composição dos pares de base por uma reação de eletroforese em gel com gradiente de 

desnaturação. A análise separa amplicons em gel de poliacrilamida contendo um gradiente desnaturante linear, contendo 

uréia e formamida, além de temperatura de corrida (60 ºC) (Bio-Rad Laboratories, USA). A DGGE exige técnica 

laboratorial para a calibração do reagente desnaturante e os iniciadores possuem grampos de bases de nucleotídeos CG. 

Desta maneira, as sequências amplificadas são influenciadas pelo gradiente desnaturante durante a eletroforese. As 

amostras amplificadas com diferentes composições de GC na sequência são separadas pela migração das bandas ao 

longo do gel formando um complexo de perfis de bandas representando a diversidade da comunidade bacteriana do solo 

(RANJARD et al., 2000; Sakurai et al., 2007; Dell'Amico et al., 2008; Clivot et al., 2012).  

A técninca de DGGE é comumente usada para comparar a estrutura genética da comunidade microbiana em 

solos diferentes ou submetidos a qualquer tipo de perturbação das propriedades físicas, químicas e biológicas (Chu et 

al., 2007; Desai et al., 2009; Núnez et al., 2012). Pode se avaliar a complexidade da comunidade microbiana obtida 

através da diferença entre os perfis de bandas em gel de poliacrilamida e agrupá-las em grupos taxonômicos a partir do 

emprego de computadores e técnicas avançadas de análise multivariada, compondo a estrutura da comunidade 

microbiana por meio de unidades operacionais taxonômicas (OTUs), discriminando a diversidade microbiana avaliada 

em árvores filogenéticas e dendogramas (OSWALD, 1992).  

A DGGE pode ser utilizada tanto para estudos de diversidade bacteriana e fúngica total, utilizando conjuntos de 

iniciadores chamados “universais” para o gene 16S e 18S DNAr respectivamente (HEUER et al., 1997; Vainio & 

Hantula, 2000), quanto para estudar grupos bacterianos específicos como alfa e beta proteobacteria e actinobactérias 

(Ferro et al., 2010;Qiao et al., 2012). Outra possibilidade é o uso da técninca de DGGE para estudos de genes 

específicos como, por exemplo, o gene rpoB (PEIXOTO et al., 2002) e também alguns genes funcionais como o gene 

nifH  e amoA (ROSADO et al., 1998; CHU et al., 2007; INNEREBNER et al., 2006). 

A maior vantagem na metodologia da DGGE é a possibilidade de monitorar mudanças, espacial e temporal na 

estrutura da comunidade microbiana e permitir observar as espécies microbianas dominantes. A limitação está 

relacionada à informação gênica proveniente das populações microbianas, restrita a fragmentos de 500 pares de bases 

da sequência do 16S RNAr, pois acima deste valor a confiabilidade da análise perde a precisão em separar corretamente 

as bases, ocasionando possíveis perdas de especificidade requeridas para identificar filogeneticamente algumas 

bactérias no momento de comparar as sequências obtidas contra a base de dados do GenBank (MALIK et al., 2008).  

Considerando a importância da comunidade microbiana em promover a sustentabilidade do ecossistema e manter 

a qualidade e saúde do solo, Montecchia et al. (2011) avaliaram o comportamento estrutural e funcional da comunidade 

microbiana do solo sob diferentes manejos e vegetações. Os padrões de bandas provenientes da análise de DGGE foram 

agrupados e foi identificado o domínio de comunidades bacterianas relacionadas com o manejo do solo. Foram 

definidos sete grupos baseandos no nível de similaridade de 70%. Duas áreas sob florestas se distanciaram dos demais 

grupos; em área sob recente desmatamento florestal, a comunidade bacteriana obteve maior similaridade em relação à 

área sob monocultura de soja por 20 anos, assim como para áreas cultivadas com cana de açúcar sob histórico de uso da 

terra por 40 e 100 anos, respectivamente. 

Nesta perspectiva, avaliar a estrutura microbiana do solo por meio de técnicas moleculares tem visado elucidar 

manejos causadores de distúrbios na qualidade do solo. Peixoto et al. (2006), comparando sistemas de manejos 

convencional e conservacionista, observaram por análise de PCR/DGGE por meio dos genes 16S RNAr e rpoB, 

diferenças na comunidade bacteriana, evidenciando o uso da metodologia como indicador de qualidade do solo através 

de mudanças ocasionadas na estrutura bacteriana do solo. Wang et al. (2009)  investigaram o efeito de três sistemas de 

manejo sobre a estrutura da comunidade bacteriana do solo em três profundidades. A partir da análise do 16S RNAr por 

meio de PCR-DGGE, o perfil de bandas indicou diminuição na camada mais superficial do solo (0-10 cm) em relação 

às demais profundidades, sugerindo assim maior população microbiana, porém com a estrutura bacteriana de menor 
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diversidade. Os autores identificaram a predominância de 11 grupos bacterianos não cultiváveis por meio do recorte e 

sequenciamento de 14 bandas provenientes da DGGE.  

A aplicação correta e balanceada de fertilizantes no solo condiciona a mudanças na estrutura da comunidade 

microbiana do solo, como foi relatado por Chu et al. (2007), em campo experimental avaliado por 16 anos. Esses 

autores detectaram diferenças na estrutura da comunidade bacteriana em solo tratado com resíduo orgânico observado 

na análise filogenética advinda do resultado da DGGE pela seleção de genes 16S RNAr, do domínio Eubacteria, 

indicando incremento na diversidade populacional bacteriana devido ao estímulo do composto incorporado ao solo, 

como o aumento do gênero de Bacillus sp., microorganismo natural daquele solo. Ferrero et al. (2010) analisaram a 

comunidade bacteriana rizosférica de pastagens nativas em diferentes altitudes em áreas sob alta radiação solar e aridez 

por meio da técnica de PCR-DGGE, incluindo o cultivo dependente e independente, revelaram somente a riqueza de 

bandas em relação à diferença de altitude, porém com baixa diversidade bacteriana e dominância de Bacillus e 

Pseudomonas nos grupos filogenéticos. 

Oliveira et al. (2009) avaliaram a diversidade funcional e genética de bactérias associadas à rizosfera de 

genótipos de milho quanto à eficiência de uso de fósforo, por meio do teste de fontes de carbono em eletroforese em gel 

de gradiente desnaturante (DGGE) dos fragmentos amplificados dos genes 16S ribossomais (rDNA) das bactérias. Não 

houve diferença na diversidade bacteriana entre bactérias associadas a genótipos eficientes e ineficientes no uso de P. 

Com base no sequenciamento do 16S DNAr, foi verificado que a rizosfera de genótipos de milho sob estresse de P 

parece selecionar grupos específicos de bactérias. A estrutura populacional genética de bactérias da rizosfera foi mais 

influenciada pelo teor de fósforo no solo do que pela eficiência das plantas em usar o fósforo. O uso dessas ferramentas 

moleculares possibilita avaliar tanto as comunidades microbianas cultivadas, quanto as não cultivadas nos meios de 

cultura normalmente utilizados para estudá-los (Dourado et al., 2012). Dessa forma, a biologia molecular pode auxiliar 

no estudo e monitoramento do componente microbiológico do solo como indicadores de sua qualidade.  

Além da técnica de DGGE outra ferramenta molecular disponível é a metagenômica, a qual tem sido 

amplamente empregada para determinar a composição a nível taxonômico da comunidade microbiana, como também 

obter sua frequência e diversidade dos mais variados ambientes; além de poder monitorar a dinâmica populacional das 

comunidades (KENNEDY et al., 2007). Estes estudos são possíveis através das novas ferramentas tecnológicas 

aprimoradas em 2005 e hoje o acesso vem crescendo por todo o mundo. São os chamados Nova Geração de 

Sequenciadores (NGS) (CARVALHO et al., 2010). 

Os NGS são representados pelos sequenciadores da plataforma 454 FLX da Roche, Solexa da Illumina, da 

SOLiD da Apllied Biosystem e também já existe os novos lançamentos das plataformas de segunda geração de 

sequenciadores (SGS) da Ion Torrent, HeliScope, 5500 SOLiD, PacBio RS e do Illumina com a plataforma MiSeq 

(Illumina, San Diego, CA, USA). Independente da tecnologia selecionada, a maioria dos sequenciadores identifica as 

sequências das bases nitrogenadas por reações químicas, geram arquivos eletrônicos em formato de dados que as 

representam e, por fim, são manipulados em ferramentas computacionais gratuitas. Ressaltando que cada tipo de 

sequenciamento tem suas peculiaridades, conforme o objetivo a ser alcançado no estudo. 

A tecnologia para a plataforma MiSeq oferece kits de reagentes para estudos de metagenômica. Dentre as 

particularidades do processo, estão: a) combinação da sequência alvo (amostra) com oligonucleotídeos conhecidos 

(barcode) aderidos à adaptadores específicos e mistura de todas as amostras em único “mix”; b) ligação do 

oligonucleotídeo da amostra com o oligonucleotídeo complementar presente na base da plataforma MiSeq; c) 

polimerazição da nova fita complementar a sequência alvo seguido da sua desnaturação e lavagem da mesma; d) 

oligonucleotídeo localizado na outra extremidade da sequência alvo se liga com o outro tipo de oligonucleotídeo 

presente na base do Illumina; e) inicia o processo de amplificação e a clonagem de milhões de cópias da sequência 

originalmente alvo representado região do gene 16S RNAr; f) separação das cópias das sequências alvo conforme seu 

respectivo barcode. Conforme avaliado em Caporaso et al. (2012), o tempo para sequenciar 2167 amostras com seus 

respectivos barcodes - cada referente a uma amostra - foi de 12 h. Cada amostra gerou 740 sequências provenientes de 

sequência pareadas com 150 pb (pares de bases) e dentro do orçamento total de US$800 dólares. O resultado rápido e 

de baixo custo pode ser explicado pelo método misturar todas as amostras em uma única plataforma do sequenciador 

(termo definido como “multiplexing”). 

Giongo et al. (2010), na tentativa de identificar microorganismos presente em amostras de areia e poeira 

comparando metodologias de sequenciamento, poderam verificar cem vezes mais microorganismos com a tecnologia 

IlluminaTM em relação ao método por isolamento, cultivo, clonagem e sequenciamento. Além disso, dentre duas bases 

de dados referentes à procariontes conseguiram classificar mais de 50 % das sequências quando usaram a RDP 

(Ribosomal Database Project) em comparação a base de dados SILVA (2014). Entretanto, a base de dados SILVA (2014) 

tem ganhado citações no campo de referência científica, voltadas para pesquisas de sequenciamento de RNAr, tendo 

alcançando mais de 2000 vezes o número de citações em 2014. Além disso, Quast et al. (2013) afirmam que a base de 

dados SILVA contém extensa informação de dados não redundantes para as subunidades 16S, 18S e 23S, 28S em 

constante atualização e sequências de boa qualidade referente aos domínios Bacteria, Archaea, Eukarya. O aumento da 

acuracidade do sequenciamento pela tecnologia Illumina, para detectar microorganismos com baixa abundância relativa 

em amostras ambientais, foi analisada por Bartram et al. (2011), os autores conseguiram desenvolver uma metodologia 

menos onerosa em comparação aos sequenciadores Sanger e Roche. A redução das sequências com erros e o aumento 

da eficácia do sequenciamento devido a utilização de primers com maior número de pares de bases (sequências 

pareadas com 150 pb cada) juntamente com primers sinalizadores (6 pb). Além de, enfatizarem pela primeira vez uma 

metodologia com acesso a organismos de baixa abundância relativa e sua possível comparação de diversidade 

taxonômica presente no complexo das comunidades microbianas. 
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Considerações finais 

Os sistemas agrosilvipastoris são alternativas promissoras quanto ao potencial produtivo agropecuário e florestal 

devido as práticas sustentáveis decorrentes do manejo e uso adequado do solo, correspondendo ao novo conceito 

mundial de maior produção alimentar atrelado a conservação dos recursos naturais. A sustentabilidade destes sistemas 

integrados pode ser estudada pelo uso de indicadores microbiológicos de qualidade de solo por meio de técnicas 

classicas e moleculares de estudo. Essas informações possibilitam que os agricultores, agrônomos, técnicos ligados ao 

setor rural e comunidade cientifica em geral sejam informados e conscientizados da importancia do manejo adequado e 

conservação dos solos e da biodiversidade presente nos mesmos 
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Abstract: Traditional botanical epidemiology considers two types of diseases. In the first type (polycyclic diseases), 

inoculum that causes infection is produced during the epidemic in or on individual plants that had been previously 

infected in the course of that epidemic. In the second type (monocyclic diseases), inoculum that causes infection is not 

produced in or on individual plants that had been infected in the course of the epidemic, but in the soil, on secondary 

hosts, or in infected crop plants of the same host in other fields. In general, diseases of the first type present a logistic 

disease progress curve and management is based on reducing the rate of infection, whereas diseases of the second type 

present a monomolecular disease progress curve and management is based on reducing the initial inoculum. This article 

deals with plant diseases that depart in their structure and behaviour from these two prototypes, because they borrow 

elements from both of them. We address epidemics in which the primary inoculum has a continuous and dynamic role, 

and in which the secondary inoculum also contributes to epidemic build-up, i.e., polycyclic diseases with continuous 

primary spread. This epidemiological structure generates less clear-cut disease progress curves, but they usually follow 

a monomolecular dynamics. The management of such epidemics needs addressing both primary and secondary 

inoculum. More importantly, these actions to be effective have to be performed in an area-wide, regional basis. 

Huanglongbing of citrus is used as a typical example of this third group of diseases. Our analysis leads us to assess past 

errors and current courses of action against this third epidemiological group. It brings us to recognize, in addition to the 

conventional tools for management with local effects, the critical importance of collective and regional actions, aspects 

usually neglected in the literature.  

 

Resumo: Uso sustentável de defensivos pressupõe conhecimento epidemiológico: o caso do Huanglongbing dos 

citros. A epidemiologia botânica tradicional considera dois tipos de doença. No primeiro tipo (doenças policíclicas), o 

inóculo que causa infecção é produzido durante a epidemia dentro ou sobre plantas que foram previamente infectadas 

durante a epidemia considerada. No segundo tipo (doenças monocíclicas), o inóculo que causa infecção não é 

produzido dentro ou sobre plantas que foram previamente infectadas durante a epidemia considerada, mas no solo, ou 

em hospedeiros secundários, ou em plantas infectadas do mesmo hospedeiro em outros campos. Em geral, doenças do 

primeiro tipo apresentam uma curva de progresso logística e o manejo é baseado na redução da taxa de infecção, ao 

passo que doenças do segundo tipo apresentam uma curva de progresso monomolecular e o manejo é baseado na 

redução do inóculo inicial. Este artigo trata de doenças que diferem em sua estrutura e comportamento desses dois 

protótipos em virtude das mesmas exibirem elementos de ambos. Aqui são discutidas epidemias nas quais tanto o 

inóculo primário quanto o inóculo secundário têm papel contínuo e dinâmico no progresso da epidemia, ou seja, 

doenças policíclicas com disseminação primária contínua. Essa estrutura epidemiológica gera curvas de progresso da 

doença menos características, mas que geralmente seguem um padrão monomolecular. O manejo desse tipo de epidemia 

exige táticas de controle direcionadas tanto ao inóculo primário quanto ao inóculo secundário. Mais importante, essas 

ações, para serem efetivas, devem ser tomadas regionalmente. O Huanglongbing dos citros é um exemplo típico de 

doença deste terceiro grupo. Nossa análise permite a identificação de erros passados e correntes no manejo de doenças 

deste terceiro grupo epidemiológico, principalmente a importância crítica de ações coletivas e regionais, aspectos 

largamente ignorados na literatura.  

Keywords: primary and secondary inoculum, area-wide management, huanglongbing, botanical epidemiology, disease 

simulation, citrus. 

 

Introduction 

Plant disease epidemics are classified into two basic groups, depending on the source of the inoculum that 

encounters the host over the course of disease development. In the first group, inoculum that causes infections is 

produced during the epidemic in or on individuals that had been previously infected during the current epidemic. 

Epidemics of this group are polycyclic in structure, and diseases that cause them are called polycyclic diseases or 

compound interest diseases (Vanderplank, 1963; Madden et al., 2007). In the second group, inoculum that causes 

infection is not produced by the pathogen in or on individuals that had been infected during the current epidemic in the 

considered crop, but in the soil, on secondary hosts, or in infected crop plants of the same host in another fields. 

Epidemics of this group are monocyclic in structure, and diseases that cause them are called monocyclic diseases or 

simple interest diseases (Vanderplank, 1963; Madden et al., 2007). 

For both groups the inoculum that starts the epidemic is called primary inoculum and the infection caused by it 

is called primary infection. This process is called primary spread. Primary inoculum, of course, is not produced in 

the current epidemic, but in the soil, on secondary hosts, or in infected crop plants of the same host in another fields. On 

the other hand, secondary inoculum and secondary infection occur only in the group of polycyclic diseases. 

Secondary inoculum results from primary infections or from secondary infections that take place during the current 

epidemic. Secondary infections originate from secondary inoculum. This process is called secondary spread. As noted 

by Madden et al. (2007), the primary infection process that starts a polycyclic epidemic is analogous to the process that 

occurs throughout a monocyclic epidemic, and thus one can think of monocyclic epidemics as consisting of only 

primary infections. 
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Plant pathology textbooks in general consider that the epidemiological role of primary spread is to introduce the 

pathogen in areas where it is absent; the subsequent development of the epidemic is governed by the secondary spread 

(international textbooks: Gäumann, 1950; Agrios, 1988; 1997; 2005; Brazilian textbooks: Galli et al., 1968; 1978; 

Bergamin Filho et al., 1995; Amorim et al., 2011; Zambolim et al., 2012). The same view is predominant in modeling 

plant disease epidemics, in which most epidemics start by introducing few lesions or infected individuals (primary 

inoculum) instantaneously at time t=0 (Vanderplank, 1963; 1965; Zadoks and Schein, 1979; Bergamin Filho and 

Amorim, 1996; Kranz, 1996; 2003; Segarra et al., 2001; Vale et al., 2004; Madden et al., 2007). The reasoning is that, 

with sufficient time, the secondary infections overshadow the initial events. In this view primary spread is relegated to a 

subservient role of the carryover of inoculum from the previous crop to initiate the first infections and is assumed to be 

of negligible importance relative to the dominating influence of secondary, plant to plant spread (Gilligan, 1994).  

As discussed by Madden et al. (2007), however, “it may not be realistic in some cases to assume an 

instantaneous start of the epidemic. It is possible, for instance, that the primary infections occur over an extended period 

of time, possibly concurrently with the new (secondary) infections occurring due to spread from individual to 

individual.” A theoretical approach for epidemics in which primary spread occurs over an extended period of time is 

proposed by Brasset and Gilligan (1988), Gilligan and Kleczkowski (1997), Gilligan (2002), and Madden et al. (2007). 

Disease progress curves in these cases are less clear cut compared to the results obtained for strictly polycyclic or 

monocyclic epidemics (Gilligan, 2002; Madden et al., 2007). Examples of epidemics in which primary spread occurs 

over an extended period of time are given by Camann et al. (1995); Bergamin Filho and Amorim (1996), Holt et al. 

(1999), Perring et al. (1999); Otten et al. (2003); Coutts et al. (2004); Bailey et al. (2005); Madden et al. (2007); 

Gottwald (2010); and Motisi et al. (2013).  

A comprehensive review of this subject has been published recently (Bergamin Filho et al., 2016) with focus on 

Huanglongbing and other similar pathosystems, as tomato begomovirus and crinivirus diseases. 

 

Epidemiology and management of citrus huanglongbing 

Huanglongbing of citrus (HLB), caused by Candidatus Liberibacter spp. and vectored by the psyllid Diaphorina 

citri, is an excellent example of all these underestimated aspects of plant disease epidemiology (Bové, 2006; Gottwald 

et al., 2007; Gottwald, 2010). This pathosystem has the following peculiar epidemiological characteristics that greatly 

influence disease management:  

 

 in unmanaged groves, primary spread and secondary spread are present, although not necessarily 

simultaneously; epidemic is a mixture of monocyclic (primary) and polycyclic (secondary) processes (Gottwald et al. 

2008; 2010); 

 in well managed groves (with eradication of symptomatic trees and chemical vector control), secondary spread 

is not relevant; epidemic is a monocyclic (or primary) process; 

 in managed and unmanaged groves, citrus is continually subject to infestation by immigrating bacteriliferous 

adults of D. citri and there is not any time during the year that a citrus grower could be assured dispersal will not occur 

(Yamamoto et al., 2001; Hall and Hentz, 2011; Hall et al., 2013); primary inoculum usually does not decay as is the 

case with soil-borne pathogens; the main epidemiological role of primary spread is not related to introducing the 

pathogen in a field, but to sustain the rate of epidemic progress; 

 even in well managed groves, primary spread from unmanaged groves is enough to cause infection in almost 

100% of trees in two to five years (Belasque et al., 2010; Gatineau et al., 2010; Bassanezi et al., 2013b; Hall et al., 

2013); 

 D. citri moves bi-directionally between managed and unmanaged groves with a greater number of adult insects 

moving from unmanaged into managed groves than from managed into unmanaged groves (Boina et al., 2009); in most 

cases, the immigration of bacteriliferous vectors (in excess of those required for disease saturation) makes disease 

incidence insensitive to the mortality of vectors within the managed citrus groves (Belasque et al., 2010; Bassanezi et 

al., 2013a); 

 local measures (eradication of symptomatic trees and chemical vector control, aimed mainly against secondary 

spread) are not sufficient to effectively manage the disease; area-wide management (aimed mainly against primary 

spread) is, at present, the best way to keep disease incidence at an acceptable level (Bassanezi et al., 2013b; Bergamin 

Filho et al., 2016). 

 

Conclusion 

As a direct effect of the epidemiological study of Bassanezi et al. (2013b), the concept of area-wide (regional) 

management has become the mainstay of HLB control programs in the United States and Brazil (Bergamin Filho et al., 

2016). In the United States, the study has motivated citrus producers to come together to form citrus health management 

areas to attempt to control this disease more effectively on a regional basis. In Brazil, voluntary groups of citrus growers 

have been formed to control D. citri population with three to four coordinated area-wide insecticide applications in 

defined short periods (one to two weeks). Other Brazilian growers, with the agreement of their neighbors, are 

supporting the management of D. citri populations and infected trees in their neighboring groves to prevent HLB 

primary spread in their own groves. 
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Resumo: A captação de recursos, um dos maiores desafios que as organizações brasileiras do terceiro setor enfrentam 

atualmente, envolve não apenas a captação de dinheiro, mas também, tecnologias, cessão de pessoal qualificado, 

equipamentos, infraestrutura e suporte técnico. Devido à grande escassez e restrição de recursos nacionais, inovar os 

meios para captar recursos para o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) 

torna-se cada vez mais urgente. A identificação das fontes financiadoras, tanto nacionais quanto internacionais, pode ser 

efetuada de diversas formas, desde o acesso aos editais/chamadas disponibilizados pelas financiadoras, até o uso de uma 

ferramenta de busca e divulgação, via web, de informações sobre oportunidades de empreendedorismo, financiamento 

de pesquisa, bolsas e prêmios em todas as áreas do conhecimento, como o Sistema Financiar. O presente trabalho visa 

auxiliar na elaboração de estratégias para a captação de recursos, bem como apresentar potenciais financiadores e fontes 

de informação internacionais que apoiam projetos no Brasil, por meio da utilização do Sistema Financiar.  

 

Palavras–chave: captação; recursos nacionais e internacionais; projeto; Sistema Financiar. 

 

Abstract: The fundraising, one of the biggest challenges that the Brazilian third sector organizations face today, 

involves not only raising money but also technology tools, transfer of high qualified personnel, equipment, 

infrastructure and technical support. Due to the great scarcity and national resource constraints, innovating the means to 

fundraise for the development of research, development and innovation projects has become urgent. The identification 

of national and international funding sources can be done in several ways, by reading the calls, or by using a search tool 

which makes avaliable via the web information on funding, grants and awards in all areas of knowledge, such as the 

Sistema Financiar. This work aims to assist in developing strategies for fundraising, as well as provide some funding 

opportunities through the use of the Sistema Financiar. 

Key Words: fundraising; national and international resources; project; Sistema Financiar 

 

Introdução 
Atualmente, a captação de recursos, ou fundraising, caracteriza-se como um dos maiores desafios que as 

organizações brasileiras do terceiro setor enfrentam. Em virtude da gradativa escassez de recursos e do aumento da 

concorrência para obter-se fundos, as organizações têm que buscar, cada vez mais, estratégias e mecanismos para 

aprimorar e inovar os meios para captar recursos para o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (P,D&I).  

A captação de recursos não envolve apenas a captação de dinheiro. Embora a questão financeira seja, na maioria 

das vezes, a maior preocupação de qualquer organização nas buscas por fontes para a fomentação dos seus projetos, a 

captação de recursos envolve, ou pode envolver, simultaneamente ou não, dinheiro, tecnologias, cessão de pessoal 

qualificado, equipamentos, infraestrutura e suporte técnico. 

Desse modo, a captação caracteriza-se, de modo geral, como o processo de mobilizar recursos para a 

manutenção de instituições ou projetos de P,D&I. Por conseguinte, o agente captador é uma pessoa estratégica, 

responsável pela tomada de decisão e pela seleção e confecção dos projetos. 

São inúmeras as fontes de recursos disponíveis, no Brasil e no exterior, que se dispõem a financiar projetos de 

P,D&I: governos municipal, estadual e federal; bancos; fundações; institutos; embaixadas; empresas privadas e agências 

de financiamento. Todavia, como ter acesso seguro e eficaz a essas agências financiadoras? Como identificar as fontes 

de recursos em potencial?  

O presente trabalho visa auxiliar na elaboração de estratégias para a captação de recursos, bem como apresentar 

potenciais financiadores e fontes de informação internacionais que apoiam projetos no Brasil, por meio da utilização de 

um sistema de busca e divulgação, via web, que disponibiliza informações sobre fontes financiadoras para projetos de 

P,D&I, o Sistema Financiar.  

 

Captação de recursos no Brasil 

Alguns governos estaduais têm intensificado os investimentos realizados para o desenvolvimento de projetos de 

Ciência e Tecnologia (C&T); mas o cenário ainda não é favorável para a maioria dos pesquisadores brasileiros, como 

pode ser constatado na Tabela 1, a qual evidencia a grande discrepância no fluxo de investimento dispensado por cada 

estado brasileiro. 

 

Tabela 1 - Demonstração de percentual de dispêndios dos 

governos estaduais em Pesquisa e      Desenvolvimento 

(P&D) em relação às suas receitas totais em 2013Estado 

(UF) 

 Percentual em relação às 

receitas totais 

Acre (AC)  0,08% 

Alagoas (AL)  0,14% 

Amapá (AP)  0,04% 

Amazonas (AM)  0,45% 

Bahia (BA)  0,62% 
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Ceará (CE)  0,40% 

Distrito Federal (DF)  0,21% 

Espírito Santo (ES)  0,20% 

Goiás (GO)  0,24% 

Maranhão (MA)  0,26% 

Mato Grosso (MT)  0,17% 

Mato Grosso do Sul (MS)  0,57% 

Minas Gerais (MG)  0,41% 

Pará (PA)  0,20% 

Paraíba (PB)  0,49% 

Paraná (PR)  1,45% 

Pernambuco (PE)  0,26% 

Piauí (PI)  0,08% 

Rio de Janeiro (RJ)  1,02% 

Rio Grande do Norte (RN)  0,31% 

Rio Grande do Sul (RS)  0,22% 

Rondônia (RO)  0,0001% 

Roraima (RR)  0,07% 

Santa Catarina (SC)  0,86% 

São Paulo (SP)  4,11% 

Sergipe (SE)  0,10% 

Tocantins (TO)  0,07% 
Fonte: BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015, p. 7. 

 

Ademais, ainda segundo dados fornecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) referentes 

ao ano de 2013, há grande disparidade no volume de recursos disponibilizados pelo governo federal, por meio dos 

ministérios, para o apoio aos projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas essenciais para o desenvolvimento da 

Ciência no Brasil (Educação, Tecnologia e Inovação, Saúde e Agricultura), como pode ser observado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Despesas públicas em Pesquisa e Desenvolvimento por Ministério (em R$ bilhões).1  

 

 Em um cenário de grande instabilidade política brasileira e de restrições das verbas para P,D&I, as fontes 

internacionais tornam-se cada vez mais atrativas e urgentes para o fomento da Ciência no Brasil. Contudo, como captar 

recursos oriundos do exterior? 

 

Formas e estratégias de captação de recursos 
Atualmente, a captação de recursos deve ser compreendida e praticada como um desenvolvimento, isto é, a 

instituição/empresa deve desenvolver uma ação de relacionamento com os possíveis agentes financiadores para que, 

assim, mostre-se como uma receptora em potencial, construa uma credibilidade institucional sólida, bem como planeje 

o orçamento previsto para o desenvolvimento do projeto de acordo com o padrão da agência financiadora. 

De acordo com Riscarollli (2007), a captação de recursos envolve, essencialmente, alguns passos de ações 

planejadas apoiadas em três eixos: (i) a instituição/empresa posiciona-se quanto à sua missão e à visão de futuro; (ii) 

identifica os agentes financiadores em potencial para o desenvolvimento do seu projeto de P, D&I; e (iii) delineia o seu 

programa de captação de recursos.  

                                                 
1 Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/02/1,80307/no-brasil-maior-parte-da-verba-publica-destinada-a-inovacao-

vai-para-bolsas-de-estudo.html>. Acesso em 3 ago. 2016. 
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A identificação das fontes financiadoras, tanto nacionais quanto internacionais, pode ser efetuada de diversas 

formas, dentre as quais destacam-se, a seguir, as mais utilizadas por captadores no Brasil.   

      

Boletins informativos 
 Algumas organizações disponibilizam para os internautas informações gerais acerca de oportunidades de 

financiamento, premiações, apoio e benefícios no formato de e-mails divulgativos, tais como: 

• Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR)2; 

• Instituto Filantropia3; 

• Prosas4; 

• Jornal da Ciência5. 

 

Acesso ao site das financiadoras 
 Os agentes captadores podem consultar os editais/chamadas diretamente no site da financiadora, por meio da 

busca em todas as seções e componentes do suporte virtual, como ilustrado na Figura 2: 

 

 
Figura 2 - Seção de editais abertos oferecidos pelo Fundo Newton.6 

 

Contato direto com as financiadoras 
Algumas agências fomentadoras não lançam editais/chamadas; divulgam as suas linhas de pesquisa/interesse em 

oficinas e palestras, por exemplo, e recebem as propostas dos pesquisadores sem muitos entraves. Analisam a proposta e 

o orçamento e avaliam se aquele projeto receberá ou não o recurso almejado. A seguir, são listados alguns exemplos: 

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)7; 

• Institut de Recherche pour le Développement (IRD)8; 

• Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic)9; 

• Instituto Avon10. 

                                                 
2 <http://captadores.org.br/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
3 < http://www.revistafilantropia.com.br/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
4 <https://prosas.com.br/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
5 <http://www.jornaldaciencia.org.br/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
6 Disponível em: <http://www.newtonfund.ac.uk/funding/funding-opportunities/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
7 Disponível em: <http://www.cnrs.fr/. Acesso em: 3 ago. 2016. 
8 Disponível em: <https://www.ird.fr/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
9 Disponível em: <https://www.epnuffic.nl/en/#/>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
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Sistema Financiar 
O Sistema Financiar é um Sistema de busca e divulgação, via web, que disponibiliza informações sobre fontes 

financiadoras para projetos de P,D&I. Surgiu em 2003 e é pioneiro, em âmbito nacional, por disponibilizar fontes 

nacionais e internacionais de financiamento em todas as áreas do conhecimento.  

As oportunidades divulgadas pelo Financiar contemplam instituições públicas, empresas privadas e organismos 

não governamentais em projetos científicos e tecnológicos, de cunhos sociais, econômicos e ambientais.  São 

divulgadas para os usuários informações de forma seletiva, de acordo com as áreas de interesse, gerando economia de 

tempo, e conhecimento de novas oportunidades.  

O Sistema também disponibiliza ferramentas de buscas e de interação entre os usuários, proporcionando 

ambiente propício para troca de conhecimentos e fortalecimento de parcerias. 

 

Conclusões 
Algumas iniciativas do governo federal, nos últimos anos, na área de ciência, tecnologia e inovação, como os 

significativos investimentos realizados, principalmente, por meio das Fundações de Amparo à Pesquisa, indicam que a 

inovação tecnológica é um fator estratégico adotado para a promoção do desenvolvimento do país.  

A captação de recursos perpassa várias etapas importantes, e o êxito na obtenção dos recursos necessários 

depende, por conseguinte, da qualidade dos projetos e da competência em se executar o processo de negociação. É 

imprescindível, que as propostas estejam adequadas às prioridades e demandas dos agentes financiadores. 

O Sistema Financiar apresenta-se como uma ferramenta eficaz e precursora no auxílio aos pesquisadores, 

gestores, docentes e captores, em geral, na identificação de potenciais oportunidades e agentes financiadores, nacionais 

e internacionais, para o apoio a projetos de P,D&I, no Brasil. 
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Introdução 

Quem produz são os agricultores e os trabalhadores. Os instrumentos de trabalho principais são a terra, a água e 

os recursos da natureza. Preservá-los é importantíssimo para o presente e para o futuro. Significa preservar a vida, o 

emprego e a renda. Já foi dito com muita propriedade, que a síntese do processo de produção consiste na alegria1 de 

viver e nos resíduos da produção. O progresso consiste em aumentar a alegria e reduzir, ou mesmo eliminar, os 

resíduos. 

A sustentabilidade significa alegria permanente para os homens, como produtores e consumidores de bens 

materiais e intangíveis. Em nível de agricultura, significa a sustentabilidade dos agricultores, com atenção para o nível 

macro e micro, ou seja, sociedade e indivíduo. Políticas públicas de caráter geral, como as embutidas no código 

florestal, afetam desigualmente a pequena e grande produção, e têm custos privados e sociais muito diferentes. Da 

mesma forma, as tecnologias que visam a sustentabilidade têm custos muito mais elevados para a pequena produção, 

comparada com a grande produção, o que tende a excluir a pequena produção da adoção das mesmas. Sendo muito 

rentáveis para os grandes e gerando pouca renda, ou mesmo prejuízos para os pequenos. Prevalecendo o princípio da 

generalidade, já que todos são iguais perante a lei, não há como escapar de prover subsídios à pequena produção. Caso 

isto não ocorra ela ficará à margem da tecnologia e descumprirá as obrigações legais para fugir à falência2. 

O trabalho apresentará algumas análises, fundamentadas no Censo Agropecuário de 2006, que ilustram as 

dificuldades de se generalizarem a adoção das políticas públicas, do tipo comando e controle, e o uso de tecnologias 

complexas, como a integração lavoura e pecuária. O trabalho ilustrará também que algumas tecnologias têm enorme 

potencial de discriminação. Nesse sentido, apresentará uma reflexão inicial a respeito da possibilidade de algumas 

tecnologias que favorecem a sustentabilidade ambiental discriminarem a pequena produção. Os desafios enfrentados 

por esse grupo de produtores em cumprir o requerimento legal de manter uma área de reserva legal também serão 

abordados. No último item do trabalho são feitas algumas considerações finais a título de conclusão. 

 

Distribuição da área dos estabelecimentos e da renda bruta 

Distribuíram-se os estabelecimentos em duas classes de área, com menos de cem hectares (≤100) e mais de cem 

(>100). A Tabela 1 mostra os dados para o Brasil. Cerca de 91,23% dos estabelecimentos têm menos de cem hectares, 

sendo a área média da classe 16,33 hectares; 8,77% das propriedades possuem mais de cem hectares, com área média de 

596,03 hectares. 

Tabela 1: Distribuição dos estabelecimentos em classes de área e área por estabelecimento, 2006. 

Classe de área em ha N° estabeleci-mentos % Área/ 

Estabeleci-mento 

Maior de cem ((>100) 386.050 8,77 596,03 

Menor de cem (≤100) 4.014.477 91,23 16,33 

Total 4.400.527 100,00 67,18 
Fonte: Censo Agropecuário de 2006. 

Cumpre salientar que as políticas de comando e controle, embora de caráter geral, na prática cobrem 

principalmente os estabelecimentos de mais de cem hectares. Quanto aos de menos de cem hectares, os bem-sucedidos 

das áreas irrigadas, de polos especializados em frutas, hortaliças e grãos também são objeto dessas políticas. 

A renda bruta cobre tudo o que estabelecimento vendeu, acrescido do autoconsumo e da indústria caseira, a 

preços de mercado. Os estabelecimentos foram divididos em classes de renda, definidas em termos de salário mínimo 

mensal de 2006, de acordo com o Censo agropecuário de 2006. As classes são as seguintes: muito pobre (0, 2]; pobre 

(2, 10]; média (10, 200]; e, finalmente rica, > 200. Observou-se o seguinte: cerca de 2,9 milhões estabelecimentos do 

total de 4,4 milhões, pertencem à classe muito pobre; um milhão à pobre; 473 mil à média; e, finalmente, 27 mil à 

classe rica. A participação de cada uma dessas classes em relação ao total dos estabelecimentos em porcentagens exatas 

é, respectivamente, a seguinte: 66,01%, 22,63%, 10,74% e 0,62%.  

Pobre e muito pobre formam o grupo desfavorecido, 3,9 milhões de estabelecimentos. Eles produziram 

aproximadamente 13% da renda bruta da agropecuária de 2006. Os muito pobres geraram 3,27% desta renda bruta, e 

cada estabelecimento da classe produziu mensalmente o equivalente a 0,5 salário mínimo, portanto vivem na extrema 

pobreza.  

Por que a família não migra rapidamente? Programas de transferência de renda e a pobreza reduzem a 

mobilidade das famílias. Os programas aumentam a renda familiar, estimulando a permanência no meio rural. A 

pobreza leva a falta de recursos para as famílias pagarem as despesas de migração, especialmente as de longa distância, 

como aquelas das regiões Norte e Nordeste para as megalópoles sulinas. 

As classes média e rica formam a classe abastada. Ela compreende 11,4% dos 4,4 milhões de estabelecimentos e 

foi responsável por 87% de toda a renda bruta de 2006. Ela corresponde a 500 mil estabelecimentos. Se 75 mil 

estabelecimentos semelhantes em capacidade de produção fossem incorporados à classe abastada, ela teria produzido 

                                                           
1 Num certo sentido, embutida no ato de consumir bens materiais e intangíveis e de poupar. 
2 A pequena produção ocorre tanto nos estabelecimentos com menos de cem hectares como nos que possuem área maior. 
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toda a renda bruta de 2006. Sem aumento das exportações, os preços dos produtos agrícolas teriam sofrido forte 

redução.  

A classe rica corresponde a 27.306 estabelecimentos e sua produção equivaleu a 51,19 % da renda bruta total. Se 

a clonagem de estabelecimentos fosse viável, 54 mil estabelecimentos teriam sido suficientes para abastecer o Brasil em 

2006 e realizar as exportações. 

Saliente-se que muito da façanha, que tornou o Brasil grande produtor de alimentos, fibras e energéticos, foi 

também realizada por estabelecimentos com menos de cem hectares. Ressalta-se também que a concentração da renda 

bruta, como medida pelo Índice de Gini, não diferiu nas duas classes de área: menor de cem hectares, Gini=0,85; maior 

de cem, Gini=0,87.  

Terra e trabalho explicaram 30% do crescimento da produção em 2006 e tecnologia, medida pelos insumos que 

cristalizam 70%. Note-se que cerca de quinhentos mil estabelecimentos foram os grandes benificiários da aventura 

simbolizada pela tecnologia moderna. Reserva-nos o futuro uma agricultura com poucos estabelecimentos e a grande 

maioria deles sobrevivendo do bolsa família, aposentadoria rural e do trabalho em tempo parcial? As forças de mercado, 

com a ajuda de políticas de comando e controle e de tecnologias discriminatórias contra a pequena produção, sem 

mecanismo apropriado para superar as imperfeições de mercado, rapidamente vão esvaziar os campos de população e 

de estabelecimentos! (Alves et al., 2013). 

Organizamos as informações verbalizadas na Tabela 2, que as enriquece e facilita o leitor que prefere tabela. 

 

Tabela 2: Distribuição do número de estabelecimentos em quatro classes de renda bruta, em salário mínimo 

mensal (slmm), participação de cada classe na renda bruta (% RB) e renda bruta por estabelecimentos, em slmm, 2006. 

Classes de renda 

bruta em slmm 

Número de 

Estabeleci-mentos 

% % RB  

Da classe 

RB/estabeleci-mento 

(em slmm) 

Muito pobre (0, 2] 2.904.769 66,01 3,27 3,27 

Pobre (2, 10] 995.750 22,63 10,08 4,66 

Média (10, 200] 472.702 10,74 35,46 34,49 

Rica > 200 27.306 0,62 51,19 861,91 

Total 4.400.527 100,00 100,00 10,48 
Fonte: Alves, Souza, Rocha e Marra, 2013. 

Consideramos os dados acima distribuídos nas duas classes de área da Tabela 1. Como vimos, 4.014.477 

estabelecimentos (91,23% do total) têm menos de cem hectares de área e 386.050 possuem área maior do que cem 

hectares (8,77%). Embora com Índice de Gini praticamente iguais, as duas distribuições divergem consideravelmente. 

Cerca de 91,6% de todos os estabelecimentos agregam-se nas classes de renda bruta muito pobre e pobre, entre os 

estabelecimentos de menos de cem hectares. Apenas 8,4% dos estabelecimentos fazem parte das classes média e rica. 

Ou seja, a pobreza é amplamente dominante. Ou ainda, a mobilidade de estabelecimentos da classe desfavorecida para a 

abastada foi muito pequena. A grande maioria deles ficou à margem da tecnologia moderna. Quanto à distribuição da 

renda bruta, a classe desfavorecida teve uma participação de apenas 26,9% e a abastada 73,1%. Enorme concentração, 

sendo que muitos estabelecimentos produziram pouco e poucos produziram muito. 

A classe de área de mais de cem hectares (> 100) consistiu de estabelecimentos da classe desfavorecida (56,9%) 

e da abastada (43,1%). Quanto à renda bruta, a classe desfavorecida gerou apenas 2,5% e a abastada 97,5%. Assim, 

tanto a distribuição dos estabelecimentos como a da renda bruta divergem substancialmente de uma classe de área para 

a outra. A concentração da renda é muito maior entre os estabelecimentos com área maior do que cem hectares. 

 A mobilidade de estabelecimento da classe desfavorecida para a abastada foi muito maior na classe de mais de 

cem hectares. Na classe de menos de cem hectares, as classes de renda bruta muito pobre e pobre responderam por 

91,69% dos estabelecimentos. Na classe de área de mais de cem hectares, esta participação caiu para 56,90%. Esta 

porcentagem indica que a predominância da pobreza, nas classes muito pobre e pobre, é também característica do grupo 

que tem mais terra, mas em menor proporção, em comparação com os de menores áreas. Trata-se de evidência adicional 

de que é a tecnologia que explica a concentração e não a terra. 

 

Tabela 3: Distribuição do número de estabelecimentos em número (Nº) e porcentagem da renda bruta (% rb) 

segundo duas classes de área, ≤ 100 e > 100 hectares, 2006.  

Classes de renda 

bruta  

(rb) 

≤ 100 hectares > 100 hectares 

Nº  % % rb Nº  %  % rb 

Muito pobre  

(0, 2] 

2.795.789 69,64 6,98 108.980 28,23 0,31 

Pobre  

(2, 10] 

885.057 22,05 19,90 110.693 28,67 2,22 

Média (10,200] 326.446 8,13 45,22 145.256 37,89 27,64 

Rica  

(> 200) 

7.185 0,18 27,90 20.121 5,21 69,83 

Total 4.014.477 100,00 100,00 386.050 100,00 100,00 
Fonte: IBGE. 

Contribuição da tecnologia para o crescimento da renda bruta 



Pobreza e sustentabilidade    53 

 
 

Num modelo de regressão, em que a variável dependente é a renda bruta e as independentes terra, trabalho e 

insumos que cristalizam tecnologia, estimou-se um modelo nos logaritmos, considerando-se os dados dos censos 

1995/96 e 2006 (detalhes estão em Alves et al., 2013). Os coeficientes obtidos para as variáveis consideradas estão 

apresentados na Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4: Contribuições da terra, trabalho e tecnologia na explicação da variação da renda bruta, censos de 

1995/96 e 2006. 

Variáveis 
1995/96 2006 

Coeficiente % Coeficiente % 

Trabalho 0,26  31,3 0,21 22,3 

Terra 0,16 18,4 0,09 9,6 

Tecnologia 0,42 50,3 0,64 68,1 

Total 0,84 100,0 0,94 100,0 
Fonte: Souza et al., (2013). 

 

Em 1995/96, a contribuição da terra e trabalho na variação da renda bruta correspondeu a 49,7% e a da 

tecnologia, já dominante, foi 50,3%. De 1995/96 para 2006 a terra perde importância, sua contribuição cai de 18,4% 

para 9,6%. A parcela do trabalho diminuiu de 31,3% para 22,3%, o que significa que a mecanização da agricultura se 

aprofundou. A tecnologia tornou-se amplamente dominante, sua participação na explicação da variação da renda bruta, 

evoluiu de 50,3% para 68,1%. Terra e trabalho perderam assim importância na capacidade de explicarem o 

desenvolvimento da agricultura. 

A tecnologia é responsável pela concentração da produção. A exclusão dos pequenos produtores é consequência 

das imperfeições de mercado e das políticas públicas que discriminam a pequena produção, além de, pelos seus 

regulamentos, criarem novas imperfeições, como as implícitas nas normas do Crédito Rural, do Pronaf, do Código 

Florestal e nos regulamentos para preservarem a qualidade de produtos.  Sendo, assim, na luta pela construção de uma 

agricultura sustentável, é importante se perguntar quais são os beneficiários e quais são os excluídos e sempre ter em 

mente que medidas de políticas públicas de amplo espectro, quanto aos beneficiários, carregam em si enorme potencial 

de discriminação. As tecnologias exigentes em capital físico e humano, de difícil compreensão e com retorno no longo 

prazo, ou que privilegiam os retornos sociais, têm enorme potencial de discriminar a pequena produção, seja ela oriunda 

de estabelecimentos de mais de cem hectares ou não. Por isto, impõe-se rigorosa avalição destas tecnologias, quanto a 

retornos, quem favorecem e quem beneficiam. Ninguém deseja que a preservação do meio ambiente seja instrumento de 

concentração da renda e da riqueza! Mas, como as possibilidades são reais que se apoie cuidadosa avaliação. 

Ganho de renda bruta com a mudança de classe de um estabelecimento 

Calculamos a renda bruta por estabelecimento para cada classe (renda bruta dividida pelo número de 

estabelecimentos). Um estabelecimento da classe muito pobre muda para pobre. Na classe muito pobre, digamos que a 

renda da classe é R$100,00 e a da pobre R$ 250,00. O ganho líquido com a mudança de classe é R$ 150,00. Este seria o 

valor apresentado na Tabela 5. Ela é organizada para cada uma das cinco regiões e para o Brasil. Considera mudança da 

classe muito pobre para pobre; da pobre para média; e desta para a rica. 

O poder público deve-se envolver diretamente com a mobilidade da classe muito pobre para pobre e desta para 

média, e preferencialmente priorizar os estabelecimentos com área ≤ 100 hectares. Nos demais casos, o papel do 

governo é promover incentivos e ajudar a eliminar as imperfeições de mercado. 

Como usar a Tabela 5? Suponha que o objetivo é dar condições para a mudança de 1.000 estabelecimentos da 

classe muito pobre, item Brasil na Tabela 5, e estabelecimentos com menos de cem hectares. Pela Tabela 5, o ganho 

pela mudança de muito pobre para pobre é de R$ 14.715,21 por estabelecimento. Então, é só multiplicar este número 

por mil, obtendo-se R$ 14.715.210,00 de renda bruta de incremento. É muito difícil realizar esta mudança? Se fosse 

trivial, não haveria estabelecimento muito pobre. Mas, a classe pobre dispõe de um milhão de estabelecimentos, 

distribuídos em todo o Brasil. É só ver o que eles fazem e seguir seus exemplos. No caso, não é necessário investimento 

milionário em capital. Simplicidade, dedicação, alguma ajuda e persistência por parte do agricultor, boa assistência 

técnica e disposição dos agricultores de se organizarem para contornarem as imperfeições de mercado. 

 

Tabela 5: ganho líquido de renda bruta com a mudança de classe de um estabelecimento para a classe seguinte. 

 

Regiões 

Classes de área, em 

hectares 

Mobilidade do estabelecimento para classe seguinte 

Muito pobre para 

pobre 

Pobre para média Média para rica 

Brasil ≤ 100 14.715,21 85.401,08 2.775.417,87 

> 100 15.811,22 155.295,01 3.016.818,25 

Todos 14.894,29 107.397,91 2.978.714,32 

Norte ≤ 100 12.443,09 96.596,13 1.645.634,63 

>100 15.085,50 111.769,95 1.969.846,52 

Todos 13.022,29 103.926,57 1.857.058,77 

Nordeste ≤ 100 13.827,35 87.070,42 3.047.080,30 

> 100 14.550,98 115.345,52 4.569.812,54 

Todos 14.067,73 94.615,03 3.853.999,89 
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Sudeste ≤ 100 14.613,95 88.576,07 2.961.992,91 

> 100 16.950,44 157.992,86 3.671.938,35 

Todos 14.881,50 110.460,95 3.516.989,91 

Sul 

 

≤ 100 14.935,04 81.383,81 2.527.323,35 

> 100 17.099,61 186.585,25 2.081.980,49 

Todos 15.002,76 101.684,44 2.283.896,96 

Centro-Oeste ≤ 100 13.190,08 78.802,29 3.120.117,83 

> 100 16.514,99 162.279,33 2.657.828,58 

Todos 14.149,51 141.022,74 2.700.890,00 
Fonte: Censo Agropecuário 2006, sala de sigilo do IBGE. 

O ganho é elevado. Por isto, a política pública tem muito a ganhar com os investimentos neste tipo de ação. E 

muito a perder, nas ações que discriminem os produtores das classes muito pobre e pobre. A tendência atual é 

estimularem-se as mudanças da classe média para a rica. Muitas das tecnologias propostas têm este viés, assim como as 

medidas de comando e controle. Não somos contra elas. É papel da sociedade zelar pelos interesses gerais. Mas, deve 

evitarem-se as políticas públicas que carregam elevado potencial discriminatório, ou então, compensar os pequenos 

produtores pelas perdas que elas causam. 

Países desenvolvidos experimentaram concentração do valor da produção semelhantes ao Brasil, também por 

influência de políticas públicas que favoreceram mais ao grande volume da produção, como o subsídio ao preço das 

commodities e políticas de comando e controle, embora a intenção explícita delas fosse estimular a produção e 

preservar o meio ambiente apenas. A Tabela 6 mostra que para se produzir 87% do valor da produção no ano do censo, 

no Brasil foram necessários 11,4% dos estabelecimentos; nos Estados Unidos 11,1% e na Europa (27 países) 13,9%. 

 

Tabela 6: Número de estabelecimentos necessários, em %, para se produzir 87% do valor da produção no ano do censo, 

no Brasil, na Europa (27 países) e nos Estados Unidos. 

Países ou região Ano do censo Estabelecimentos necessários (%) 

Brasil 2006 11,4 

Europa (27 países) 2010 13,9 

Estados Unidos 2007 11,1 
Fonte: Censo agropecuário dos países. 

 

Tecnologias que favorecem a sustentabilidade ambiental discriminam a pequena produção? Reflexão inicial. 

 A expansão da produção agropecuária em equilíbrio com a qualidade do meio ambiente e com a preservação 

dos recursos naturais tem recebido atenção crescente no Brasil ao longo dos anos. Como parte desse processo, várias 

tecnologias produtivamente mais eficientes e ambientalmente amigáveis, vem sendo geradas e colocadas a disposição 

dos produtores. Este conjunto de tecnologias é amplo e diversificado; ele inclui, entre outras, as tecnologias promovidas 

pelo Plano ABC3 (Plano ABC), o manejo integrado de pragas (MIP) e a agricultura de precisão.  

Como assinalado anteriormente, as tecnologias mais complexas, exigentes em capital físico e humano e com 

retorno no médio e longo prazo têm potencial de discriminar a pequena produção. Portanto, devem ser rigorosamente 

avaliadas. Dada essa necessidade, apresenta-se a seguir, com base em uma breve revisão de literatura, uma reflexão 

inicial a respeito da possibilidade de tecnologias que favorecem a sustentabilidade ambiental eventualmente 

discriminarem esse grupo de produtores. Atenção particular será dada as exigências de investimento, os custos 

operacionais, as complexidades das tecnologias e a capacidade técnica e financeira dos produtores.  

 

Recuperação de pastagens degradadas 

A degradação das pastagens é um fator negativo para o desenvolvimento sustentável da pecuária e uma fonte 

importante de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Portanto, a recuperação e manutenção da produtividade das 

pastagens é uma prática fundamental para a mitigação das emissões dos GEE e para o bom desempenho da pecuária.  

Não existem estatísticas oficiais das áreas de pastagem degradada no Brasil. Entretanto, segundo Dias-Filho 

(2014), em torno de 100 milhões de hectares de pastagem no País estariam forte ou moderadamente degradadas. Essa 

estimativa ilustra em termos aproximados, a dimensão do desafio enfrentado pelos pecuaristas brasileiros para aumentar 

a capacidade de suporte das pastagens e consequentemente expandir a produtividade da pecuária. Ela ressalta também a 

oportunidade que esses agentes econômicos têm para contribuir com os esforços de redução das emissões de GEE 

mediante o uso de tecnologias de recuperação de pastagens degradadas.  

A recuperação de pastagens, entendida como “a aplicação de práticas culturais e/ou agronômicas, visando o 

restabelecimento da cobertura do solo e o vigor das plantas forrageiras na pastagem” (Townsend et al., 2010), é uma 

tarefa relativamente complexa. Ela envolve identificar o estádio de degradação da pastagem, diagnosticar as suas causas 

e definir a estratégia tecnológica de recuperação a ser seguida (práticas culturais, quantidade de insumos e manejo a ser 

adotado). Tendo em vista estes elementos e a existência de vários ecossistemas no Brasil, há uma variedade de 

estratégias de recuperação de pastagens que podem ser utilizadas pelos pecuaristas segundo as especificidades das 

condições de cada estabelecimento rural. 

                                                           
3  O título completo desse plano é “Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de 

Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC)”. Ele promove o uso das seguintes tecnologias: recuperação de áreas de pastagens 

degradadas; integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF); sistemas agroflorestais; plantio direto; fixação biológica de nitrogênio; florestas plantadas e 

tratamento de dejetos animais. 
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Como ilustra a Tabela 7, as estratégias variam entre sistemas menos intensos tecnologicamente e outros que 

envolvem práticas de intervenção mais exigentes em termos de recursos financeiros, insumos, práticas culturais, 

utilização de máquinas, equipamentos e técnicas de manejo da pastagem. Cada estratégia é mais adequada para uma 

situação específica, a qual é condicionada pelo estádio de degradação da pastagem, pelo tamanho da área a ser 

recuperada, pela capacidade financeira do produtor, pela sua disponibilidade de caixa e pelo preço da terra, do boi ou do 

leite (Dias-Filho, 2011). Quanto mais altos são esses preços, em particular o da terra, maior é o incentivo para se 

investir na recuperação da pastagem. Portanto, no caso de áreas de fronteira agrícola a atratividade para se investir na 

recuperação de pastagem é relativamente menor, pois o preço da terra nesta região, em geral, é mais baixo. 

 

Tabela 7: Estágios, indicadores e estimativas de custo de possíveis estratégias de intervenção na recuperação de 

pastagens degradadas no Bioma Amazônia, 2010. 

Degradação 
Estratégia de recuperação 

Custo 

(R$/ha) Estágio Indicadores 

Inicial 

Plantas invasoras 0 a 20% 

de cobertura de solo, 

gramínea ainda vigorosa, 

capacidade de suporte da 

pastagem próxima a 1,0 

UA/ha 

Descanso + ajuste de manejo + limpeza + 

adubação (P) + introdução de leguminosas 

350,00 

a 

850,00 

Médio 

Plantas invasoras 30 a 50% 

de cobertura de solo, 

gramínea com vigor 

regular, capacidade de 

suporte da pastagem entre 

0,5 a 0,9 UA/ ha 

Descanso + ajuste de manejo + limpeza + 

descompactação parcial do solo + calagem 

+ adubação (N-P-K) + introdução de 

leguminosas + introdução de gramínea 

850,00 

a 

1.850,00 

Avançado 

Plantas invasoras + de 

60% de cobertura de solo, 

gramínea com baixo vigor 

ou inexistente, capacidade 

de suporte da pastagem 

menor que 0,5 UA/ha 

Limpeza + descompactação do solo + 

calagem + adubação (N-P-K) + introdução 

de leguminosas + introdução de 

gramíneas/renovação em associação com 

culturas anuais + introdução de árvores 

ajuste de manejo 

1.850,00 

a 

2.250,00 

Fonte: Townsend et al., 2010. 

Como se pode observar na Tabela 7, o custo de reabilitação da pastagem aumenta segundo o grau de degradação. 

Quanto maior é a degradação mais elevado será o investimento. Nos casos onde o nível de infestação de plantas 

invasoras é relativamente baixo (0 a 20% de cobertura do solo), a gramínea ainda está vigorosa e a capacidade de 

suporte da pastagem é aproximadamente de 1,0 unidade animal (UA) por hectare, o custo estimado de recuperação em 

2010, no bioma Amazônia, foi de R$350 a R$850. Esse intervalo de custo alcança R$ 1.850/ha a R$ 2.250/ha quando o 

nível de degradação da pastagem é considerado avançado (mais de 60% do solo coberto por plantas invasoras, 

gramíneas com baixo vigor e capacidade de suporte da pastagem inferior a 0,5 UA/ha). Conforme indica a Tabela 7, a 

diferença entre os intervalos de custo apresentados reflete também o grau de sofisticação tecnológico das estratégias de 

recuperação envolvidas.  

Como visto anteriormente, o custo financeiro para a utilização das tecnologias de recuperação de pastagens pode 

ser relativamente alto. Este custo pode inviabilizar a adoção de tecnologias por parte da pequena produção, 

particularmente as de médio e alto nível de intensificação que requerem maior uso de insumos e utilização mais 

intensiva de máquinas e equipamentos. Com frequência, a dificuldade de adoção de estratégias de reabilitação de 

pastagens é agravada pela descapitalização desse grupo de produtores, pela falta de domínio da tecnologia e reduzido 

acesso à assistência técnica, pela insegurança na posse da terra, e pela dificuldade de acesso a linhas de crédito e a 

mercados para a compra de insumos. Uma vez melhorada a pastagem é necessário aumentar o número de animais por 

hectare para recuperar o investimento realizado com a recuperação da pastagem. O custo com a compra de animais 

costuma ser mais elevado do que o incorrido com a melhoria da pastagem.  

 

Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) 

Conforme assinalado acima, a degradação das pastagens é um fenômeno de grande proporção no Brasil que afeta 

a sustentabilidade da pecuária nacional, gera desperdício de recursos naturais por não otimizar a produtividade em áreas 

já abertas e contribui para o aumento das emissões de GEE. Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) são 

alternativas ambientalmente favoráveis para a recuperação e intensificação sustentável do uso de pastagens. Segundo 

Balbino et al. (2011), os sistemas ILPF “incorporam atividades de produção agrícola, pecuária e florestal, em dimensão 

espacial e/ou temporal, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema para a sustentabilidade da 

unidade de produção, contemplando a sua adequação ambiental e a valorização do capital natural”. 
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A utilização de sistemas de ILPF produz diversos benefícios para os produtores e a sociedade em geral, entre 

eles: a intensificação e maior eficiência do uso da terra; aumento da produtividade; diminuição do risco causado por 

oscilações de mercado e variações climáticas; maior sequestro de carbono; redução da erosão; aumento da matéria 

orgânica do solo; e melhoria das condições microclimáticas e do bem-estar animal. Ademais, estes sistemas favorecem 

a redução da emissão de metano por unidade de produto via diminuição da idade de abate dos animais. Eles também 

contribuem para o sequestro de CO2 atmosférico através da fotossíntese e posterior incorporação na forma de matéria 

orgânica ao solo (Kichel et al., 2012). 

Em comparação com outros sistemas produtivos, a implantação da ILPF é considerada uma atividade complexa, 

pois envolve a interação de várias áreas do conhecimento e requer maior capacidade de gestão e investimentos iniciais. 

A utilização do sistema ILPF apresenta outros desafios, tais como: exigência de maior qualificação e dedicação por 

parte dos produtores, técnicos e colaboradores; domínio da tecnologia de lavouras anuais e pecuária; disponibilidade de 

capital financeiro suficiente ou acesso ao crédito; tempo de retorno do investimento relativamente mais demorado, 

particularmente do componente florestal; disponibilidade e manutenção de máquinas e equipamentos e de outros fatores 

externos à unidade produtiva como energia, armazenamento e transporte; e em certos casos, dificuldade de aquisição de 

insumos e comercialização dos produtos (Balbino et al., 2012). Estes elementos limitam o uso da ILPF pela pequena 

produção. 

Além dos elementos acima, a utilização do sistema ILPF é influenciada sobretudo, pela sua viabilidade 

econômico-financeira. A esse respeito, pelo menos dois fatores se destacam, o custo de implantação do sistema, ou 

alternativamente, o investimento inicial, e o fluxo de caixa. Estudos realizados sobre a economicidade de sistemas ILPF 

como os conduzidos por Costa et al. (2012), Oliveira et al. (2000), de Faria et al. (2015), Vinholis et al. (2010) e 

Oliveira Júnior et al. (2016) concluem que esses sistemas são economicamente viáveis. Entretanto, indicam que o 

investimento requerido para a sua implantação é relativamente elevado comparado com o do monocultivo e da 

integração lavoura-pecuária (ILP). As análises destes autores mostram também que o fluxo de caixa líquido dos 

sistemas ILPF examinados apresentaram saldos negativos nos primeiros anos de utilização. Estes resultados, juntamente 

com os desafios de uso da ILPF apresentados acima, sugerem que a adoção deste sistema exige bastante dos produtores, 

em particular dos de pequeno porte, podendo inibir a sua utilização por esse grupo de agricultores, o que vem 

acontecendo. 

Martha Júnior, Alves e Contini (2011) analisaram a rentabilidade econômica de outro sistema diversificado de 

produção proposto como solução tecnológica para fortalecer a sustentabilidade ambiental, a integração lavoura-pecuária 

(ILP). Especificamente, realizaram uma análise ex ante do desempenho econômico desse sistema (pecuária extensiva de 

corte e soja no caso examinado) vis-à-vis o de dois sistemas especializados, monocultivo de soja e pecuária de corte 

extensiva. As características específicas dos sistemas são apresentadas no artigo pelos autores.  

Para os propósitos do presente trabalho cabe assinalar que as análises conduzidas por estes autores indicam que a 

ILP compete com os sistemas especializados de pecuária, porém não apresenta taxas de retorno competitivas em 

comparação com sistemas especializados com soja (Tabela 8). O motivo para esse resultado é o elevado requerimento 

por capital da ILP, especialmente para a compra de animais em recria para a engorda. Esse fato é considerado, como 

uma das principais dificuldades para a adoção desta tecnologia, em especial pela pequena produção devido a sua 

escassa disponibilidade de capital financeiro e limitado acesso ao crédito. Boa parte dos fatores apresentados 

anteriormente que dificultam a utilização da ILPF pelos pequenos produtores também se aplicam no caso da ILP. 

 

Tabela 8: Descrição e resultado econômico projetado dos sistemas avaliados. 

Parâmetro 
Pecuária 

extensiva 
Soja 

Integração lavoura pecuária 

Total Pecuária Soja 

Custeio (R$/ ha) 1.406,00 940,62 2.143,94 3.348,68 939,20 

Depreciações (R$/ha) 81,23 45,4 72,67 72,67 72,67 

Custo Operacional 

    

  

Custeio (R$/ ha) 77,23 51,73 117,92 184,18 51,66 

     Bens de capital 367,18 347,85 356,78 356,78 356,78 

Dispêndio (R$/ha) 1.931,74 1.385,61 2.691,31 3.962,31 1.420,31 

Receita bruta (R$/ha) 1.901,71 2.160,00 3.409,73 4.659,47 2.160,00 

Renda líquida (R$/ha) -30,03 774,39 718,43 697,16 739,69 

Retorno (%) -1,55 55,89 26,69 18,6 52,08 
Fonte: Martha, Alves, Contini, 2011. 

 

Sistema de Plantio Direto (SPD) 

O plantio direto, utilizado no Brasil a partir do final da década de 60 como uma técnica alternativa de preparo do 

solo, passou a ser entendido no País nos anos 80 como um “sistema de manejo” constituído por um conjunto de 

processos tecnológicos destinados à exploração agrícola. O sistema é complexo; ele compreende: a mobilização de solo 

restrita à linha ou cova de semeadura ou de plantio; a gestão dos resíduos dos cultivos; a manutenção permanente da 

cobertura do solo; o controle de plantas daninhas, pragas e doenças; e a diversificação de culturas, estruturada via 

rotação, sucessão e/ou consorciação de culturas, com aporte anual de fitomassa ao solo e manutenção do solo 
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permanentemente coberto com restos de cultura ou com plantas vivas. No início dos anos 2000, o SPD passou a 

incorporar o processo colher-semear, que representa a redução ou supressão do intervalo de tempo entre uma colheita e 

a semeadura da cultura subsequente, buscando até três safras por ano agrícola nas regiões de clima subtropical e tropical 

do País. 

Ademais de constituir-se em um dos sistemas de prevenção e controle de erosão mais eficiente, o SPD contribui 

substancialmente para a redução dos GEE. De acordo com os resultados da pesquisa realizada recentemente por 

Corbeels et al. (2016), os estoques de carbono do solo sob sistema de plantio direto foram elevados durante o período 

de 11 e 14 anos aproximando-os do nível observado no Cerrado nativo. O SPD proporciona também outros benefícios 

ambientais, por exemplo: favorece uma redução no consumo de combustível nas atividades agrícolas; controla a erosão 

hídrica e eólica; produz maior conservação de umidade no solo e maior aproveitamento da água disponível pelas 

plantas; melhora a porosidade total do solo; e eleva a tolerância dos cultivos a períodos de estiagem. 

Não obstante os benefícios apresentados pelo SPD, a sua utilização pelos produtores, em particular pelos de 

menor porte, é dificultada por alguns elementos tais como: limitada qualificação e baixo grau de instrução de uma 

parcela dos produtores em comparação com o requerido pelo sistema; maior dependência da assistência técnica 

especializada; reduzida disponibilidade de pessoal habilitado para a implantação e condução do sistema; e 

complexidade para manejar o sistema (realizar práticas de plantio; gestão dos resíduos dos cultivos; definição da 

rotação/sucessão das culturas; e controle de plantas daninhas, pragas e doenças).  

Uma limitação adicional ao uso do SPD é que, em geral, os seus custos de implantação são mais elevados do que 

os apresentados pelo sistema convencional. Isto, devido aos investimentos em aquisição de máquinas, condicionamento 

do solo e maior uso de herbicidas. Em relação a esse aspecto, Fidelis et al. (2003), assinalaram que “com a evolução e o 

pleno estabelecimento do SPD na propriedade, normalmente constata-se a redução dos custos, principalmente pelo 

menor uso de máquinas, menores riscos de produção e maior eficiência de aproveitamento dos fatores de produção 

disponíveis”. Segundo esses autores, agricultores da região de Campos Gerais no Paraná lograram, no final dos anos 90, 

uma redução de 15 a 25% do custo de produção por hectare do SPD utilizado a partir do quinto ano de sua implantação. 

Apesar desse resultado eles ressaltaram que, em geral, os três primeiros anos exigem muito do agricultor, o que em 

certos casos, pode levá-lo a desistir do uso do sistema.  

Com respeito ao uso do SPD por agricultores familiares, de Oliveira et al. (2009), examinaram os efeitos da 

introdução deste sistema em lavouras de milho conduzidas por esse grupo de produtores em três assentamentos de 

reforma agrária no município de Unaí, Minas Gerais. Os sistemas de plantio direto foram implantados na safra 

2004/2005 pelos produtores em sete lavouras com acompanhamento técnico dos pesquisadores do Projeto Unaí4. As 

análises realizadas incluíram uma comparação dos dados relativos ao uso do SPD naquele ano agrícola com os 

referentes ao plantio convencional nos períodos 2002/2003 e 2003/2004.  

Como mostra a Tabela 9, em contraste com os resultados do plantio convencional, apenas uma lavoura do SPD 

apresentou renda líquida negativa. Além disso, a relação benefício custo do SPD foi, em geral, superior a do plantio 

convencional. As análises indicaram também que: as produtividades do SPD foram, na maioria dos casos, mais elevadas 

do que as alcançadas com o plantio convencional; o uso do SPD diminuiu a dependência de maquinário alugado para o 

preparo do solo; e a quantidade de trabalho necessária para o controle de plantas daninhas foi reduzida.  

Dados os resultados obtidos, os autores concluíram que o SPD mostrou-se promissor para viabilizar técnica e 

economicamente a produção de milho dos assentados de reforma agrária em Unaí. Ademais, ressaltaram que 

“provavelmente alguns produtores não se interessarão por tecnologias de SPD que aumentem o nível de investimento 

nas lavouras, devido a dificuldades de financiamento ou por medo de aumentar as perdas, caso o ano não seja exitoso”. 

 

Tabela 9: Indicadores de resultados de lavouras de milho grão sequeiro, em três assentamentos de reforma agrária do 

Município de Unaí, MG, nos anos agrícolas 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. 

Ano Sistema 

de Cultivo 

Ident. (1) 
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910,00 

394,94 

605,75 

170,00 

520,13 

314,94 

 

 

445,45 

670 

472,90 

389,72 

494,59 

122,14 

 

R$.ha-1  

 

464,55 

-275,54 

132,85 

-219,72 

25,54 

344,02 

 

 

535,97 

821,15 

536,10 

455,88 

587,28 

160,43 

 

 

374,03 

-426,40 

69,65 

-285,88 

-67,15 

360,67 

 

 

1,70 

0,48 

1,13 

0,37 

0,90 

0,62 

                                                           
4 Este projeto foi conduzido pela Embrapa Cerrados, pelo Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento 
(CIRAD), pelo Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Escola 

Agrícola Estadual Juvêncio Martins Ferreira. 
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01_01 

07_01 

09_01 

09_02 

09_03 

14_01 

15_01 

Média    

Desvio Padrão 

1050,00 

1200,00 

1093,00 

768,75 

933,25 

630,00 

1039,25 

959,18 

198,27 

685,54 

739,28 

777,60 

756,85 

651,30 

492,46 

635,47 

676,93 

97,37 

364,46 

460,72 

315,40 

11,90 

281,95 

137,54 

403,78 

282,25 

157,33 

767,17 

861,78 

1060,75 

961,73 

927,59 

623,48 

764,96 

852,49 

146,30 

282,83 

338,22 

32,25 

-192,28 

5,66 

6,52 

274,29 

106,68 

195,07 

1,37 

1,39 

1,03 

0,80 

1,01 

1,01 

1,36 

1,14 

0,23 
Fonte: de Oliveira et al., 2009. 

(1) Identificação do N° do Estabelecimento e do N° do campo de Lavoura. 

 

Agricultura de precisão (AP) 

 A agricultura de precisão é definida como “um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial 

de propriedades do solo e das plantas encontradas nas lavouras e visa à otimização do lucro, sustentabilidade e proteção 

do ambiente” (Brasil, 2011). Como sugere essa definição, a AP se diferencia da agricultura convencional; ao invés de 

tratar o campo de maneira uniforme, com base em valores médios, ela considera as variações espaciais e temporais dos 

diversos fatores envolvidos no processo de produção agrícola como, por exemplo, a umidade e a variabilidade do solo e 

o seu teor de nutrientes e de matéria orgânica. A AP se distingue também, por minimizar os impactos ambientais da 

atividade agrícola através da racionalização do uso de insumos (menores quantidades são aplicadas localizadamente). 

 A utilização da AP é uma atividade relativamente recente no Brasil. As primeiras pesquisas nessa área no País 

iniciaram no final dos anos 90 e o lançamento da maquinaria agrícola própria para esse sistema ocorreu em 2000. Não 

obstante o relativo curto “período de vida” da AP no País, estudos como o realizado por Bernardi e Inamasu (2014) 

indicam que esse sistema vem sendo utilizado por produtores em diferentes estados brasileiros. De acordo com esses 

autores, os produtores que mais tem adotado a AP no Brasil vis-à-vis os que utilizam cultivo convencional, se 

caracterizam por apresentar maior grau de escolaridade, realizar um maior uso da informática na gestão da propriedade 

e por possuir mais acesso à internet e familiaridade com o uso de laptop.  

Em relação ao nível de renda dos produtores que utilizam a AP, a pesquisa conduzida por Bernardi e Inamasu 

(2014) indicou que a renda dos que adotaram a AP era maior comparada com a dos que utilizavam o cultivo 

convencional (Tabela 10). Especificamente, situou entre 5 e 10 salários mínimos (31% dos que adotaram AP) ou acima 

de 10 salários (39%); por outro lado, no caso do sistema convencional de cultivo o maior número de entrevistados 

apresentou renda menor, isto é, abaixo de 5 salários mínimos (29% dos que utilizam o sistema convencional) e entre 5 e 

10 salários (34%). 

 

Tabela 10:  Renda dos proprietários que adotam a agricultura de precisão e o    sistema convencional (valores em 

salário mínimo) novembro, 2012 

Estado 

Renda (salário mínimo) 

Sistema convencional Agricultura de precisão 

< 5 5 a 10  > 10 < 5 5 a 10  > 10 

BA 0 33,3 66,7 16,7 50 16,7 

PI 22,2 11,1 33,3 16,7 16,7 41,7 

MA 12,5 12,5 62,5 38,5 38,5 15,4 

GO 35,3 23,5 23,5 21,4 14,3 50 

MS 0 44,4 33,3 0 31,4 54,3 

MT 71,4 14,3 0 16,7 25 50 

MG 20 40 26,7 20 26,7 53,3 

PR 28,3 43,4 22,6 16,1 38,7 32,3 

RS 52,9 35,3 0 31,8 36,4 18,2 

Total 29,1 34 24,8 17,5 31,3 38,8 
Fonte: Bernardi e Inamasu, 2014. 
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Os autores investigaram também a questão da utilização da AP e do sistema convencional de cultivo com 

respeito ao tamanho da propriedade. Nesse caso, os resultados indicaram que as propriedades nas quais a AP estava 

sendo utilizada eram maiores do que as que usavam o sistema convencional, ou seja, confirmaram a conclusão de 

Griffin e Lowenberg-DeBoer (2005) de que as maiores escalas de produção tendem a favorecer a adoção da AP. 

 Em complementação aos elementos anteriores, o estudo de Bernardi e Inamasu (2014) mostrou também que a 

maioria das atividades de AP nas propriedades foi realizada através da contratação de serviços de terceiros. Além disso, 

identificou que as propriedades que utilizavam a AP possuíam equipamentos para aplicação de insumos a taxas variadas 

assim como, colhedoras com sensor de colheita, porém esses equipamentos e máquinas eram subutilizados. O estudo 

também observou que as principais fontes de informação dos produtores sobre AP eram consultores, cursos, 

treinamentos, feiras agropecuárias e revendedores. A extensão rural pública teve pouca participação na provisão de 

informações, devido ao limitado grau de especialização dos profissionais.    

Cabe assinalar também, que a utilização da AP requer a identificação da variabilidade espacial da lavoura. A 

importância desta atividade advém do fato de que o retorno econômico da AP depende da intensidade da diferença 

espacial da produção/produtividade e do que a faz variar.  Segundo Inamasu e Bernardi (2014), no Brasil, a 

identificação da variabilidade espacial da lavoura é mais comumente realizada através de amostragem em grade 

conduzida por empresas de serviço e por meio de mapas de produtividade obtidos por máquinas. Conforme assinalado 

por esses autores, em ambos os casos é necessário um investimento o qual, em geral, é considerado elevado.  

Como se sabe, o elemento mais importante na tomada de decisão sobre a adoção de uma tecnologia ou sistema 

de produção é a sua rentabilidade econômica. A esse respeito, apesar das particularidades de cada caso e reconhecendo 

a impossibilidade de se apresentar dados aplicáveis genericamente, alguns esforços como o desenvolvido por Silva et 

al. (2016) têm sido realizados para examinar a viabilidade econômica da agricultura de precisão (Santos, 2014; Silva e 

do Vale, 2007; Gomide, 2001). No caso específico do estudo de Silva et al (2016), os autores desenvolveram as análises 

com base em dados relativos a safra de 2003/2004 e utilizaram o orçamento parcial como metodologia para o 

levantamento dos custos de produção dos sistemas agricultura de precisão e agricultura tradicional, ambos incluindo o 

plantio direto. 

As estimativas obtidas demonstraram que, dada a diminuição na quantidade de insumos usados no sistema de 

AP, o custo total com a aquisição desses insumos na safra 2003/2004 (R$ 691,90/ha) foi inferior ao da agricultura 

tradicional (R$ 752,23/ha). Por outro lado, os gastos com serviços/operações, mão-de-obra, juros, assistência técnica, 

administração e outros componentes do item serviços/operações foram mais elevados com a AP do que com a 

agricultura tradicional (R$ 1.764,29/ha e R$ 1.674,36/ha, respectivamente; inclui o gasto com arrendamento).  

Fato similar ocorreu com o total geral dos custos com a AP comparados com os da agricultura tradicional 

(R$1.830,66/ha e R$1.674,36, respectivamente; incluindo a despesa com arrendamento). Entretanto, considerando a 

produtividade esperada em cada um dos sistemas (56 sc/ha na AP e 50 sc/ha na agricultura convencional), o custo por 

saca produzida foi relativamente menor na AP (R$32,69 vs. R$33,49; inclui o gasto com arrendamento).   

Dados os resultados obtidos, os autores concluíram que as receitas auferidas com a AP foram suficientes para 

cobrir pelo menos os custos fixos e os variáveis. Portanto, da mesma forma que alguns outros estudos (por exemplo, 

Griffin e Lowenberg-Deboer, 2005; Santos, 2014; Silva e do Vale, 2007; Gomide, 2001), argumentaram que é possível 

alcançar uma relação econômica favorável com o uso da AP.  

Em relação a essa conclusão cabe recordar que, não obstante o uso da AP em diferentes estabelecimentos rurais 

seja economicamente rentável, a sua adoção é influenciada também por outros fatores tais como: a complexidade da 

tecnologia; o nível de gasto requerido para sua utilização; a disponibilidade de recursos do produtor; e o acesso a fontes 

de financiamento, à mão-de-obra qualificada e à assistência técnica adequada. Da mesma forma, cabe assinalar que, 

como corroboram as análises conduzidas por Bernardi e Inamasu (2014), os produtores que tem utilizado a AP, em 

geral, apresentam nível de renda mais elevado, possuem propriedades maiores e contratam serviços de terceiros para 

realizar atividades complexas como o mapeamento da produtividade e das propriedades do solo e aplicar corretivos, 

defensivos e fertilizantes em taxas variáveis. Este conjunto de elementos sugere que, em princípio, a agricultura de 

precisão tem grande potencial para discriminar a pequena produção. 

Manejo integrado de pragas (MIP)5 

O uso incorreto de agrotóxicos no Brasil e em outros países, com o passar do tempo, passou a causar sérios 

problemas ambientais e de saúde aos consumidores tais como: contaminação do solo, da água e dos alimentos; 

intoxicação de agricultores; redução da biodiversidade; e desequilíbrio biológico modificando a ciclagem de nutrientes 

e da matéria orgânica. Estes problemas, juntamente com as demandas globais pela manutenção da inocuidade alimentar, 

a preocupação crescente com a sustentabilidade ambiental e em particular, o interesse em reduzir o custo com o uso de 

defensivos químicos, levou ao desenvolvimento do Manejo Integrado de Pragas (MIP). Este sistema é entendido como 

“a forma que racionaliza o controle dos insetos-praga das culturas através da utilização de processos naturais e do uso 

racional de defensivos agrícolas para o controle de pragas” (Simonato et al., 2014). 

A aplicação do MIP é realizada através da utilização de um ou mais dos seguintes métodos de controle de pragas 

(WWF-Brasil, 2016): uso de variedades que repelem ou que são menos preferidas pelas pragas; práticas agrícolas, como 

a rotação de culturas ou o plantio de culturas-armadilhas; barreiras físicas que dificultam a entrada de insetos na 

plantação, por exemplo, coberturas plásticas; controle biológico, ou seja, a ação de inimigos naturais na regulação 

                                                           
5 Os autores agradecem aos pesquisadores José Ednilson Miranda e Edson Hirose da Embrapa Arroz e Feijão pela contribuição prestada no 

desenvolvimento desse item. Eventuais erros e omissões são responsabilidade dos autores. 
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populacional da praga; e o controle químico, cuidadosamente planejado e acompanhado, quando as técnicas anteriores 

forem ineficazes para contornar a infestação na lavoura.  

Como se pode observar, o manejo integrado é um sistema complexo; entre outros aspectos, envolve o 

conhecimento e compatibilização de diferentes métodos (Simonato et al., 2014). Um exemplo nesse sentido é o controle 

biológico de pragas, que pode atuar principalmente de duas formas: (i) controle biológico natural ou conservativo – 

aproveita as populações de inimigos naturais existentes no agroecossistema para manter a população da praga em 

equilíbrio; e (ii) controle biológico aplicado, que compreende a liberação massal de inimigos naturais de uma praga em 

uma área. Neste caso os inimigos naturais são considerados como insumo. Independentemente do tipo de controle 

biológico utilizado, é importante que os métodos de manejo integrado de pragas adotados atuem de forma sinérgica ou 

complementar. 

Outro aspecto da complexidade do MIP consiste na necessidade de se conhecer as pragas, monitorar 

periodicamente as lavouras à sua procura, quantificar o nível de incidência dos insetos, avaliar o dano causado e definir 

o método de controle a ser seguido (Carvalho e Barcellos, 2012). Parcela significativa dos produtores não domina ou 

não dedica a atenção merecida a essas atividades, especialmente agricultores de pequeno porte; além disso, por vezes 

estes produtores têm dificuldade de obter as orientações necessárias junto à assistência técnica devido, em parte, ao 

baixo contingente de profissionais qualificados para prover esse serviço. 

 Ademais das complexidades do MIP, os produtores interessados em utilizar essa tecnologia enfrentam outros 

desafios importantes, por exemplo, poucas empresas produzem e comercializem inimigos naturais. Embora 

recomendável, o emprego de insumos biológicos esbarra na sua disponibilidade, que influencia diretamente no seu 

custo. A dúvida que muitos produtores têm de trocar a segurança de um calendário de aplicação de produtos químicos 

por um método de controle biológico que envolve maior risco, exige mais atenção e trabalho também dificulta o uso 

deste sistema. 

 Em determinados casos, o custo de aplicação da tecnologia atua como um fator inibidor do seu uso. Esse 

obstáculo não parece ser observado na utilização do MIP. Análises realizadas em propriedades no norte e no oeste do 

Paraná pela Embrapa Soja em parceria com o Instituto Emater daquele estado, mostraram que o custo total por hectare 

com o uso do MIP na safra 2013/2014 somou R$ 144,57, enquanto o referente ao manejo convencional foi R$ 

302,06/ha (Tabela 11). O nível de produtividade do sistema de produção que utilizou o MIP também foi mais elevado 

do que o do sistema convencional, ou seja, 50,07 sac/ha vis-à-vis 48,67 sac/ha. Dados os resultados obtidos, a Embrapa 

e o Instituto Emater-PR concluíram que o uso do manejo integrado de pragas pode contribuir para aumentar a renda do 

produtor e diminuir impactos no ambiente (Embrapa, 2015).  

 

Tabela 11: Custo total por hectare do controle de pragas da soja em unidades de referência instaladas em 

propriedades no norte e oeste do Paraná, safra 2013-14  

                         
Média de 

Aplicações 

Custo total 

(R$/ha) 

Produtividade 

(Sac/ha) 

MIP 2,60 144,57 50,07 

Manejo Convencional 4,99 302,06 48,67 

Fonte: Embrapa/ Emater-PR 

 Os elementos acima indicam que a utilização do manejo integrado de pragas é uma atividade de custo 

relativamente baixo, porém de aplicação complexa. Os produtores em geral, têm capacidade limitada para adquirir o 

conhecimento necessário para o uso dessa tecnologia através de manuais técnicos e vídeos educativos. Portanto, 

dependem fortemente de serviços de assistência técnica. Os produtores grandes e médios, com frequência, têm mais 

facilidade de acesso a esses serviços, dessa forma a pequena produção parece enfrentar maiores dificuldades para 

utilizar o MIP. 

Reserva Legal: dificuldades para o seu cumprimento pela pequena produção 

A preocupação com a proteção e conservação dos recursos naturais brasileiros não é um fenômeno novo no País, 

ela vem desde o período colonial. Entretanto, nas últimas décadas ela se intensificou resultando na instituição do Novo 

Código Florestal Brasileiro (Brasil. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). Entre outros aspectos, o Novo Código 

determina a forma que a propriedade rural pode ser explorada ao definir áreas de preservação, ou seja, Reserva Legal e 

Área de Preservação Permanente (APP).  

A Reserva Legal consiste em uma área do estabelecimento rural que tem “a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e 

da flora nativa” (Brasil, Lei nº 12.651, art. 3o).  

Segundo o Novo Código Florestal, a Reserva Legal deverá corresponder a uma área mínima de 80% dos 

estabelecimentos rurais localizados na Amazônia Legal. A exigência para as propriedades situadas no cerrado, nas 

regiões de campos gerais e nos demais biomas do País é que a Reserva Legal ocupe, respectivamente, pelo menos 35%, 

20% e 20% da área do imóvel. Todo estabelecimento rural é requerido a manter área com cobertura de vegetação nativa 

a título de Reserva Legal6. 

A APP por sua vez, é uma área protegida que pode possuir ou não uma vegetação nativa. O propósito dessa área 

é “preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

                                                           
6 Os imóveis da pequena propriedade ou agricultura familiar poderão computar os plantios de árvores frutíferas, 

ornamentais ou industriais como parte da área de Reserva Legal. 
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fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (Brasil, Lei nº 12.651, art. 3o). A APP 

pode estar localizada em zonas rurais ou urbanas. Quando existir vegetação na APP o proprietário é obrigado a mantê-

la. Nos casos em que não exista ele é requerido a promover a sua recomposição. O Capítulo II da Lei nº 12.651 de 

12/05/2012 estabelece a delimitação das áreas de APP7.  

Como se depreende dos parágrafos anteriores, a Reserva Legal restringe a área de exploração agropecuária do 

estabelecimento rural. Portanto, cria um custo de oportunidade para os produtores rurais, o qual influencia o 

cumprimento da Lei. A magnitude desse custo depende de vários fatores, entre eles, da extensão da área alocada para a 

atividade agrícola e pecuária, da cultura utilizada e da eficiência com que ela é manejada.  

Alguns profissionais como Campos e Bacha (2013) estimaram o custo de oportunidade do cumprimento da 

Reserva Legal. As culturas consideradas por esses analistas foram a cana-de-açúcar e a laranjeira no Estado de São 

Paulo, e o milho e a soja em Goiás, Mato Grosso e Paraná. A metodologia de cálculo do custo de oportunidade consistiu 

em estimar a redução da lucratividade da produção agrícola quando ela é mantida em relação a quando não é cumprida. 

Os resultados obtidos mostram que o custo da reserva legal por unidade de produto em 2011 foi de R$ 0,96 por 

caixa de 40,8 quilos de laranja e R$ 2,76 por tonelada de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. Esses valores 

corresponderam, respectivamente, a 8% e a 4,3% do preço de mercado da caixa de laranja e da tonelada de cana-de-

açúcar naquele ano.  

O custo de oportunidade da reserva legal para o milho por sua vez, foi de R$ 16,71/ton em Rio Verde (GO) e R$ 

14,32/ton em Campo Mourão (PR) na safra 2012-2013, ou alternativamente, 4,5% e 3,8% do preço do milho nestas 

cidades, respectivamente (Tabela 12). As estimativas obtidas para a soja referentes a aquela mesma safra foram 

R$35,85/ton no caso de Rio Verde e R$38,94/ton para Campo Mourão.  

 

Tabela 12: Precificação do custo da reserva legal para as culturas o milho e soja, em reais por tonelada. 

Safra 

Milho Soja 

Rio Verde, GO Campo Mourão, PR Rio Verde, GO Campo Mourão, PR 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

2000-2001 5,7 3,2 5,55 3,1 11,89 4,2 13,21 4,6 

2001-2002 6,54 4,6 6,54 4,6 14,17 4 15,74 4,4 

2002-2003 9,49 4 9,49 4 24,37 5 27,08 5,6 

2003-2004 10,3 3,9 10,3 3,9 28,23 4,6 31,36 5,1 

2004-2005 10,72 4,1 10,72 4,1 24,91 3,8 27,67 4,2 

2005-2006 10,24 4,3 10,24 4,3 31,68 6,7 35,2 7,5 

2006-2007 11,02 5,3 11,02 5,3 22,42 5,3 24,91 5,9 

2007-2008 12,43 4,3 12,43 4,3 24,8 4,8 29,86 5,7 

2008-2009 13,21 4,2 11,32 3,6 28,54 4 30,92 4,4 

2009-2010 12,97 4,9 11,12 4,2 29,74 4 32,22 4,4 

2010-2011 13,54 5,3 11,61 4,5 34,21 5,5 34,21 5,5 

2011-2012 16,71 4,5 14,32 3,8 38,94 5,5 38,94 5,5 

2012-2013 16,71 4,5 14,32 3,8 35,95 3,6 38,94 3,9 
Fonte: Campos e Bacha, 2013. 

Dadas as análises realizadas, Campos e Bacha (2013) concluíram que o custo de oportunidade decorrente do 

requerimento de alocar terra como Reserva Legal é um dos fatores responsáveis pelo baixo cumprimento da legislação. 

Resultado similar foi obtido por Oliveira e Bacha (2003) quando analisaram o cumprimento da Reserva Legal no Brasil 

entre 1972 e 1998 e por Igarati et al. (2009) ao examinarem a eficácia da política brasileira para a preservação das áreas 

com cerrado.  

Tendo em vista as conclusões de estudos como estes e o fato de que, em geral, a disponibilidade de recursos 

financeiros e do fator terra da pequena produção é menor do que a dos grandes e médios produtores, entende-se que o 

desafio enfrentado pelo primeiro destes grupos de produtores para cumprir a exigência legal de manter a reserva legal é 

relativamente maior. Portanto, não é surpreendente que as condições experimentadas pelos pequenos produtores levem 

uma parte deles a utilizar uma área maior do que a permitida legalmente com explorações agropecuárias. 

  

                                                           
7 Estas áreas compreendem: faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente; áreas no entorno 

dos lagos e lagoas naturais; áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais; áreas no entorno das nascentes e dos 

olhos d’água perenes; encostas ou partes destas com declividade superior a 45°; restingas; manguezais; bordas dos 

tabuleiros ou chapadas; topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação 

média maior que 25°; e áreas em altitude superior a 1.800 metros. 
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Considerações finais 

Políticas públicas para agricultura, seja para estimularem a produção ou preservar o meio ambiente, acabam 

causando efeitos não desejados, como agravando a concentração da renda, em vista de a pequena produção não ter 

condições dela se beneficiar, por causa das imperfeições de mercado.  

Os dados mostraram grande número de estabelecimentos nas classes muito pobre e pobre, e nas duas classes de 

área, e ainda que a tecnologia tem muito a ver com a concentração. 

O objetivo principal das políticas públicas para a agricultura é o de criar condições para adoção de tecnologia e, 

modernamente, o de preservar o meio ambiente. Estas políticas não são neutras em relação ao volume de produção, 

porque a pequena produção vende seus produtos por preços muito abaixo da grande e paga mais pelos insumos. Em 

consequência, a pequena produção não consegue adotar a tecnologia que faz cada hectare e trabalhador produzirem 

mais e, assim, afastar o fantasma da pobreza, via agricultura. O mesmo ocorre com as tecnologias de preservação do 

meio ambiente e os regulamentos das políticas de comando e controle. O viés é mais grave para as tecnologias que 

requerem investimentos maiores em bens de capital, como máquinas e equipamentos, e técnicas de administração do 

negócio complexas, exatamente as de maior potencial para gerar renda. Por isto, se recomenda a avaliação das políticas 

públicas para se eliminarem, quando possível, seus viesses, ou, então, compensar a pequena produção pelo prejuízo dela 

decorrente. 

Da mesma forma, se enfatiza a necessidade de realizar análises rigorosas das tecnologias disponíveis no 

mercado, particularmente as mais exigentes em capital físico e humano, de maior complexidade e com retorno no longo 

prazo. Isto para, se identificar discriminação da pequena produção e consequentemente, definir medidas para eliminá-la.  

A vasta maioria dos agricultores é pobre, porque ficou à margem da tecnologia. Não queremos que também fiquem à 

margem da lei! 
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Introdução 

O uso da fotogrametria digital a partir de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP/RPA) surge como uma 

alternativa viável para realização do planejamento florestal em distintas tipologias de nativa ou em sistemas de plantios 

florestais, além de ser uma importante ferramenta de monitoramento. 

Essas pequenas aeronaves também são conhecidas por diferentes nomes. O mais popular é a terminologia Drone, 

nomenclatura usada para multirrotores, a qual não apresenta fundamentação técnica. Já as siglas ARP/ARP (Aeronave 

Remotamente Pilotada) surgiu no Brasil com a iniciativa da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC de 

regulamentar o uso dessas ferramentas (Munaretto 2015). 

A Anac (2015) propõe a divisão dos ARPs em três classes distintas: Classe I para ARPs maiores que 150 quilos; 

Classe II para ARPs entre 25 e 150 quilos; e, a Classe III para ARPs menores que 25 quilos. 

A popularização dos ARPs ocorre no Brasil a partir dos equipamentos da Classe III, principalmente, em 

decorrência do menor preço de mercado e da alta tecnologia embarcada. 

Neste capítulo são apresentadas duas metodologias para o emprego de um ARP (Classe III) direcionadas ao 

planejamento florestal e ao monitoramento volumétrico das toras no pátio de estocagem. 

 

Planejamento florestal – geolocalização de árvores 

Por meio da fotogrametria é possível fazer o georreferenciamento (Lowe 2004) e morfometria de copa das 

árvores dominantes e codominantes utilizando ortofotos de alta resolução (melhor que 14 cm) e nuvem de pontos 

(XYZ) de elevada densidade.  

O objetivo do estudo foi de avaliar a efetividade do uso das ortofotos e nuvem de pontos para a contagem e 

georreferenciamento de palmáceas nos ambientes de terra firme e várzea.  

A opção de inventariar as palmáceas, está em função da maior dificuldade das imagens aéreas e da nuvem de 

pontos de modelar e registrar essa forma de viva, portanto, georreferenciar árvores dominantes é uma tarefa 

relativamente mais simples.  

 

Metodologia de geolocalização das árvores 

Os estudos foram realizados numa área de 134 hectares no Seringal Filipinas na Reserva Extrativista Chico 

Mendes, no município de Brasiléia. Para coleta das fotos aéreas foi utilizado um ARP modelo multirrotor DJI Phantom 

3 Advanced (classe III).  

O plano de voo foi semiautônomo a 120 metros de altitude em relação ao dossel, velocidade de 43,2 km/h ou 12 

m/s, com overlap lateral de 86% e longitudinal de 75%. Para execução em campo desse plano de voo foram necessários 

40 minutos de missão e três trocas de baterias. Simultaneamente ao voo, foram obtidos três pontos de controle no solo 

com GNSS L2. Os dados coletados foram processados do software Pix4D Mapper Pro. 

O arranjo experimental foi de parcelas totalmente aleatórias em quatro distintos tratamentos, sendo dois 

tratamentos num ambiente 2D (ortofotos), considerando floresta de terra firme e várzea e dois tratamentos num 

ambiente 3D (nuvem de pontos no formato LAS 1.2) nos dois tipos florestais. Cada parcela teve área de 5000 m2, no 

formato de 40 x 125 m, com 10 repetições.  

Para o centro da copa de cada palmeira foi atribuída uma coordenada geográfica num software SIG para o 2D e, 

na nuvem de pontos 3D, foi repetido o mesmo processamento de georreferenciamento. Os dados de estirpes 

georreferenciados de cada tratamento, foram submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).  

A partir das ortofotos e nuvem de pontos geradas, foram realizadas verdade de campo de geolocalização de 

árvores amostras na região do estudo, por meio de um GPS pós-processado de alta sensibilidade. 

 

Resultados do georrefenciamento de árvores com arp 

Como resultado da fotogrametria digital foi obtida uma ortofoto da área florestal com GSD (Ground Sampling 

Distance) de 6,38 cm (Figura 1a), tendo erro médio de geolocalização de 6,2 cm em X; 12,05 cm em Y e 62,54 cm em 

Z (base de referência RBMC Rio Branco). A nuvem de pontos apresentou densidade média de 114 pontos/m2 e o erro 

de geolocalização foram os mesmo da ortofoto (Figura 1b). Em 100% dos casos de verdade de campo foi possível 

localizar as árvores amostra. 
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a)

 
Ortofoto: Evandro Orfanó Figueiredo 

 

b)

 

Figura 1. a) Ortofoto da floresta com GSD de 6,38 cm e b) imagem da nuvem de pontos com densidade de média 

de 114 pontos/m2. Brasiléia, Resex Chico Mendes, 2016. 

Para a floresta de terra firme no ambiente 2D foram localizadas 2,2 palmeiras/ha (±0,433) e na nuvem 3D foi 1 

palmeira/ha (± 0,223). Na floresta de várzea foram localizadas 30,6 palmeiras/ha (±3,441) e no 3D foi 28,2 palmeiras/ha 

(±2,994). Na análise de variância, o teste de Fischer apontou haver diferença entre os tratamentos e os contrastes das 

médias por Tukey (5%) revelou a formação de dois grupos homogêneos, sendo a floresta de terra firme (2D e 3D) e o 

outro a floresta de várzea (2D e 3D).  

Não se observou diferença de estatística entre os ambientes 2D (ortofoto) e 3D (nuvem de pontos), porém, tanto 

em floresta de várzea como em terra firme sempre ocorreu um número maior de estirpes georreferenciados na ortofoto.  

O processamento para obter a nuvem de pontos pela fotogrametria digital tem dificuldades de representar as 

palmeiras com copas menores de quatro metros de diâmetro, enquanto na ortofoto é possível visualizar com nitidez 

pequenas palmeiras com copas menores que dois metros. Em contraponto, no ambiente 3D é plausível localizar 

palmeiras próximas de clareiras naturais e que estão sob a copa de árvores dominantes.  

O emprego de ARPs classe III para obtenção de produtos da fotogrametria digital (ortofoto ou nuvem de pontos), 

consiste numa ferramenta poderosa para o inventário florestal, mesmo que as espécies de interesse apresentem pequenas 

dimensões de copa com é o caso da maioria dos indivíduos de palmáceas.  

 

Estimativa volumétrica de pilhas de toras a partir da tecnologia arp 

A mensuração do estoque de toras nos pátios das indústrias madeireiras na Amazônia, consiste numa operação 

de rotina para gestão da serraria e auxilia o planejamento da comercialização das futuras entregas no mercado 

consumidor. Também, trata-se de uma rotina operacional de fiscalização realizada periodicamente pelos órgãos de 

controle ambiental, os quais são responsáveis pelo licenciamento e fiscalização dos planos de manejo florestal. 

Para gerenciar e monitorar os estoques madeireiros nos pátios industriais ou na floresta, as empresas inventem 

significativo esforço para medir e estimar o volume de toras. Além, de um grande empenho de escritório para gerar a 

compatibilidade contábil entre o volume estocado e o planejado. 

O objetivo desse estudo foi avaliar e selecionar uma estratégia de plano de voo semiautônomo para fotogrametria 

usando um ARP multirrotor (Classe III), cujo produto é a obtenção de nuvens de pontos de alta densidade, visando a 

estimativa volumétrica de toras estocadas pela indústria madeireira.  

 

Metodologia de estimativa volumétrica 

Os estudos foram realizados no pátio de estocagem de toras da indústria Acre Madeiras Ltda., localizada no 

Distrito Industrial de Rio Branco, Acre. O local de estocagem das toras apresenta 13.650 m2 (65 m x 210 m) (Figura 2), 

com distância de 21 km do aeroporto homologado mais próximo.  
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Ortofoto: Evandro Orfanó Figueiredo 

 

Figura 2. Composição RGB da ortofoto da área do pátio de estocagem de 

toras da Industria Acre Madeiras Ltda., Rio Branco, Acre, 2015. 

 

Na região do entorno do pátio, existem rede elétrica industrial e torres de telefonia, as quais ficaram fora da linha 

de voo do ARP. 

As pilhas de toras mensuradas são originárias de um plano de manejo florestal localizado no município de Bujari 

(Acre), o qual foi licenciado pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC. 

 

Seleção da aeronave, câmera, plano de voo e pontos de controle 

A escolha do ARP foi em função da popularidade do modelo de multirrotor DJI Phantom 3 Professional (P3P) e 

da possibilidade de planos de voos semiautônomos. Esse equipamento apresenta menor preço de aquisição e com alta 

tecnologia embarcada. 

O multirrotor DJI P3P apresenta sensores eletrônicos de bússola, acelerômetro com controladora eletrônica de 

velocidade, giroscópio de seis eixos e sistema GNSS (GPS e Glonass) de alta sensibilidade. É equipado com câmera 

RGB Sony EXMOR de 12,4 megapixel de 20 mm (formato equivalente 35 mm), acoplada a um gimbal de três eixos 

para estabilização eletrônica (DJI 2015). 

A estação de solo utilizada tem frequência de 2.400 GHz e equipada com a tecnologia Lightbridge que permite 

voos sem interferência de até 3.500 metros de distância horizontal. Para operação da estação de solo foi utilizado um 

tablet com processador OctaCore, com 16 Gb e sistema operacional Android. 

Para o executar o plano de voo na estação de solo foi empregado o aplicativo PIX4D Capture, com a seguinte 

configuração básica: unidade métrica, modo avançado e modo de aceleração habilitado. O ângulo da câmera em Nadir e 

velocidade máxima operacional do ARP (compatível com a altura de voo programada). As demais configurações foram 

estabelecidas no plano de voo. 

O processamento das imagens com geotags foram feitas no software PIX4D Mapper versão 2.0.83. 

Foram realizados e executados três planos de voo distintos sobre a área de interesse, conforme Tabela 1. Para os 

cálculos dos parâmetros do voo semiautônomo foram consideradas as seguintes especificações técnicas da câmara, 

sendo: 6,317 mm para a largura horizontal do sensor (Sw); 3,651 mm para o comprimento focal (Fr); e, 4000 pixels 

para a largura da imagem (imW).   

 

Tabela 1. Parâmetros de planejamento de voo para coleta de dados por fotogrametria com aeronaves remotamente 

pilotadas, visando estimar a volumetria de toras estocadas em pátio, Rio Branco, Acre, 2015. 

Altura de Voo 

(m) 

Cobertura 

horizontal (m) 

Cobertura 

Vertical (m) 

Área de cobertura 

da foto (m2) 

GSD 

(cm/pixel

) 

Distância 

entre linhas 

(m) 

Overlap 

Lateral 

30 51,90 38,93 2020,21 1,30 9,63 81,4% 

40 69,20 51,90 3591,49 1,73 13,10 81,1% 

50 86,50 64,88 5611,70 2,16 15,60 82,0% 

Em que: GSD – Ground Sampling Distance; Overlap Lateral – percentual de sobreposição das imagens aéreas obtidas em linhas paralelas de voo.  

 

Durante a realização da missão de voo foram posicionados no pátio madeireiro, três alvos (vermelho, amarelo e 

verde) para serem utilizados como pontos de controle no solo. A apropriação das coordenadas dos alvos foi obtida por 

GPS L2 com tempo de aquisição de uma hora e tendo 6600 m de distância da estação de referência RIOB 93911 da 

Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS.  
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Fator de Empilhamento e Cubagem da Toras 

A organização das toras no pátio da indústria era formada por pilhas da mesma espécie e com padrões 

dendrométricos do fuste similares, distinguindo as pilhas com toras cilíndricas e as com deformações de base devido a 

presença de restos de sapopema. 

Visando minimizar os erros do fator de empilhamento (FE), os valores foram estimados com a obtenção de seis 

imagens de 20 megapixels de cada pilha de madeira analisada. As fotos foram tomadas a 3 metros de distância da pilha. 

E os espaços ocupados pelas faces das toras e os vazios entre elas, foram vetorizados em software SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) (Figura 3). E o resultado médio das seis imagens de cada pilha de toras forneceu o fator de 

empilhamento individualizado 

a)

 

b)

 

Figura 2. Vetorização das faces das toras nas imagens digitais para obtenção do fator de empilhamento. A) pilha de 

toras com tendência de forma cilíndrica; e, B) pilha de toras com restos de sapopemas. Rio Branco, Acre, Brasil, 2015. 

 

Em sequência, as toras das doze pilhas analisadas foram mensuradas os diâmetros cruzados de cada extremidade 

e seu comprimento. Assim, obtidos o volume de cada tora e, consequentemente, de cada pilha, esse procedimento foi 

realizado apenas para servir de verdade de campo. O procedimento adotado é o mesmo empregado pelos órgãos de 

controle ambiental durante as vistorias de campo e também está de acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 10, 

de 08 de maio de 2015, que estabelece procedimentos para a organização física de produtos florestais madeireiros em 

áreas de exploração florestal e em estabelecimentos industriais, comerciais ou consumidores de recursos florestais 

(Ibama 2015). 

 

Processamento dos Dados da Fotogrametria 

O conjunto de imagem adquiridas em cada missão de voo foi processado no software PIX4D Mapper. 

O PIX4D Mapper emprega um algoritmo muito similar ao procedimento SIFT (Scale-Invariant Feature 

Transform) (Lowe 2004). O SIFT é um método de extração de características invariantes a escala e a rotação (pitch, 

yaw e roll) em imagens digitais (Lowe 1999; Tsay e Lee 2012), no caso em questão de imagens aéreas. A solução do 

algoritmo permite selecionar rapidamente pontos-chave ou keypoints, e descarta os pontos nas imagens que não se 

enquadram no critério de invariância local da escala (Se et al. 2001; Lowe 2004).  

Para cada uma das três missões (30, 40 e 50 m) foram obtidas ortofotos e nuvem de pontos padrão arquivo LAS 

1.2. O cálculo de cada pilha de madeira foi realizado com o algoritmo de volumetria (Pix4D 2015) do software PIX4D 

Mapper sobre a nuvem de pontos de cada pilha e multiplicado pelo fator de empilhamento individual de cada conjunto 

de toras.  

Os valores volumétricos obtidos digitalmente para cada pilha nos três planos de voo, foram contrastados com os 

volumes obtidos em campo e os erros apreciados em ANOVA (SAS 1990). As médias de cada tratamento foram 

comparadas pelo teste Tukey (com 5% de significância) (Statgraphics 2006).   

 

Resultados da Estimativa de Volume pela Fotogrametria 

A presença de toras irregulares na pilha, acarreta num fator de empilhamento maior, isso já havia sido revelado 

por Scolforo et al. (2004) ao calcular o fator de empilhamento de fustes de candeia (Eremanthus erythropappus (DC.) 

MacLeish) cuja forma do tronco é bastante irregular alcançando um fator de empilhamento médio superior a 1,9.  

Para a avaliação em questão as pilhas com predominância de toras de formato cilíndrico apresentaram valor do 

fator de empilhamento (FE) médio de 1,37849 (±0,0292428) e para as pilhas de toras irregulares o valor médio foi de 

1,65755 (±0,0581638). O fato das pilhas estarem organizadas por espécie e pela forma das toras favoreceu a estimativa 

do cálculo do FE, ressaltando que nem sempre essa é uma realidade nas industrias madeireira na Amazônia, apesar de 

prevista em norma. 

A definição dos parâmetros técnicos do plano de voo é o princípio para o sucesso da construção dos modelos 

estereoscópicos. A pergunta inicial que se faz é: Qual o GSD (Ground Sampling Distance – GSD) necessário para que 

se tenha uma estimativa precisa dos volumes das toras na nuvem de pontos ou no modelo digital de superfície (MDS)? 

O GSD representa quanto em centímetros um pixel da imagem aérea irá representar no solo (Bethel et al. 2001). 

Se o projeto fotogramétrico for para mensurar grandes áreas (estradas, pastagens etc.) ou objetos (edifícios, galpões 

etc.), provavelmente, GSD de até 20 cm será suficiente. No entanto, se o interesse for mensurar o volume de objetos 

menores que um metro (em uma das faces) será satisfatório que o GSD tenha valores menores que 3 centímetros, ou 

seja, o plano de voo deve ser realizado de acordo com o interesse de observação. 
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Previamente, a realização do voo deve-se calcular o GSD. O GSD está em função de: a) largura do sensor da 

câmera fotográfica em milímetros (SW); b) comprimento focal da câmera em milímetros (Fr); c) largura da imagem em 

pixel (imW); e, d) altura de voo (H) (Pix4D 2015).  

Como o experimento foi desenvolvido para uma aeronave (ARP) com configuração fixa de câmera, a variação 

avaliada no experimento foi a altura de voo (H) com overlap lateral superior a 80%, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetro para definição do plano de voo semiautônomo do ARP para três distintos GSD visando a 

construção de nuvem de pontos estereoscópica para mensuração de toras empilhadas. Rio Branco, Acre, Brasil, 2015. 

 

Largura 

do 

sensor - 

SW 

(mm) 

Comp. 

focal - 

Fr (mm) 

Largura 

da 

imagem 

-imW 

(pixel) 

Altura 

da 

imagem 

(pixel) 

Altura 

de voo - 

H (m) 

Cobertu

ra 

horizont

al (m) 

Cobertu

ra 

vertical 

(m) 

Área de 

cobertur

a da foto 

(m2) 

GSD 

(cm/pixe

l) 

Distânci

a entre 

linhas 

de voo 

Overlap 

lateral 

% 

6,317 3,65144 4000 3000 30 51,90 38,93 2020,21 1,30 9,63 81,45% 

6,317 3,65144 4000 3000 40 69,20 51,90 3591,49 1,73 13,1 81,07% 

6,317 3,65144 4000 3000 50 86,50 64,88 5611,70 2,16 15,6 81,97% 

 

O planejamento e execução de planos de voo mais baixos geram um menor GSD o que é desejável para o cálculo 

de volume de objetos pequenos, porém, existem dois inconvenientes importantes (Zufferey et al. 2010; Kung et al. 

2011). O primeiro está relacionado a segurança da missão de voo. Alturas abaixo de 30 metros podem não retirar da 

linha de voo, objetos como árvores, linhas de transmissão de energia, torres, chaminés entre outros obstáculos. O 

segundo aspectos está vinculado ao custo operacional de processamento. Caso seja planejada uma missão de voo de 10 

metros de altura e resguardado os aspectos de segurança, o GSD seria aproximadamente de 0,4 cm, porém seriam 

necessários milhares de imagens, acarretando em muitas horas de processamento de dados. 

Uma vez concluída as três missões de voo na área do pátio madeireiro, o passo seguinte foi processar 

separadamente o conjunto de imagens dos voos.  

Ao todo foram obtidas 748 imagens aéreas dividas conforme Tabela 3. A área em que estavam localizadas as 

pilhas de toras corresponde a 0,6191 hectares, porém todo o plano de voo deve sempre ser delineado para uma área 

maior e que extrapole os limites da região de interesse, visto que nas bordaduras dos modelos de nuvem de pontos ou 

nas ortofoto sempre ocorrem distorções, em virtude de não existir o par estereoscópico lateral ou frontal.  

 

Tabela 3. Resultados de desempenho do processamento das imagens aéreas para obtenção da nuvem de pontos e 

ortofoto. Rio Branco, Acre, Brasil, 2015. 

Altura 

de voo 

(m) 

Número 

de imagem 

Área 

coberta 

(ha) 

GSD 

estimado 

(cm/pixel) 

GSD obtido 

(cm/pixel) 

Overlap 

lateral % 

Tempo total de 

processamento ** 

Tempo de 

processamento / 

hectare ** 

30 228 2,3950 1,30 1,16 81,45% 3h06m37s 1h17m55s 

40 267 4,5558 1,73 1,63 81,07% 3h16m53s 43m13s 

50 253 6,3018 2,16 2,07 81,97% 2h59m44s 28m31s 

**Observação: Os dados foram processados num notebook com CPU Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ de 2.50GHz, 

memória RAM de 32GB, dupla placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 970M de 8 GB DDR5, 2 SSHD de 1TB e 1 SSD 

de 250 GB. 

 

O GSD alcançado após o processamento foi sempre menor que o parâmetro inicialmente estimado o que aponta 

que o planejamento inicial da missão de voo foi adequado.  

 O tempo de processamento é sempre mais oneroso quando se diminui o GSD ou quando se aumenta o overlap 

lateral (entre linhas de voo paralelas) ou longitudinal (em imagem na mesma linha de voo). O tempo de processamento 

por unidade de área mapeada é inversamente proporcional à altura de voo. Quanto se eleva a altura de voo, aumenta o 

valor obtido no GSD e aumenta a velocidade de processamento por hectare. 

O processo final gerou nuvens de pontos com as características descritas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultados da densificação da nuvem de pontos do pátio de estocagem de toras nos três planos de voo, Acre 

Madeiras Ltda., Rio Branco, Acre, Brasil, 2015. 

Descrição Voo de 30 metros Voo de 40 metros Voo de 50 metros 

Número de pontos total na 

nuvem 24.804.933 27.430.078 24.542.059 
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Número de arquivos 

formato (.las) gerados 12 6 12 

Média de densidade de 

Pontos/m2 2562,25 1310,58 630,97 

 

A densidade de pontos/m2 na nuvem do plano de voo de 30 metros foi tão alta, que a visualização da nuvem se 

assemelha a uma fotografia real tirada em perspectiva da área do pátio madeireiro (Figura 3a). A referida densidade de 

pontos por metro quadrado, significa que a cada unidade de área de 2X2 centímetros haverá uma coordenada geográfica 

(XYZ) representando o espaço mapeado. 

Já para a nuvem de pontos obtida para o voo de 50 metros (Figura 3b) não se tem o mesmo detalhamento da 

nuvem de 30 metros, e ainda se observa uma grande quantidade de ruídos e falhas de preenchimento da superfície 

mapeada. Essa resolução representa que existe uma coordenada XYZ a cada 4X4 centímetros. Apesar de se tratar de 

uma excelente resolução, o voo de 50 metros gera uma densidade de pontos, 4 vezes melhor que o voo de 30 metros, 

isso refletirá na estimativa volumétrica final das pilhas.  

a)

 

b)

 

 Fonte: Evandro Orfanó Figueiredo 

 

Figura 3. Nuvem de pontos obtida a partir dos voos com o ARP/ARP DJI Phantom 3 Professional, sendo a) nuvem de 

pontos (2562,24 pontos/m2) para o plano de voo de 30 m e overlap lateral de 81,45% e b) nuvem de pontos (630,97 

pontos/m2) para o plano de voo de 50 m e overlap lateral de 81,97%, Acre Madeiras Ltda., Rio Branco, Acre, Brasil, 

2015. 

 

Os valores de cada pilha (nuvem de pontos) foram comparados com os valores volumétricos obtidos em campo, 

em que foi mensurada cada tora da pilha e totalizado o volume individual de cada empilhamento. Os valores podem ser 

observados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Volumetria mensurada das pilhas de toras e as estimativas nas três alturas de voo estudadas (30, 40 e 50) e 

seus respectivos erros absolutos e percentuais, Acre Madeiras Ltda., Rio Branco, Acre, 2015. 

Descriç

ão 

Volume 

cubado 

em 

campo 

(m3) 

FE 

Estimativ

a do 

volume 

(Voo 30 

m) 

Erro 

absoluto 

(m3) 

(Voo 30 

m) 

Erro 

% 

Estimativ

a do 

volume  

(Voo 40 

m) 

Erro 

absoluto 

(m3) 

 

(Voo 40 

m) 

Erro % 

Estimati

va do 

volume  

(Voo 50 

m) 

Erro 

absoluto 

(m3) 

 

(Voo 50 

m) 

Erro % 

Pilha 01 16,73 1,394 15,892 0,838 5,01% 15,160 1,570 9,38% 12,283 4,447 26,58% 

Pilha 02 81,34 1,427 78,074 3,266 4,02% 75,180 6,160 7,57% 65,426 15,914 19,57% 

Pilha 03 145,53 1,698 147,229 -1,699 

-

1,17% 139,631 5,899 4,05% 120,008 25,522 17,54% 

Pilha 04 147,1 1,680 144,975 2,125 1,44% 136,366 10,734 7,30% 115,986 31,114 21,15% 

Pilha 05 74,94 1,834 72,774 2,166 2,89% 70,005 4,935 6,59% 62,258 12,682 16,92% 

Pilha 06 158,02 1,591 159,625 -1,605 

-

1,02% 152,196 5,824 3,69% 131,162 26,858 17,00% 

Pilha 07 144,18 1,449 139,286 4,894 3,39% 133,411 10,769 7,47% 113,219 30,961 21,47% 

Pilha 08 257,82 1,485 261,889 -4,069 

-

1,58% 248,411 9,409 3,65% 209,782 48,038 18,63% 

Pilha 09 183,78 1,329 184,403 -0,623 

-

0,34% 174,778 9,002 4,90% 150,224 33,556 18,26% 

Pilha 10 25,02 1,294 25,177 -0,157 

-

0,63% 24,002 1,018 4,07% 20,424 4,596 18,37% 

Pilha 11 85,87 1,376 85,445 0,425 0,50% 75,430 10,440 12,16 70,880 14,990 17,46% 
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% 

Pilha 12 15,54 1,282 16,401 -0,861 

-

5,54% 15,504 0,036 0,23% 12,024 3,516 22,63% 

∑ 

1335,87

0 

 

1331,168 4,702 

 

1260,074 75,796 

 

1083,67

6 252,194 

 

Mínimo 15,540 1,282 15,892 -4,069 

-

5,54% 15,160 0,036 0,23% 12,024 3,516 16,92% 

Máximo 257,820 1,834 261,889 4,894 5,01% 248,411 10,769 

12,16

% 209,782 48,038 26,58% 

Média 111,323 1,486 110,931 0,392 0,58% 105,006 6,316 5,92% 90,306 21,016 19,63% 

Em que: FE – Fator de empilhamento e ∑ - somatório. 

Os erros de estimativa volumétrica a partir da nuvem de pontos se eleva com plano de voo mais altos, pois o 

GSD se eleva com a altitude da aeronave, interferindo direta na precisão da estimativa (Kung et al. 2011). Portanto, os 

maiores erros são observados na altitude de voo de 50 metros, onde ocorreu uma subestimativa média de 19,63%. Vale 

ressaltar, que apenas em seis avaliações de pilhas houveram superestimavas e todas no voo de 30 metros, porém, com 

valores aceitáveis para uma atividade de averiguação de volume estocado em pátio. 

Os valores de erros absolutos foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias ao Teste de Tukey 

(5%) (SAS 2002), Tabela 6. 

 

Tabela 6. Análise de variância das estimativas (erros em m3) e teste de Fischer, Acre Madeiras Ltda., Rio Branco, Acre, 

2015. 

Fontes de variação Soma dos quadrados 
Grau de 

liberdade 
Quadro médio F P-Valor 

Entre tratamentos 2706,18 2 1353,1 18,9486 0,000 

Intra tratamentos 2356,47 33 71,408 
  

Total (Corr.) 5062,65 35 
   

 

O teste de Tukey a 5% permitiu identificar dois tratamentos com resultados semelhantes (Tabela 7). Na coluna 

de “Grupos homogêneos” observa-se dois X com mesmo alinhamento, o que representa a formação de um grupo, com 

isso pode-se afirmar com 95% de confiança que não existe diferença estatística entre os resultados obtidos entre o plano 

de voo de 30 e 40 metros.  

 

Tabela 7. Formação dos grupos homogêneos pelo teste Tukey 5% e os resultados das diferenças entre os contrastes dos 

tratamentos dos planos de voo, Acre Madeiras Ltda., Rio Branco, Acre, 2015.  

Tratamento n (pilhas) Média do erro (m3) Grupos homogêneos 

Estimativa do Volume para voo 30 m 12 0,392 X 

Estimativa do Volume para voo 40 m 12 6,316 X 

Estimativa do Volume para voo 50 m 12 21,016 X 

Contraste Significativo Diferença +/- Limites (Tukey) 

Voo 30 m - Voo 40 m   -5,92448 8,46692 

Voo 30 m - Voo 50 m  * -20,6243 8,46692 

Voo 40 m - Voo 50 m  * -14,6998 8,46692 

 

Apesar do plano de voo de 30 e 40 metros apresentarem o mesmo tempo de voo de 14 minutos e o 

processamento geral para obtenção da nuvem de pontos e da ortofoto cerca de 3 horas. A área coberta pelo voo de 40 

metros é 90,22 % maior que o plano de 30 metros. Portanto, o planejador da missão de voo deve observar e calcular 

previamente a área do pátio de toras e definir qual altitude que o ARP/ARP vai adquirir o conjunto de imagens. 

Para o plano de voo de 50 metros o erro médio foi elevado, gerando um subestimativa acima de 19%. Esse erro 

elevado está associado a uma menor densidade de pontos por metro quadrado e, principalmente, a menor identificação 

de pontos chaves correspondentes (keypoints matching) por unidade de área coberta em cada imagem.  

Portanto, mesmo com erros maiores de estimativa volumétrica no plano de voo de 50 metros de altitude, novas 

estratégias podem ser pensadas para minimizar essas falhas a exemplo da mudança do formato, resolução da imagem e 

maior overlap lateral e longitudinal. Assim, não se deve descartar a possibilidade da realização de planos de voo mais 

altos, isso em decorrência que nem sempre será viável realizar uma missão em baixas altitudes. Principalmente, se o 

pátio madeireiro estiver localizado junto a floresta, onde o dossel atinge altura superior a 50 metros. 

A precisão das estimativas está em função da execução correta de todas as etapas do método, com destaque para 

obtenção do fator de empilhamento e do plano de voo adequado.  
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Resumo: Embora a prática do uso do carvão vegetal no solo visando a melhoria do desenvolvimento das plantas seja 

milenar, pouco se sabe sobre os efeitos técnicos de sua aplicação, sobretudo em longo prazo. Assim, tendo as terras 

pretas de índio (TPIs) como modelo de sustentabilidade do solo em função da presença de carbono pirogênico (C-pyr), 

na última década os estudos acerca do uso de materiais ricos nessa forma de carbono (biocarvão) se intensificaram. 

Diversos estudos têm abordado os efeitos da aplicação de biocarvão no solo e seus efeitos sobre os atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo, sobre a matéria orgânica, ciclos biogeoquímicos do carbono, desempenho agronômico de 

culturas anuais, espécies florestais, olerículas, emissão de gases de efeito estufa (N2O, CO2 e CH4) e mais recentemente 

os efeitos sobre a dinâmica de pesticidas no solo. Nesse sentido, esse trabalho aborda algumas características do uso do 

biocarvão no solo, com enfoque na sua produção, matéria prima, características físicas e químicas, aspectos 

agronômicos e ambientais do uso em solos e como substratos agrícolas. 

Palavras-chave: carbono pirogênico, sequestro de carbono, GEE, fertilidade, produtividade. 

Abstract: Although the practice of using charcoal in soil to improve plant development is ancient, there is a lack of 

information about the technical effects in soil, especially in long term. The dark earth or Terra Preta de Indio (TPIs) as 

soil sustainability model due to the presence of pyrogenic carbon (C-pyr) in the last decade studies on use of rich 

materials in this form of carbon (biochar) intensified . Several studies have addressed the effects of biochar application 

in soil and its effects on physical, chemical and biological soil characyteristics, carbon biogeochemical cycles, 

agronomic performance on annual crops, forest species, olerículas, gas emissions greenhouse (N2O, CO2 and CH4) and 

more recently, the effects on dynamics of pesticides in soil. In this sense, this work addresses biochar use in soil, 

focusing on it prduction, raw material, physical and chemical characteristics, agronomic and environmental aspects of 

its use in soils and agricultural substrates. 

Key Word: Black carbon, carbon sequestration, GHG, fertility and productivity. 

Introdução 

A intensificação da produção agrícola em grande escala tem assegurado o suprimento de alimentos a uma 

população que cresce exponencialmente. A ação antrópica para produzir alimentos tem gerado em algumas ocasiões 

conflitos entre a cadeia produtiva e alguns setores da sociedade, que na maioria das vezes é representada por 

organizações. Devido o crescimento populacional, aumentou-se a demanda por alimentos e, consequentemente, as áreas 

a serem cultivadas. Contudo, em muitos casos essa intensa ação antrópica tem gerado degradação do meio ambiente, 

incluindo o extrativismo vegetal, devido à falta de planejamento.  

O crescimento da área agricultável, frequentemente ocorre em áreas de reserva e preservação, onde a derrubada e 

queima da mata ocasiona perda da fertilidade natural do solo, diminuição da matéria orgânica do solo e liberação de 

dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento 

global. Extensas áreas de pastagens degradadas poderiam ser utilizadas para o fim de se produzir alimentos, contudo 

devido à baixa fertilidade desses solos, tem se preferido abrir novas áreas. Nos solos de cerrado, como os Latossolos, 

Neossolos, Argissolos, na maioria das vezes a fertilidade do solo restringe-se a camada mais superficial do solo e a 

perda de matéria orgânica (M.O.) dessa camada reduz o potencial produtivo desses solos. 

A matéria orgânica é de grande importância para as propriedades químicas e físicas dos solos de cerrado, 

contribuindo em até 80% da capacidade de troca catiônica (CTC) do solo (Pacheco e Petter, 2011). Entretanto, nesse 

bioma a taxa de mineralização da M.O. atinge altos níveis na decomposição, em razão da elevada temperatura e 

atividade microbiológica, reduzindo a quantidade desses compostos no solo (Torres  et al., 2005). Diante disso, a 

incorporação de matéria orgânica e a manutenção dos seus níveis no solo contribuem para a fixação de carbono e 

redução do efeito estufa e, não menos importante, para a manutenção da fertilidade.  

Uma forma de incorporar e manter os níveis de matéria orgânica no solo é a adição do produto da carbonização 

de material orgânico de forma sustentável, comumente chamado de biocarvão (BC). A biodegradação do BC no solo é 

um processo relativamente lento que resulta na mobilização do carbono e na alteração das propriedades da superfície do 

carvão.  

Dois aspectos sobre a aplicação do BC em solo são valiosos, estabilidade em relação à decomposição e sua 

habilidade superior em reter nutrientes, levando aos benefícios ambientais anteriormente citados. (Lehmann, 2007).  

O uso do biocarvão pode ser uma alternativa para o aumento da produção de biomassa e de grãos em áreas de 

pastagens degradadas, diminuindo assim o aumento do plantio em áreas de reserva e preservação. Devido a algumas 

características do carvão como, reatividade, tempo de degradação, estrutura química da molécula, a qual apresenta uma 

estrutura basicamente aromática, superfície especifica grande, hidrofobicidade entre outras, faz com que este material 

seja considerado relativamente inerte no solo e de alta estabilidade, o que pode contribuir para a melhoria das 

características químicas, físico-hídricas e consequentemente biológicas (Cunha et al., 2009). Essa contribuição pode 

aumentar a produtividade das culturas, resultando em uma maior liquidez para o agricultor, aumento da recuperação das 

áreas degradadas, utilização eficiente da água e solo e uma preservação da biodiversidade dos nossos ecossistemas.   
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O biocarvão aplicado no solo carrega o nome de biocarvão não somente pelos benefícios ao solo e ao meio 

ambiente, mas também pela forma com que é produzido. O BC é oriundo de processos de queima controlado de 

materiais orgânicos, geralmente resíduos (ex. casca de arroz, serragem e torta de filtro), com a mínima liberação do CO2 

e outros gases (condensáveis e não condensáveis) para a atmosfera, utilizando-se fornos/reatores apropriados para tal 

finalidade.  

Já existem hoje sistemas fechados e controlados (Figura 1) que permitem a captura e o aproveitamento de 

subprodutos gerados na carbonização, minimizando assim o efeito maléfico ao meio ambiente.  

 

 

Figura 1 - Reator horizontal com capacidade máxima de 10 Mg dia-1, da empresa SP Pesquisa e Tecnologia Ltda, 

localizada em Mogi Mirim- SP.  

 

Atualmente, os resíduos mencionados estão sendo utilizados, através de queima, para a geração de energia 

térmica, elétrica, na secagem de grãos ou para e são passíveis à obtenção de crédito de carbono dentro dos padrões do 

Protocolo de Quioto.  

 

Biocarvão no solo 

Na maioria dos solos, principalmente em solos de cerrado são encontrados pequenos fragmentos de carvão 

vegetal, uma forma de C-pyr ou black carbon, resultante de queimas naturais ou da ação do homem (Petter, 2010). 

Embora os carvões sejam reportados como materiais pouco reativos (inertes) e hidrofóbicos, devido à sua porosidade, 

apresentam elevada área superficial (200 m2 g-1 - 400 m2 g-1) (Kishimoto e Sugira, 1985) conferindo muitas vezes 

elevada reatividade. A reatividade e a hidrofobicidade dos carvões dependem, assim como sua estrutura, do material de 

origem e das condições de sua formação como, o tipo de processo térmico, a temperatura, tempo de queima, umidade e 

granulometria do material vegetal, disponibilidade de oxigênio, entre outros.  

No solo, o C-pyr é uma das frações com a maior meia vida dentre todas as frações contendo carbono (Pessenda 

et al., 2004). Frações contendo C-pyr são encontradas nas Terras Pretas de Índio na Amazônia em grandes quantidades 

e com idades definidas através do método de radiocarbono que variam de 500-7000 anos (Neves et al., 2003). Nesse 

sentido, fica evidente a longevidade desse material no solo, no entanto, a taxa quantitativa de decomposição ainda 

precisa ser avaliada com metodologias que forneçam dados mais precisos.  

O entendimento da decomposição do C-pyr no solo é de fundamental importância para o uso como 

condicionador de solo, visando o sequestro de carbono da atmosfera. A permanência no solo sem sofrer, em curto 

prazo, alterações em sua estrutura pode contribuir para a diminuição da emissão de CO2. Segundo Wardle et al. (2008) 

após a incorporação de C-pyr oriundo de floresta tropical, não se verificou perdas de massa nos primeiros dez anos, 

enquanto que Brodowski (2004) relatou perdas de 16% e 51% para carbono de biomassa não carbonizada oriundo de 

milho e centeio respectivamente. Esses dados comprovam que a perda de carbono da biomassa de plantas não 

carbonizadas e produzidas em ambientes oxidativos é maior, contribuindo para a diminuição do tempo de permanência 

do carbono no solo considerando-se o ciclo global do mesmo, o que implica em maior taxa de emissão de CO2 para a 

atmosfera. Contudo, a degradação e emissão de carbono de forma mais lenta se faz necessária do ponto de vista 

ambiental.  

A biomassa carbonizada, entretanto, também sofre alterações e decomposição no solo, embora numa taxa muito 

menor. A degradação do carvão faz com que esse material também faça parte do ciclo global do carbono. Do contrário, 

implicaria no acúmulo de C nessa forma em grandes quantidades na superfície da terra em menos de mil séculos 

(Kuhlbusch & Crutzen, 1995; Glaser et al., 2002).  

 

Produção de carvão vegetal 

O domínio do fogo, pela combustão direta da madeira, deu ao homem os primeiros passos para o seu 

desenvolvimento, proporcionou melhor qualidade de vida com a confecção de utensílios e ferramentas, aumentou o 
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leque de opções dos alimentos, além de preservá-los por mais tempo via cocção, deu conforto térmico nos dias de frio e 

segurança nas noites escuras, conferindo a lenha como combustível mais antigo da humanidade. 

 Entre os processos de conversão da madeira em energia, o 

mais clássico é a carbonização. Nos primórdios a madeira era queimada em ambientes fechados, se tornava preta e 

friável produzindo um combustível com menos fumaça, sem chama e calor mais intenso que a própria madeira. 

Começou-se assim, a produção de carvão vegetal para utilização como fonte de energia nas habitações (Juvilar, 1980). 

Hoje, o Brasil é o maior produtor de carvão vegetal no mundo, contribuindo com 38,5% da produção mundial, 

utilizando-se da pirólise lenta para alcançar este número. O conceito básico da pirólise é a degradação térmica da 

biomassa em ausência total ou quase total (relação ʎ= ar utilizado/ar para queima estequiométrica <0,2) de agente 

oxidante (Peacocke, Joseph, 200-?), havendo transformação em frações de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. 

Pirólise lenta, ou convencional e também conhecida como carbonização, consiste na decomposição térmica da biomassa 

sob ação do calor, na presença de quantidades controladas de ar, gerando carvão vegetal, diferentes produtos químicos e 

combustíveis líquidos e gasosos.  Esse processo é realizado a baixas taxas de aquecimento (1 ºC s-1) e elevados tempos 

de residência, horas ou dias (Hayashi e Miura, 2004) 

Basicamente, a pirólise lenta concentra o carbono e elimina o oxigênio, com consequente aumento do conteúdo 

energético do produto principal, o carvão vegetal. Por exemplo, um processo que parte da lenha de florestas energéticas 

(Eucalyptus sp.) com poder calorífico superior em torno de 4580 kcal kg-1  e em base seca 24% de carbono fixo, para 

carvão com poder calorífico médio de 7472 kcal kg-1 e carbono fixo de 84% (Pereira et al., 2000; Brito, 1978) . 

O produto principal da pirólise lenta é o carvão vegetal, largamente usado para produção de energia. Entretanto, 

o produto também pode ser usado como sequestrador de carbono, fertilizante e condicionador do solo, sendo então 

conhecido como Biocarvão ou “Biochar” ou ainda, “Agrichar”.  

A fração gasosa da pirólise lenta é comumente recirculada dentro do próprio reator para manutenção da 

temperatura ou queimada, evitando emissão de gases poluidores. Já a fração líquida é dividida em duas fases; uma 

aquosa, que poder ser usada como pesticida e outra composta de óleo secundário ou alcatrão, que pode ser usado como 

combustível, entretanto, seu uso ainda é restrito para queima em turbinas e caldeiras modificadas para este fim, devido à 

corrosividade (Briens et al., 2008). 

A quantidade de biocarvão produzido pela queima depende do material de origem, da temperatura e tempo de 

queima. Durante a pirólise do material vegetal, uma grande quantidade de massa é perdida principalmente na forma de 

compostos orgânicos voláteis (CO, CO2, CH4) e H2O resultando em uma redução considerável do volume inicial 

(Downie et al., 2009). Quanto mais alta for a temperatura (> 700 °C) de carbonização maior será a perda de C na forma 

de compostos voláteis, uma vez que compostos vegetais tais como hemicelulose, celulose e lignina são degradados. 

Segundo Sjöström (1993), a hemicelulose é degradada em temperaturas de 200-260 °C, celulose 240-350 °C e lignina 

entre 280-500 °C. 

Trompowsky et al. (2005), em condições controladas, demonstraram que duas espécies de eucalipto (E. saligna e 

E. grandis) tiveram uma máxima produção de carvão, chegando a 56%, a temperatura de carbonização de 300°C. Nesse 

mesmo estudo, também, se observou que a razão O/C era maior (0,3) para a temperatura de 300°C e, com o aumento da 

temperatura até 500°C, essa razão diminuiu para 0,06, resultando num material que continha carbono em 90% da sua 

massa. A presença de oxigênio numa maior proporção pode indicar maior reatividade do carvão analisado.  

O carbono orgânico contido no biocarvão com foco agrícola (biochar) é constituído em sua maior parte de 

estruturas aromáticas policondensadas, caracterizadas pela ligação em forma de anel benzênico de átomos de C com 

oxigênio (O) ou hidrogênio (H) (Lehman & Joseph, 2009). Essas ligações entre C-O e C-H governam as estruturas 

aromáticas estáveis do biocarvão, sendo utilizadas para medir o grau de aromaticidade dos compostos (Braadbaart et al., 

2004; Hammes et al., 2006). Geralmente razões O/C abaixo de 0,3 indicam alto grau de aromaticidade (Baldock e 

Smernick, 2002), o que corrobora com a premissa de se carbonizar a matéria prima em ambiente com baixas 

concentrações de oxigênio, para se obter um biocarvão com alta concentração de C.  

 

Propriedades físicas e organoquímicas do biocarvão 

 A temperatura de carbonização é o fator que mais exerce influência sobre as propriedades físicas do biocarvão 

(Trompowsky et al., 2005). A combustão da madeira leva a uma perda de massa em volume na forma de compostos 

voláteis, que incluem a perda do “suco celular”, hemicelulose, celulose e lignina, formando compostos com alto teor de 

carbono (Downie et al., 2009). Com a perda desses compostos há formação de macro, meso e microporos, que 

contribuem para o aumento da área de superfície específica do biocarvão (Figura 2). Geralmente a área de superfície 

específica do biocarvão aumenta com o aumento de temperatura até certo ponto (Brown et al., 2006), todavia em altas 

temperaturas (>1000 °C) essas pilhas grafitadas sofrem um “derretimento”, uma espécie de fusão, visto que os 

compostos aromáticos a essa temperatura são degradados, e consequentemente perda de carbono e atributos físicos 

desejáveis, como a porosidade. 
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Figura 2. Imagem de alta resolução de biocarvão de madeira de eucalipto aplicado em um Plintossolo Haplico no 

cerrado. Fonte: Carvalho et al. (2014). 

 

O biocarvão em um primeiro momento pode ser recalcitrante devido o preenchimento dos espaços porosos por 

compostos condensados de alcatrão e outros produtos da decomposição, no entanto, com o aquecimento esses 

compostos tornam-se voláteis e liberam os espaços porosos. 

 A densidade do biocarvão também é uma característica física importante. A massa específica de biocarvão 

feito a partir de diferentes tipos de madeiras transformadas em diferentes tipos de fornos tradicionais geralmente varia 

de 0,45 g cm-3 a 0,30 g cm-3 (Pastor-Villegas  et al., 2006). A porosidade do biocarvão é responsável pela maior parte 

das superfícies de cargas reativas (Petter e Madari, 2012). Estas estruturas periféricas reativas podem ser hidrofílicas, 

hidrofóbicas, altamente ou parcialmente reativas, sendo essa variação em função da eletronegatividade de grupos 

funcionais que se ligam ao carbono das estruturas aromáticas policondensadas, tais como OH, NH2, OR, ou O (C=O)R, 

o que gera uma heterogeneidade química de superfície (Brennan et al., 2001). As características físicas e químicas do 

biocarvão como a porosidade, área de superfície específica e cargas eletroquímicas estão intimamente relacionadas com 

a temperatura de carbonização e das concentrações de O2 (Petter e Madari, 2012).   

Biocarvão: aspectos agronômicos 

Os solos apresentam características próprias distintas quando relacionados com suas propriedades químicas, 

físicas e biológicas, dependendo da natureza do mineral, da matéria orgânica e da forma com que estes estão associados 

(Brady & Weil, 2008). No entanto, quando materiais com características distintas estão presentes pode-se ter mudanças 

no comportamento desse solo, alterando as características anteriormente citadas. A presença de biocarvão pode 

contribuir para mudanças significativas nas propriedades físicas do solo, alterando as características do mesmo tais 

como: estrutura, porosidade e consistência, diâmetro dos poros, distribuição granulométrica, densidade, em função de 

sua maior área superficial específica (Downie et al., 2009).  

O biocarvão, devido à sua porosidade e, consequentemente, a sua alta superfície específica, pode aumentar 

significativamente a capacidade de retenção de água, sobretudo em solos de textura arenosa. Esse efeito foi verificado 

por Carvalho et al. (2014) com a aplicação de biocarvão em um Plintossolo Háplico de textura arenosa. Esses autores 

verificaram aumento na capacidade de retenção de água no solo, com aumento de 0,8 a 1% na água disponível para as 

plantas a cada Mg ha-1 de biocarvão aplicado. Todas essas alterações nas propriedades físicas podem levar a mudanças 

em outras propriedades do solo, principalmente químicas e biológicas, em função do surgimento de sítios quimicamente 

reativos e habitats de proteção para microrganismos do solo (Brady e Weil, 2008). 

A área de superfície específica de um solo é uma característica extremamente importante, influenciando na 

fertilidade. A área de superfície específica do biocarvão que pode chegar a 400 m2 g-1 é comparável a da argila e 

superior a da areia. Tais parâmetros levam a hipótese de que a presença do biocarvão em solos arenosos pode suprir de 

certa forma a baixa capacidade de troca catiônica (Liang et al., 2006) disponibilidade de nutrientes e atividade de 

microrganismos.  

A capacidade de troca catiônica está relacionada á área de superfície específica, mas é altamente dependente de 

sítios quimicamente reativos. No caso do biocarvão, esses sítios vão se formando ao longo dos anos ao passo que as 

partículas são atacadas por microrganismos no solo, alterando as características químicas e físicas de superfície (Cohen-

Ofri et al., 2006). Essas alterações segundo estes autores, se dão pelo aumento de cargas elétricas oriundas da oxidação dos 

compostos bioquímicos, levando a um aumento no número de compostos fenólicos, hidroxílicos, carbonilicos e quinonas 

e, consequentemente, a um aumento no número de cargas negativas resultante da substituição pelas cargas positivas no 

processo de oxidação. Talvez aí esteja em parte a explicação do aumento da CTC do biocarvão com o passar dos anos em 

solos que contem esse material.  
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No Brasil, exemplo do efeito benéfico do carvão (ou C-pyr) para a fertilidade dos solos tropicais são os solos 

chamados de terra preta de índio (ou terra preta arqueológica), que são solos antrópicos dos povos pré-colombianos da 

Bacia Amazônica (Kampf e Kern, 2005). Esses solos contêm elevado teor de C-pyr que chega a ser 2,5 vezes maior que 

o teor desse material em solos adjacentes não antrópicos. Esse efeito benéfico do carvão citado anteriormente levou, 

provavelmente, centenas de anos para ser consolidado, devido principalmente ao tamanho das partículas de carvão 

adicionadas ao solo e o tempo de atividade que processos abióticos e bióticos do solo levaram para oxidarem esse 

material, gerando as características desejáveis, hoje atenuadas, ao mesmo. 

Partindo da premissa dos benefícios proporcionados às terras pretas de índio com a presença de C-pyr, Petter et 

al. (2016) verificaram aumento da reatividade da fração húmica do solo, sendo tal efeito atribuído à oxidação parcial 

das estruturas aromáticas policondensadas do biocarvão aplicado. O aumento das cargas de superfície podem alterar a 

dinâmica de retenção e disponibilidade de nutrientes no solo, como verificado por Petter et al. (2012). Esses autores 

verificaram benefícios positivos com a aplicação de biocarvão em um solo de cerrado, com aumento na disponibilidade 

de Ca, P e K e redução nos teores de acidez potencial (H+Al). 

Durante a degradação abiótica e biótica do biocarvão no solo, há uma tendência de aumentar a atividade 

microbiana sobre o mesmo e consequentemente do solo. Apesar de inicialmente a degradação abiótica ser a principal 

responsável, esta pode contribuir de imediato para o aumento da atividade microbiana, através do aumento de habitat 

favoráveis e protegidos (Hammes e Schimdt, 2009). Hamer et al. (2004) investigaram o “priming” interativo de carbono 

pirogênico e a mineralização de glicose. Segundo esses autores, a mineralização do carbono pirogênico foi estimulada 

por adição de glicose no solo, ao passo que, a mineralização da glicose foi estimulada pela presença do C-pyr. Os 

autores propuseram que o efeito do material carbonizado ocorreu em razão da maior área superficial para o crescimento 

e atividade microbiana e não pela disponibilidade de maior quantidade de carbono, pois o C-pyr sendo altamente 

aromático, não é prontamente acessível para a microbiota como fonte de energia. 

Esse efeito foi verificado por Machado (2012) coma aplicação de biocarvão em um Latossolo de cerrado, onde 

se observou maior atividade microbiana (respiração microbiana), entretanto não se observou efeito significativo para o 

carbono da biomassa microbiana, justificando assim, a indisponibilidade imediata de C-pyr para a microbiota do solo. 

Contudo, durante o processo de pirólise há também a formação de formas mais lábeis de carbono, sendo este 

prontamente disponível para os microrganismo do solo, caso contrário, poderia haver um efeito de estresse da 

microbiota do solo em função do aumento do quociente metabólico (qCO2). Esses resultados são importantes à medida 

que se esperava uma elevada atividade microbiana não acompanhada de aumento do carbono da biomassa, que em 

longo prazo em razão da elevada relação C/N e estabilidade molecular do biocarvão poderiam ocasionar sérios danos a 

microbiota do solo. 

Outro efeito do biocarvão aplicado ao solo está relacionado aos teores de C nas frações das substancias húmicas. 

As substâncias húmicas são um conjunto de moléculas que possuem massa molar variável, coloração de amarelada a 

preta e solubilidades diferenciadas em meios alcalino e ácido (Stevenson, 1994). Em grande parte, são formados por 

reações secundárias de síntese e assim, organismos vivos não as produzem diretamente. As substâncias húmicas 

distinguem-se no solo ou em sedimentos em razão de apresentarem características diferentes dos compostos que lhes 

deram origem, sejam eles originados de biopolímeros de microrganismos ou de plantas, ou de processos de síntese e 

ressíntese mediados pelos organismos decompositores do solo.  

As substâncias húmicas nas Terras Pretas de Índio apresentam algumas características diferentes daquelas 

encontrados em solos não antrópicos, e isso são uma das razões para maior potencial de fertilidade desses solos (Cunha, 

2005; Cunha et al., 2007). Nesse sentido, alguns estudos (Lima, 2014; Petter  et al. 2016) foram conduzidos a fim de 

investigar se a adição de biocarvão ao solo poderia ter efeito nas substâncias húmicas, isto é, em que nível esse efeito se 

manifesta nos teores de C das substâncias húmicas, ou seja, a proporção das três frações principais (ácidos húmicos, 

ácidos fúlvicos e humina) ou também na composição molecular dessas frações (grupos funcionais). Verificou-se que o 

biocarvão em solos de cerrado proporciona aumento nos teores de C principalmente na fração humina, com aumento da 

reatividade nas frações ácido húmico e humina.  Do ponto de vista do sequestro de carbono, esses resultados são 

importantes, visto que há um aumento do C em uma das frações mais estáveis da matéria orgânica do solo. 

Importante destacar que os ácidos húmicos estão entre as frações mais importantes da matéria orgânica, e tem 

papel fundamental na sustentabilidade das funções do solo. A maior parte das substâncias húmicas representa um 

compartimento da matéria orgânica que tem uma lenta taxa de transformação e degradação, ou é recalcitrante, e 

compõem 70-80% da matéria orgânica (Stevenson, 1994). Elas exercem papel importante na acumulação de carbono e 

na retenção e disponibilização de nutrientes para as plantas. 

Outro potencial do biochar está no seu efeito no crescimento, desenvolvimento e produtividade de culturas 

agrícolas e florestais, especialmente em solos tropicais, onde a matéria orgânica é essencial para a fertilidade do solo, 

devido ao alto grau de intemperização dos argilominerais que possuem baixa capacidade de troca catiônica (CTC). 

Nesses ambientes o manejo sustentável da matéria orgânica é de primordial importância. Sobre manejo sustentável 

podemos entender o aumento e manutenção de níveis adequados e a formação e manutenção da qualidade da matéria 

orgânica. Isso implica na incorporação e estabilização de material orgânico, além do aumento da CTC do solo. Com 

isso, a capacidade produtiva do solo potencialmente aumenta o que também implica em maior produção de biomassa e 

consequentemente maior re-incorporação de C novo no solo que, por sua vez, contribuirá para a manutenção da 

produtividade do solo, fechando assim um círculo “benéfico”. 

Na última década diversos estudos têm reportado os efeitos da aplicação de biocarvão sobre o desempenho 

agronômico de culturas. Madari et al. (2006) verificaram, em experimento em vasos, que o arroz de terras altas (cultivar 

Primavera) responde  positivamente à aplicação de biocarvão (de Eucalipto sp.) em um solo já sob uso agrícola. 

Aumento na produtividade de arroz quando aplicado biocarvão junto com fertilizante também foi verificado por Steiner 

et al. (2007). Adicionalmente, Kimetu et al., (2008) demostraram efeito significativo na produtividade do arroz e outras  



78  PETTER, F. A., et al. 

gramíneas com a aplicação de biocarvão vegetal ao solo. No Brasil, em solos de cerrado Petter (2010) e Petter et al. 

(2012) também verificaram efeito positivo da aplicação de biocarvão na cultura do arroz de terras altas e soja em dois 

solos diferentes, enquanto que, Zhang et al. (2012) verificaram efeito positivo do biocarvão sobre a cultura do milho. 

Ademais, os trabalhos com o uso do biocarvão na última década não ficaram restritos a estudos em grandes culturas, 

mas também em culturas florestais como os estudos no Brasil conduzidos por Souchie et al. (2011), Petter et al. (2012) 

e Farias et al. (2016).  

Assim, o carvão vegetal, embora seja um material relativamente inerte e de alta estabilidade, dependendo das 

condições da sua formação e das transformações que passa no solo, tem a capacidade de contribuir para a melhoria das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e, consequentemente aumentar o desempenho agronômico das 

culturas e demais espécies de interesse econômico e ambiental. 

 

Biocarvão: aspectos ambientais 

A aplicação de biocarvão no solo é proposta como um mecanismo de sequestro de carbono, pois através dessa 

prática espera-se evitar a emissão de carbono em forma de gases de efeito estufa sendo ele armazenado no solo em 

formas mais estáveis, comparado com a deposição de resíduos diretamente ao solo, em formas mais lábeis (Madari et 

al., 2006).  Em uma tentativa de calcular o efeito da introdução de um mecanismo que adiciona biocarvão ao solo no 

lugar de simplesmente queimar a biomassa Lehmann et al. (2006) estimaram que até 12% da emissão antrópica de C, 

causada por mudança no uso da terra (0,21Pg C), poderiam ser eliminados aplicando-se o C no solo na forma de 

biomassa carbonizada. 

A utilização de biocarvão no solo pode levar a uma maior fixação de carbono, devido sua superfície de cargas e 

pela alta estabilidade no solo (Madari et al., 2006) em função de seu efeito recalcitrante e sua natureza refratária 

(Steiner et al., 2006). Como já abordado anteriormente, essa permanência do C em estruturas aromáticas, como é o caso 

do biocarvão, por longos anos, leva ao efeito de retenção prolongada do C no solo. A alta superfície específica, grande 

quantidade de sítios quimicamente reativos, alta porosidade podem ainda contribuir para a redução das emissões de 

óxido nitroso (N2O) do solo, principalmente dos provenientes de adubações nitrogenadas. De acordo com dados do 

IPCC (2007), a agricultura é considerada um dos setores da economia que mais contribui para as emissões de N2O. 

Globalmente, estima-se que a agricultura é responsável por 80% das emissões de N2O. No Brasil, este percentual é 

ainda maior devido à forte vocação nacional para a agricultura, onde se estima que 94% do N2O liberado na atmosfera 

anualmente, são provenientes da agricultura, totalizando aproximadamente 480 Gg N2O ano-1 (Cerri e Cerri, 2007). 

Rondon et al. (2006) verificaram redução na emissão de N2O com aplicação de biocarvão nas doses de 20 Mg ha-1. 

Esses autores verificaram efeito nos períodos iniciais após a aplicação. Clouch et al. (2010) e Alho et al. (2012) também 

verificaram redução nas emissões deN2O com a aplicação de biochar.  

No Brasil, recentemente, estudos também têm sido conduzidos para avaliar os efeitos do biocarvão sobre a 

dinâmica de pesticidas no solo. Petter et al. (2016a, 2016b) verificou aumento da sorção e redução da dessorção do 

herbicida diuron em solos de cerrado, reduzindo assim o potencial de lixiviação e consequentemente contaminação de 

águas subsuperficiais. De acordo com esses autores, a maior capacidade sortiva do solo com a aplicação de biochar 

pode ser atribuído a dois efeitos principais: um seria o efeito direto do biochar sobre os componentes da matéria 

orgânica (COT e HUM) e estes com o coeficiente de sorção (Kf), e, o outro seria o efeito direto na retenção do diuron 

através de cargas geradas pela oxidação das estruturas aromáticas policondensadas do biochar. Nesse sentido, Lima 

(2014) verificou através de análises espectroscópicas de FTIR e RMN que houve oxidação das estruturas aromáticas do 

biochar associado à AH e HUM, aumentando a reatividade (grupos carboxílicos C=O) dessas frações. Ainda de acordo 

com Petter et al. (2016a, 2016b), o aumento de grupos carboxílicos (C=O) nas frações AH e HUM com aplicação de 

biochar contribuiria com interações sortivas do diuron por meio de pontes de H, enquanto que, a maior aromaticidade 

do biochar-HUM estimularia a maior retenção por meio de partição hidrofóbica. 

 

Conclusões 

Biocarvão no solo contribui para a fertilidade e à sustentabilidade da fertilidade do solo, uma vez que melhora 

propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Isso porque proporciona ao solo, maior CTC (que ocorre pelo tipo 

de superfície encontrada no BC, com grande quantidade de compostos aromáticos) e consequentemente maior retenção 

de nutrientes além de ter função nos processos biogeoquímicos do solo, como as reações de adsorção de nutrientes, 

entre outros benefícios. Estes aspectos melhoram significativamente o crescimento, a nutrição das plantas e 

consequentemente, a produtividade das culturas, favorecendo os aspectos ambientais na mitigação das mudanças 

climáticas. 

Entretanto, ainda não se sabe as quantidades ótimas de BC para o crescimento ideal das plantas, cuja quantidade 

deve ser determinada para cada tipo de solo e planta. Isso porque, o BC não é um produto padrão, suas características 

químicas, físicas e físico-químicas, variam de acordo com o processo de queima e seus desdobramentos (tipo de 

pirólise, temperatura, tempo de retenção, adição de oxigênio), tipo e granulometria da biomassa. 
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Resumo: As transformações biotecnológicas em produtos alimentícios envolvem modificação do DNA dos alimentos 

(uso de organismos geneticamente modificados) ou adição de organismos vivos ou moléculas destes derivadas aos 

alimentos (enzimas, por exemplo). As enzimas são catalisadores biológicos altamente específicos cuja utilização nos 

alimentos pode ser realizada de diferentes maneiras. Resíduos agrícolas como palha de milho, palha de trigo, palha de 

arroz e bagaço de cana-de-açúcar compõem as biomassas lignocelulósicas. Estas podem ser  convertidas a etanol de 

segunda geração por três passos principais: pré-tratamento, hidrólise ácida ou enzimática e fermentação. O pré-

tratamento permite maior acessibilidade e eficiência enzimática. A hidrólise enzimática converte os polissacarídeos 

complexos em açúcares fermentescíveis e a fermentação leva à produção do etanol a partir de hexoses e, em menor 

escala, de pentoses. Este método sustentável requer misturas de enzimas complexas, devido às diferentes composições 

de lignocelulose dos diferentes resíduos agrícolas, e possui grandes vantagens como não competir diretamente com a 

produção de alimentos e diminuir os impactos ambientais. 

 

Palavras–chave: Resíduos, Alimentos, Enzimas, Biotecnologia, Lignocelulose, Bioetanol 

 

Abstract: Biotechnological processing in food products involves food DNA modification (use of genetically modified 

organisms) or addition of organisms or their derived molecules into foods (enzymes, for example). Enzymes are highly 

specific biological catalysts which utilization in food industry can be performed in different ways. Agricultural residues 

such as corn stover, wheat straw, rice straw and sugarcane bagasse comprising lignocellulosic biomass. They can be 

converted to second generation ethanol by three main steps: pretreatment, acidic or enzymatic hydrolysis and 

fermentation. Pretreatment allows greater accessibility and enzyme efficiency. The enzymatic hydrolysis converts 

complexes polysaccharides into fermentable sugars and fermentation leads to the production of ethanol from hexoses, 

and to a lesser extent, pentoses. This sustainable method requires complex mixtures of enzymes due to different 

lignocellulose compositions of different agricultural residues, and has huge advantages such as not directly compete 

with food production and reduce environmental impacts. 

Key Words: Residues, Food, Enzymes, Biotechnology, Lignocellulose, Bioethanol 

 

Introdução 
A Biotecnologia envolve técnicas de transformação dos alimentos para torná-los mais adequados às necessidades 

de produção, aprimorando suas qualidades sensoriais, nutritivas e funcionais. Estas transformações envolvem 

modificação do DNA dos alimentos (utilização de organismos geneticamente modificados) ou adição de organismos 

vivos ou moléculas destes derivadas aos alimentos (enzimas, por exemplo). 

As enzimas são proteínas que exercem a função de catalisadores biológicos sendo altamente específicas. A 

utilização de enzimas nos alimentos pode ser realizada pela adição do microrganismo produtor da enzima (caso este seja 

GRAS - “generally recognized as safe”), pela adição da enzima purificada ou através da adição das células do 

microrganismo ou das enzimas imobilizadas. As enzimas utilizadas em alimentos são oriundas de plantas, animais ou, 

normalmente, dos micrirganismos. 

A biomassa lignocelulósica é composta por resíduos florestais, agrícolas, agro- industriais e de indústrias de 

alimentos e são fontes de energia abundantes, renováveis e de baixo custo. Estes resíduos lignocelulósicos se acumulam 

em grandes quantidades e podem causar problemas ambientais. Uma vez que a composição química destes materiais 

consiste principalmente de polímeros de açúcares (celulose e hemicelulose) e de lignina, estes componentes podem ser 

reciclados e utilizados para a produção inúmeros produtos de valor agregado como etanol, aditivos alimentares, ácidos 

orgânicos, enzimas, dentre outros. 

A produção de biocombustíveis e produtos químicos alternativos, oriundos de resíduos agrícolas, é considerada 

uma das estratégias mais promissoras para substituir os combustíveis fósseis não renováveis. A maioria dos 

biocombustíveis é produzida a partir de substratos de primeira geração, incluindo cana-de-açúcar, milho e beterraba, 

que competem diretamente com a produção de alimentos. Por esta razão, mais atenção tem sido dada ao 

desenvolvimento de biocombustíveis a partir de resíduos agrícolas, como palha de milho, palha de trigo, palha de arroz 

e bagaço de cana-de-açúcar. Biocombustíveis de primeira geração são produzidos a partir de componentes vegetais 

simples, incluindo a sacarose e o amido, enquanto a produção de biocombustíveis de segunda geração requer a 

conversão de biomassa lignocelulósica em açúcares simples. Este método sustentável requer misturas de enzimas 

complexas devido às diferentes composições de lignocelulose dos diferentes resíduos agrícolas. 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e a safra anual gira em torno de 650 milhões de 

toneladas (UNICA, 2016). A cana-de-açúcar é utilizada na indústria de alimentos para a produção de açúcar bruto e 

refinado, xarope e aguardente. Como regra geral, no Brasil uma tonelada de cana gera, em média, 260 kg de bagaço 

(Lima et al., 2014). Cerca de 50 % deste resíduo é utilizado nas destilarias como fonte de energia e o restante é 

armazenado (UNICA, 2016). Devido à grande quantidade de biomassa classificada como um resíduo industrial, o 

bagaço de cana apresenta potencial para a aplicação no conceito de biorrefinaria, que permite a produção de 

combustíveis e produtos químicos que oferecem vantagens econômicas, ambientais e sociais (Figura 1).  
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Figura 1 – Utilização de cana-de-açúcar para a indústria de alimentos e produção de bioetanol. Fonte: Maitan-Alfenas et 

al., 2015. 

 

Produção de etanol de segunda geração 

O processo de produção de etanol a partir de biomassa lignocelulósica inclui três etapas principais: pré-

tratamento, hidrólise e fermentação. O pré-tratamento é necessário para alterar a estrutura da biomassa bem como a sua 

composição química global, para facilitar o acesso da enzima rápida e eficientemente, proporcionando a hidrólise de 

carboidratos complexos em açúcares fermentescíveis (Njoku et al., 2012). O pré-tratamento é responsável por uma 

percentagem substancial do custo do processo e, como resultado, têm sido estudados vários métodos de pré-tratamento. 

No entanto, estes métodos são tipicamente específicos para cada biomassa e enzimas empregadas (Xu e Huang, 2014).  

A hidrólise se refere aos processos que convertem polissacarídeos  a açúcares monoméricos. Os açúcares 

fermentescíveis obtidos a partir de hidrólise podem ser fermentados em etanol e outros produtos. A fermentação é 

realizada por microorganismos que podem ser obtidos naturalmente ou podem ser geneticamente modificados (Casey et 

al., 2013). 

 

Hidrólise da biomassa lignocelulósica 

A lignocelulose pode ser hidroliticamente convertida em açúcares simples por enzimas ou ácidos (Zhang et al., 

2012). No entanto, a hidrólise enzimática requer menos energia e condições ambientais menos severas, enquanto que os 

inibidores de fermentação são gerados em menores quantidades (Brummer et al., 2014). A desconstrução enzimática de 

lignocelulose é bastante complexa porque inúmeras características estruturais a tornam muito recalcitrante.  

As condições ótimas para a ação das celulases envolvem temperaturas em torno de 40-50 ° C e pH 4-5, enquanto 

as condições de ensaio ótimas para xilanase são muitas vezes semelhantes. Para a degradação completa da celulose, é 

necessária a ação conjunta e sinergística de quatro enzimas: endoglicanases (EC 3.2.1.4), celobioidrolases (CE 

3.2.1.176), exoglicoidrolases (CE 3.2.1.74) e beta-glicosidases (CE 3.2.1.21). Endoglicanases agem aleatoriamente em 

ligações glicosídicas internas, na parte amorfa da celulose, liberando oligossacarídeos com vários graus de 

polimerização. Celobioidrolases degradam a celulose através da remoção de moléculas de celobiose; podem atuar sobre 

a porção de celulose cristalina e ataca regiões redutoras e não redutoras da cadeia de glicose (van den Brink e de Vries, 

2011). Exoglicoidrolases são responsáveis pela remoção de unidades de glicose a partir das extremidades não redutoras 

de ciclodextrinas. Finalmente, beta-glicosidases hidrolisam celobiose em glicose e também removem unidades de 

glicose a partir de extremidades não redutoras das pequenas ciclodextrinas. 

A hidrólise da fração hemicelulósica requer um grupo mais complexo de enzimas, referido como hemicelulases. 

A hidrólise enzimática completa da xilana, o polímero principal das hemiceluloses, requer endo-β-1,4-xilanase (EC 

3.2.1.8) que atua de forma aleatória sobre a ligação interna da xilana para liberar xilo-oligossacarídeos, β-xilosidase (EC 

3.2.1.37) que hidrolisa as extremidades não redutoras das cadeias para liberar xilose, e várias enzimas acessórias, 

incluindo α-L-arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55), α-glucuronidase (EC 3.2.1.139), α-galactosidase (EC 3.2.1.22), 

acetilxilana esterase (EC 3.1.1.72 ) e feruloil esterase (EC 3.1.1.73) (Van Dyk e Pletschke 2012; Kumar e Murthy, 

2013). 

Os microrganismos desempenham um papel crucial na produção de enzimas para a sacarificação de biomassas 

lignocelulósicas e diferentes estratégias são utilizadas para a prospecção de enzimas novas e/ou mais eficientes. Como 

exemplo pode-se citar a bioprospecção de microrganismos em nichos ambientais específicos e posterior estudo de seu 

potencial hidrolítico, a ferramenta metagenômica e, por fim, a genômica comparativa de diferentes microrganismos. 

Além disso, tecnologias recombinantes sempre são utilizadas para aprimorar a produção enzimática, tanto em sistemas 

homólogos quanto heterólogos.  
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Fermentação de açúcares a etanol 

Hexoses como glicose, galactose e manose são facilmente fermentados a etanol por muitos microrganismos que 

ocorrem naturalmente. A levedura S. cerevisiae é a mais estudada e conhecida para tal processo. Porém, as pentoses, 

incluindo xilose e arabinose, são fermentadas em etanol por algumas estirpes nativas, e normalmente com rendimentos 

relativamente baixos. A utilização comercial de microorganismos de fermentação de xilose é muitas vezes limitada 

devido às lentas taxas de fermentação, necessidade de oxigênio cuidadosamente regulada, sensibilidade a inibidores e 

baixa tolerância ao etanol. No entanto, porque xilose e arabinose compreendem geralmente uma fração significativa de 

biomassa lignocelulósica, a sua utilização torna a conversão da biomassa a etanol mais viável economicamente.  

Por outro lado, o hidrolisado de hemicelulose pode ser utilizado para a produção de xilitol, por exemplo. O 

xilitol, que é um substituto do açúcar, tem sido amplamente utilizado na indústria de alimentos e é identificado como 

um dos produtos químicos de valor agregado que podem ser produzidos a partir de biomassa. Além disso, várias 

leveduras são adequadas para a fermentação de xilose a xilitol (Li et al., 2013).  

 

Conclusões 
A Biotecnologia tem sido muito empregada na área de ciência de alimentos. O processo de produção de etanol de 

segunda geração a partir de resíduos agrícolas e de indústrias de alimentos é uma estratégia que diminui os impactos 

ambientais. No entanto, novos avanços para este processo devem ser alcançados para torná-lo mais rentável e uma 

realidade sustentável. Estratégias futuras concentram-se em avanços relacionados as ferramentas biotecnológicas que 

são necessárias para descobrir enzimas novas e/ou mais eficazes Além disso, conhecimentos adicionais sobre o modo de 

ação destas enzimas também é necessário. Por fim, os estudos devem concentrar esforços na busca por microrganismos 

fermentativos que processem pentoses com rendimentos elevados, que podem representar novos aumentos na eficiência 

de produção. Os vários tipos diferentes de implementação, integração e otimização das melhores técnicas e parâmetros 

levará a uma maior eficiência da produção de bioetanol de segunda geração. 
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Sobre Agroecologia, processos ecológicos e culturais 

Gervásio Paulus 

 Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. 

José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote.  
(Obras Completas, vol. I, Alianza Editorial) 

 

Prá começo de conversa 

É famosa a afirmação de Ortega y Gasset  de que “Eu sou eu e minha circunstância”. Menos conhecido, porém, é 

o seu complemento, que diz: “E se eu não a salvo (a circunstância), tampouco eu salvo a mim”. Uma das coisas mais 

difíceis na nossa vida, talvez a mais difícil, é manter a coerência entre o discurso e a circunstância que nos cerca. Há 

uma tendência quase irresistível de transferir a “culpa” para fora de nós, para os outros, para o ambiente, para o sistema, 

etc. O filósofo Jean Paul Sartre já dizia que “o inferno são os outros”. Esta reflexão vem a propósito da indispensável, e 

cada vez mais urgente, necessidade de revermos nosso estilo de vida e, com ele, nossos valores e princípios. Digo de 

propósito estilo de vida antes de valores e princípios porque aquele é revelador, na prática cotidiana, das nossas opções.  

A insustentável maneira de viver que adotamos decorre em grande medida do modelo hegemônico de 

desenvolvimento, que nos induz ao consumismo, mas também de nossas opções individuais, que nos conduzem a fazer 

escolhas. Essas opções apontam, em última análise, um limite. Nesse sentido, a crise que está em curso, que se reflete 

em múltiplas dimensões que afetam, cada vez mais, nossas vidas, não é apenas do “modelo de produção” ou do 

“sistema capitalista”, embora também o seja. A crise é mais profunda, é antes de tudo uma crise do próprio processo 

civilizatório.  

Mas o que temos nós, cidadãos comuns, a ver com isso? Este é o ponto que pretendo abordar neste curto texto.  

 

A Grande Aceleração: Alguma coisa está fora da ordem 

As mudanças decorrentes da Revolução Industrial, por volta da metade do século XVIII, e que se intensificaram 

rapidamente ao longo do século XX, originaram transformações profundas e irreversíveis em nível planetário, a ponto 

de já serem interpretadas por muitos cientistas como pertencentes a uma nova era geológica, chamada de Antropoceno1. 

Para o geólogo Jan Zalasiewicz, “o conceito do Antropoceno reflete a interação de nossa própria espécie com o planeta 

e nos permite considerar as consequências de nossas ações coletivas no contexto do ‘tempo profundo’ da história da 

Terra.”  

Para além das relações sociais e econômicas que se alteraram profundamente com a descoberta da máquina a 

vapor e a emergência da era industrial, a intervenção humana, em termos de aumento exponencial da emissão de 

dióxido de Carbono, acidificação dos oceanos, aumento da temperatura da superfície do planeta, aumento do consumo 

de combustíveis fósseis e de fertilizantes inorgânicos, entre outras variáveis, tornou-se de tal magnitude, que e os 

impactos e marcas decorrentes tornaram-se irreversíveis, imprimindo mudanças de curso no conjunto dos ecossistemas, 

terrestres e aquáticos. Esse fenômeno, muito recente em termos de eras geológicas, que é acompanhado por um 

conjunto de mudanças econômicas, sociais e ambientais, é conhecido por pesquisadores, cientistas e estudiosos do tema, 

como “a grande aceleração2”. 

Sobre o início do Antropoceno, o químico Paul Crutzen, responsável pela introdução do termo no glossário 

científico afirma: “Antes eu pensava no começo da Revolução Industrial como o marco inicial do Antropoceno. Mas 

estou começando a inclinar-me para o estabelecimento desse marco na Segunda Guerra Mundial.” 

        O impacto de longo prazo mais evidente, que tornou-se um quase consenso da comunidade científica 

internacional, amparada por um conjunto imenso de dados, avaliados sobretudo no âmbito do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), são as mudanças climáticas, decorrentes do 

aumento da temperatura média do planeta a partir da emissão de gases que ampliam o efeito estufa. É oportuno 

introduzir, aqui, uma breve janela de observação. O efeito estufa é um fenômeno absolutamente natural e que existe há 

pelo menos 3,5 bilhões de anos, desde que os gases que envolvem o planeta se estabilizaram. O efeito estufa cumpre um 

papel essencial, como regulador térmico do planeta. O que é recente, é a influência antropogênica nesse fenômeno, a 

partir da emissão maciça de gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa, entres os quais se destacam o 

CO2 (derivado principalmente da queima de combustíveis fósseis), metano e óxido nitroso. Entre as principais 

manifestações provocadas pelos câmbios climáticos, que afetam diretamente a vida de milhões de pessoas, 

particularmente os mais pobres, podemos citar o aumento da quantidade e da intensidade de eventos extremos (por 

exemplo, estiagens, chuvas intensas, tornados, furacões, etc). 

Um dos principais efeitos colaterais do período caracterizado como “a grande aceleração” é o fato de que a 

velocidade e a profundidade das mudanças em curso desafia uma das propriedades mais interessantes - e absolutamente 

essencial - dos ecossistemas, que é a sua resiliência3.  

                                                           
1 O conceito de Antropoceno foi cunhado na década de 1980 pelo biólogo norte-americano Eugene Stoermer, mas começou a ser popularizado em 

2000 por Paul Crutzen, vencedor do prêmio Nobel de Química de 1995, pela descoberta dos efeitos danosos de compostos na camada de ozônio. Em 
2002, Crutzen desenvolveu o conceito em artigo publicado na revista Nature e com isso pesquisadores de diversas disciplinas passaram a utilizá-lo. 

Fonte: http://www.revistaplaneta.com.br/bem-vindo-ao-antropoceno/ acesso em 15/01/2016 
2 Para um quadro mais amplo dessas mudanças, incluindo indicadores globais sobre tendências sócio-economicas e de ecossistemas terrestres, 

consultar o trabalho de uma equipe de pesquisadores liderada por WILL STEFFEN: THE ANTHROPOCEN REVIEW –

http://www.futureearth.org/blog/2015-jan-16/great-acceleration, acesso em 20/01/2016. 
3 A rigor, o termo Resiliência, entendido como capacidade de um sistema retornar às condições originais quando submetido a uma perturbação, é um 
conceito originalmente usado em sistemas físicos, e tomado emprestado pela ecologia para caracterizar a capacidade que tem os ecossistemas (ou 

agroecossistemas, no caso da agri-cultura), de responder a um fenômeno ou evento adverso, como uma estiagem, uma inundação, um  vendaval etc, e 

regenerar-se mais ou menos rapidamente, retornando às suas características e funções anteriores à perturbação.  
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O que está acontecendo e o que estamos fazendo (ou deixando de fazer) em nosso redor 

Alguém já disse que “o carro é o cigarro do século 21”. E efetivamente, bem poucas coisas têm potencial 

poluidor e impacto ambiental maior, em escala planetária, do que a queima diária de milhões de litros de combustíveis 

fósseis. Vejamos o exemplo da cidade de Porto Alegre. Anualmente entram na frota da capital cerca de 30.000 novos 

veículos. É evidente que o número de veículos que saem de circulação é muito menor, não mais do que 10% em relação 

ao total de novos. Por mais que se invista em construção de túneis, duplicação ou alargamento de vias (nos poucos 

locais em que isso é possível), não há como evitar o crescente congestionamento no trânsito, enquanto não se inverter a 

lógica de investimentos em transporte coletivo, desestimulando inclusive o uso de veículos particulares para circulação, 

os quais, na grande maioria dos casos, transportam apenas um ou dois ocupantes. Não existe solução mágica. Mas, se já 

é um enorme desafio do ponto de vista logístico, de deslocamento, é ainda mais preocupante do ponto de vista do 

impacto, da pegada ecológica que a circulação desses veículos (bolhas ambulantes de ar condicionado que usamos para 

nos locomover, e que só fazem aumentar ainda mais a sensação térmica de calor no entorno) causa sobre o ambiente, 

sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Para cada litro de combustível fóssil queimado por um carro, são 

lançados na atmosfera cerca de 160 g de monóxido de Carbono (tomando por base as informações médias dos próprios 

fabricantes de veículos automotores de passeio). E o que dizer das viagens aéreas, em que uma simples ida e volta de 

Porto Alegre a Brasília em avião representa um consumo médio por passageiro de 152 Kg de CO² (dióxido de 

Carbono)? Isso representa cerca de 7 vezes mais peso do que o permitido em  bagagem normal, no mesmo avião, e é 

revelador da grande ineficiência energética que ainda nos acompanha no transporte.  

Um estudo realizado pela Embrapa Agrobiologia comprovou que o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é 

capaz de reduzir em até 73% as emissões de Dióxido de Carbono na atmosfera – se usado em substituição à gasolina. A 

pesquisa avaliou e considerou todas as emissões de gases durante os processos para obtenção dos produtos finais (etanol 

e gasolina). A comparação levou em conta as emissões para produção dos combustíveis e as emissões próprias da 

combustão avaliadas no veículo. Ainda de acordo com essa pesquisa, se a colheita for totalmente mecanizada (não 

sendo realizada a queimada) a vantagem do álcool é ainda maior: 82% em relação à gasolina e 78% em relação ao óleo 

Diesel.  Evidentemente, não existem apenas aspectos ambientais envolvidos na produção e consumo de etanol. Também 

não estou, nem de longe, sugerindo que se deixe de viajar de carro ou de avião, mas se assumimos que, em efetivo, a 

queima de combustíveis fósseis contribui significativamente para a emissão de gases que intensificam o efeito estufa, e 

que o aquecimento global é uma realidade, com consequências mais drásticas para as camadas sociais mais pobres, 

deveríamos repensar, em nosso discurso e em nossa prática, a questão da origem da energia dos combustíveis para 

transportes, seja individual ou coletivo. Todavia, neste curto texto, o propósito é simplesmente mostrar que é mais fácil 

sermos “contra” quando não estão envolvidos interesses e comodidades que nos atingem diretamente. 

Para onde vamos? Quanto ainda precisaremos avançar em direção ao abismo para nos darmos conta de que 

optamos pelo caminho errado? 

A questão é: até que ponto estamos dispostos realmente a mudar de vida? Um exemplo claro é o uso de 

combustíveis fósseis, que tem uma dimensão global, e é parte de uma estratégia que estimula uma matriz produtiva etc, 

mas para a qual, mesmo que tenhamos opções mais sustentáveis, como é o caso do etanol, não estamos dispostos a abrir 

mão. Quantos de nós estamos dispostos a abastecer nossos carros com etanol, assumindo um custo em geral mais 

elevado, em proporção com a gasolina, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Condenamos um agricultor por 

cortar uma árvore, mas fazemos questão de adquirir móveis de madeira nobre. Acumulamos livros em nossas 

bibliotecas, públicas ou pessoais, e poucas vezes nos damos conta de que todos os papéis que consumimos, em forma de 

livros, cadernos, agendas, calendários, papelão, etc, são originados de celulose de árvores. Sei que existem alternativas 

tecnológicas para substituir, ao menos parcialmente, a impressão de livros, por exemplo, mas confesso que não consigo 

imaginar a feira do livro de Porto Alegre, a maior feira do livro a céu aberto da América Latina, sem as bancas e 

editoras com seus livros expostos. Logo, não é satisfatório sermos contrários à instalação de fábricas de celulose, as 

chamadas “papeleiras”, sem considerar alternativas para a fabricação de produtos a base de celulose. Não se trata, nesse 

caso, de ser contra o plantio de árvores, exóticas e continuar comprando e estimulando a compra de livros, o que seria 

uma contradição em termos literais... Talvez fosse conveniente discutirmos, de forma realista, mas muito responsável e 

consciente, propostas de processos de produção que respeitem, em todas as etapas, do plantio de árvores ao produto 

final, requisitos que permitam ser a atividade o menos impactante, ambiental e socialmente falando, possível. O ponto 

de partida, nesse caso, é a garantia de um zoneamento ambiental para o plantio de espécies adequadas à produção de 

celulose.   

E no (super)mercado, o que estamos consumindo? Talvez a melhor definição de um supermercado seja a de que 

trata-se de um despertador de desejos, muito mais do que um local para adquirir produtos capazes de satisfazer 

necessidades. Isso lembra um pouco a história atribuída ao filósofo Sócrates, que caminhando pelos mercados públicos 

da antiga Grécia, e contemplando todas as mercadorias expostas, teria exclamado: - Quantas coisas não preciso para ser 

feliz! Quantos de nós seríamos capazes, hoje, de fazer um passeio socrático pelas ruas estreitas nas cidadelas dos 

supermercados? Na mesma toada, Frei Betto afirma que “se queres a felicidade, fuja dos shopping centers”. 

Isso sem falar na ingestão, voluntária ou não, dependendo do grau de dependência que atribuímos ao ato de 

fumar, de milhares de substâncias tóxicas contidas num simples cigarro, muitas delas comprovadamente cancerígenas. 

Nesse sentido, condenar o uso de agrotóxicos e poluir diariamente nossos pulmões com as substâncias tóxicas que 

inalamos equivale quase a pregar abstinência sexual e frequentar todas as noites um bordel... Precisamos lembrar 

também que o tabagismo contribui enormemente para sobrecarregar o atendimento nas unidades de saúde, hospitais, 

clínicas... decorrentes do tabagismo. Ou seriam menos evidentes os riscos da ingestão dessas substâncias do que os 

riscos dos agrotóxicos e dos transgênicos?  
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Preocupados com a rápida perda de cobertura florestal e o grave problema da água, ficamos apreensivos e 

questionamos, com justeza, retrocessos na legislação ambiental, no que tange a licenciamentos e ao código florestal. 

Mas nos acostumamos a ver nas grandes cidades, nos “urbanoecossistemas”, construções luxuosas se erguendo às 

margens dos rios e achamos normal que a cidade fique de costas para o rio, e que sejam construídos, inclusive pelo 

poder judiciário, grandes edifícios espelhados às suas margens.  

Assistimos a uma quase “humanização” na relação com animais de estimação, que recebem carrinhos de bebês 

para passeio, mas não cogitamos em buscar formas de dar o mesmo tratamento às centenas ou milhares de crianças 

abandonadas, mesmo quando estas não dormem longe de nossas vistas. Uma pessoa recolhendo restos de comida em 

uma lixeira já não nos choca mais. Já não consideramos escandaloso uma mãe com uma criança de colo, debaixo de um 

viaduto, ou nas escadarias de uma igreja, sem lar, sem teto, sem futuro. Como disse Simone de Beauvoir, "o mais 

escandaloso nos escândalos é que nos habituamos a eles". Isso não significa, obviamente, ignorar e não combater os 

maus tratos aos animais, tampouco desconhecer os benefícios que os animais possam trazer, sob variados prismas. 

Apenas, é uma constatação de que a sociedade, cada vez mais, substitui o cuidado e a atenção às crianças, idosos, 

carentes, pelo apego aos animais de estimação, quando este apego bem vindo deveria um complemento e não um 

substituto. 

Permitimos que diariamente um ladrão invada nossas casas e nos tome, sem pedir licença, o nosso bem mais 

precioso, o tempo livre. Já quase não fazemos mais refeições em família, já quase não lemos mais livros em nossas 

casas-dormitórios, cada vez menos lares.  

Usamos as redes sociais para desconstruir o outro, não para argumentar e construir relações sustentáveis, que 

respeitem a alteridade e a diversidade de pensamentos.  

Para não falar dos “pequenos vícios”, dos quais somos todos reféns, em maior ou menor medida. Cigarro no topo 

da lista, açúcar refinado, refrigerantes com XMAF (sigla para xarope de ilho de alto teor de frutose), cervejas com 

milho transgênico (a grande maioria das marcas comercializadas no Brasil, exceção para as artesanais e poucas outras), 

doces e salgados em embalagens atraentes, recheados de glutamato monossódico, cujo principal efeito é atuar como 

inibidor da barreira natural do apetite, e outras tantas ingestões diárias que assumimos como aceitáveis. 

 Não se trata, aqui, de uma pregação moralista, ou pretensamente moralizante, tão ao gosto de censores de 

plantão, mesmo porque algumas das contradições aqui citadas não excluem o autor deste texto. O propósito é chamar a 

atenção para a necessidade de buscarmos, cada vez mais, coerência em nossas ações cotidianas, tentarmos fazer um 

esforço honesto de nos colocarmos no lugar “do outro”, nesse caso particularmente dos agricultores, para tentar 

entender, ainda que discordando, as suas razões pelas opções tecnológicas que fazem ou deixam de fazer e, a partir 

destas, se for o caso, propor intervenções nas formas de manejo. Refiro-me aqui especialmente a um aspecto 

frequentemente menosprezado, quando não omitido, que leva as pessoas, agricultores ou não, a tomar determinadas 

decisões, além dos aspectos econômicos (é mais vantajoso usar gasolina que álcool), que é a questão da penosidade do 

trabalho. Longe de defender o uso de herbicidas, devemos buscar alternativas que não aumentem, e de preferência 

reduzam, a penosidade do trabalho. A opção da capina, da roçada, do arranquio manual, no exemplo em questão, 

raramente se justifica em um contexto de produção comercial em escala ampliada, no âmbito mesmo da agricultura 

familiar. Nesse sentido, tenho convicção de que a proposta agroecológica, por coerência, deve considerar o tema da 

penosidade de trabalho como um dos grandes desafios para os agricultores ecológicos ou em processo de transição. 

 

Pensar e agir: o grande desafio 

É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 

(Caetano Veloso, música Divino Maravilhoso) 

 

Já foi dito que vivemos uma época de mudança, mas mais do que isso, vivemos uma mudança de época. Estamos 

realmente precisando de mudanças. E estas serão tão mais profundas, quanto mais refletirem a postura de seres 

senscientes que somos. Precisamos de mudanças estruturais, mas o maior desafio é o pensamento sistêmico. 

A crise global decorrente do aquecimento global e das mudanças climáticas é altamente democrática. Atinge a 

todos, muito embora não na mesma intensidade. Mas as consequências são inescapáveis para ricos e pobres, nobres e 

plebeus.  

Não existe saída para a crise planetária dentro do sistema capitalista, nem dentro do estilo de vida consumista 

que é a sua mola propulsora. A capacidade de criar desejos é infinitamente maior que a oportunidade de acesso para a 

grande maioria das pessoas. Isso é amplamente aceito e reconhecido. Não deveria nos absolver de nossas próprias 

opções equivocadas ou omissões. Ou reinventamos as nossas relações, salvamos as nossas circunstâncias, para usar as 

palavras de Ortega y Gasset, ou estamos nos condenando a desaparecer como espécie humana. Isso não significa, 

necessariamente, que a vida no planeta irá sucumbir, há uma corrente otimista que acredita inclusive que os 

ecossistemas estariam bem melhor se o ser humano fosse excluído das relações ecológicas.  

Mais do que nunca, a máxima dos ecologistas “pensar globalmente, agir localmente” é atual e pertinente. Mais 

do que isso, importa não perder de vista que as causas das mudanças globais e seus impactos locais, assim como as 

mudanças locais e seus potenciais impactos globais, estão sistemicamente conectadas. E a palavra-chave para manter 

ativa essa conexão é coerência, em todos os níveis de intervenção da atividade humana, em todas as dimensões da vida, 

incluindo o estilo de vida que é decorrente de nossas opções. Definitivamente, já ultrapassamos o sinal de alerta e temos 

que agir, com rapidez e de forma consciente, para evitar o desastre. Ainda assim, dirá alguém mais pessimista, nada nos 

garante, enquanto espécie, que iremos sobreviver. É verdade, mas se não mudarmos o vetor de desenvolvimento e o 
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estilo de vida que o sustenta, teremos apenas a certeza de estarmos caminhando rapidamente para o fim da linha para a 

aventura humana – não necessariamente para a vida no planeta - nessa nave chamada Terra.  
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Introdução 

Segundo estudos realizados pelo do Instituto Internacional de Investigação sobre Políticas Alimentares em 2016, 

dos sete bilhões de habitantes existentes no mundo cerca de um bilhão de pessoas atualmente passam fome. As 

previsões indicam que no ano de 2050 a população mundial será de 9,2 bilhões de habitantes e para que as necessidades 

alimentares desta população sejam supridas a produção de alimentos atual deveria triplicar. Entretanto, as previsões 

indicam que até 2050 a produção de alimentos pode reduzir em 25%. Assim, há uma grande necessidade do aumento da 

produção de alimentos no mundo. Neste contexto o Brasil terá um papel fundamental já que as previsões indicam que o 

nosso país até o ano de 2050 será responsável por 40% da produção mundial de alimentos. Portanto, para o aumento da 

produção de alimentos há necessidade de elevação da produtividade agrícola já que será muito pequena a expansão dos 

cultivos para novas áreas devido à necessidade de preservação do ambiente. 

Entre os principais fatores que influenciam a obtenção de altas produtividades agrícolas está o controle das 

pragas em bases sustentáveis. Neste contexto, as culturas agrícolas são atacadas por inúmeras espécies de pragas que 

causam danos que geralmente reduzem de 10 a 30% as suas produções. Entretanto, em casos extremos o ataque de 

pragas pode causar até 100% de perdas na produtividade dos cultivos. Existem dois sistemas de controle de pragas: o 

sistema convencional de controle e o manejo integrado de pragas (MIP). No sistema convencional de controle são 

realizadas medidas de controle (geralmente se utiliza somente o controle químico), quando é constatada a presença de 

insetos ou ácaros herbívoros no cultivo. Esse sistema convencional traz prejuízos, tem baixa eficiência de controle das 

pragas, traz problemas ecotoxicológicos e não é adaptado ao usuário. 

Já os programas de manejo integrado de pragas têm como base preservação dos fatores de mortalidade natural 

das pragas. Nele os métodos de controle são selecionados usando-se critérios técnicos, econômicos, ecológicos e 

sociológicos. O MIP é composto de quatro componentes: a diagnose (ou avaliação do agroecosistema), a tomada de 

decisão de controle, as estratégias e táticas de manejo. O uso deste sistema possibilita a melhoria do controle das pragas, 

maior lucro ao agricultor, a preservação do ambiente e da saúde humana. No processo de diagnose são identificadas as 

espécies de pragas e de seus inimigos naturais, os fatores que influenciam o ataque das pragas e os pontos críticos de 

seu controle. A tomada de decisão de controle é baseada na amostragem das intensidades de ataque das pragas, as quais 

são comparadas com os níveis de controle. As estratégias são os objetivos dos programas de MIP. Já as táticas são os 

métodos usados no controle das pragas. 

 Assim, neste capítulo nós discorreremos de forma prática e objetiva sobre a situação atual e inovações nos 

programas de manejo integrado de pragas. 

 

Principais grupos de pragas agrícolas no Brasil 

De acordo com a parte da planta que as pragas atacam elas podem ser dividias em: pragas subterrâneas, 

causadores de mortalidade de plantas, broqueadores de caule, desfolhadores, minadores de folhas, sugadores, pragas de 

flores e broqueadores de frutos. As principais pragas subterrâneas são cigarras, percevejos castanhos, cochonilhas, 

cupins, lagartas, larvas de moscas fungus gnatus e larvas de besouros. As pragas subterrâneas atacam raízes e órgãos 

subterrâneos causando morte ou definhamento da planta. Os principais causadores de mortalidade de plantas são os 

grilos, lagartas roscas, lesmas e caracóis. Os causadores de mortalidade de plantas roletam estas na região do coleto. 

Os principais desfolhadores são os besouros, lagartas e formigas cortadeiras. Os desfolhadores reduzem a área 

foliar das plantas. A desfolha pode ser no formato de meia-lua (formigas cortadeiras), perfurações (besouros) ou 

consumindo toda a folha (lagartas). Os minadores de folha podem ser lagartas ou moscas minadoras. As minas 

confeccionadas pelos minadores reduzem a área fotossintética das plantas, são portas de entrada de doenças bacterianas 

e aceleram a senescência foliar. As principais pragas de flores são lagartas, besouros e abelhas. O ataque de pragas às 

flores provoca o seu abortamento. Os broqueadores de frutos são lagartas, moscas das frutas ou larvas de besouros. 

Estas pragas causam a queda de frutos novos e tornam os frutos já desenvolvidos impróprios para a comercialização. Os 

principais broqueadores de caule são larvas de besouros e lagartas. 

As pragas sugadoras podem se alimentar de seiva, conteúdo celular, frutos ou sementes. Os sugadores de seiva 

podem se alimentar no floema ou no xilema. Os principais sugadores de seiva do floema são pulgões, moscas brancas, 

cochonilhas e psilídeos. Os sugadores de seiva do xilema são cigarrinhas, cigarras e percevejos. Os sugadores de 

conteúdo celular são ácaros, tripes e percevejos de renda. Os sugadores de sementes e frutos são percevejos. As pragas 

sugadoras além do processo de sucção, elas introduzem toxinas e são vetores de doenças (sobretudo de viroses). Nas 

excreções dos insetos sugadores de floema desenvolvem fungos oportunistas de várias espécies cujas hifas formam uma 

camada preta sobre a planta e que é conhecida como fumagina. 

 

Fatores que influenciam o ataque de pragas 

Como estes fatores influenciam as populações das pragas o monitoramento destes fatores possibilita a previsão 

da intensidade de ataque das pragas que deverá ocorrer nos cultivos. Na Tabela 1 são relacionados os fatores favoráveis 

a cada um dos grupos de pragas que atacam as plantas cultivadas. 

 

Tabela 1. Principais fatores favoráveis ao ataque das pragas nos cultivos. 

 

Grupo de pragas Fatores favoráveis 
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Pragas subterrâneas Época ou região chuvosa e quente e plantio direto 

Causadores de mortalidade de 

plantas 

Época e local quente e úmido, resíduos vegetais sobre o solo e existência de plantas 

hospedeiras antes do cultivo 

Broqueadores de caule em 

culturas anuais 

Época ou região quente e seca 

Broqueadores de caule em 

árvores 

Não realização de inspeções anuais em todas as plantas do cultivo e descaso com 

medidas de controle 

Lagartas desfolhadoras Existência de plantas hospedeiras próximas ao cultivo 

Besouros desfolhadores Época quente e chuvosa e plantio direto 

Formigas cortadeiras Descaso com medidas de controle 

Ácaros Época ou região seca e quente, adubação excessiva, inexistência de cobertura do solo, 

existência de estradas vicinais próximas ao cultivo, uso inadequado de inseticidas 

piretróides e neonicotinóides 

Insetos sugadores Época ou região seca e quente e adubação excessiva 

Minadores de folhas Época ou região seca e quente, redução das populações de vespas parasitóides devido 

a uso excessivo de inseticidas e adubação excessiva 

Pragas das flores Plantas em floração 

Broqueadores de frutos Época ou região chuvosa e quente (principalmente montanhas), plantas do cultivo em 

fase de frutificação e existência plantas em frutificação próximas ao cultivo 

 

Pontos críticos de controle das pragas 

Estes pontos representam fatores chave para realização de controle eficiente das pragas. Portanto, no 

planejamento de programas de manejo integrado de pragas é essencial se conhecer estes pontos críticos. Assim na 

Tabela 2 são relacionados os pontos críticos de controle de cada um dos grupos de pragas que atacam as plantas 

cultivadas.  

 

Tabela 2. Pontos críticos de controle dos principais grupos de pragas que atacam as plantas cultivadas. 

Grupo de pragas Pontos críticos de controle 

Pragas subterrâneas Bom preparo do solo, monitoramento do ataque da praga antes de instalação do cultivo e 

início do cultivo 

Causadores de mortalidade de 

plantas 

Bom preparo do solo, início do cultivo, eliminação de focos das pragas, pulverizações 

direcionadas para a base da planta e horário de realização das pulverizações 

Broqueadores de caule em 

culturas anuais 

Uso de inseticidas via solo e pulverizações direcionadas para a base da planta 

Broqueadores de caule em 

árvores 

Atingimento das larvas no interior do caule e eliminação de ramos atacados 

Lagartas desfolhadoras Atingimento de ovos e lagartas pelos métodos de controle e horário de realização das 

pulverizações 

Besouros desfolhadores Atingimento dos adultos pelos métodos de controle 

Formigas cortadeiras Atingimento das rainhas pelos métodos de controle 

Ácaros não vetores de doenças Controle de adultos e formas jovens 

Ácaros vetores de doenças Eliminar plantas doentes, realização de controle em mudas, controle de adultos, formas 

jovens e ovos, realização de controle após a colheita 

Moscas brancas Eliminar plantas doentes, realização de controle em mudas, possibilitar que a calda 

inseticida ultrapasse a proteção cerosa das ninfas e adultos, realizar manejo de resistência a 

inseticidas, as pulverizações realizadas para controle das ninfas devem atingir o terço 

mediano das plantas 

Cochonilhas A calda inseticida deve ultrapassar a proteção cerosa que envolve os insetos e para as 

cochonilhas farinhentas considerar nas aplicações de inseticidas a movimentação dos 

insetos do solo para parte aérea e vice-versa 

Tripes Eliminar plantas doentes, realização de controle em mudas, horário de realização das 

pulverizações e realização de sequência de três pulverizações 

Pulgões, psilídeos, cigarrinhas 

e percevejos sugadores de 

seiva 

Eliminar plantas doentes, realização de controle em mudas e atingimento dos insetos pelas 

pulverizações 

Percevejos sugadores de grãos Realização de controle quando as plantas estiverem em estádio reproditivo 

Minadores de folhas Controle da praga nas mudas, atingimento das larvas dentro da mina e resistência aos 

inseticidas 

Pragas das flores Início da floração das plantas 

Lagartas broqueadores de 

frutos 

Controle dos ovos, atingimento das lagartas ao saírem dos ovos, penetração dos inseticidas 

nos frutos, horário de realização das pulverizações 

Besouros broqueadores de 

frutos 

Controle dos adultos e horário de realização das pulverizações 

Moscas das frutas Controle dos adultos, uso de atrativo alimentar e horário de realização das pulverizações 
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 Um dos pontos críticos de controle das pragas mais importantes é o estádio fenológico das plantas que cada 

grupo de pragas ataca. Assim, na Figura 1 é mostrada esta situação. 

 

 
 

Figura 1. Estádios fenológicos das plantas que cada grupo de pragas ataca. 

 

Sistema de tomada de decisão controle das pragas 

 Os sistemas de tomada de decisão são constituídos por planos de amostragem e por índices de tomada de 

decisão de controle. 

 

Planos de amostragem 

 Nos planos de amostragem nós avaliamos a intensidade de ataque das pragas aos cultivos. Os planos de 

amostragem são constituídos pela divisão das lavouras em talhões uniformes, distribuição espacial de amostras ao longo 

do talhão, unidades e técnicas amostrais, número de amostras, características a serem avaliadas e frequência de 

amostragem. Os planos de amostragem podem ser convencionais ou sequenciais. 

 Os planos de amostragem devem ser praticáveis. Para isto eles devem ser de fácil execução, rápidos e de baixo 

custo. A amostragem de um talhão deve durar até uma hora o que faz com que seu o custo fique entre R$ 5,00 e R$ 

10,00 por amostragem. 

Os talhões devem ser divididos de acordo com o cultivar, idade das plantas, espaçamento e características da 

área de cultivo. As amostras devem ser distribuídas ao longo de todo o talhão de forma que toda sua área seja avaliada. 

Assim, podem existir talhões de tamanho menor que um hectare e outros talhões com área de até 15 hectares. Em 

cultivos agrícolas nós devemos evitar a divisão de sua área em talhões maiores do que 15 ha. O uso de talhões de área 

muito grande não reduz o custo e o tempo de amostragem, pois o maior tempo gasto não é devido à avaliação das 

amostras sim no caminhamento entre os diferentes pontos de amostragem. Por outro lado o uso de talhões de área muito 

grande representa um grande risco, pois neles podem ocorrer focos de ataque de pragas que poderão não ser detectados 

pelos planos de amostragem. 

Na Tabela 3 estão listadas às unidades, técnicas amostrais e as características a serem avaliadas. Para os cupins 

subterrâneos nós devemos usar como armadilhas rolos de papel higiênico enterrados no solo. Para as larvas de besouros 

que atacam os órgãos da planta que se encontram no interior do solo nós devemos usar como armadilha grãos da cultura 

a ser plantada. Essas armadilhas devem ser instaladas um mês antes do preparo do solo e elas devem ser inspecionadas 

nesta data observando-se se na armadilha há sinais de ataque da praga às iscas. Para as pragas subterrâneas que tem 

aparelho bucal sugador como cigarras, cochonilhas e percevejo castanho os focos de ataque das pragas devem ser 

marcados. 

A amostragem dos insetos causadores de mortalidade de plantas deve ser realizada em dois momentos. O 

primeiro deles é antes da dessecação da área com uso de herbicida e nela nós devemos anotar se há ou não a presença 

destas pragas na área. O segundo deles é a avaliação do número de plantas atacadas no início do cultivo (no primeiro 

mês do cultivo). 

Para os insetos broqueadores de caule em culturas anuais nós devemos avaliar do número de plantas atacadas no 

início do cultivo (no primeiro mês do cultivo). Já para os insetos broqueadores do caule de árvores nós devemos realizar 

uma inspeção anual antes do início das chuvas. Nesta inspeção nós devemos avaliar todas as plantas do cultivo e marcar 

aquelas que estão atacadas por estas pragas. 

Na amostragem das pragas desfolhadoras e pragas de flores nós contamos o número de plantas atacadas em cada 

ponto amostral. Para os insetos sugadores nós devemos realizar a batida de folha do terço mediano do dossel em 

bandeja plástica branca e nós contamos o número de tripes, pulgões e moscas brancas presentes. Para os ácaros nós 

avaliamos sua presença numa folha do terço mediano do dossel com o auxílio de lupa de 10 a 30 aumentos. Para os 

minadores nós avaliamos a presença de minas ativas nas duas folhas entre os terços basal e mediano do dossel. Já na 

amostragem de lagartas e besouros broqueadores de frutos nós avaliamos a presença de frutos broqueados ou de ovos. 
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Para moscas das frutas nós avaliamos em armadilha com atrativo alimentar o número de adultos capturados 

semanalmente. 

A frequência de amostragem deve no máximo semanal. Nós devemos avaliar as pragas apenas nas suas épocas 

de ocorrência de acordo com o estádio fenológico da cultura (Figura 1). Já com relação o número de amostras a serem 

avaliadas por talhão este depende do plano amostral adotado. No plano convencional este é fixo. Já nos planos 

sequenciais de amostragem este é variável. 

 

Tabela 3. Unidade e técnicas amostrais e características avaliadas na amostragem dos principais grupos de pragas de 

culturas no Brasil. 

Praga Unidade amostral Técnica amostral e característica avaliada 

Larvas de besouros e cupins 

subterrâneos 

Armadilha Presença da praga na armadilha 

Cigarras, cochonilhas e percevejo 

castanho nas raízes 

Marcar os focos de ataque Marcar os focos de ataque 

Causadores de mortalidade de 

plantas 

Avaliação de 20 plantas em 

cada ponto amostral 

Presença de plantas atacadas 

Broqueadores de caule em culturas 

anuais 

Avaliação de 20 plantas em 

cada ponto amostral 

Presença de plantas atacadas 

Broqueadores de caule em árvores Marcar anualmente a planta 

atacada 

Marcar anualmente a planta atacada 

Desfolhadores Toda a planta Presença de desfolha recente 

Sugadores Uma folha do dossel basal Contagem de insetos caídos em bandeja 

plástica branca (34284,5cm) 

Ácaros Um folíolo do dossel mediano 

(face inferior) 

Presença de ácaros usando-se lupa de 

aumento de 10 X 

Minadores de folhas Duas folhas entre o dossel 

basal e mediano 

Presença de mina ativa 

Pragas de flores Toda a planta Presença de flores danificadas 

Moscas das frutas Armadilha com atrativo 

alimentar 

Contagem do número de moscas adultas 

Broqueadores de frutos 2o e 3o cachos a partir do ápice Contagem de frutos atacados ou não 

Broca pequena do tomate Contagem de frutos com ovos ou não 

 

Plano de amostragem convencional 

Esse plano representa o ponto inicial de geração de sistemas de tomada de decisão em programas de manejo 

integrado de pragas por ser de fácil adoção. Neste plano de amostragem nós devemos efetuar coleta de 40 amostras por 

talhão, com exceção das moscas das frutas. Para as moscas das frutas nós devemos usar duas amostras por hectare. Nós 

devemos avaliar estas amostras em 10 pontos dispostos de forma a cobrir todo o talhão. Em cada ponto de amostragem 

nós devemos avaliar quatro plantas (para os causadores de mortalidade de plantas nós devemos avaliar 20 plantas em 

cada ponto amostral) seguidas na linha de plantio por ponto de amostragem, totalizando assim 40 amostras/talhão. 

Em muitas situações os agricultores acham que a avaliação de um número excessivo de amostras por talhão torna 

os planos de amostragem melhores. Porém isto não acontece! Em situações extremas 200 é o número máximo de 

amostras a serem avaliadas por talhão. Se o número de amostras avaliadas por talhão ultrapassar este limiar o tempo de 

amostragem fica excessivo. Assim na tentativa de reduzir este tempo de amostragem os monitores são instruídos a 

realizar amostragens aceleradas. Isto faz com que o tempo gasto na avaliação de cada amostra fique muito pequeno. 

Assim, a qualidade da amostragem fica comprometida e nesta situação a intensidade de ataque das pragas é mal 

avaliada. 

 

Planos de amostragem sequencial 

Nos planos de amostragem sequencial o número de amostras a ser avaliado por talhão é variável. O número de 

amostra destes planos depende do nível de nível de controle, da precisão desejada, da densidade e da distribuição de 

frequência dos dados de densidade da população da praga no campo. A amostragem sequencial é tão precisa quanto a 

convencional, porém tem a vantagem de economizar de 50 a 80% do custo, tempo e esforço amostral. Entretanto, ela 

exige que o amostrador tenha um maior grau de escolaridade e capacitação técnica. Nos planos convencionais de 

amostragem a intensidade de ataque da praga é avaliada no campo e posteriormente no escritório são tomadas as 

decisões de controle. Estas decisões de controle são baseadas na comparação da intensidade de ataque da praga com os 

níveis de controle. Já nos planos de amostragem sequencial a avaliação da intensidade de ataque da praga e a tomada de 

decisão de controle são realizadas de forma conjunta no campo. 

 

Índices de tomada de decisão de controle 

Os índices de tomada de decisão de controle são usados para determinação se as densidades das pragas estão 

baixas ou altas. Um dos índices de tomada de decisão muito utilizado é o nível de controle. As populações das pragas 

são consideradas altas quando elas são iguais ou maiores que o nível de controle. Assim, só nós devemos adotar medias 

artificiais de controle (químico, biológico aplicado ou comportamental) quando as populações das pragas forem iguais 

ou maiores que o nível de controle (Tabela 4). 
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Tabela 4. Níveis de controle para os principais grupos de pragas agrícolas no Brasil. 

 

Grupos de pragas Nível de controle 

Pragas subterrâneas 5% de ataque 

Cigarras, cochonilhas e percevejo castanho nas raízes Marcar os focos de ataque 

Causadores de mortalidade de plantas 5% de ataque 

Broqueadores de caule em culturas anuais 5% de ataque 

Broqueadores de caule em árvores Controle na planta atacada 

Desfolhadores 10% de plantas com desfolha 

Insetos sugadores 2 insetos/ amostra 

Ácaros 10% de ataque 

Minadores de folhas 10% de ataque 

Pragas de flores 10% de ataque 

Moscas das frutas 1 adulto/armadilha/dia 

Lagartas e besouros broqueadores de frutos 5% de frutos atacados 

 

Estratégias de manejo das principais pragas agrícolas no Brasil 

As estratégias são os objetivos dos programas de manejo integrado de pragas. As estratégias devem ser 

planejadas antes do plantio pela análise prévia do histórico da área, clima e incidência de pragas e inimigos naturais o 

que possibilitará uma previsão dos problemas que poderão ocorrer. As principais estratégias utilizadas em programas de 

MIP são: tornar o ambiente agrícola menos simplificado; preservar e incrementar as populações de inimigos naturais; 

diminuir a suscetibilidade das plantas às pragas; diminuir a infestação inicial das pragas e das doenças transmitidas por 

elas; reduzir a densidade populacional das pragas; preservar a eficiência dos métodos de controle; reduzir os custos de 

produção; incrementar a renda do agricultor; preservar o ambiente e a saúde dos agricultores e consumidores. 

 

Táticas de manejo das pragas 

As táticas são os métodos empregados no controle das pragas. Dificilmente o emprego de uma única tática de 

manejo poderá solucionar os problemas com pragas que ocorrem durante um cultivo. 

A adoção das táticas de manejo envolve conhecimentos de agronomia, biologia, economia, meio ambiente, 

sociologia e legislação. Nos cultivos com o intuito de se garantir maiores produtividades é comum o 

superdimensionamento do controle de pragas desconsiderando os efeitos decorrentes da tática empregada. Normalmente 

se utiliza o controle químico como única forma de controle. Esta prática tem acarretado inúmeros problemas como: 

contaminação do solo e da água; resíduos nos produtos; resistência da praga aos pesticidas e redução das populações de 

polinizadores e inimigos naturais. Em consequência da redução das populações de inimigos naturais pode ocorrer 

ressurgência de pragas chave e erupção de pragas secundárias. Também o uso inadequado do controle químico de 

pragas pode causar problemas na saúde das pessoas. 

Nos programas de MIP nós devemos adotar uma medida de controle curativa somente se o organismo herbívoro 

estiver causando danos econômicos. Este momento é determinado pela amostragem das densidades populacionais das 

pragas às quais são comparadas com o nível de controle. 

Vale ressaltar que medidas de manejo curativas dependem da densidade das pragas, daí serem chamadas de 

táticas dependentes da densidade. Exemplos dessas táticas são: controle químico, controle biológico aplicado e controle 

comportamental. Porém, é importante lembrar que muitos métodos de controle exigem um planejamento anterior à 

instalação da lavoura, sendo, portanto chamados de táticas de uso planejado. Exemplos dessas táticas são: controle 

cultural, resistência de plantas e o controle biológico natural. 

 

Táticas de uso planejado 

Estas táticas também chamadas de métodos preventivos de controle de pragas. A utilização dessas táticas de 

manejo deve ser prioritária em programas de MIP por serem em geral de baixo custo econômico, ecológico e ambiental. 

Elas atuam na causa do problema visando prevenir que os organismos herbívoros atinjam o nível de dano econômico. 

Entretanto, devido às características destes métodos o seu uso tem que ser realizado no início do cultivo antes que 

ocorra o ataque das pragas. Os métodos de uso planejado são: o controle cultural ou manipulação do ambiente de 

cultivo, a resistência de plantas e o controle biológico natural. 

 

Controle cultural ou manipulação do ambiente de cultivo 

O ambiente agrícola é geralmente simplificado e nele existe grande disponibilidade de fontes alimentares 

adequadas aos artrópodes herbívoros o que aumenta a possibilidade de ocorrerem surtos populacionais de pragas. 

Contudo, a utilização de práticas culturais adequadas pode reduzir a ocorrência de altas populações de ácaros e insetos-

praga. As táticas de controle cultural são métodos preventivos que devem ser considerados como a primeira linha de 

defesa contra as pragas. 

A seguir são descritas as principais práticas de manipulação do ambiente de cultivo a serem empregadas em 

programas de MIP. 

O uso de telado em viveiros e sementeiras visando à redução do ataque de insetos sugadores que são vetores de 

viroses às plantas. O agricultor deve efetuar o plantio de barreiras como crotalária, sorgo ou milho ao redor dos talhões 

de cultivo. Devem-se plantar pelo menos quatro fileiras destas plantas ao redor de cada talhão. As barreiras devem ser 
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plantadas antes do inicio do cultivo de forma que as plantas ao redor do talhão entrem em floração no início do cultivo. 

Estas barreiras vegetais reduzem o ataque de pragas (devido a menor propagação do vento que constitui elemento de 

dispersão das pragas e por dificultar a localização da planta pelo inseto) e aumentam as populações de inimigos naturais 

(devido ao néctar e pólen das flores destas plantas serem fonte de alimentação de muitos destes agentes de controle 

biológico). 

As mudas devem ser inspecionadas para se evitar a introdução de pragas e doenças na área. Também se devem 

evitar plantios próximos a cultivos de espécies vegetais que sejam hospedeiras das mesmas pragas, sobretudo de plantas 

da mesma família da planta cultivada. Deve-se realizar a eliminação de frutos caídos sobre o solo os quais constituem 

fonte de infestação de broqueadores de frutos. Por outro lado devem-se evitar plantios em áreas de convergência de 

ventos que constitui veículo de dispersão de artrópodes, sobretudo dos de pequeno tamanho como ácaros, insetos 

sugadores e minadores de folha. 

Os plantios devem ser realizados próximos às matas, as quais geralmente possuem em suas árvores ninhos de 

vespas predadoras. O uso de adubação correta é importante pra reduzir a incidência de vetores de viroses, ácaros e 

minadores de folhas. Deve-se realizar incorporação dos restos culturais visando reduzir as fontes de infestação de 

pragas para futuros cultivos. O uso de poda é recomendado, pois facilita a penetração de inseticidas nas folhagens, 

reduz o período de cultivo de forma a quebrar o ciclo das pragas. Além disto, a poda de ramos de árvores atacados por 

broqueadores de caule é importante no controle destas pragas. 

Deve-se realizar manejo de plantas invasoras de forma a preservar na área as plantas que servem de abrigo e 

alimentação para os inimigos naturais, sobretudo de plantas de intensa floração. Entretanto, devem-se eliminar as 

plantas daninhas que sejam hospedeiras das pragas da cultura, sobretudo daquelas que pertencem à mesma família da 

planta cultivada. Deve-se também realizar a erradicação de plantas doentes, sobretudo de plantas com viroses as quais 

são fonte de inoculo para a dispersão por insetos de aparelho bucal sugador. É importante a realização de rotação de 

culturas visando reduzir o ataque de causadores de mortalidade de plantas, desfolhadores, minadores de folhas e 

broqueadores de frutos. 

 

Resistência de plantas 

A utilização de plantas resistentes é considerada uma tática ideal de manejo devido à facilidade de adoção, 

especificidade, relativa harmonia com o ambiente, persistência, efeito cumulativo, baixo custo e compatibilidade com 

outros métodos de controle na maior parte dos casos. Contudo, à semelhança dos outros métodos de controle, esta tática 

apresenta suas limitações, sendo que a principal delas é a baixa disponibilidade de variedades comerciais resistentes. 

Existem boas fontes de resistência a pragas. Historicamente no Brasil, os fatores de resistência conferidos por 

estas fontes têm sido pouco incorporados às variedades comerciais através dos programas de melhoramento. O extenso 

processo de melhoramento voltado apenas para características de interesse agronômico, como qualidade e 

produtividade, resultou em um alto grau de uniformidade, envolvendo alguns genes em detrimento de outros. Isto 

resultou em perda de variabilidade genética e tornou as culturas altamente vulneráveis ao ataque de pragas. Hoje, a 

suscetibilidade da maioria das variedades comerciais é alta, apesar destas possuírem fatores relacionados à resistência a 

pragas. Entretanto, os níveis de resistência expressos por esses fatores não são suficientemente altos nas variedades 

comerciais a ponto de manter a densidade populacional das pragas abaixo do nível de dano econômico. 

As causas da resistência de plantas podem ser físicas, químicas e morfológicas. As causas físicas da resistência 

estão relacionadas com diferenças no espectro de reflexão de luz das plantas. Como exemplo têm-se plantas de 

colorações mais escuras são menos preferidas por insetos sugadores. Já as causas morfológicas da resistência interferem 

mecanicamente na seleção do hospedeiro, alimentação, digestão e oviposição do artrópode. As barreiras morfológicas 

aos artrópodes herbívoros manifestam-se, por exemplo, como tricomas glandulares ou não glandulares, espessura da 

cutícula, presença de cera na superfície foliar, presença de sílica e idioblastos cristalíferos nos tecidos, disposição dos 

órgãos nas plantas, entre outras características. A ocorrência de cristais de oxalato de cálcio (idioblastos cristalíferos) 

por todo o mesófilo é uma característica frequente que confere resistência a pragas. Já as causas químicas da resistência 

podem agir de duas formas sobre o inseto, influenciando o comportamento ou alterando sua fisiologia. Os fatores que 

afetam o comportamento do inseto podem atuar como atraentes, arrestantes, estimulantes e deterrentes. Determinados 

compostos da planta podem também atuar como inibidores de processos fisiológicos dos insetos, bem como causar 

intoxicação. A gama de respostas desencadeada por essas substâncias sobre os insetos é variada e complexa. 

As causas físicas, morfológicas e químicas participam de importantes interações ecológicas relacionadas com a 

defesa direta e indireta da planta. A defesa direta refere-se à produção de fatores de resistência que cause repelência, 

deterrência ou que seja tóxica aos herbívoros. Já a defesa indireta está relacionada com fatores que atraem os inimigos 

naturais de seus herbívoros. Neste último caso, ocorre a produção e liberação de substâncias voláteis para o 

recrutamento de inimigos naturais. A produção de compostos voláteis pela planta pode ser independente das 

circunstâncias que a cercam, mas frequentemente está associada à injúria causada por artrópodes herbívoros.  

A resistência de plantas aos artrópodes praga pode ser devida a três mecanismos: antibiose, antixenose e 

tolerância. Na antibiose, a planta exerce efeitos adversos na biologia do artrópode, tais como, redução no peso corporal, 

alteração do desenvolvimento, viabilidade, fecundidade e alongamento do ciclo de vida. Na antixenose, o artrópode 

apresenta menor preferência de alimentação ou oviposição no genótipo resistente. Já na tolerância, o genótipo resistente 

sofre o ataque da praga semelhantemente ao genótipo susceptível, entretanto o resistente possui habilidade de 

compensar a injúria. 

Com relação a sua utilização, resistência de plantas pode ser utilizada de forma parcial em associação com outros 

métodos de controle. Por exemplo, melhoristas de plantas e pesquisadores de controle biológico têm se juntado para 

desenvolver cultivares que favoreçam a ação dos inimigos naturais e a comunicação química entre a planta hospedeira, 

herbívoros (pragas) e os inimigos naturais. Tem-se observado que várias culturas começam a produzir substâncias 
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químicas voláteis depois que são atacadas por um inseto ou ácaro herbívoro. Estas substâncias químicas são usadas por 

inimigos naturais para localizarem as plantas infestadas. Cultivares da mesma espécie possuem grande variação na 

quantidade de voláteis produzidos após o ataque herbívoro. 

A seleção de cultivares que produzem voláteis atrativos a inimigos naturais pode aumentar a eficiência do 

controle biológico natural e aplicado. Outras opções de uso desses cultivares atrativos aos inimigos naturais seriam o 

policultivo com outras culturas para favorecer o controle biológico natural e o mapeamento genético para incorporar os 

genes responsáveis pela rota de produção daqueles voláteis em outras espécies de culturas. Outra possibilidade do uso 

de resistência de plantas no manejo de pragas é a utilização de variedades resistentes a doenças viróticas. Esta 

alternativa se deve ao fato dos insetos sugadores serem os principais vetores destas doenças. Assim com o uso de 

cultivares de resistentes a estas doenças as plantas podem tolerar maiores intensidades de ataque deste grupo de pragas. 

O maior avanço no emprego de resistência de cultivares de plantas resistentes a pragas de deve ao avanço do 

conhecimento em biotecnologia. O emprego dessa tecnologia em resistência de plantas se baseia na produção de plantas 

transgênicas (isto é de plantas com genes oriundos de outro organismo) contendo fatores provenientes de outra espécie e 

que confiram resistência a insetos. Os resultados mais práticos obtidos até o momento se referem à incorporação de 

genes de diferentes subespécies e variedades da bactéria Bacillus thuringiensis, que produzem uma pró-toxina na forma 

de cristal insolúvel muito tóxica a insetos. Essa glicoproteína é produzida por um único gene na bactéria e sua 

incorporação foi conseguida em culturas como o fumo, soja, hortaliças, algodão, milho e cana-de-açúcar. 

Além da bactéria B. thuringiensis outras das fontes de resistência têm sido pesquisadas para o uso por transgenia 

na resistência de plantas a insetos. Entre estas se tem a incorporação de genes que codificam nas plantas a produção de: 

(i) inibidores de proteinases (tipo tripsina) que interferem na digestão e no desenvolvimento dos insetos e (ii) enzimas 

que interferem na ecdise dos insetos (quitinase e aminopeptidase). 

 

Controle biológico natural 

Existe um grande número de inimigos naturais (predadores, parasitóides, entomopatógenos, parasitas e 

competidores) associados às culturas. Entretanto ações inadequadas na condução dos cultivos, sobretudo no controle de 

pragas e doenças, trazem grandes prejuízos à ação benéfica dos inimigos naturais. Assim, nos cultivos devem ser 

adotadas práticas que contribuam para a preservação e incremento do controle biológico natural. 

A adoção dessas práticas pode ser considerada também como método de controle biológico conservativo. Entre 

tais práticas tem-se: o uso de práticas de manipulação ambiental que favoreçam ao aumento das populações de inimigos 

naturais na lavoura; o uso de inseticidas seletivos em favor de inimigos naturais; evitar uso excessivo de fungicidas, já 

que esta utilização excessiva reduz as populações de fungos entomopatogênicos os quais são importantes inimigos 

naturais das pragas; as pulverizações devem ser feitas ao final da tarde quando é menor a presença de inimigos naturais 

e o uso de sistema de tomada de decisão de controle que reduz em até 80% a necessidade de uso do controle químico, 

preservando assim os inimigos naturais. 

 

Táticas dependentes da densidade da praga 

Estas táticas também chamadas de métodos curativos de controle de pragas. Estes métodos só devem ser usados 

quando a intensidade de ataque da praga for igual ou maior que o nível de controle. Os métodos de uso dependente da 

intensidade de ataque das pragas aos cultivos são: o controle químico, o controle biológico aplicado e o controle 

comportamental. 

 

Controle químico convencional 

Uma vez detectado que o organismo herbívoro está causando danos econômicos, nós devemos adotar uma 

medida de controle curativa, sendo, neste caso, a aplicação de um pesticida a mais empregada. O maior emprego do 

controle químico nestes casos, em relação a outras táticas dependentes da densidade, se deve a facilidade de aquisição e 

uso do produto, fácil estabelecimento de relação causa-efeito, relativa boa eficiência, normalmente baixo custo e 

inexistência em alguns casos de outros métodos de controle. 

Muitos pesticidas, especialmente os mais novos, apresentam baixa persistência e, portanto baixo risco a saúde e 

ao meio ambiente, desde que sejam utilizados corretamente. Contudo, o grande problema da utilização de pesticidas 

está no manejo dado a estes produtos atualmente, tais como: utilização excessiva desconsiderando a densidade 

populacional da praga, ausência de equipamento de proteção individual (EPI), desrespeito ao período de carência, 

utilização de doses acima da recomendada, mistura de produtos, etc. 

Portanto, uma vez definida a necessidade de se utilizar uma medida curativa e na impossibilidade de se utilizar 

outra tática de manejo, alguns critérios devem ser levados em consideração na escolha e utilização do pesticida. 

 

a) Principais critérios utilizados na escolha de um pesticida 

A escolha de produtos para o controle de pragas nos cultivos deve ser realizada de forma criteriosa. A opção por 

um produto envolve aspectos técnicos, econômicos e ecotoxicológicos. 

 

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

O produto selecionado deve possuir registro no MAPA e liberação pelo órgão estadual pertinente (no caso de 

Minas Gerais o IMA) para controle da praga na cultura. A listagem de inseticidas e acaricidas registrados no MAPA 

está disponível em compêndios de defensivos agrícolas, softwares e no portal do MAPA - Agrofit (Sistema de 

Agrotóxicos Fitossanitários) (http://extranet.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons). 
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Fitoxicidade 

Nós devemos observar se o produto não é fitotóxico à planta, uma vez que sintomas de fitoxicidade podem até 

mesmo depreciar o valor do produto comercial. Para minimização deste problema, recomenda-se que as aplicações 

sejam realizadas em períodos do dia de temperatura mais amena. 

 

Eficiência 

Antes da liberação de um pesticida no mercado ele passa por inúmeros testes de eficiência, sendo somente 

liberado se apresentar eficiência acima de 80 %. Contudo, o manejo inadequado pode propiciar o aparecimento de 

biótipos resistentes. Informações sobre a eficiência de produtos podem ser conseguidas através de publicações 

científicas. O produtor pode também, baseado na sua experiência ou em testes na própria lavoura determinar aqueles 

produtos que apresentam melhores resultados. É importante mencionar que o insucesso no controle pode estar 

relacionado a outros fatores, tais como: horário de aplicação, equipamento utilizado, calibração dos equipamentos, 

densidade da praga, etc. 

 

Custo 

Nós devemos dar preferência aos produtos que apresentem baixo custo/ ha de forma a reduzir o custo de 

controle. Assim, é importante observar a dose recomendada, já que um produto, em uma mesma quantidade, pode ser 

mais caro que outro, mas ser economicamente viável devido à dose recomendada ser menor, resultando em um menor 

custo por hectare. 

 

Toxicidade ao homem 

Devem-se preferir produtos de menor toxicidade ao homem com o objetivo de oferecer menores riscos de 

intoxicação aos aplicadores. A toxicidade (DL50) de um pesticida é expressa pela quantidade necessária, em mg/kg, para 

matar 50% dos animais testados experimentalmente. Nas embalagens dos produtos a toxicidade vem na forma de 

classes toxicologias: I – rótulo vermelho (extremamente tóxicos), II – rótulo amarelo (altamente tóxicos), III – rótulo 

azul (moderadamente tóxicos) e IV – rótulo verde (pouco tóxicos). 

 

Efeito no meio ambiente 

O produto selecionado deve apresentar baixo efeito no ambiente. A maioria dos produtos existente no mercado 

apresenta baixa persistência, entretanto é importante se ter cuidados no manejo desses produtos de forma a evitar 

contaminação do solo e de corpos d’água, assim como efeitos adversos em organismos não-alvo. Assim, a cautela na 

utilização, atendendo as normas da tecnologia de aplicação, é extremamente importante para agredir o mínimo possível 

o ambiente. 

 

Seletividade em favor de organismos benéficos 

O produto selecionado deve apresentar seletividade fisiológica aos organismos benéficos: polinizadores e 

inimigos naturais. A seletividade fisiológica se deve ao uso de pesticidas mais tóxicos à praga do que aos organismos 

benéficos. 

Dos inseticidas e acaricidas seletivos registrados para uso nas culturas têm sido identificados produtos seletivos 

em favor dos inimigos naturais, permitindo o uso dessas informações na escolha de produtos compatíveis com o manejo 

integrado de pragas. Contudo, a seletividade do pesticida pode ser alcançada através da seletividade ecológica. Isto pode 

ser conseguido através das formas de utilização dos pesticidas de modo a reduzir a exposição dos organismos benéficos 

ao produto. 

Assim, recomenda-se a aplicação de inseticidas ou acaricidas em horários de menores temperaturas do ar 

(quando geralmente é menor a presença de inimigos naturais) e somente quando as intensidades de ataque de pragas 

forem iguais ou superiores aos níveis de controle. Também se deve evitar o uso indiscriminado de fungicidas, já que 

muitos destes produtos apresentam efeito nocivo aos fungos entomopatogênicos. 

 

b) principais critérios relacionados à utilização do pesticida 

Após a escolha do pesticida algumas recomendações são importantes para a utilização segura e responsável, de 

forma a agredir o mínimo possível o homem e o meio ambiente. 

 

Proteção do aplicador 

A utilização de pesticidas exige o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI). Os EPIs são 

ferramentas que visam proteger a saúde do trabalhador rural reduzindo os riscos de intoxicações decorrentes da 

atividade. O uso do EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira e o não cumprimento poderá acarretar em 

ações de responsabilidade cível e penal, além de multas aos infratores. Nós devemos levar em consideração para a 

utilização do EPI o tipo de equipamento utilizado na operação, os níveis reais de exposição, as características da cultura 

e as condições ambientais. 

 

Horário de aplicação 

Como discutido anteriormente, nós devemos aplicar os pesticidas em horários do dia com temperatura mais 

amena, devido a menor movimentação de inimigos naturais e por proporcionar melhor conforto aos aplicadores. 
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Utilização de espalhante adesivo e de óleo mineral ou vegetal 

O uso de espalhante adesivo deve ser recomendado nas aplicações por possibilitar maior adesão da calda 

inseticida ou acaricida aos órgãos cuja superfície é cerosa.  

A adição de óleo mineral à calda inseticida também pode aumentar a adesividade do inseticida, além de 

possibilitar bom controle de insetos minadores, broqueadores de frutos e ninfas de moscas brancas devido a maior 

translocação do produto para o interior do mesófilo foliar elevando a eficiência do controle químico. 

 

Dose utilizada 

Nunca utilizar dose diferente da recomendada. Doses elevadas podem favorecer o desenvolvimento da 

resistência. Já subdoses podem causar ressurgência da praga e/ou mudança do status do inseto, devido ao efeito 

hormético (estimulante) das doses subletais. A dose recomendada vem escrita na bula do produto. 

 

Intervalo de segurança 

O intervalo de segurança ou período de carência é o número de dias que deve ser respeitado entre a última 

aplicação e a colheita. Desde que sejam realizadas boas práticas agrícolas, este prazo garante que o alimento colhido 

não possua resíduo acima do limite máximo permitido. O desrespeito do período de carência pode incorrer em 

apreensão da produção, multa e processo caso o produto agrícola contenha resíduo acima do limite máximo permitido 

pelo Ministério da Saúde. O período de carência vem escrito na bula de todos os produtos. 

 

Rotação de produtos 

O elevado número de aplicações de pesticidas de mesmo mecanismo de ação para o controle de pragas com alto 

potencial reprodutivo aumenta a probabilidade de surgimento de resistência. Para evitar esse problema, a rotação de 

produtos que possuam mecanismos de ação diferentes deve ser realizada. Dessa forma, a pressão de seleção sobre as 

populações de pragas é reduzida. 

 

Descarte das embalagens 

A legislação brasileira obriga o agricultor a devolver todas as embalagens vazias de pesticidas. As embalagens 

dos produtos devem ser devolvidas na unidade de recebimento de embalagens indicada pelo revendedor. As embalagens 

antes de serem devolvidas devem ser preparadas. 

 

Controle químico alternativo com uso de inseticidas botânicos 

O termo produto natural refere-se a metabólitos ou compostos de origem natural de animais (microrganismos, 

artrópodes, répteis, toxina de cobras, etc.) ou vegetais (algas, plantas, etc.). Os produtos naturais de origem vegetal 

também são denominados de inseticidas botânicos. O controle de pragas por inseticidas naturais é o que mais se 

aproxima do controle de pragas realizado na agricultura convencional por meio dos produtos químicos orgânicos 

convencionais. Na Tabela 5 são listados inseticidas botânicos disponíveis comercialmente no Brasil e que podem ser 

usados no controle das pragas. 

 

Tabela 5. Inseticidas botânicos comercializados no Brasil. 

 

Inseticida Planta do qual é extraído Pragas-alvo 

Citronela Cymbopogon nardus Pragas de grãos armazenados, formigas e moscas 

Extrato de alho Allium sativum Lagartas e pulgões 

Nicotina Nicotiana tabacum Pulgões, tripes e lesmas 

Óleo de andiroba Carapa guianensis Besouros 

Óleo de eucalipto Eucaliptus spp. Pragas de grãos armazenados, lagartas, formigas e moscas 

Óleo de neem Azadirachta indica Ácaros, moscas brancas, lagartas, pulgões e tripes 

Rotenona Derris spp. Tripes, pulgões e besouros 

 

Controle comportamental 

São táticas de manejo que se baseiam nos estudos de fisiologia dos insetos. Insetos e ácaros geralmente utilizam 

sinais químicos na mediação de comportamentos como localização de hospedeiros, defesa, escolha de locais de 

oviposição, acasalamento e organização de atividades sociais. Estas substâncias são usadas tanto na comunicação 

intraespecífica (feromônios) como interespecífica (aleloquímicos). As táticas comportamentais incluem a utilização de 

feromônios e atraentes. 

 

Utilização de feromônios 

O tipo de feromônio mais utilizado no manejo de pragas é o sexual (liberado para atração do parceiro sexual). Os 

feromônios podem ser usados de diversas maneiras, sendo as mais comuns no monitoramento e no controle de pragas. 

No monitoramento, eles são utilizados para detectar e verificar se a densidade da praga atingiu ou não o nível de 

controle. No controle, as formas mais empregadas são as técnicas de coleta massal e do confundimento. 

A coleta massal visa capturar o maior número possível de indivíduos do inseto-praga através de um processo de 

atração e o confundimento visa dificultar o acasalamento através da saturação do ambiente com o feromônio sexual. 

Neste último caso, as doses utilizadas têm que ser elevadas. 
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No Brasil, os feromônios ainda são pouco utilizados no manejo de pragas, sendo que existe disponível no 

comércio feromônios sexuais de pragas de tomate, soja, milho, algodão, brássicas, moscas das frutas, palmáceas, entre 

outras. 

 

Controle biológico aplicado 

O controle biológico aplicado refere-se à utilização a produção massal e liberações de inimigos naturais na 

lavoura para o controle de pragas. Na Tabela 6 são listados os principais inimigos naturais usados no controle biológico 

aplicado de pragas no Brasil. 

 

Tabela 6. Relação dos principais inimigos naturais usados em controle biológico aplicado de pragas agrícolas no Brasil. 

 

Inimigo natural Praga controlada Fase da praga controlada 

Parasitóides 

Ageniaspis citricola Phyllocnistis citrella Ovos e lagartas 

Cotesia flavipes Broca da cana-de-açúcar Lagartas 

Trichograma spp. Lepidoptera Ovos 

Trissolcus basalis e Telenomus podisi Pentatomidae em soja Ovos 

Predadores 

Crisopídeos Pragas das folhas Ovos, larvas de ínstares iniciais 

Cryptolaemus montrouzieri Cochonilhas Ninfas e adultos 

Ácaros predadores Neoseiulus barkeri, 

N. californicus, Phytoseiulus macropilis e 

Stratiolaelaps scimitus 

Ácaros praga Ovos, juvenis e adultos 

Orius insidiosus Tripes Ninfas e adultos 

Podisus nigrispinus Lagartas em eucalipto Lagartas 

Bactéria entomopatogênica 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki Lepidoptera Lagartas de ínstares iniciais 

Fungos entomopatogênicos 

Beauveria bassiana Besouros Larvas e adultos 

Metarhizium anisopliae Cigarrinhas em gramíneas, 

Coleobrocas em fruteiras 

e Cupins 

Ninfas e adultos 

Sporothrix insectorum Precevejo de renda da 

seringueira 

Ninfas e adultos 

Vírus entomopatogênicos 

Baculovirus anticarsia Lagarta da soja Lagartas de ínstares iniciais 

Baculovirus spodoptera Lagarta do cartucho do milho Lagartas de ínstares iniciais 

 

Inovações nos programas de MIP 

A seguir são relatadas inovações que estão sendo ou poderão ser adotadas nos programas de manejo integrado de 

pragas. 

 

Inovações no processo de diagnose das pragas 

 Uma das inovações que permitem a identificação das pragas e dos seus inimigos naturais são sistemas 

especialistas. Estes sistemas são ferramentas que possibilitam ao agricultor ou técnico a identificação das pragas das 

plantas cultivadas bem como de seus inimigos naturais. Neste sentido existem sites na internet e programas para 

computador e smartphones com estas funções. 

Nestes sistemas o usuário pode entrar com informações sobre as características da praga ou do inimigo natural e 

as injúrias causadas pelas pragas às plantas. Por outro lado o usuário tem a sua disposição descrições de características 

das pragas e de seus inimigos naturais e fotografias destes organismos. Posteriormente, utilizando as informações 

fornecidas estes sistemas podem auxiliar o agricultor ou técnico a identificar as pragas e seus inimigos naturais. Apesar 

dessas ferramentas serem úteis na identificação das pragas e de seus inimigos naturais elas devem ser usadas de maneira 

correta. Isto deve ser feito devido o uso inadequado levar a identificações erradas. Portanto, estes sistemas devem ser 

considerados como ferramentas auxiliares na diagnose das pragas e de seus inimigos naturais, já que eles nunca poderão 

substituir complemente um especialista nesta área do conhecimento. 

Outra ferramenta moderna que é muito útil na identificação das pragas e de seus inimigos naturais são os 

smartphones. Neste contexto quando um agricultor ou um técnico visita os cultivos agrícolas ele pode utilizar a câmera 

fotográfica dos seus smartphones para fotografar as pragas, inimigos naturais e injúrias das pragas às plantas. 

Posteriormente, ele pode comparar estas fotos com material existente em publicações sobre o assunto ou mesmo 

compará-la com as fotografias existentes em sistemas especialistas. Outra possibilidade é o envio por e-mail destas 

fotografias para especialistas em identificação de pragas e inimigos naturais. 

Como exemplos de páginas na internet que podem auxiliar na identificação de pragas têm-se 

http://www.ent.iastate.edu/imagegallery/ da Iowa State University e http://ipm.ucanr.edu/index.html da University of 

California nos Estados Unidos.  
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Inovações na tomada de decisão em programas de MIP 

Entre as principais inovações na tomada de decisão em programas de manejo integrado de pragas estão o uso de 

drones, o uso de sistemas especialistas e as estações de avisos fitossanitários.  

Os drones são veículos aéreos não tripulados que podem ser usados em múltiplas funções. Estes veículos 

possibilitam a obtenção de imagens aéreas e o processamento das informações obtidas destas imagens. Estas 

informações têm sido usadas para a determinação do momento da colheita das plantas, deficiências nutricionais e 

mesmo o ataque de doenças e de plantas daninhas aos cultivos. Tanto no Brasil como em outros países do mundo se 

vislumbra a possibilidade de uso deste equipamento na avaliação da intensidade de ataque das pragas aos cultivos e 

posterior tomada de decisão de controle. Entretanto, o uso de drones neste sentido é algo ainda muito distante em 

termos práticos. Isto se deve ao grande o número de espécies de insetos e ácaros que atacam os cultivos. Outro limitante 

é a dificuldade de detecção de diferentes intensidades de ataque das pragas usando-se imagens fotográficas. Portanto 

para a determinação correta da intensidade de ataque das pragas nas áreas dos cultivos ainda é indispensável à 

realização de visitas periódicas aos talhões por monitores bem treinados. 

Neste componente de programas de MIP os sistemas especialistas são ferramentas que possibilitam ao agricultor 

ou técnico a tomada de decisão de controle das pragas. Quando se usa esta ferramenta o monitor de pragas vai anotando 

num smartphone a intensidade de ataque da praga e o sistema especialista toma a decisão de controle da praga. Esta 

decisão é baseada no custo de controle da praga, na expectativa de preço do produto agrícola e na produtividade 

esperada. Também este sistema pode determinar o melhor método de controle da praga como também a forma de 

aplicação deste controle. 

Outra ferramenta que pode ser útil na tomada de decisão de controle em programas de manejo integrado de 

pragas são as estações de avisos fitossanitários. As estações de avisos fitossanitários constituem um sistema de 

informações com a finalidade de fornecer orientações aos agricultores visando o controle de pragas e doenças. Elas 

emitem avisos fitossanitários periódicos sobre os níveis de ataque das pragas e decisões de controle. Estes avisos podem 

ser emitidos via meios de comunicação (rádio e televisão), boletins impressos distribuídos aos agricultores e técnicos ou 

mesmo via internet. 

Os avisos fitossanitários são baseados em modelos matemáticos de previsão do ataque das pragas e na população 

das pragas avaliadas em postos de observação. Estes postos de observação devem ser localizados em regiões 

estratégicas representativas da região para o qual se emitirá os avisos fitossanitários. Estes modelos matemáticos de 

previsão do ataque das pragas são baseados em características bioecológicas destes organismos e nos elementos 

climáticos, sobretudo temperatura do ar e umidade (chuvas, umidade relativa e água livre nas folhas das plantas). Estes 

modelos geralmente são mais eficientes em preverem o ataque de fitopatógenos do que de insetos e ácaros pragas aos 

cultivos. Isto ocorre devido às intensidades de ataque dos insetos e ácaros aos cultivos serem influenciados por muitos 

fatores como as populações de inimigos naturais, suscetibilidade da planta hospedeira, migração destes organismos, 

sistema de cultivo, diversidade de plantas hospedeiras no local de cultivo, extensão do cultivo e eficiência dos métodos 

empregados no controle das pragas. 

Embora estas estações existam há mais de 100 anos, já que a primeira delas surgiu em 1878 em Cadillac na 

França com a finalidade de emitir avisos fitossanitários aos viticultores sobre o míldio Plasmopara viticola. Elas podem 

constituir ferramentas modernas de tomada de decisão de controle de programas de manejo integrado de pragas. No 

Brasil em 1981 surgiu em Fraiburgo, SC uma estação para emissão de avisos fitossanitários para as pragas e doenças da 

macieira, em 1989 em São José do Rio Claro, MT para o percevejo de renda Leptopharsa heveae (Hemiptera: 

Tingidae), em 1998 e 2002 em Varginha e Manhuaçu, MG para as pragas e doenças do cafeeiro. 

 

Inovações em sistemas de controle de pragas 

Muitas inovações têm surgido no controle de pragas entre elas podemos destacar as variedades de plantas 

transgênicas resistentes às pragas, o surgimento de novas moléculas inseticidas com eficiência no controle das pragas e 

de baixa toxicidade ao homem e de baixo impacto ambiental, a fabricação de equipamentos que possibilitam a aplicação 

mais eficiente dos métodos de controle de pragas. 

São muitas as pesquisas no mundo científico visando a descoberta de novas moléculas com ação inseticidas 

sobre as pragas. Entretanto, atualmente são poucos os registros nos órgãos de governo de novas moléculas visando o 

controle de pragas nos cultivos. Isto se deve as exigências ecotoxicológicas para estes registros bem como o alto custo 

deste processo (de 150 a 200 milhões de dólares para cada nova molécula). Entre as novas moléculas que foram 

registradas para uso no controle de pragas estão as diamidas e as espinosinas. 

Com o domínio da tecnologia que possibilita a inserção de genes de outras espécies de organismos nas plantas 

cultivadas via transgenia e com o surgimento de legislação que possibilita o patenteamento de cultivares as empresas do 

setor agropecuário investiram pesadamente na produção de cultivares de plantas. Neste contexto, surgiram variedades 

de milho, soja e algodão que codificam toxinas da bactéria Bacillus thuringiensis e que são resistentes a larvas de 

Lepidoptera. Também tem foi intensificada a produção de cultivares de hortaliças resistentes a viroses. 

 

Inovações no sistema produtivo 

Entre as inovações no sistema produtivo que tem e terá grande impacto nos programas de manejo integrado de 

pragas estão a certificação e a rastreabilidade dos produtos agrícolas que trouxeram como consequência o surgimento de 

programas de produção integrada. A certificação é um processo pelo qual é determinado se o produto atende as normas 

técnicas. Esta determinação é baseada em auditorias do processo produtivo e na coleta e avaliação de amostras. Estando 

tudo em conformidade a empresa recebe a certificação e passa a usar a marca de conformidade ABNT no produto. Já a 
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rastreabilidade possibilita ao consumidor conhecer todo o sistema de produção a que foi submetido o produto agrícola. 

Para tanto são feitos registros durante o processo de produção que possibilitam a identificação dos insumos e processos 

usados na produção do produto agrícola. 

Já o sistema de Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil) consiste no uso de sistemas produção agropecuários 

que obedecem a normas técnicas oficiais do governo brasileiro. Estas normas são estabelecidas mediante os critérios 

técnico-científicos eficientes e que sejam ambientalmente sustentáveis, que preservem a saúde humana e obedeçam as 

leis trabalhistas vigentes. Neste contexto é necessário o uso nos cultivos de programas de manejo integrado de pragas. A 

adesão dos produtores rurais brasileiros ao sistema de Produção Integrada Agropecuária representará um grande avanço 

técnico, econômico, ambiental e social. O avanço técnico é representado pelo fato do agricultor ter uma assistência 

técnica adequada que o possibilitará a adoção dos métodos mais eficientes no controle das pragas mediante a uma 

diagnose e sistema de tomada de decisão adequado a sua situação. Por outro lado, a adoção deste sistema terá impactos 

econômicos positivos à medida que haverá aumento da produtividade, da qualidade do produto agrícola e redução dos 

custos de produção. Já o impacto deste sistema na preservação do ambiente é representado pelo fato de que nos 

programas de MIP são adotadas práticas de controle das pragas que são compatíveis com a preservação do ambiente. 

Finalmente este sistema é adequado socialmente devido a ele ser planejado de forma compatível com a cultura do 

agricultor. 

Ao final deste capítulo os nossos agradecimentos ao CNPq, CAPES, FAPEMIG e Fundação Vale pelos recursos 

concedidos ao Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da UFV os quais foram essenciais para a confecção deste 

capítulo de livro. 
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Resumo: A sociedade contemporânea presencia um momento de profundas transformações técnicas, sociais e 

ambientais. No entanto as comunidades Ribeirinhas e outras comunidades vulneráveis nem sempre são contempladas 

com as benesses dessas transformações (acesso a alimentos de melhor qualidade, energias alternativas e água tratada). 

Obviamente as ações de extensão universitária tem um papel importante nesse processo e geram impactos significativos 

no modus operandi tradicional dessas comunidades. As ações de extensão servem ao mesmo tempo como agentes de 

aproximação das comunidades versus universidade e também como agente de empoderamento das comunidades. 

Fortalece ainda a relação entre comunidade e alunos do ensino médio / superior estabelecendo o conceito de 

sustentabilidade local e do empreendedorismo social, além de especificar claramente o papel do ensino de ciências e sua 

utilidade prática. Nesse mesmo contexto enquadra-se perfeitamente o uso e ensino de tecnologias sociais, como a 

lâmpada de Moser que já beneficiou cerca de 1.000.000 famílias em toda América Latina. Outras questões como 

Energia, Água tratada, Aproveitamento de resíduos e Alimentos são questões importantes e que contemplam o escopo 

de ações de extensão da UFMT em comunidades e escolas ensino médio. A aproximação do programa de extensão da 

UFMT e a proposta de ensino de ciência “prática” junto a alunos do ensino médio têm-se mostrado-se muito 

promissoras com a técnica de ensino de sustentabilidade aplicada ao uso de biorecursos.  Em escolas de ensino médio 

na cidade de Juina – MT a prática de extensão trouxe como resultado a conquista do Prêmio Jovem Cientista em 2012. 

Nesse programa de extensão universitária cujo propósito é ensinar conceitos científicos e sua aplicabilidade, dois pontos 

importante mereceram destaque: A ausência de cadeiras especificas sobre sustentabilidade e a dissociação entre o que o 

aluno aprende sobre ciência em sala de aula e sua aplicação prática em seu cotidiano.  

 

Palavras-Chaves: Sustentabilidade, Resíduos, Tecnologias Sociais. 

 

 

Abstract: Contemporary society witnesses a moment of profound technical, social and environmental changes. 

However the Riparian communities and other vulnerable communities are not always included with the blessings of 

these changes (access to better food, alternative energy and clean water). Obviously the actions of university extension 

plays an important role in this process and generate significant impacts on the traditional modus operandi of these 

communities. The extension actions serve simultaneously as a proxy agents of communities versus university and also 

as agent empowerment of communities. Further strengthens the relationship between community and high school 

students / upper establishing the concept of local sustainability and social entrepreneurship, and clearly specify the role 

of science teaching and its practical use. In the same context it fits perfectly the use and teaching of social technologies 

such as Moser lamp which has benefited around 1,000,000 households throughout Latin America. Other issues such as 

energy, treated water, residue utilization and foods are important issues and that include the scope of UFMT extension 

actions in communities and high school schools. The approach of the UFMT extension program and the teaching 

proposal of science "practice" with the high school students have been shown to be very promising to sustainability 

teaching technique applied to the use of bioresources. In high schools in the city of Juina - MT extension of practice 

brought as a result of winning the Young Scientist Award in 2012. In this university extension program whose purpose 

is to teach scientific concepts and their applicability, two important points should be highlighted: The absence of 

specific chairs on sustainability and the dissociation between what the student learns about science in the classroom and 

their practical application in their daily lives. 

Key Words: Sustainability, Residue, Social Technologies. 

 

Introdução os programas de extensão universitária como agentes de transformação social e tecnológica em 

escolas de ensino médio. 

 

A extensão universitária é um poderoso agente de transformação social que cria um link importante entre 

universidade, ensino, pesquisa e sociedade. Essa associação poderosa cria um mecanismo de troca interessante entre o 

conhecimento e o saber popular com a aplicação das técnicas cientificas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) 

desenvolvidas nas universidades.  

Para fundir em uma única abordagem esses dois saberes (o técnico universitário versus o empírico social) é 

importante resgatar importantes conceitos estabelecidos pelo destacado especialista em educação Dr. Perrenoud.  

 De acordo com Perrenoud (1997, p.7) a denominada “competência” é a capacidade de resolver problemas por 

meio de conhecimentos acumulados ou ainda de outras habilidades desenvolvidas e consolidadas pelas experiências. 

Para que durante a abordagem não se perca essa valiosa contribuição do saber empírico, foi desenvolvido o diagrama 

Espiral abaixo (Figura 1), composto por 6 importantes etapas: 
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 CREATE 

 PLAN 

 DO 

 CHECK 

 ACTION 

 INNOVATION 

 

É possível observar que o CREATE é o início da espiral (começa pelo centro em direção à cauda e à sequência 

de etapas). É a etapa mais importante da metodologia, e consiste em estimular, absorver e desenvolver o saber empírico 

social com uma série de proposições e desafios. 

 A aplicação da metodologia no ensino médio consiste no que pode ser chamado de Ensino por Projeto. Por 

exemplo, em uma aula de Química sobre elementos químicos e minerais, como o Selênio, incentiva-se o aluno 

descobrir onde existe esse elemento e como se pode utilizá-lo, por exemplo, na alimentação humana, (FERREIRA, 

2002). 

Nessa proposta, o modelo de ensino prático de ciências começa com o “Create” quando o aluno é estimulado a 

fazer perguntas e a interagir com sua realidade social e ambiental (FONSECA, 1992). 

 

 
Figura 1- Diagrama de Inovação do projeto de extensão usado para a criação do pão funcional nas escolas de ensino 

médio.  

 

Por exemplo, no Projeto de Extensão “Desenvolvimento de Pão Funcional utilizando resíduo da indústria de 

laticínio, soro de queijo, para suplementação de proteínas / aminoácidos e uso da Castanha do Pará para 

Complementação de Selênio: Como as propriedades organolépticas Sabor, Cheiro, Maciez e Aspecto Visual influem na 

escolha dos adolescentes nos itens da merenda escolar frente a alimentos gordurosos”, realizado na Escola Estadual 

Professora Maria Lourdes Hora Moraes, localizada em Barra do Garças - MT foi proposto aos alunos que 

identificassem possíveis usos e aplicações para o soro de queijo e a castanha do Pará e do Baru. 

O objetivo desse Projeto foi capacitar os alunos para a criação de um pão funcional, onde o desafio era ensinar 

como enriquecer o próprio pão da merenda (REDE BRASIL ESCOLA, 2014).  

Nesse caso específico a proposta do uso do soro e da castanha (VALDUGA, 2006) teve triplo objetivo: 

a- Eliminar um passivo ambiental importante quando o soro é descartado pelos pequenos produtores e assim 

alunos puderam interagir com a sociedade (empresários do setor de Laticínios) local; 

b- Ensinar o aluno conceitos como sustentabilidade e nutrição funcional e assim enriquecer sua própria merenda 

escolar (AMAZON, 2014); 

c- Estabelecer os conceitos de inovação, introduzindo o pensamento técnico científico e sua aplicabilidade em 

sua realidade diária via a interação com os membros do projeto de extensão da UFMT. 

 

A sequência de fotos apresentada na Figura 2 mostra de forma sintetizada as etapas de realização do Projeto de 

Extensão em pauta. 
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Figura 2a- Preparação das amostras 

da pesquisa 

 

Figura 2b- Apresentação dos 

resultados do pão funcional 

Figura 2c- Aluna compartilha produto 

da pesquisa em sala  (onde surgiram 

outras ideias).   

 

Etapa Plan / Do  

 

Etapa Check / Action Etapa Innovation 

 

Figura 2- Aplicação da metodologia “Espiral” em escola de ensino médio MT 

 

A partir dos dados obtidos pelos questionários aplicados (Figura 3) aos alunos, foi possível mensurar a 

aceitação do Projeto de Extensão pelos alunos, bem como a aceitação do pão funcional desenvolvido por eles mesmos, 

conforme dados obtidos e paretados. 

 

  

Figura 3- Questionário aplicado aos alunos do ensino médio, contendo nota para cor, cheiro maciez e sabor.  

 

OS PROGRAMAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

E TECNOLÓGICA EM COMUNIDADES. 

 Nessa proposta o projeto de extensão se baseia na aproximação e no entendimento das necessidades reais da 

comunidade e de seus membros. A proposta de educação científica deve ter como máxima diretriz a conscientização de 

alunos, professores e membros das comunidades quanto a suas capacidades, absorvendo assim o saber empírico e 

criando o respeito pela diversidade social e cultural e claro, promovendo a aliança tecnologia versus saber / 

conhecimento social prático. Nesse sentido a tecnologia social tem se tornado uma ferramenta sine qua non de 

transformação e de geração de impactos. De acordo com a Fundação Banco do Brasil: 

 
A tecnologia social compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade e 
que representem efetivas soluções de transformação social. É um conceito que remete para uma proposta inovadora de 

desenvolvimento, considerando a participação coletiva no processo de organização, desenvolvimento e implementação. Está 

baseado na disseminação de soluções para problemas voltados a demandas de alimentação, educação, energia, habitação, renda, 
recursos hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras. As Tecnologias Sociais podem aliar saber popular, organização social e 

conhecimento técnico-científico. Importa essencialmente que sejam efetivas e reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em 
escala. (Fundação Banco do Brasil, 2016). 
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Figura 3a- Oficina do projeto de extensão para 

confecção da Lâmpada de Moser 

 

Figura 3b- Instalação da Lâmpada de Moser em comunidade 

afastada grande centro 

 

 

 
 

 

 

Figura 3c- Verificação dos resultados e das técnicas 

ensinadas 

 

Figura 3d- Resultados alcançados 

(Barra do Garças, MT) 

 

Cabe destacar também que a ideia do Projeto da Lâmpada de Moser não foi simplesmente fornecer a lâmpada 

pronta, mas sim ensinar os conceitos científicos que amparam a tecnologia social proposta, como também: 

 

a- Ensinar a sua confecção e princípios físicos, químicos etc envolvidos; 

b- Testar a metodologia in loco; 

c- Ensinar a replicar a técnica para outras comunidades. 

d- Aplicar uma tecnologia social (TS) que foi ao encontro de uma necessidade especifica da comunidade 

atendida pelo projeto de extensão. 

Nessa competência de aliar saberes destaca-se o Projeto de Extensão realizado, cuja proposta foi ensinar a 

construir a Lâmpada de Moser modificada. Uma tecnologia social simples e de fácil replicabilidade, conforme a 

sequência de fotos nas Figuras 3a, 3b, 3c e 3d.  

 

A CONSTRUÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DE APRENDIZAGEM POR MEIO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

A principal condição para a construção da competência é estimular o aluno a encontrar o conhecimento 

necessário para responder á questão proposta de forma eficiente. Nesse aspecto é importante colocar o aluno em 

situações que contemplem o espaço socioambiental no qual ele está inserido, não importando em que região ele se 

encontre. Assim o projeto de extensão pode começar na comunidade ou escola (CREATE) com uma aproximação da 

realidade em que se deseja trabalhar, pois as atividades de extensão e pesquisa universitárias são imprescindíveis tanto 

no processo de ensino, como no de aprendizagem aluno / docente.  

 

A CONSTRUÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CIENTIFICAS E TÉCNICAS POR MEIO DAS AÇÕES DE 

EXTENSÃO 

 Uma vez estabelecido o projeto de extensão é importante que os aspectos científicos sejam apresentados 

cuidadosamente aos alunos. É preciso que se crie uma sinergia entre o que eles aprendem e realizam. Assim os tópicos 

científicos importantes do projeto são apresentados, como por exemplo, nutrientes presentes no soro, o Selênio 

(FERREIRA, 2002) na castanha e na sua interação com a dieta humana. Assim o aluno entende claramente por que está 

enriquecendo o pão e quais os benefícios adquiridos com esse enriquecimento. E o mais importante, aprende a interagir 

com o espaço socioambiental a que pertence, ao utilizar um resíduo (soro) gerado perto de sua comunidade ou casa.  

A exposição em sala (Figura 4) de aula pelos próprios alunos dos itens: 
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 Resíduo indústrial Soro de Queijo e suas propriedades alimentícias 

 Castanha do Pará (Bertholletia excelsa) e seus benefícios para a saúde  

 Efeito e benefícios do mineral Selênio na saúde humana 

 

O estudo por projetos consolida ainda mais o aprendizado e a aplicabilidade da ciência no cotidiano do alunos de 

ensino médio e fornece uma excelente oportunidade de criação de novas ideias e metodologias baseadas em projetos 

(SOAVE, 2014). 

 
 

Figura 4 - Orientada no ensino médio apresentando os conceitos técnicos do pão funcional em sala de aula. 

Efeito do Selênio na dieta. 

 

CONCLUSÕES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICABILIDADE DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

 A interação proposta pelos presentes projetos de extensão permitiram avaliar aspectos gerais do ensino de 

ciências no ensino médio a interação entre comunidades e universidade. É condição necessária que as ações de extensão 

sejam estimuladas logo nos anos iniciais dos cursos de graduação e que os alunos sejam expostos o mais cedo possível 

ás mais diversas problemáticas sociais, tecnológicas e ambientais que existem em seu meio e que façam parte de sua 

realidade. Quando mais cedo isso acontece, mais rápidos se percebem os efeitos e resultados da metodologia, como no 

caso, a conquista do prêmio jovem cientista 2012 (Anexo 01) conseguido a partir de um projeto de extensão realizado 

pela UFMT em Juína - MT. 
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ANEXO 01 

 

 
 

Figura 5 - Aluna Bianca do ensino médio atendida pelo projeto de extensão da UFMT e sendo agraciada pela Presidente 

da Republica. 
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Resumo: Este minicurso foi destinado a promover a iniciação em programação matemática com o uso de ferramentas 

logísticas. A proposta de utilização destas ferramentas visam à redução de custos na atividade de transporte rodoviário 

de cargas, neste caso, oriundas de áreas de integração Lavoura Pecuária Floresta (iLPF). Um cenário foi simulado com 

enfoque em custos reais de transporte de produtos e cargas agropecuárias e florestais e será realizado por meio de 

métodos de pesquisa operacional. Uma simulação foi proposta com o intuito de apresentar a solução ótima para cenário 

balanceado, entre diferentes origens e destinos em áreas distintas de empreendimentos de produção iLPF e indústrias de 

processamento. Ao final espera-se que o minicurso proporcione o aprendizado introdutório de ferramentas logísticas 

garantindo tomadas de decisão mais assertivas, bem como, a qualidade na gestão da informação logística agrícola, 

pecuária e florestal. 

 

Palavras-chave: Programação matemática, pesquisa operacional, transporte rodoviário.  

Abstract: This brief course is designed to use logistic tools through mathematical programming. The proposed use of 

these tools is to reduce the costs of road transport loads activity, and the products originating from agriculture, livestock 

and forestry. In this course the road transport scenario was simulated, to minimize transportation costs it was used 

operational research. This simulation determinated an optimal solution from several destinies. The products come from 

the agriculture, forestry and animal, and the destinations of these products are the processing industries. At the end of 

the course is expected an introductory learning using logistic tools. The use of these tools can assist in decision-making, 

and also a good quality in the management of logistics information of agriculture, livestock and forestry. 

   

Keywords: Mathematical programming, operations research, road transport. 

 

Introdução 

O planejamento de qualquer atividade agrícola, florestal e pecuária é imprescindível para o sucesso 

empreendimento. Para atividades do agronegócio inúmeras metodologias e ferramentas são aplicadas visando definir 

quantidades e qualidades nas tomadas de decisão, de acordo com demandas de minimização e maximização do 

problema a ser solucionado. 

Nos últimos anos o consórcio de atividades agrícola, florestal e pecuária tem tornado - se relevante no Brasil. 

Este consórcio, conhecido como sistema integrado ou de integração, foi popularizado pela Embrapa (Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária). Estes sistemas produzem diversos produtos como grãos, fibras, madeira, energia, leite ou 

carne na mesma área, em plantios em rotação, consorciação e/ou sucessão, que ficaram conhecidos como integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF).  

Os iLPF’s, segundo Machado (2011) abrangem sistemas produtivos diversificados que visam otimizar os ciclos 

biológicos das plantas e dos animais, bem como dos insumos e seus respectivos resíduos que poderão atingir elevadas 

qualidades dos produtos e do ambiente. As modalidades de sistemas integrados são: 

  

 Integração Lavoura-Pecuária ou Agropastoril;  

 Integração Pecuária-Floresta ou Silvipastoril;  

 Integração Lavoura-Floresta ou Silviagrícola; e 

 Integração Lavoura – Pecuária- Floresta (iLPF) ou Agrossilvipastoril; 

 

Independente das diferentes possibilidades de combinações, todos os produtos produzidos nos empreendimentos 

deverão ser escoados para indústrias de processamento e beneficiamento ou ainda direto ao consumidor final, sendo 

assim a atividade de transporte imprescindível para a cadeia produtiva.  

Atualmente no Brasil o principal transporte de cargas é rodoviário. Como descrito por Hijjar (2004) o modal 

rodoviário é adequado para o transporte de cargas em curtas distâncias, até 300 quilômetros. Já para médias e longas 

distâncias sendo considerado o local de origem (fazendas e propriedades produtoras) e destinos intermediários ou finais 

(armazéns ou terminais de escoamento de carga) os modais ferroviários ou hidroviários seriam adequados, visto as 

necessidades de maior capacidade de carga e a possibilidade de reduzir custos e perdas.  

A escolha do modal rodoviário como meio unimodal ao invés de utilizar o multimodal que interligado a origem e 

o destino das cargas através de rodo-hidroviário ou rodo-ferroviário, pode ser ineficiente. Diferentes problemas como 

falta de combinações veiculares de carga em épocas de safra para atender as demandas de movimentação de produtos, 

problemas na infraestrutura e pavimentação, entre outros podem impactar nos custos do transporte (BIAGGIONI e 

BOVOLENTA, 2010; HIJJAR, 2004).  

A multimodalidade de transportes é uma opção logística adequada ao escoamento de produtos. No entanto, o 

emprego de ferramentas logísticas e programação matemática aplicada à resolução de problemas do modal rodoviário 

podem viabilizar este tipo de transporte unimodal de cargas impactando em menores custos e racionalizando a 

atividade, considerando fatores como raios de distância, recursos e tempo disponível.  
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Pesquisa Operacional e Programação Matemática  

A Pesquisa Operacional (PO) proporciona aos profissionais, a partir da determinação de um problema e acesso 

ao seu escopo, um procedimento organizado e consistente que o auxiliará na difícil tarefa de gestão de recursos 

humanos, materiais e financeiros de uma organização. Assim a PO oferece diversas áreas, modelos e algoritmos que 

permitem ao gestor tomar decisão em problemas complexos, sob a ótica científica (MARINS, 2011). 

A programação matemática, também conhecida como programação linear esta relacionada com modelos 

matemáticos desenvolvidos e programados em computadores. A programação linear utiliza a ciência matemática 

aplicada que utiliza algoritmos, modelos estatísticos, geoestatísticos e matemáticos a fim de proporcionar à tomada de 

decisão adequada à melhor gestão dos recursos. É utilizada para analisar problemas complexos reais, com o objetivo de 

otimizar seus recursos. (REHFELDT, 2009; LIMA et.al, 2011; MARINS, 2011).  

Ermes Silva et al. (1998) afirma que a programação linear é uma das técnicas mais utilizadas em problemas da 

PO, em que o modelo matemático é composto de uma função-objetivo e restrições técnicas ou grupo de inequações 

sempre lineares. 

O modelo de Programação Linear visa determinar: 

"[...] o valor ótimo de uma função linear, dado um conjunto de restrições lineares de 

natureza estrita e não estrita. É, pois, um modelo matemático de programação linear, o qual 

é composto de uma função-objetivo e de restrições técnicas representadas por um grupo de 

inequações também lineares. A função-objetivo mede a eficiência e desempenho do 

sistema. As restrições garantem que essas soluções estão de acordo com as limitações 

técnicas impostas pelo sistema. Existem ainda outras restrições que exigem a não 

negatividade das variáveis de decisão, o que deverá acontecer sempre que a técnica de 

abordagem for à de programação linear" (FROSSARD, 2009, p. 27). 

 

Para os diferentes cenários que deverão ser otimizados (maximizados ou minimizados) os mesmos apresentarão 

uma função-objetivo e estarão sujeitos as restrições. 

As funções - objetivo podem ser visualizadas na Equação 1. 

  𝑀𝑎𝑥 𝑜𝑢 𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑  ∑  𝑛
𝑗=1 𝑉𝑖𝑗  𝑚

𝑖=1 𝑋 𝑖𝑗                                   (1) 

Em que: 

Z = função objetivo de maximização ou minimização; 𝑉 = Valor numérico que expressa à quantidade, em unidade; 𝑋 = 

identificação da variável de 𝑖 a 𝑗;  𝑖 = número de variáveis de 1 a 𝑚 ou valor da i-ésima informação; e 𝑗 = número de 

variáveis de 1 a 𝑛 ou valor da j-ésima informação.  

Para as restrições do modelo a visualização é apresentada na Equação 2. 

  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑗, 𝑡𝑒𝑚 − 𝑠𝑒: ∑  𝑚
𝑖=1 𝑋 𝑖𝑗 ≤ 𝑜𝑢 ≥  𝑉𝑖𝑗            (2) 

Em que: 

𝑉 = valor numérico que expressa à quantidade, em unidade; 𝑋 = identificação da variável de 𝑖 a 𝑗;  𝑖 = número de 

variáveis de 1 a 𝑚 ou valor da i-ésima informação; e 𝑗= número de variáveis de 1 a 𝑛 ou valor da j-ésima informação.  

A seguir são apresentadas as restrições quanto a não negatividade das variáveis visualizadas na Equação 3. 

  𝑋 𝑖𝑗 ≥ 0; 𝑖 = 1, 𝑚; 𝑗 = 1, 𝑛.                                   (3) 

Em que: 

𝑋 = a identificação da variável de 𝑖 a 𝑗;  𝑖 = valor da i-ésima informação; e 𝑗 = valor da j-ésima informação.  

 

Objetivo 

O objetivo proposto do minicurso é a determinação da solução ótima, para um cenário de movimentação de 

cargas de produtos de empreendimentos agrossilvipastoris até as indústrias de beneficiamento ou processamento. O 

emprego de ferramentas logísticas para o cenário proposto visa à minimização dos custos do transporte de carga 

rodoviário. O uso de programação matemática viabilizará as tomadas de decisão e, por conseguinte espera-se a redução 

nos custos do produto final agropecuário e florestal.   

 

Simulação do Cenário 

Em uma região hipotética, em um raio de 500 quilômetros estão contidos quatro (4) empreendimentos de iLPF 

que produzem Eucalipto (Eucalyptus urograndis) para geração de biomassa, Soja (Glycine max) para produção de óleo 

e Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus) para atividade de corte visando produção de carne.  

Nesta região estão presentes cinco (5) indústrias de processamento ou beneficiamento de produtos advindos de 

iLPF, sendo elas: (i) duas unidades de Indústrias de processamento de Soja com a caldeira da esmagadora movida pela 

biomassa de Eucalipto; (ii) uma unidade de Frigorífico de processamento de Boi Gordo; (iii) uma unidade de Frigorífico 

de processamento de Boi Gordo utilizando parte da fonte de energia produzida através da biomassa de Eucalipto 

(Termoelétrica); e uma unidade de Indústria de Beneficiamento de Eucalipto para a produção de Briquetes (Biomassa 

Florestal).  

Todos os empreendimentos (4) e indústrias (5) de processamento e/ou beneficiamento são apresentados a seguir 

na Figura 1, com indicações de quantidade de produção diária (para empreendimento iLPF) e de processamento (para as 

indústrias). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(matem%C3%A1tica)
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Figura 1 – Layout dos Empreendimentos e Indústrias com descrições e quantitativos de Eucalipto(Eucalyptus 

urograndis), Soja(Glycine max) e Boi Nelore(Bos taurus indicus). 

Os Empreendimentos de iLPF conforme propostos na simulação com suas respectivas descrições e quantitativos 

de produção  estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Layout dos Empreendimentos iLPF com descrições e quantitativos de produções diárias de Eucalipto 

(Eucalyptus urograndis), Soja (Glycine max) e Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus). 

Layout do Empreendimento  

de Produção 

Descrição do Empreendimento Quantitativo e Produção do 

Empreendimento 

freepik,(2016). 

 

Integração  

Floresta - Lavoura - Pecuária 

 

Produção de Eucalipto, Soja e 

Boi Gordo 

 

Eucalipto: 250 m³ * dia-1 

 

Soja: 610 Sc * dia-1 

 

Boi Gordo:  

320 kg Vivo* dia-1 

 
freepik,(2016). 

 

Integração  

Floresta - Pecuária 

 

 

Produção de Eucalipto e  

Boi Gordo 

 

 

Eucalipto: 470 m³ * dia-1 

 

 

Boi Gordo:  

650 kg Vivo* dia-1 

 
freepik,(2016). 

 

Integração  

Lavoura - Pecuária 

 

Produção de Soja e  

Boi Gordo  

 

 

Soja: 880 Sc * dia-1 

 

 

Boi Gordo:  

530 kg Vivo* dia-1 
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freepik,(2016) 

 

Integração  

Floresta - Lavoura 

 

 

Produção de Eucalipto e  

Soja 

 

 

Eucalipto: 350 m³ * dia-1 

 

 

Soja: 950 Sc * dia-1 

 

Toda a matéria - prima produzida advinda de empreendimentos de iLPF: Eucalipto (Eucalyptus urograndis), 

Soja (Glycine max) e Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus) deverão ser transportados às indústrias de 

processamento simuladas no cenário proposto e suas respectivas descrições e quantitativos de processamento diário 

apresentados conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 – Layout das indústrias com descrições e quantitativos de processamentos diários de Eucalipto (Eucalyptus 

urograndis), Soja (Glycine max) e Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus). 

 

Layout das Indústrias de 

Processamento  

Descrição da  

Indústria 

Quantitativo de 

Processamento 

  
freepik,(2016). 

 

Indústria de  

processamento de  

Soja com a caldeira  

da esmagadora movida  

 pela biomassa de 

Eucalipto. 

 

 

Eucalipto: 230 m³ * dia-1 

 

 

Soja: 1150 Sc * dia-1 

 

 

 
freepik,(2016). 

 

 

 

Frigorífico de  

processamento de  

Boi Gordo 

 

 

 

 

Boi Gordo:  

850 kg Vivo* dia-1 

  
freepik,(2016). 

 

Frigorífico de  

processamento de  

Boi Gordo utilizando  

parte da fonte de energia 

produzida através da 

biomassa de Eucalipto 

(Termoelétrica)  

 

 

 

Eucalipto: 220 m³ * dia-1 

 

 

Boi Gordo:  

650 kg Vivo* dia-1 

 
freepik,(2016). 

 

 

Indústria de  

Beneficiamento  

de Eucalipto para a 

produção de Briquetes 

(Biomassa Florestal)  

 

 

 

 

 

Eucalipto: 450 m³ * dia-1 
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freepik,(2016). 

 

Indústria de  

processamento de  

Soja com a caldeira  

da esmagadora movida  

 pela biomassa de 

Eucalipto 

 

 

 

Eucalipto: 170 m³ * dia-1 

 

 

Soja: 1290 Sc * dia-1 

 

Construção do Modelo Matemático  

A partir da simulação apresentada foi elaborado um modelo matemático de minimização dos custos do transporte 

de carga rodoviário estruturado por meio da pesquisa operacional como ferramenta logística, aplicando-se programação 

linear, com intuito de viabilizar a tomada de decisão adequada ao cenário proposto permitindo a solução ótima para 

transporte de produtos entre origens e destinos distintos com expectativa de redução dos custos gerados pela atividade 

que incidem no produto final.   

 Para construção do modelo matemático com o emprego de Programação Linear através de uma técnica 

denominada método Simplex são apresentados passos visando ao a implementação, desenvolvimento e análise do 

problema.  

Os passos são apresentados a seguir.  

 

1º Passo: Definir as variáveis de Produção. 

 
 

Visando verificar a totalidade de produção dos Empreendimentos iLPF A, B, C e D com os quantitativos diários 

de Eucalipto (Eucalyptus urograndis), Soja (Glycine max) e Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus) a Tabela 3 é 

apresentada. 

 

Tabela 3 – Produção total diária dos empreendimentos.  

Empreendimentos 
Eucalipto (m³) 

(Eucalyptus urograndis) 

Soja (Sc) 

(Glycine max) 

Boi Gordo Raça Nelore (kg) 

(Bos taurus indicus) 

Emp. A 250 610 320 

Emp. B 470 0 650 

Emp. C 0 880 530 

Emp. D 350 950 0 

TOTAL 1070 2440 1500 

 

2º Passo: Definir as variáveis de Processamento.  

Empreendimento A 

Produção diária: 250 m³ de Eucalipto  

                           610 Sc de Soja 

                           320 kg de Boi Gordo 

 

 

 

Empreendimento B 

Produção diária: 470 m³ de Eucalipto  

                               0 Sc de Soja 

                           650 kg de Boi Gordo  

 

 

Empreendimento C 

Produção diária:     0 m³ de Eucalipto  

                           880 Sc de Soja 

                           530 kg de Boi Gordo  

 

 

 

Empreendimento D 

Produção diária: 350 m³ de Eucalipto  

                           950 Sc de Soja 

                               0 kg de Boi Gordo  
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Visando verificar a totalidade de capacidade das Indústrias E, F, G, H e I e seus quantitativos de processamentos 

diários de Eucalipto (Eucalyptus urograndis), Soja (Glycine max) e Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus) a 

Tabela 4 é apresentada. 

 

Tabela 4 – Processamento total diário das indústrias.  

Indústrias 
Eucalipto (m³) 

(Eucalyptus urograndis) 

Soja (Sc) 

(Glycine max) 

Boi Gordo Raça Nelore (kg) 

(Bos taurus indicus) 

Ind. E 230 1150 0 

Ind. F 0 0 850 

Ind. G 220 0 650 

Ind. H 450 0 0 

Ind. I 170 1290 0 

TOTAL 1070 2440 1500 

 

3º Passo: Verificar se o problema proposto é balanceado. 

 

Os valores de produção e processamento são equivalentes conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Processamento total diário das indústrias.  

Indústrias 
Total Produzido pelos 

Empreendimentos 

Total Processado pelas 

Indústrias 

Equivalentes 

Balanceados 

Eucalipto  

(Eucalyptus urograndis) 
1070 (m³) 1070 (m³) Sim 

Soja  

(Glycine max) 
2440 (Sc) 2440 (Sc) Sim 

Boi Gordo Raça Nelore  

(Bos taurus indicus) 
1500 (kg) 1500 (kg) Sim 

 

Entende-se problema balanceado como sendo aquele em que os valores das variáveis de produção são 

equivalentes aos valores das variáveis de processamento.  

 

4º Passo: Elaborar a rede de transporte para o problema proposto. 

 

A rede de transporte é definida como a interligação entre o binômio origens ( 𝑖 ), neste caso os Empreendimentos 

A, B, C e D a todos os destinos ( 𝑗 ), neste caso as indústrias E, F, G, H e I.  Os produtos transportados serão designados 

Indústria E 

Processamento diário: 230 m³ de Eucalipto  

                                     1150 Sc de Soja 

                                     0 kg de Boi Gordo 

 

Indústria F 

Processamento diário: 0 m³ de Eucalipto  

                                    0 Sc de Soja 

                                  850 kg de Boi Gordo  

 

 

Indústria G 

Processamento diário: 220 m³ de Eucalipto  

                                     0 Sc de Soja 

                                   650 kg de Boi Gordo  

 

 

Indústria H 

Processamento diário: 450 m³ de Eucalipto  

                                     0 Sc de Soja 

                                     0 kg de Boi Gordo 

 

Indústria I 

Processamento diário: 170 m³ de Eucalipto  

                                     1290 Sc de Soja 

                                      0 kg de Boi Gordo  
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pelas letras do alfabeto: “𝑢” - Floresta (Eucalipto), “𝑤” - Lavoura (Soja) e “𝑦” - Pecuária (Boi Gordo), conforme 

apresentado na Figura 2.  

 

 
Figura 2 – Rede de transporte entre Empreendimentos A, B, C e D até as Indústrias E, F, G, H e I, para transporte de 

“𝑢” - Floresta (Eucalipto), “𝑤” - Lavoura (Soja) e “𝑦” - Pecuária (Boi Gordo). 

 

As redes de transporte das variáveis para a construção da função-objetivo seriam: 

 

(𝑋𝑖𝑗,𝑝 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜:  𝑋 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑖 = 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑗 = 

𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑒 𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 
 

Eucalipto (Eucalyptus urograndis) 

 

𝑋𝐴𝐸𝑢 + 𝑋𝐴𝐹𝑢 +  𝑋𝐴𝐺𝑢 +  𝑋𝐴𝐻𝑢 +  𝑋𝐴𝐼𝑢 
𝑋𝐵𝐸𝑢 + 𝑋𝐵𝐹𝑢 +  𝑋𝐵𝐺𝑢 +  𝑋𝐵𝐻𝑢 +  𝑋𝐵𝐼𝑢 
𝑋𝐶𝐸𝑢 + 𝑋𝐶𝐹𝑢 +  𝑋𝐶𝐺𝑢 +  𝑋𝐶𝐻𝑢 +  𝑋𝐶𝐼𝑢 
𝑋𝐷𝐸𝑢 + 𝑋𝐷𝐹𝑢 +  𝑋𝐷𝐺𝑢 +  𝑋𝐷𝐻𝑢 +  𝑋𝐷𝐼𝑢 
Soja (Glycine max)  

 

𝑋𝐴𝐸𝑤 + 𝑋𝐴𝐹𝑤 +  𝑋𝐴𝐺𝑤 +  𝑋𝐴𝐻𝑤 +  𝑋𝐴𝐼𝑤 
𝑋𝐵𝐸𝑤 + 𝑋𝐵𝐹𝑤 +  𝑋𝐵𝐺𝑤 +  𝑋𝐵𝐻𝑤 +  𝑋𝐵𝐼𝑤 
𝑋𝐶𝐸𝑤 + 𝑋𝐶𝐹𝑤 +  𝑋𝐶𝐺𝑤 +  𝑋𝐶𝐻𝑤 +  𝑋𝐶𝐼𝑤 
𝑋𝐷𝐸𝑤 + 𝑋𝐷𝐹𝑤 +  𝑋𝐷𝐺𝑤 +  𝑋𝐷𝐻𝑤 +  𝑋𝐷𝐼𝑤 
 

Boi Nelore (Bos taurus indicus) 

 

𝑋𝐴𝐸𝑦 + 𝑋𝐴𝐹𝑦 +  𝑋𝐴𝐺𝑦 +  𝑋𝐴𝐻𝑦 +  𝑋𝐴𝐼𝑦 
𝑋𝐵𝐸𝑦 + 𝑋𝐵𝐹𝑦 +  𝑋𝐵𝐺𝑦 +  𝑋𝐵𝐻𝑦 +  𝑋𝐵𝐼𝑦 
𝑋𝐶𝐸𝑦 + 𝑋𝐶𝐹𝑦 +  𝑋𝐶𝐺𝑦 +  𝑋𝐶𝐻𝑦 +  𝑋𝐶𝐼𝑦 
𝑋𝐷𝐸𝑦 + 𝑋𝐷𝐹𝑦 +  𝑋𝐷𝐺𝑦 +  𝑋𝐷𝐻𝑦 +  𝑋𝐷𝐼𝑦 
 

5º Passo: Elaborar função-objetivo a partir dos valores de custos 𝑉𝑐(𝑖𝑗, 𝑝). 

 

 A função objetivo é definida a partir dos valores dos custos por quilometragem total percorrida entre 𝑖𝑗 para o 

produto 𝑝 (unidade por km) para o transporte dos produtos advindos do iLPF, entre o binômio origens ( 𝑖 ), neste caso 

os Empreendimentos A, B, C e D a todos os destinos ( 𝑗 ), neste caso as indústrias E, F, G, H e I.  Os valores dos 

produtos transportados designados pelas letras do alfabeto: “𝑢” - Floresta (Eucalipto), “𝑤” - Lavoura (Soja) e “𝑦” - 

Pecuária (Boi Gordo), estão apresentados a seguir na Tabela 6, em um raio proposto de 500 km. 
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Tabela 6 – Custo diário em (R$) por trecho dos Empreendimentos (i) para Indústrias (j). 

𝑽𝒄 (𝒊𝒋 , 𝒑) 

R$/km total 

Ind. E Ind. F Ind. G Ind. H Ind. I 

Eucalipto (Eucalyptus urograndis) 

Emp. A 1479 942 1006 2200 1334 

Emp. B 1293 889 962 1195 940 

Emp. C 1776 1502 1528 1969 1160 

Emp. D 1529 1994 2061 2073 1539 

 Soja (Glycine max) 

Emp. A 2188 2016 1439 1371 1244 

Emp. B 1879 1687 1614 2050 879 

Emp. C 1951 1035 840 1231 1546 

Emp. D 922 1915 1246 1472 1484 

 Boi Gordo Raça Nelore (Bos taurus indicus) 

Emp. A 2137 1920 1297 1952 1721 

Emp. B 1255 1529 1919 1467 2117 

Emp. C 1085 1736 914 1926 1318 

Emp. D 1419 1228 1415 1195 861 

 

A função-objetivo que expressa os valores de custo entre o binômio origem (𝑖) e destino (𝑗), para cada 

produto transportado (p) é apresentado conforme Equação 4. 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑍 =   (4) 
 

! Para Eucalipto (Eucalyptus urograndis) 

1479 𝑋𝐴𝐸𝑢 + 942 𝑋𝐴𝐹𝑢      +  1006 𝑋𝐴𝐺𝑢  +  2200 𝑋𝐴𝐻𝑢  +  1334 𝑋𝐴𝐼𝑢   

1293 𝑋𝐵𝐸𝑢 + 889 𝑋𝐵𝐹𝑢      +  962 𝑋𝐵𝐺𝑢    +  1195 𝑋𝐵𝐻𝑢  +  940 𝑋𝐵𝐼𝑢 
1776 𝑋𝐶𝐸𝑢 + 1502 𝑋𝐶𝐹𝑢    +  1528 𝑋𝐶𝐺𝑢  +  1969 𝑋𝐶𝐻𝑢  +  1160 𝑋𝐶𝐼𝑢 
1529 𝑋𝐷𝐸𝑢 + 1994 𝑋𝐷𝐹𝑢   +  2061 𝑋𝐷𝐺𝑢  +  2073 𝑋𝐷𝐻𝑢  +  1539 𝑋𝐷𝐼𝑢 

 

    ! Para Soja (Glycine max)  
2188 𝑋𝐴𝐸𝑤 + 2016 𝑋𝐴𝐹𝑤   +  1439 𝑋𝐴𝐺𝑤 +  1371 𝑋𝐴𝐻𝑤 +  1244 𝑋𝐴𝐼𝑤 
1879 𝑋𝐵𝐸𝑤 + 1687 𝑋𝐵𝐹𝑤   +  1614 𝑋𝐵𝐺𝑤 +  2050 𝑋𝐵𝐻𝑤 +  879 𝑋𝐵𝐼𝑤 
1951 𝑋𝐶𝐸𝑤 + 1035 𝑋𝐶𝐹𝑤   +  840 𝑋𝐶𝐺𝑤    +  1231 𝑋𝐶𝐻𝑤  +  1546 𝑋𝐶𝐼𝑤 
922 𝑋𝐷𝐸𝑤   + 1915 𝑋𝐷𝐹𝑤   +  1246 𝑋𝐷𝐺𝑤 +  1472 𝑋𝐷𝐻𝑤 +  1484 𝑋𝐷𝐼𝑤 
 

! Para Boi Nelore (Bos taurus indicus) 

2137 𝑋𝐴𝐸𝑦 + 1920 𝑋𝐴𝐹𝑦    +  1297 𝑋𝐴𝐺𝑦   +  1952 𝑋𝐴𝐻𝑦  +  1721 𝑋𝐴𝐼𝑦 
1255 𝑋𝐵𝐸𝑦 + 1529 𝑋𝐵𝐹𝑦    +  1919 𝑋𝐵𝐺𝑦   +  1467 𝑋𝐵𝐻𝑦  +  2117 𝑋𝐵𝐼𝑦 
1085 𝑋𝐶𝐸𝑦 + 1736 𝑋𝐶𝐹𝑦    +  914 𝑋𝐶𝐺𝑦      +  1926 𝑋𝐶𝐻𝑦  +  1318 𝑋𝐶𝐼𝑦 
1419 𝑋𝐷𝐸𝑦 + 1228 𝑋𝐷𝐹𝑦    +  1415 𝑋𝐷𝐺𝑦  +  1195 𝑋𝐷𝐻𝑦  +  861 𝑋𝐷𝐼𝑦 
 

6º Passo: Elaborar as restrições dos empreendimentos (𝑖) A, B, C e D. 

 

As restrições dos empreendimentos A, B, C e D são elaboradas a partir dos valores MÁXIMOS de produção 

diário (𝑖) para cada um dos produtos (𝑝 = 𝑢; 𝑤; 𝑦) conforme a Equação 5. 

                                      

! Para Empreendimento A 

 𝑋𝐴𝐸𝑢 + 𝑋𝐴𝐹𝑢    +  𝑋𝐴𝐺𝑢  +  𝑋𝐴𝐻𝑢  +  𝑋𝐴𝐼𝑢    ≤ 250                (5)               
𝑋𝐴𝐸𝑤 + 𝑋𝐴𝐹𝑤   +  𝑋𝐴𝐺𝑤 +  𝑋𝐴𝐻𝑤 +  𝑋𝐴𝐼𝑤    ≤     0 
𝑋𝐴𝐸𝑦 + 𝑋𝐴𝐹𝑦    +  𝑋𝐴𝐺𝑦  +  𝑋𝐴𝐻𝑦   +  𝑋𝐴𝐼𝑦    ≤  530 

 

! Para Empreendimento B 

𝑋𝐵𝐸𝑢 + 𝑋𝐵𝐹𝑢    +  𝑋𝐵𝐺𝑢  +  𝑋𝐵𝐻𝑢  +  𝑋𝐵𝐼𝑢     ≤ 610 
𝑋𝐵𝐸𝑤 + 𝑋𝐵𝐹𝑤  +  𝑋𝐵𝐺𝑤 +  𝑋𝐵𝐻𝑤 +  𝑋𝐵𝐼𝑤    ≤ 650 
𝑋𝐵𝐸𝑦 + 𝑋𝐵𝐹𝑦    +  𝑋𝐵𝐺𝑦  +  𝑋𝐵𝐻𝑦  +  𝑋𝐵𝐼𝑦     ≤ 350 

 

! Para Empreendimento C 

𝑋𝐶𝐸𝑢 + 𝑋𝐶𝐹𝑢    +  𝑋𝐶𝐺𝑢  +  𝑋𝐶𝐻𝑢   +  𝑋𝐶𝐼𝑢     ≤ 320 
𝑋𝐶𝐸𝑤 + 𝑋𝐶𝐹𝑤   +  𝑋𝐶𝐺𝑤 +  𝑋𝐶𝐻𝑤  +  𝑋𝐶𝐼𝑤    ≤     0 
𝑋𝐶𝐸𝑦 + 𝑋𝐶𝐹𝑦    +  𝑋𝐶𝐺𝑦  +  𝑋𝐶𝐻𝑦   +  𝑋𝐶𝐼𝑦     ≤  950 



Ferramentas logísticas aplicadas ao transporte...   119 

 

! Para Empreendimento D 

𝑋𝐷𝐸𝑢 + 𝑋𝐷𝐹𝑢   +  𝑋𝐷𝐺𝑢  +  𝑋𝐷𝐻𝑢  +  𝑋𝐷𝐼𝑢     ≤ 470 
𝑋𝐷𝐸𝑤 + 𝑋𝐷𝐹𝑤  +  𝑋𝐷𝐺𝑤 +  𝑋𝐷𝐻𝑤 +  𝑋𝐷𝐼𝑤    ≤ 880 

𝑋𝐷𝐸𝑦 + 𝑋𝐷𝐹𝑦   +  𝑋𝐷𝐺𝑦  +  𝑋𝐷𝐻𝑦   +  𝑋𝐷𝐼𝑦    ≤      0 
 

7º Passo: Elaborar as restrições das indústrias (𝑗) E, F, G, H, I.  

 

As restrições das indústrias E, F, G, H, I, são elaboradas a partir dos valores MÁXIMOS de processamento 

diário (𝑗) para cada um dos produtos (𝑝 = 𝑢; 𝑤; 𝑦) conforme a Equação 6. 

 

! Para Indústria E 

𝑋𝐴𝐸𝑢  +  𝑋𝐵𝐸𝑢  +  𝑋𝐶𝐸𝑢  +  𝑋𝐷𝐸𝑢 ≥  230                        (6) 
𝑋𝐴𝐸𝑤 +  𝑋𝐵𝐸𝑤 +  𝑋𝐶𝐸𝑤 +  𝑋𝐷𝐸𝑤 ≥  1150 
𝑋𝐴𝐸𝑦  +  𝑋𝐵𝐸𝑦  +  𝑋𝐶𝐸𝑦  +  𝑋𝐷𝐸𝑦 ≥  0 

 

! Para Indústria F 

𝑋𝐴𝐹𝑢 +  𝑋𝐵𝐹𝑢  +  𝑋𝐶𝐹𝑢 +  𝑋𝐷𝐹𝑢   ≥  0  
𝑋𝐴𝐹𝑤 +  𝑋𝐵𝐹𝑤 +  𝑋𝐶𝐹𝑢 +  𝑋𝐷𝐹𝑤  ≥  0 
𝑋𝐴𝐹𝑦 +  𝑋𝐵𝐹𝑦   +  𝑋𝐶𝐹𝑦 +  𝑋𝐷𝐹𝑦   ≥  850 

 

 ! Para Indústria F 
𝑋𝐴𝐺𝑢 +  𝑋𝐵𝐺𝑢  +  𝑋𝐶𝐺𝑢  +  𝑋𝐷𝐺𝑢   ≥ 220 
𝑋𝐴𝐺𝑤 +  𝑋𝐵𝐺𝑤 +  𝑋𝐶𝐺𝑤 +  𝑋𝐷𝐺𝑤  ≥  0 
𝑋𝐴𝐺𝑦 +  𝑋𝐵𝐺𝑦   +  𝑋𝐶𝐺𝑦  +  𝑋𝐷𝐺𝑦  ≥  650 

 

! Para Indústria G 
𝑋𝐴𝐻𝑢  +  𝑋𝐵𝐻𝑢 +  𝑋𝐶𝐻𝑢  +  𝑋𝐷𝐻𝑢   ≥ 450 
𝑋𝐴𝐻𝑤 +  𝑋𝐵𝐻𝑤 +  𝑋𝐶𝐻𝑤 +  𝑋𝐷𝐻𝑤  ≥  0 
𝑋𝐴𝐻𝑦  +  𝑋𝐵𝐻𝑦  +  𝑋𝐶𝐻𝑦  +  𝑋𝐷𝐻𝑦   ≥  0 
 

! Para Indústria H 
𝑋𝐴𝐼𝑢  +  𝑋𝐵𝐼𝑢  +  𝑋𝐶𝐼𝑢 +  𝑋𝐷𝐼𝑢  ≥  170 
𝑋𝐴𝐼𝑤 +  𝑋𝐵𝐼𝑤 +  𝑋𝐶𝐼𝑢 +  𝑋𝐷𝐼𝑤  ≥ 1290 
𝑋𝐴𝐼𝑦  +  𝑋𝐵𝐼𝑦  +  𝑋𝐶𝐼𝑦 +  𝑋𝐷𝐼𝑦   ≥  0 

 

8º Passo: Elaborar as restrições de não negatividades para todas as variáveis.  

As restrições de não negatividades são aplicadas a todas as variáveis dos empreendimentos (𝑖 = 𝐴;  𝐵;  𝐶;  𝐷) e 

das indústrias (𝑗 =  𝐸;  𝐹;  𝐺;  𝐻;  𝐼) para cada um dos produtos (𝑝 = 𝑢; 𝑤; 𝑦) conforme a Equação 7. 

𝑋𝐴𝐸𝑢 ≥ 0                                     (7) 

𝑋𝐵𝐸𝑢 ≥ 0 

𝑋𝐶𝐸𝑢 ≥ 0 
 

[...] 

 

𝑋𝐷𝐼𝑦 ≥ 0 

Aplicação Prática no software LINDO 

 Apresenta-se o desenvolvimento deste cenário simulado com rotinas adaptadas ao software LINDO, versão 

“DEMO”, sendo todo o roteiro didático para análise expresso a seguir: 

Objetivo do Cenário Proposto – Propõe-se a minimização dos custos do transporte rodoviário de carga de 

produtos de empreendimentos agrossilvipastoris até as indústrias de beneficiamento ou processamento.  

 

! Passo 1: Minimização da Função Objetivo (Z) 

 

Min 

 

1479 XAEu +  942 XAFu + 1006 XAGu  + 2200 XAHu + 1334 XAIu   

1293 XBEu +  889 XBFu +  962 XBGu  + 1195 XBHu +  940 XBIu 

1776 XCEu + 1502 XCFu + 1528 XCGu  + 1969 XCHu + 1160 XCIu 

1529 XDEu + 1994 XDFu + 2061 XDGu  + 2073 XDHu + 1539 XDIu 

                                             

2188 XAEw + 2016 XAFw  + 1439 XAGw + 1371 XAHw + 1244 XAIw 

1879 XBEw + 1687 XBFw  + 1614 XBGw + 2050 XBHw +  879 XBIw 

1951 XCEw + 1035 XCFw  +  840 XCGw + 1231 XCHw + 1546 XCIw 
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 922 XDEw + 1915 XDFw  + 1246 XDGw + 1472 XDHw + 1484 XDIw 

 

2137 XAEy + 1920 XAFy  + 1297 XAGy + 1952 XAHy + 1721 XAIy 

1255 XBEy + 1529 XBFy  + 1919 XBGy + 1467 XBHy + 2117 XBIy 

1085 XCEy + 1736 XCFy  +  914 XCGy + 1926 XCHy + 1318 XCIy 

1419 XDEy + 1228 XDFy  + 1415 XDGy + 1195 XDHy +  861 XDIy 

 

! Passo 2: Restrições dos empreendimentos (i) A, B, C e D. 

 

st 

 

XAEu + XAGu + XAHu + XAIu < 250 

XBEu + XBGu + XBHu + XBIu < 470 

XDEu + XDGu + XDHu + XDIu < 350 

 

XAEw + XAIw < 610 

XCEw + XCIw < 880 

XDEw + XDIw < 950 

 

XAFy + XAGy < 320 

XBFy + XBGy < 650 

XCFy + XCGy < 530 

 

! Passo 2: Restrições das indústrias (j) E, F, G, H, I.  

 

XAEu + XBEu + XDEu > 230 

XAGu + XBGu + XDGu > 220 

XAHu + XBHu + XDHu > 450 

XAIu + XBIu + XDIu > 170 

 

XAEw + XCEw + XDEw > 1150 

XAIw + XCIw + XDIw > 1290 

 

XAFy + XBFy + XCFy > 850 

XAGy + XBGy + XCGy > 650 

 

! Passo 3: Restrições de não negatividades.  

 

XAEu > 0 XAGw > 0 

XAFu > 0 XAHw > 0 

XAGu > 0 XAIw > 0 

XAHu > 0 XBEw > 0 

XAIu > 0 XBFw > 0 

XBEu > 0 XBGw > 0 

XBFu > 0 XBHw > 0 

XBGu > 0 XBIw > 0 

XBHu > 0  

XBIu > 0 XCEw > 0 

XCEu > 0 XCFw > 0 

XCFu > 0 XCGw > 0 

XCGu > 0 XCHw > 0 

XCHu > 0 XCIw > 0 

XCIu > 0 XDEw > 0 

XDEu > 0 XDFw > 0 

XDFu > 0 XDGw > 0 

XDGu > 0 XDHw > 0 

XDHu > 0 XDIw > 0 

XDIu > 0 XAEy > 0 

XAEw > 0 XAFy > 0 

XAFw > 0 XAGy > 0 

XAHy > 0 XCGy > 0 

XAIy > 0 XCHy > 0 

XBEy > 0 XCIy > 0 

XBFy > 0 XDEy > 0 

XBGy > 0 XDFy > 0 

XBHy > 0 XDGy > 0 
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XBIy > 0 XDHy > 0 

XCEy > 0 XDIy > 0 

XCFy > 0  

 

! Passo 4: Finalização do Problema 

end 

 

Solução ótima e tomada de decisão 

 

A solução ótima proposta a partir da Programação Matemática pelo Método Simplex (Programação Linear) 

determinou o valor de R$ 6.448.370,00 correspondente ao menor custo de transporte para um cenário de movimentação 

de cargas de produtos de empreendimentos de iLPF até as indústrias de processamento, conforme Tabela7 a seguir. 

  

Tabela 7 – Minimização e seleção de origens (𝑖) e destinos (𝑗) para produtos (𝑝) de iLPF 

Min Z = R$ 6.448.370,00 

Floresta: Eucalipto Lavoura: Soja Pecuária: Boi Gordo 

𝑿(𝒊𝒋, 𝒑) 𝑉(𝑖𝑗, 𝑝) 𝑋(𝑖𝑗, 𝑝) 𝑉(𝑖𝑗, 𝑝) 𝑋(𝑖𝑗, 𝑝) 𝑉(𝑖𝑗, 𝑝) 

𝑿𝑨𝑮𝒖 220 XAIw 610 XAFy 200 

𝑿𝑨𝑰𝒖 30 XCEw 200 XAGy 120 

𝑿𝑩𝑯𝒖 450 XCIw 680 XBFy 650 

𝑿𝑩𝑰𝒖 20 XDEw 950 XCGy 530 

𝑿𝑫𝑬𝒖 230     

𝑿𝑫𝑰𝒖 120     

TOTAL “𝒖” 1070 TOTAL “𝑤” 2440 TOTAL “𝑦” 1500 

A partir do emprego de ferramentas logísticas para o cenário proposto foi determinada a rede de transporte 

ótima.  A Figura 3 exemplifica as origens (𝑖 - Empreendimentos A, B, C e D) e os destinos (𝑗 - Indústrias E, F, G, H e I) 

selecionados para o produto “𝑢” Eucalipto (Eucalyptus urograndis), sendo eliminadas somente as linhas pontilhadas 

por se tratarem de um binômio “origem – destino” descartado.     

 

 
Figura 3 – Rede de transporte entre Empreendimentos A, B, C e D até as Indústrias E, F, G, H e I, para transporte de 

“𝑢” – Eucalipto (Eucalyptus urograndis). 

 

  Ao final do minicurso proposto espera-se que o mesmo proporcione o aprendizado introdutório visando à 

utilização de ferramentas logísticas para facilitar as tomadas de decisão dos gestores agropecuários e florestais. Busca-

se facilitar a gestão dos empreendimentos propostos, bem como auxiliar na qualidade das informações logísticas. 
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Conclusão 

 

As conclusões acerca do minicurso proposta foram elencadas a seguir:  

 

 O Método Simplex apresentou eficácia para a determinação da solução ótima de minimização de 

custos de transporte rodoviário de cargas;  

 A solução factível foi determinada e as variáveis ótimas selecionadas;  

 A manipulação e interface gráfica do software LINDO, versão DEMO, é de fácil compreensão e 

utilização para iniciantes em programação matemática; e 

 As origens e destinos selecionados foram indicados pelo software e a quantidade (volume) 

transportada determinada pela solução ótima foi apresentada. 
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Integração entre a Lavoura, a Pecuária e a Floresta: Ciência e Arte 

 

Roberta A. Carnevalli; Maurel Behling; Helio Tonini; Jorge Lulu; Admar J. Coletti; Luciano S. Shiratsuchi 

 

Resumo: A arte de integrar os diversos componentes da produção agrícola é marcada pela alta necessidade de 

conhecimentos específicos sobre a resposta de cada componente obtida isoladamente e a interação entre eles, quando 

todos são unidos no tempo e no espaço. O sucesso é baseado no equilíbrio. Quando a necessidade de fatores de 

crescimento de cada componente é suprida no tempo e em quantidades suficientes, o equilíbrio ecológico é atendido e a 

eficiência global do sistema é alcançada. É preciso reconhecer que cada componente apresenta uma eficiência 

individual. Entretanto, em cultivos consorciados, a eficiência individual pode ser reduzida, mas a eficiência global do 

sistema deverá ser aumentada. Privilegiar um componente em detrimento de outro, pode melhorar a eficiência 

individual do beneficiado, mas certamente a eficiência individual do outro será reduzida. Contudo, a eficiência global 

poderá ser mantida e até melhorada. O desequilíbrio ocorre quando a eficiência global é reduzida em função de decisões 

errôneas que prejudiquem todos os componentes ao mesmo tempo. Para que o equilíbrio seja mantido, conhecer as 

necessidades e demandas de cada componente, considerando as necessidades e demandas do produtor rural, é 

fundamental no processo. Neste capítulo, foram elucidadas e discutidas ações e interferências nos cultivos consorciados 

e tomadas de decisão, baseadas em conhecimentos científicos e práticos atuais, na busca pelo equilíbrio. 

 

Palavras chaves: árvores, bovinos, transmissividade, manejo, pastejo, solo 

 

Abstract: The art of integrating the various components of agricultural production is marked by high need for specific 

knowledge about each component of response obtained separately and the interaction between them, as all are united in 

time and space. The success is based on a balance. When the need of growth factors of each component is supplied in 

sufficient time and quantity, the ecological balance is met and the overall efficiency of the system is achieved. We must 

recognize that each component has an individual efficiency, but when grown in a consortium, the individual efficiency 

can be reduced, but the overall efficiency of the system should be increased. Privileging one component over the other, 

can improve the efficiency of individual benefit, but certainly the individual efficiency of the other will be reduced and 

the overall efficiency maintained. Imbalance occurs when the overall efficiency is reduced due to erroneous decisions 

which affect all components at the same time. So that the balance is maintained, meet the needs and demands of each 

component, considering the needs and demands of the farmers are keys in the process. In this chapter, were elucidated 

and discussed, actions and interference in intercropping and decision-making based on scientific knowledge and current 

practice in the search for balance. 

 

Keywords: trees, bovines, grazing, transmissivity, management, soil  

 

Introdução 

A agropecuária tradicional passa por grandes transformações e as novas práticas culturais têm como objetivo 

aumentar e diversificar a produção por meio da utilização sustentável dos recursos naturais, baseadas em conservação 

de solo e ambiente, maximizando o uso dos recursos e a produção agropecuária, trata-se da abordagem de intensificação 

sustentável (GARNETT et al., 2013). Neste aspecto, a estratégia de integração lavoura-pecuária-floresta nas suas 

diferentes modalidades (ILP, IPF, ILF e ILPF) se torna cada vez mais importante pela dificuldade dos pecuaristas em 

investir na reforma de pastagens e pela complexidade que os agricultores encontram na recuperação do potencial 

produtivo das lavouras, principalmente em razão de problemas relacionados com a redução da matéria orgânica do solo 

e com a ocorrência de pragas. A ILPF foi planejada para explorar sinergismos e propriedades emergentes, frutos de 

interações entre os compartimentos solo-planta-animal-atmosfera de áreas que integram atividades de produção 

agrícola, pecuária e florestal (MORAES et al., 2012). 

A diversidade e complexidade são propriedades inerentes aos sistemas ILPF e remetem aos primórdios da 

agricultura, não se tratando de nova tecnologia. Os atributos de sustentabilidade são únicos e se impõem na nova lógica 

de “intensificação sustentável” (GARNETT et al., 2013), exigida para o futuro da produção mundial de alimentos. O 

resultado, no âmbito de sistema, é maior que a soma das contribuições das tecnologias individuais, em que se depreende 

a aplicação do conceito de propriedades emergentes (ODUM, 1988). Enquanto, os diferentes componentes vegetais, 

árvores e culturas agrícolas, incorporam nutrientes e energia, e os animais funcionam como catalisadores ao 

introduzirem variabilidade e novas vias de fluxos de nutrientes e água, o solo é o compartimento que irá acolher, será o 

mediador e a “memória” da evolução dos processos sinérgicos envolvidos (ANGHINONI et al., 2013). 

 

Integrar para produzir 

O solo, em sistemas ILPF, é considerado o compartimento centralizador dos processos e aquele que captura as 

modificações do sistema de produção, que são, em última análise, determinadas pelo homem, quando define o manejo 

que impõe ao sistema. Deve-se considerar o sistema em sua totalidade, sem privilegiar um ou outro componente 

(agrícola, pecuário ou florestal), mas sim o seu somatório. Nessa abordagem, deve-se avaliar, além da capacidade 

produtiva do solo ao longo do tempo, a sua capacidade de fornecer nutrientes, água e oxigênio aos diferentes 

componentes do sistema. Ao definir o uso de insumos, máquinas agrícolas e o manejo dos componentes, o homem está 

interferindo, além do resultado econômico do empreendimento, nas características, nas propriedades e nos processos 

que ocorrem no solo (ANGHINONI et al., 2013). 

Há reconhecimento pelo meio científico de que os sistemas ILPF, quando manejados de forma que a 

conservação e melhoria do solo seja otimizada, são eficientes na ciclagem de nutrientes e energia (ENTZ et al., 2005) e 

mais sustentáveis (RYSCHAWY et al., 2012) e resilientes (LEMAIRE et al., 2013), características essas associadas a 

sistemas que apresentam propriedades emergentes (ODUM, 1988). Portanto, a adoção da estratégia ILPF é uma forma 
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de produzir a mesma quantidade de produto, ou até aumentar a produção, sem a necessidade de incorporar novas áreas 

ao processo produtivo, particularidade esta que tem sido denominada de efeito “poupa-terra” (KLUTHCOUSKI et al., 

2015). 

Também, a inclusão de pastagens e árvores em áreas agrícolas ou a inclusão de árvores e culturas agrícolas em 

pastagens é ferramenta útil na recuperação de áreas degradadas, bem como, um meio para garantir a sustentabilidade do 

sistema de produção. As raízes das forrageiras e das árvores exploram camadas mais profundas em ambiente 

permanentemente protegido pela cobertura vegetal, evitando as perdas de nutrientes por lixiviação e de solo por 

escorrimento superficial (MACEDO et al., 2009; BEHLING, 2015). 

Nos sistemas ILPF, a oferta de matéria orgânica do solo (MOS) é contínua, devido a presença das árvores e 

plantas forrageiras, além dos dejetos animais dispostos aleatoriamente na área, com significativas melhorias nos 

atributos químicos, físicos e microbiológicos e também no acúmulo de carbono na biomassa vegetal e no solo 

(BALBINO et al., 2011; LOSS etal., 2014). 

Por exemplo, a modalidade ILP associada ao sistema plantio direto (SPD) possibilita alta entrada de resíduo 

vegetal pelo uso de culturas e forrageira (ANGHINONI et al., 2011; LOSS et al., 2011), o que permite suportar maior 

estoque de C-orgânico total especialmente na camada de 0 -30 cm, e N na camada de 0-20 cm em relação à área sem 

pastagem no SPD (LOSS et al., 2012). 

Na ILP associada ao SPD ocorre aporte diferenciado de resíduos vegetais em relação aos sistemas puros de 

produção de grãos, tanto na superfície quanto no perfil do solo pelas raízes (SOUZA et al., 2010). Desta forma, a 

intensidade de pastejo tem grande influência na quantidade e distribuição dos dejetos excretados pelos animais. Diante 

disso, se verifica que o aporte de C e N (total e na fração particulada), tanto em superfície quanto em profundidade, será 

influenciado pela lotação animal e, por este motivo, a altura de manejo do pasto passa a ser fator de grande importância 

na dinâmica dos nutrientes e da MOS. 

O tempo é outro fator com efeito importante na avaliação de sistemas ILP, uma vez que o comportamento da 

MOS é distinto quando comparado à sistemas puramente de produção de grãos. Aumentos de até 3,47 Mg ha-1 têm sido 

observados no estoque de C após três anos, representando incremento médio anual de 1,16 Mg ha-1 ano-1, o que é 

considerado alto. Para o N, esse aumento no estoque chega a 345 kg ha-1, representando incremento anual médio de 115 

kg ha-1 ano-1 (CORAZZA et al., 1999). 

As taxas de acúmulo de C em diferentes sistemas de uso e manejo do solo, em um Latossolo Vermelho, por nove 

anos proporcionou valores intermediários no estoque de carbono orgânico quando comparado à lavoura contínua e 

pastagem (SALTON et al., 2011). Os maiores estoques de C estão relacionados com a presença de forrageiras, 

resultando na seguinte ordem decrescente de estoques de C no solo: pastagem permanente > ILP sob PD > lavoura em 

PD > lavoura em cultivo convencional (SALTON, 2005; SALTON et al., 2011, SALTON et al., 2014). A quantidade de 

carbono orgânico acumulada nos sistemas de ILP foi entre 0,60 – 0,43 Mg ha-1 ano-1, inferior aos valores entre 1,35 – 

1,03 Mg ha-1 ano-1, encontrados por Carvalho et al. (2010), também em um Latossolo Vermelho com quatro anos de 

ILP. 

Os estoques de C do solo, no Cerrado, no período de 2012–2014, aumentou 9,51 Mg ha-1 no sistema ILP e 6,72 

Mg ha-1 no sistema ILPF. O estoque de C do solo no Cerrado nativo foi de 199 Mg ha-1. Após o quinto ano com a 

agricultura em ambos os sistemas, apesar de a área experimental ter sido anteriormente ocupada por pastagens de baixa 

produtividade, o estoque de C foi menor do que o estado originário do Cerrado (PULROLNIK et al., 2015). Em outro 

estudo realizado por Macedo et al. (2015), em um período de 6 anos, o solo sob ILP também mostrou maiores valores 

de teor total de C quando comparado com os sistemas de ILPF. Segundo os autores, o sistema de ILP (integração sem 

árvores) tinha menor concorrência por luz, água e nutrientes, e proporcionou maior fonte de material orgânico para 

elevar o carbono do solo do que a pastagem combinada com árvores no sistema de ILPF. 

Embora, é importante ressaltar que a quantidade de carbono acumulado na ILPF irá depender das espécies 

utilizadas, condições edafo-climáticas e tempo de adoção do sistema (CARVALHO et al., 2010). De acordo com 

Marchão et al. (2009), a maior taxa de acúmulo de carbono em sistemas de ILP acontece nos primeiros anos de 

implantação, sendo diminuída posteriormente, o que segundo CONCEIÇÃO et al. (2013) se deve a capacidade 

específica de armazenamento de carbono que cada solo possui.  

Assim como os sistemas de ILP, os sistemas de ILPF também podem ser eficientes em aumentar a quantidade de 

carbono do solo (THANGATA; HILDEBRAND, 2012). Kumar et al. (2010) conduziram um estudo para comparar a 

densidade radicular e o estoque de carbono em um sistema IPF e pastagem, ambos com sete anos de implantação em 

Missouri, EUA. Os autores concluíram que o sistema IPF apresentou maior estoque de carbono o que foi creditado à 

maior densidade radicular. 

Além de contribuir para aumentar o estoque de C do solo, no sistema ILPF, o componente arbóreo atua na 

diminuição da energia cinética da chuva, reduz o escoamento da água, favorece a infiltração no solo (ambiente 

favorável capaz de fechar o ciclo solo-água-planta) e a recarga do lençol freático. A água armazenada no solo será 

usada pelas culturas e também irá alimentar o manancial que abastece os rios na seca, garantindo uma vazão mais 

constante (BEHLING, 2015; RIEGER et al., 2016). 

No primeiro ano de monitoramento do volume de perda de solo e o escoamento da água da chuva realizado em 

um experimento de ILPF conduzido em Sinop-MT, em um Latossolo Vermelho-Amarelo, onde foram comparados o 

solo descoberto, lavoura (sucessão soja e milho com braquiária), integração lavoura-floresta, pastagem, silvicultura 

(eucalipto) e mata nativa, o volume de água escoado foi menor no sistema de ILF quando comparado a área apenas com 

lavoura. Enquanto na sucessão de soja na safra e milho com braquiária na safrinha, o escoamento foi de 2,4% do total 

precipitado, no sistema silviagrícola, esse número foi de apenas 1,7% (RIEGER et al., 2016). Em um local onde chove 

cerca de 2.000 mm ano-1, isso representa 14 litros de água a mais infiltrados a cada metro quadrado e 140 mil litros de 

água a mais disponíveis no solo por hectare (BEHLING, 2015). 
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Na utilização da estratégia de ILPF a manutenção da cobertura do solo é constante devido a deposição de 

resíduos vegetais sobre a superfície do solo, e a presença de espécies arbóreas pode aumentar a eficiência no uso de 

nutrientes em relação aos monocultivos, pela complementaridade na adsorção desses nutrientes em diferentes camadas 

do solo, reduzindo as perdas de nutrientes por lixiviação (SEYFRIED; RAO, 1991; GARRITY et al., 1994).  

Na ILP, os benefícios físicos que as forrageiras, principalmente as gramíneas, podem proporcionar ao solo estão 

relacionadas às características do sistema radicular (MAIA et al., 2009), capaz de se desenvolver uniformemente ao 

longo do perfil do solo e atingir camadas profundas, até 1 m, como relatado por Santos et al. (2007) para Urochloa 

brizantha em Latossolo Vermelho, e também às exsudações radiculares ricas em polissacarídeos que auxiliam no 

processo de agregação (SALTON et al., 2008). Já o componente arbóreo no sistema de produção pode influenciar a 

quantidade e a disponibilidade dos nutrientes na zona de absorção radicular das culturas que estão em consórcio. 

Devido ao sistema radicular das árvores, ser mais profundo, entre 3 a 10 m de profundidade, este consegue interceptar 

os nutrientes localizados em camadas do solo pouco acessíveis às raízes das culturas agrícolas ou forrageiras e os 

disponibiliza na superfície do solo (MAURICE et al., 2010; LACLAU et al., 2013; PINHEIRO et al., 2016). 

As árvores também contribuem para aumentar a eficiência de utilização de nutrientes do sistema ILPF através da 

intensificação da ciclagem biogeoquímica. Enquanto a soja produz em média 133 kg de carbono para cada kg de fósforo 

(P) aplicado no solo, na teca (Tectona grandis) duas toneladas de C são alocados na biomassa para cada kg de P, já o 

eucalipto produz 11,6 toneladas de C para cada Kg de P aplicado ao solo (BEHLING, 2015). No geral, as árvores têm 

menor demanda absoluta ou relativa de nutrientes do que as culturas agrícolas e se manejadas adequadamente 

possibilitam uma maior eficiência de utilização das fontes de nutrientes utilizadas na adubação das culturas intercalares. 

Há uma alteração quanto a dinâmica de microrganismos no solo. A integração de culturas, pecuária e árvores 

promove uma dominância de fungos em solos de baixa fertilidade e baixo pH. A disponibilidade de P e a composição 

de cátions trocáveis (Ca+2, Mg+2, K+) são as propriedades do solo fortemente correlacionadas com as variáveis 

microbiológicas individuais e são afetadas pelo uso do solo e forma de amostragem dentro do ILPF (LISBOA et al., 

2014). 

O não declínio da produtividade das culturas anuais, após o pastejo em sistemas de ILPF, não se deve a 

capacidade das culturas em se desenvolver em solos compactados, mas sim a uma melhoria global dos solos em 

sistemas de ILPF que se estendem desde aspectos biológicos até o aumento da disponibilidade de nitrogênio 

(COLLARES et al., 2011; SOUZA et al., 2010). 

A ciclagem e o balanço de potássio em sistema ILP (soja/bovinos de corte) foram estudados por Ferreira et al. 

(2011), pela determinação das quantidades de K adicionadas e acumuladas nos diferentes compartimentos (soja, aveia 

preta mais azevém e bovinos de corte) e exportadas em um ciclo soja/pastejo (2006/07). As quantidades cicladas de K 

foram elevadas e aumentaram com a intensidade de pastejo, de 161, no tratamento sem pastejo a 284 kg ha-1, no pastejo 

intensivo, sendo, superiores às necessidades das respectivas culturas. Embora tenha ocorrido uma diminuição do 

nutriente no resíduo da pastagem (de 57 para 11 kg ha-1) com o aumento da intensidade de pastejo, mesmo assim houve 

aumento, no total ciclado, com a intensidade de pastejo, pelo aumento da quantidade de pasto que passou pelo trato 

digestivo dos animais, de 36, no pastejo leve, para 164 kg ha-1, no pastejo intensivo. Como a quantidade adicionada de 

potássio foi a mesma (49,8 kg ha-1) e a quantidade exportada pela carne mais grãos de soja variou pouco (40 no pastejo 

intenso a 51 kg ha-1 no pastejo moderado), as diferenças no somatório desse nutriente nos compartimentos se devem à 

sua ciclagem (reaproveitamento - recirculação) ou à absorção diferenciada do solo. 

Ferreira et al. (2011) afirmaram que é possível que as adubações potássicas atualmente praticadas em sistemas 

ILPF, venham sendo feitas em excesso, uma vez que se desconsidera a quantidade de retorno de K via resíduos de 

palhada na superfície, das raízes no perfil do solo e dos resíduos animais. É importante salientar que nos sistemas de 

produção agropecuária em plantio direto, embora parte do K seja exportado da lavoura via grãos, grande parte retorna 

ao solo via resíduo para a cultura subsequente, com balanço positivo desse nutriente resultando em aumentos em sua 

concentração no solo. 

Santos et al. (2014) avaliando a liberação de macronutrientes da palhada de milho mais Brachiaria ruziziensis, 

sob sistema de integração lavoura-pecuária (ILP), no Cerrado Baiano verificaram que a matéria seca total inicial foi de 

aproximadamente 6,6 Mg ha-1, com meia-vida de 115 dias. Já a liberação de nutrientes desse volume de palhada, com o 

respectivo percentual em relação à quantidade total de nutrientes acumulada na planta, até o final das avaliações foi de 

29,3 (62%); 7,8 (80%); 42,2 (94%); 48,6 (74%); 17,0 (81%); e 7,7 (79%) kg ha-1 de N, P, K, Ca, Mg e S, 

respectivamente. Segundo os autores, as quantidades de nutrientes liberadas até os 110 dias, período de certa 

coincidência com o florescimento da cultura sucessora principal, pelos três principais macronutrientes (N, P e K) em 

quantidade de adubos, ter-se-ia uma economia de R$ 243,00 ha-1. Esse valor é de grande impacto econômico, 

considerando-se que na fazenda onde foi realizado o experimento, cultivam-se cerca de 15.000 ha; logo, haveria uma 

economia total em fertilizantes estimada de R$ 3.650.700,00 (SANTOS et al., 2014). 

Veloso et al. (2014), estudando os teores de P no solo após 5 anos de implantação de um sistema ILPF, em um 

Latossolo Amarelo textura argilosa, com utilização de espécies como Shizolobiumam azonicum e Khaya ivorensis, em 

profundidade até 40 cm, houve redução no teor de fósforo, porém após a implantação do sistema, superficialmente o 

teor de P foi maior. Ressalta-se ainda, que a redução dos teores de P disponível em profundidade também pode ser 

influenciada pela menor mobilidade relativa do P e aumento do teor de argila (SILVA et al., 2011). 

Diel et al. (2014), estudando a distribuição vertical e horizontal do fósforo no sistema ILPF em área de transição 

Cerrado/Amazônia, não encontrou diferença significativa entre as distancias estudadas entre os renques das espécies 

florestais, visto que provavelmente em apenas dois anos de implantação do sistema os processos de ciclagem 

biogeoquímica de fósforo ainda não tiveram intensidade suficiente para que afetasse a disponibilidade de fósforo. O 

mesmo foi observado por Ferreira et al. (2014) estudando os atributos químicos do solo sob diferentes sistemas de 
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produção, sendo o ILPF comparado com lavoura, pasto convencional e mata nativa, no qual foi verificado que árvores 

com dois anos de implantação não teve diferença significativa entre os diferentes tratamentos em relação ao P. 

Já o estudo realizado em um sistema ILPF no norte do estado do Mato Grosso, em um Latossolo Vermelho 

Amarelo, avaliou a distribuição horizontal de P no terceiro ano após a implantação do sistema, e observou menores 

teores de P sob a copa das espécies florestais (eucalipto, teca, pau-de-balsa e paricá), enquanto os maiores valores de P 

foram encontrados a 10 m, 6 m e 3 m das árvores (LANGE et al., 2013). 

Paciullo e Castro (2009) observaram aumentos nos teores de cálcio, magnésio, fósforo e potássio em amostras de 

solo coletadas sob as copas de árvores leguminosas em relação àquelas coletadas em áreas de pastagem sem árvores. 

Por outro lado, Alfaia et al. (2004) estudando sistemas agroflorestais encontraram no solo maiores teores de cálcio e 

magnésio, níveis semelhantes de carbono, e teores menores de fósforo e potássio, quando comparadas a florestas 

adjacentes. Sendo que os menores teores de P e K são atribuídos à intensa retirada de produtos agroflorestais destes 

sistemas. 

Apesar da extração de nutrientes, a introdução do componente florestal em sistemas agrossilvipastoris pode 

contribuir para o incremento e diversificação da renda dos produtores pela comercialização ou o uso do produto 

florestal na propriedade. A integração das árvores com os cultivos agrícolas e a pecuária traz uma complementação de 

benefícios, já que a lavoura e a pecuária cobrem o fluxo de caixa negativo que ocorre durante o período de maturação 

do investimento florestal e as árvores, por sua vez, incorporam benefícios ambientais importantes e diversificam a renda 

na propriedade rural (SANTOS et al., 2010).  

Além da renda direta propiciada pelos produtos florestais madeireiros e não madeireiros (toras, tabuas, cavacos, 

folhas, frutos, resinas, etc...), as árvores podem proporcionar serviços ambientais importantes como: a fixação de 

nitrogênio atmosférico; sequestro de carbono; controle de poeira em suspensão; melhoria das condições climáticas e dos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo; aumento da ciclagem de nutrientes; melhoria do valor nutritivo do 

pasto; conservação da água; controle de erosão e proteção contra geadas, ventos, granizo, tempestades e altas 

temperaturas. Uma pastagem adequadamente arborizada é capaz de contribuir para menor emissão de óxido nitroso 

(N2O) e para a mitigação da emissão de gás metano pelos ruminantes (PAIVA; VITAL, 2008; PORFÍRIO-DA-SILVA 

et al., 2010; BALBINO et al., 2012). 

 A escolha da espécie florestal é fator determinante para o sucesso da ILPF. Para Andrade et al. (2012), as 

maiores dúvidas em relação a escolha da espécie florestal para uso em sistemas de integração são relacionadas a escolha 

da espécie e sua origem (nativa ou exótica), arranjo espacial das árvores, adaptação e adequação das espécies e tratos 

culturais e de proteção das mudas. 

A escolha da espécie florestal é definida por uma séria de fatores que vão da finalidade do uso da madeira a 

tolerância de convívio com animais. 

São vários os produtos florestais que podem ser oferecidos ao mercado (carvão, lenha, escoras para construção 

civil, toras para serraria ou laminação, maravalha para cama de animais, etc.) e é fundamental ter informações sobre o 

mercado da madeira, o tamanho da demanda, as exigências de padrões de qualidade e de quantidades e o preço a ser 

pago para cada tipo de produto. Definir o tipo de produto florestal que será mais valorizado pelo mercado a 10 ou 20 

anos no futuro não é uma tarefa simples, sendo conveniente consultar as indústrias de base florestal da região e os 

diagnósticos elaborados por órgãos governamentais e instituições de pesquisa. A escolha do componente florestal deve 

priorizar espécies para múltiplos usos, que podem permitir a entrada de várias receitas durante o seu ciclo produtivo 

(WOOD; BURLEY, 1995).  

A adaptabilidade das espécies refere-se à sua capacidade de sobreviver e produzir na região de cultivo, 

relacionada à tolerância a secas, geadas e ao encharcamento do solo. Os fatores climáticos que afetam o 

desenvolvimento das árvores são a temperatura, a umidade relativa do ar, a precipitação média anual e a luz. Como 

regra geral, espécies adaptadas a climas quentes ou frios e ambientes úmidos raramente se adaptam a condições opostas 

(PAIVA; VITAL, 2008). 

 A qualidade do solo afeta a velocidade do crescimento, a longevidade, a forma do tronco e da copa e a 

qualidade da madeira. A capacidade de retenção de água pelo solo é um dos fatores de maior importância, pois regula a 

absorção de nutrientes. Espécies com raízes superficiais são mais sensíveis à seca que as de raízes profundas e, em 

geral, coníferas não toleram solos alcalinos e folhosas desenvolvem-se bem tanto em solos ácidos quanto em alcalinos 

(PAIVA; VITAL, 2008). 

Dentre as várias espécies florestais, deve-se dar preferência àquelas com silvicultura conhecida e domínio 

tecnológico como: o conhecimento sobre tecnologia da semente; métodos de produção de mudas; indicativos do melhor 

espaçamento de plantio, fertilização e periodicidade de aplicação de desramas, desbastes e corte final. A disponibilidade 

de sementes melhoradas ou clones de alta produtividade deve ser verificada. 

Optar por árvores de rápido crescimento também implica em obter os benefícios de sua presença no sistema em 

um menor período de tempo. As árvores de rápido crescimento aumentam a expectativa de sucesso econômico da ILPF, 

pois respondem melhor às expectativas de retorno econômico e diminuem o risco de perdas de árvores por danos 

causados pelos animais. Quanto mais alta for a taxa de crescimento, mais cedo os animais podem ser introduzidos no 

sistema. 

Para a ILPF, as árvores devem apresentar, preferencialmente, crescimento monopodial, fustes altos e copa pouco 

densa, de modo a possibilitar maior passagem de luz, permitindo o bom desenvolvimento dos cultivos e da pastagem 

embaixo de sua copa. Espécies com raízes pivotantes profundas são as mais indicadas por diminuir competição por 

umidade e nutrientes com os outros componentes do sistema. 

Outras características desejáveis são a capacidade de enriquecer o ecossistema com nitrogênio (leguminosas 

arbóreas); possuir folhagem rica em nutrientes com ausência de efeitos tóxicos para os animais e efeitos alelopáticos 

sobre as forrageiras; boa capacidade de rebrota e resistência às desramas sucessivas; ser perenifólia e ter a capacidade 
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de produzir alimento que possa ser consumido pelos animais, porém não produzir frutos grandes (mais de 5 cm de 

diâmetro) que possam causar obstrução do esôfago e a ausência de caráter invasor (WOOD; BURLEY, 1995; 

SALMAN et al., 2015).  

O estabelecimento das árvores constitui-se em uma fase crítica e os danos causados pelos animais neste período, 

podem comprometer o sucesso do sistema que depende da adaptabilidade da forrageira para com o ambiente 

sombreado, do estabelecimento adequado das árvores e da compatibilidade do tipo e da categoria animal para com as 

árvores e com a forrageira (PORFIRIO-DA-SILVA et al., 2012).  

Porfirio-da-Silva et al. (2012), ao revisarem estudos sobre o tema, afirmaram que em geral, ovinos e caprinos são 

mais propensos a comer ramos, folhas e cascas de árvores, enquanto que os bovinos quebram ramos, galhos e troncos 

de árvores jovens que ainda não suportam a carga do corpo do animal.   

Os danos causados por animais às árvores não têm causa definida e são, geralmente, associados à nutrição 

animal, deficiência de minerais e fibras e estresse (MEDRADO et al., 2009; PORFIRIO-DA-SILVA et al., 2012). O 

dano que causa maior prejuízo é a quebra do tronco que pode acontecer em árvores cujos troncos ainda não tenham 

resistência mecânica capaz de suportar a força que os animais empregam para coçar seus corpos, em manifestação 

natural de defesa contra ectoparasitas ou de busca por conforto físico (PORFIRIO-DA-SILVA et al., 2012). Em geral, 

quando as árvores atingem entre 6 cm a 8 cm de diâmetro a 1, 30 metros do solo (DAP) este tipo de dano é minimizado 

(GUERREIRO et al., 2015). 

A remoção da casca pode aumentar a chance de mortalidade, pois a árvore perde parte importante de suas 

defesas contra doenças e ataque de insetos. A exposição do lenho favorece o ataque de fungos e insetos xilófagos que 

podem promover o apodrecimento e provocar a quebra do tronco.  A acumulação de fotoassimilados, como o amido, 

acima da região onde a casca foi mastigada (roída) pode aumentar as chances de a árvore ser novamente procurada 

pelos animais, resultando em danos crescentes e mortalidade. Outros aspectos negativos é a possibilidade de rebrota de 

galhos abaixo da região danificada e a redução do valor da madeira. 

Segundo Medrado et al. (2008), para uma melhor compreensão das causas do ataque dos animais às árvores, 

devem ser coletadas informações sobre solo (química e física), plantas (forragem e árvores) e animais (alimentação, 

qualidade da forragem, sal mineral, micronutrientes, fósforo e lotação). Para Porfirio-da-Silva et al. (2012), além das 

características intrínsecas à própria espécie florestal como a qualidade nutricional da folhagem e da casca, 

características como o diâmetro do tronco e a altura da inserção de copa proporcionada pela desrama, podem determinar 

a incidência e a intensidade de danos que serão causados pelos animais. Estudos sobre as características nutricionais e, 

ou, funcionais da casca, folhas e ramos de espécies arbóreas devem ser conduzidos para que seja possível referendar a 

escolha de determinada espécie para um sistema silvipastoril.  

 Não há relatos na literatura sobre a existência de preferência animal por algum tipo específico de árvore, 

entretanto a diversificação pode trazer benefícios de seleção, além das demais vantagens para o sistema como um todo. 

Para Butterfield (1995), a exploração da flora nativa em reflorestamentos deveria ser implementada, pois 

aumentaria a diversidade de espécies utilizadas, reduzindo riscos biológicos e econômicos. Segundo Montagnini e 

Jordan (2005), o plantio com espécies nativas pode ser mais apropriado devido às espécies estarem mais adaptadas a 

condições ambientais locais, as sementes ou outros propágulos estarem localmente disponíveis e os produtores estarem 

familiarizados com o seu uso. 

Outro argumento em favor de uma maior utilização de espécies nativas é o de que o reflorestamento de áreas 

degradadas somente com a utilização de espécies exóticas não promove a reposição da madeira de alto valor comercial 

oriunda de florestas nativas, e pode resultar em uma simplificação biológica e de uso do solo (ERSKINE et al., 2005).  

No entanto, embora o uso de espécies nativas preserve a diversidade genética e sirva como habitat a fauna local, 

existem algumas desvantagens no seu emprego. Montagnini e Jordan (2005) destacaram como desvantagens, as 

incertezas em relação às taxas de crescimento e adaptação das espécies; as condições de solo fora de sua região de 

origem; a falta de informações silviculturais; a grande variabilidade de desempenho; a dificuldade de obtenção de 

sementes melhoradas geneticamente e com certificado de origem e o alto risco de incidência de pragas e doenças.  

Como consequência destas desvantagens, as espécies introduzidas ou exóticas são frequentemente preferidas 

para plantios florestais em ILPF. 

Segundo dados obtidos no site ILPF da Embrapa Gado de Leite em 2013 (199 registros de Unidades de 

Referência Tecnológica no Brasil), as espécies mais plantadas fazem parte do gênero Eucalyptus com 40,7% dos 

plantios, seguidos pela Gliricidia (Gliricidia sepium) com 7,1%, teca (Tectona grandis) com 4,4%, mogno (Swietenia 

macrophylla) com 3,5%, mogno africano (Kaya sp.) com 3,5% e o paricá (Schizolobium amazonicum) também com 

3,5%.  

A maior adoção do eucalipto neste tipo de sistema ocorre devido ao grande número de genótipos/fenótipos 

disponíveis que permite a seleção de indivíduos com características desejáveis para atender aos objetivos de produção 

e/ou de conservação ambiental; a adaptação às condições climáticas brasileiras; multiplicidade de usos em produtos 

madeireiros e não madeireiros; rápido crescimento; elevada produtividade e o domínio tecnológico, já que é a espécie 

florestal mais estudada no Brasil (MACEDO et al., 2010; CEZANA et al., 2012).  

Entre as espécies de eucalipto utilizadas em ILPF destacam-se o híbrido Eucalytus urograndis (38%); o 

Eucalyptus camaldulensis (18%); o Eucalyptus dunnii (18%) e as demais somam menos de 10% cada. 

Em Mato Grosso, a Embrapa desenvolve atividades de transferência de tecnologia e pesquisa em onze Unidades 

de Referência Tecnológica onde são testadas espécies florestais nativas e exóticas em diferentes consórcios e arranjos 

de plantio. As espécies florestais plantadas são: o eucalipto (clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla e 

Eucalyptus  grandis x Eucalyptus camaldulensis e Eucalyptus camaldulensis; ), teca (Tectona grandis), mogno-africano 

(Khaya sp.), acácia (Acacia mangium), nim (Azadirachta indica), paricá (Schizolobium amazonicum), pau-de-balsa 
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(Ochroma pyramidale), tatajuba (Bagassa guianensis), seringueira (Hevea sp.), jatobá (Hymeneaea courbaril), pequi 

(Caryocar brasiliense), baru (Dipterix alata) e mogno-brasileiro (Swietenia macrophylla). 

Independente da espécie ou origem, para as plantas do extrato inferior, a quantidade de luz disponível é o fator 

mais determinante para o crescimento e a produção das forrageiras e dos cultivos agrícolas na ILPF e está condicionada 

ao manejo de quatro variáveis (ANDRADE et al., 2001; VARELLA et al., 2008): espaçamento; densidade e diâmetro 

de copa; desbastes e desramas e tolerância da forrageira ao sombreamento. 

A importância da entrada de luz em um sistema de integração pode levar a algumas adaptações nos tratamentos 

silviculturais que foram desenvolvidos para o manejo de plantios florestais em monocultivos. Na ILPF, estes 

tratamentos devem visar à maximização da produtividade e rentabilidade do sistema de integração e não apenas a 

florestal. 

A diferença entre um plantio florestal em monocultivo e em sistema integrado é a densidade das árvores por 

unidade de área e a sua distribuição espacial. Em sistemas integrados, o número de árvores por hectare é reduzido e o 

seu arranjo espacial definido de forma a não afetar as praticas agrícolas e promover melhores condições climáticas para 

os animais (FERREIRA et al., 2014).  

 Segundo Porfirio–da-Silva et al. (2008), o arranjo espacial é fundamental para definição de um sistema 

integrado. A definição do melhor arranjo espacial irá depender diretamente dos objetivos de produção. O princípio 

básico é o de que a disposição de plantio mais indicada não deve impactar negativamente nos outros componentes do 

sistema. O mais comum é a adoção de aleias onde as árvores são plantadas em faixas ou renques, com linhas de árvores 

simples ou múltiplas (PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2008). 

Segundo Andrade et al. (2012), os diversos estudos que avaliaram a tolerância ao sombreamento das principais 

gramíneas e leguminosas forrageiras utilizadas na pecuária brasileira observaram que o desenvolvimento é pouco 

afetado quando o nível de sombreamento é mantido na faixa entre 30% a 40%. Em função disso, a densidade de árvores 

deve ser planejada para que a cobertura não ultrapasse 40% a 50% da área de pastagem, dependendo da arquitetura da 

copa da espécie florestal. 

Em Sistemas de ILPF, que priorizam a produção madeireira ou o sombreamento para os animais, é possível 

reduzir as distâncias entre os renques ou aumentar o número de árvores nas linhas. Se o objetivo principal for a produção 

de grãos e carne, deve-se adotar maiores distâncias entre os renques e um menor número de linhas de árvores 

(PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2008; FERREIRA et al., 2014). Nestes sistemas não são recomendadas distâncias 

inferiores a 14 m entre renques (FERREIRA et al., 2014).  

Segundo Porfirio-da-Silva et al. (2010), se o interesse for produzir madeira grossa para serraria ou laminação será 

necessário conduzir as árvores em espaçamentos maiores. Para a finalidade de produzir madeira para lenha, carvão ou 

palanques de cerca, pode-se utilizar de espaçamentos menores entre árvores, mantendo um maior número de árvores e 

produzindo maior volume de madeira por unidade de área. É possível também, produzir madeira fina e madeira grossa 

por meio de plantios menos espaçados utilizando desbastes, colhendo a madeira fina e, conduzindo as árvores 

remanescentes por mais tempo para a produção de madeira serrada e laminados.  

De acordo com Evans e Turnbul (2010), a principal razão para se aplicar desbastes é reduzir o número de 

árvores, melhorando as condições fitossanitárias, a qualidade do plantio e agregação de valor, além de aumentar o 

retorno financeiro. A abertura de espaço para o desenvolvimento da copa e das raízes promove o incremento diamétrico 

do tronco para alcançar uma determinada dimensão comercial em um período de tempo mais curto. A remoção de 

árvores mortas, doentes, que possam ser fonte de contaminação ou que causem prejuízos as remanescentes em bom 

estado fitossanitário reduzindo a competição entre árvores e evitando o estresse que pode facilitar a incidência de pragas 

e doenças. Além de remover árvores com má formação do tronco, de forma a concentrar o incremento futuro somente 

nas melhores árvores, favorecer as mais vigorosas e com boa forma que deverão permanecer até o corte final e propiciar 

retorno financeiro intermediário pela venda da madeira oriunda dos desbastes.  

O momento do desbaste, a intensidade e o método são preponderantes para a eficiência do processo. O primeiro 

desbaste pode ser considerado o mais importante tratamento silvicultural aplicado durante a rotação de uma 

determinada espécie florestal, pois define o curso e a flexibilidade das operações subsequentes e os sortimentos 

florestais futuros (EVANS e TURNBUL, 2010) e pode ser determinante no sucesso do consorcio na ILPF. Em 

monocultivos, o primeiro desbaste é frequentemente realizado dois a quatro anos após o fechamento do dossel (EVANS 

e TURNBULL, 2010) e sob a ótica da silvicultura, a idade ideal para desbastar pode ser definida pela análise da 

proporção de copa viva. Por este critério, os desbastes devem ser realizados antes que as copas das árvores tornem-se 

muito pequenas em relação à sua altura. Para copas mais folhosas, em geral, esse desbaste deve ser feito antes que a 

proporção de copa viva se reduza de 30 a 40% (EVANS e TURNBULL, 2010).  

A taxa de crescimento diamétrico é um dos melhores e mais simples critérios para determinar quando os 

desbastes devem ser executados. Porém, deve ser estabelecida uma taxa realística como meta e desbastar sempre que o 

crescimento diamétrico cair para valores abaixo da meta (SMITH et al., 1997). Esta meta pode ser definida em função 

de uma proporção do incremento diamétrico máximo que ocorre normalmente até os três anos após o plantio. A idade 

de realização do primeiro desbaste por este critério deve estar próxima aos 44 meses de idade. O incremento meta foi 

definido em 70% do máximo obtido aos 20 meses de idade. 

Porém, deve-se levar em consideração não apenas o incremento e a produtividade florestal, mas também o efeito 

do sombreamento das árvores sobre a produtividade agrícola e da pecuária, desbastando sempre que houver uma grande 

redução na produtividade dos demais componentes. Se o objetivo principal for a produção de grãos ou a pecuária, o 

manejador florestal deve determinar o estoque volumétrico que pode ser mantido de forma a não interferir severamente 

na produtividade agrícola e pecuária. 

Os desbastes podem ser realizados de forma seletiva, sistemática ou mista. Em monocultivos, desbastes 

sistemáticos são preferencialmente realizados em plantios jovens onde ainda não houve uma diferenciação das árvores 
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em termos de classe de copa (SMITH et al., 1997). Neste tipo de desbaste, as árvores são removidas sem seleção, de 

forma mecânica, como por exemplo, a remoção de uma ou duas linhas de árvores nos renques, deixando-se apenas a 

linha central. Na ILPF, esta prática pode ser recomendada quando o arranjo espacial estiver inadequado reduzindo 

severamente a produção agropecuária; quando for necessário ajustar o espaçamento para as dimensões de um 

equipamento não previsto no planejamento de plantio; ou quando se optar pela estratégia de produzir madeira para 

serraria apenas nas linhas centrais em uma idade de corte final mais avançada que as linhas laterais.  

A principal desvantagem deste método é a retirada de árvores com características superiores que poderiam 

agregar maior valor ao plantio florestal no futuro. Por outro lado, pode aumentar a dimensão das árvores desbastadas 

nos primeiros desbastes, o que pode ser positivo se houver aumento da receita ou diminuição de custos nesta operação. 

Os desbastes seletivos priorizam a remoção de árvores a partir de critérios previamente estabelecidos. A seleção 

das árvores para o desbaste é feita normalmente utilizando-se os critérios de estado fitossanitário; dimensão e qualidade 

do fuste e posição e forma da copa. 

Na maioria dos casos, os desbastes seletivos são realizados por baixo com a remoção das árvores mais finas, 

mortas ou em mau estado fitossanitário, com má formação de copa e em posições inferiores no dossel. A qualidade do 

fuste é um critério importante se o objetivo for produzir madeira serrada, devendo-se eliminar do plantio árvores com 

tortuosidade acentuada, bifurcações baixas, galhos grossos, doentes ou com grandes danos causados por animais ou 

outro agente qualquer. O número e o peso dos desbastes devem ser definidos com base em cenários com informações de 

crescimento e produção, sortimentos florestais e custos e preços de mercado. 

De forma geral, plantios em espaçamentos menores necessitam de desbastes precoces na comparação com os que 

adotam espaçamentos mais amplos. Os primeiros desbastes produzem madeira fina, o que pode representar um custo 

adicional ao sistema caso não exista mercado nem a utilização desta madeira na propriedade. Plantios em espaçamentos 

maiores produzem toras de maior diâmetro no primeiro desbaste que poderão ser realizados mais tardiamente 

(PORFIRIO-DA-SILVA et al., 2008).  

A desrama consiste na remoção de ramos e galhos das árvores. Deve ser realizada, preferencialmente, com os 

galhos ainda verdes de forma a evitar a formação de nós mortos, soltadiços, que depreciam a qualidade da madeira. 

Na ILPF, a desrama favorece a movimentação dos animais; facilita as atividades de colheita e implantação das 

culturas agrícolas; permite maior disponibilidade de radiação nas entre linhas do componente arbóreo contribuindo para 

a manutenção ou o aumento da produtividade dos demais componentes do sistema (FONTAN, 2007), e reduz a quebra 

dos galhos pelos animais que pode causar injúrias e entrada de patógenos (PORFIRIO-DA-SILVA et al., 2012). Um 

programa de desrama deve ser estabelecido previamente contendo o(s) momento(s) de execução (ões) (idade das 

árvores), a intensidade (altura de poda) e o número de árvores a desramar em cada execução.  

Para sistemas de integração, o momento desta intervenção pode ser antecipado, uma vez que árvores crescendo 

em espaçamentos amplos produzem copas mais densas, com maior quantidade de galhos grossos, havendo a 

necessidade de sua remoção mais cedo, se o objetivo for reduzir o núcleo nodoso e produzir maior proporção de 

madeira livre de nós e/ou propiciar maior entrada de luz no sistema (LIMA, 2003).  

O início da mortalidade dos galhos indica a necessidade de realização da desrama. Em sistemas de ILPF, as 

desramas devem ser precoces podendo ser executadas com menos de um ano de idade para plantios de Eucalipto se o 

objetivo for desramar apenas galhos vivos (TONINI et al., 2016). Porém, deve-se evitar a realização das desramas antes 

das árvores atingirem 6 cm de diâmetro ao DAP de forma a não atrasar o crescimento e a entrada dos animais 

(PORFIRIO-DA SILVA et al., 2010). Outra vantagem de desramar cedo é a remoção de galhos com diâmetros 

reduzidos o que diminui o esforço e o tempo para a cicatrização dos ferimentos. 

Diferenças no índice de área foliar e na arquitetura da copa entre espécies e materiais genéticos têm grande 

importância prática e devem ser considerados na aplicação das desramas, pois uma mesma altura de desrama pode não 

significar a mesma intensidade de remoção de área foliar na copa. Como diretriz West (2006), ao revisar diversos 

ensaios de desrama afirmou que para a maioria das folhosas, a remoção entre 40 e 50% das folhas nas partes mais 

baixas da copa não implica em reduções de crescimento.  

O número de árvores a desramar depende da densidade de plantio, do regime de desbastes; do número de árvores 

esperadas no corte final, da qualidade das árvores e dos riscos como vento, fogo, pragas, etc. (SEITZ, 1995). Em 

monocultivos florestais com baixa densidade (em torno de 1000 árvores ha -1) recomenda-se a execução da primeira 

desrama em todas as árvores até uma altura de 2,5- 3,0 m. Em maiores densidades, recomenda-se a execução antes do 

primeiro desbaste apenas nas árvores remanescentes que não serão removidas nos desbastes.  As desramas subsequentes 

são executadas apenas em árvores com potencial para serem conduzidas até o corte final, como forma de reduzir custos 

e agregar maior valor a madeira. 

Em sistemas de ILPF é necessária a realização da desrama em todas as árvores antes da introdução dos animais 

(FERREIRA, 2014). O vigor com que os galhos se desenvolvem nas linhas laterais (de borda) e o sombreamento que 

reduz a produtividade dos demais componentes na região próxima aos renques sugerem que seja adotada a pratica em 

todas as árvores em mais de uma ocasião como forma de melhorar a luminosidade no sistema de ILPF. Segundo SEITZ 

(1995), a qualidade da desrama é definida por cortes corretamente posicionados e executados. Os defeitos mais comuns 

nos cortes são: remoção excessiva da copa; lesão do colar, causado por cortes não tangenciais devido ao incorreto 

posicionamento do operador, permitindo a entrada de fungos na madeira ou formação de bolsas de resina; tocos 

residuais (cabides), quando o corte é feito muito afastado do tronco. Erros podem ser evitados com a utilização de 

ferramentas adequadas, treinamento de pessoal e monitoramento. 

 Uma vez que os galhos das árvores estejam manejados com a desrama e plantas não produtivas foram 

eliminadas com o desbaste, há uma consequente melhoria do ambiente luminoso para as culturas intercalares. 

A radiação solar no interior da comunidade vegetal é o primeiro elemento meteorológico a ser modificado com a 

introdução das árvores no sistema (BRENNER, 1996), as quais alteram o balanço de energia e o comportamento dos 
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ventos, influenciando no uso de água pelas plantas e na produção destas, e protegem os animais do calor e frio intensos. 

Na medida em que ocorrem alterações no microclima, como atenuação da radiação solar incidente e diminuição da 

temperatura, os cultivos consorciados com espécies florestais parecem promover menores perdas de água pela 

transpiração excessiva, melhorando a economia hídrica. 

A transmissividade da RFA dentro do sistema integrados apresentou variações da ordem de 18 a 88% e de 17 a 

87%, respectivamente, em sistemas com café conilon cultivado a pleno sol e arborizado com nogueira macadâmia 

(PEZZOPANE et al., 2010). A transmissividade média da RFA permitida pelas árvores de macadâmia variou de 65 a 

59% durante as duas épocas de amostragem. Com relação à velocidade do vento, ocorreu uma redução média de 72% 

em sua incidência no cultivo arborizado. As diferenças na transmissividade de radiação e na incidência de ventos 

proporcionaram diferentes regimes de temperatura do ar e umidade relativa do ar, com maior efeito sobre os valores 

diurnos e no ponto de amostragem próximo ao renque de macadâmias, em que a média da temperatura máxima do ar foi 

até 2,2ºC inferior ao cultivo a pleno sol. 

De acordo com Siles et al. (2010), a temperatura máxima das folhas de café sombreado foi reduzida em até 5ºC 

em relação à temperatura das folhas de café em monocultivo. A temperatura mínima do ar durante a noite foi 0,5ºC 

mais alta no SAF em relação ao monocultivo, demonstrando o efeito tampão das árvores sombreadoras. A produção de 

café foi bastante semelhante em ambos os sistemas durante o estabelecimento das árvores sombreadoras, mas foi 

observada uma diminuição de rendimento de 30% no SAF em comparação com o monocultivo, com uma diminuição da 

transmissividade da radiação para menos de 40% durante os últimos anos devido à ausência de uma poda adequada das 

árvores sombreadoras. Como um resultado de elevada contribuição de árvores sombreadoras para biomassa em geral 

(60%), o acúmulo de biomassa aérea permanente no SAF foi o dobro da biomassa acumulada no monocultivo após 7 

anos. Com isso, desde que haja uma poda adequada, as plantações sombreadas por Inga densiflora neste caso, 

pareceram ser mais vantajosas do que o monocultivo em condições ideais, especialmente considerando o fato de que o 

SAF oferece alta qualidade de café, diversificação da receita dos agricultores e benefícios ambientais. 

De acordo com Souza et al. (2010), o sistema com árvores de 28 m entre renques foi o que promoveu as menores 

médias de temperatura do globo, velocidade do vento, ITGU, carga térmica radiante e índice de carga térmica em 

relação a espaçamentos menores (8 e 18 m). A velocidade do vento média nos sistemas com árvores de 8 m, 18 m e 28 

m diminuiu, respectivamente, 20,7%, 50,0% e 48,0% em relação ao sistema sem sombra. Porém, essa redução não foi 

proporcional à altura e teve influência da porosidade dos renques e da altura das copas. Para a carga térmica radiante, a 

redução foi proporcional à altura das árvores, com 10,24%, 12,49% e 20,76%, respectivamente, para os sistemas com 

árvores de 8 m, 18 m e 28 m. O estresse térmico ambiente reduziu com a presença de árvores e o índice de carga 

térmica foi o que melhor representou esse efeito. Entretanto, essa redução no estresse térmico não foi proporcional à 

distância dos renques. 

Segundo Tamang et al. (2010), o uso de quebra-ventos localizados perpendicularmente ao vento predominante 

pode aumentar a produção agrícola simplesmente por reduzir a velocidade do vento e modificar o microclima. Quebra-

ventos de linhas simples de árvores podem reduzir a velocidade do vento e modificar o microclima, aumentando a 

produção das culturas na Flórida. 

No Brasil, renques de árvores nativas reduziram a velocidade do vento (redução de 46%) e alteraram o padrão de 

incidência da radiação solar fotossinteticamente ativa no pasto (até 40% de redução da incidência no ponto mais 

próximo às árvores). A ação combinada desses fatores promoveu alterações térmicas e de umidade relativa do ar no 

pasto nos diferentes pontos medidos. Em relação à umidade do solo, houve uma maior remoção de água nos pontos de 

amostragem próximos aos renques de árvores nativas no sistema silvipastoril, devido principalmente ao aumento da 

exploração pelas raízes das árvores em profundidades maiores nos períodos de seca ou estiagem precoce, quando 

comparados com os pontos médios entre os renques (PEZZOPANE et al., 2015). 

As árvores reduziram a radiação solar fotossinteticamente ativa (RFA) incidente sobre a soja e reduziram a taxa 

de assimilação líquida de CO2 (TAL), o crescimento e a produtividade da soja. A umidade do solo a 20 cm de 

profundidade, perto das linhas de árvores (< 3 m), também foi reduzida (PENG et al., 2015). 

Além do adequado arranjo espacial das árvores na área, as espécies agrícolas escolhidas devem ser bem 

adaptadas ao ecossistema da região onde será implantado o sistema, também devem ser bem sucedidas quando inseridas 

em conjunto com o componente arbóreo, apresentando boa adaptação aos níveis de luz encontrados abaixo do extrato 

arbóreo, como também ao solo (pH, fertilidade, textura, drenagem) e ao manejo (VIANA et al., 2010). 

A escolha da espécie agrícola deve-se pautar também nas características da propriedade, ou seja, conforme a sua 

tradição de cultivo, nível tecnológico, assistência técnica, disponibilidade de maquinários e mão de obra, além da 

análise de mercado local, como exemplo, o escoamento de produção e o preço (CASTRO; PACIULLO, 2006; 

FREITAS et al., 2010). 

Dentre as diversas culturas citadas, o milho (Zea mays), pelas variadas formas de uso na propriedade rural, quer 

seja ela na alimentação humana, ou na alimentação animal através silagem ou grão, ou ainda, como fonte de renda para 

amortização de custos, constitui em um dos cereais com maior aplicabilidade. Na formação de sistemas consorciados 

com florestas é uma cultura interessante, devido à sua simplicidade de condução e ao seu melhor comportamento diante 

de diversidades climáticas (MACEDO et al., 2006), e quando consorciado com culturas forrageiras destaca-se, devido a 

sua competitividade e pela possibilidade de colheita mecanizada, visto que possui boa altura de inserção de espigas. 

O milho quando cultivado nas entrelinhas de eucaliptos, em associação inicial, apresentou maiores 

produtividades de grãos que em monocultivo, seu cultivo não influenciou na sobrevivência da espécie florestal e ainda 

promoveu a redução de 50,8% no custo da implantação da espécie florestal (MONIZ, 1987). Desta mesma forma, Silva 

et al. (2015), que trabalharam com o milho consorciado com U. ruziziensis em três sistemas de cultivo, observaram que 

a produtividade de grãos de milho aumentou no Sistema Santa Fé e no Sistema de ILPF intercalado com mogno 

africano, quando comparados com o Sistema Convencional. 
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Entretanto, o milho quando cultivado após o segundo ano da implantação da floresta, pode reduzir drasticamente 

a sua produtividade, devido ao maior sombreamento provocado pelas árvores. De acordo com Coletti (2016), que 

trabalhou com o consórcio de milho/capim-piatã, na região de Sinop/MT, em um sistema de ILPF, as plantas a pleno sol 

(ILP) produziram 74,5 e 130,0% a mais que as plantas sombreadas (ILPF), respectivamente, para o espaçamento 

entrelinhas de 0,45 e 0,90 m da cultura do milho. Os resultados corroboram com aqueles obtidos por Macedo et al. 

(2006), que trabalharam na região de Paracatu/MG, com o consórcio de milho com clones de eucalipto de 2 anos de 

idade, em dois locais de avaliação dentro do entre renque (1,8 e 2,7 m; e 4,5 e 5,4 m) e verificaram diminuição da 

produtividade de grãos dos consórcios de milho com eucalipto nos dois locais de avaliação, quando comparados com o 

monocultivo de milho. 

A soja é uma cultura com grandes potencialidades dentro do sistema de ILPF, principalmente pela sua expansão 

em área cultivada e adaptação a solos de baixa fertilidade, podendo anteceder a pastagem, em sistema de rotação de 

culturas (FREITAS et al., 2010), ou mesmo anteceder a cultura do milho, como tradicionalmente se faz nas áreas de 

cultivo do país. Em sistemas de ILPF, utiliza-se a cultura nos primeiros dois anos após a implantação do sistema e, 

quando há necessidade de consorciação com forrageiras, faz-se a semeadura defasada da forrageira, ou seja, em estádio 

fenológico R7 (início da maturação) da cultura da soja. Outra leguminosa utilizada no sistema de ILPF é o feijão-caupi, 

que, pode ser utilizada como planta forrageira, ou quando com demanda de mercado, renda para a propriedade rural 

com a venda dos grãos. Em experimentos realizados na Embrapa Agrossilvipastoril (dados não publicados), no segundo 

ano após a implantação do eucalipto, em cultivo de segunda safra, não foram observadas diferenças para a 

produtividade de grãos, entre os tratamentos com diferentes condições de luminosidade. 

Em relação as espécies de plantas de cobertura e/ou forrageiras, várias espécies podem ser utilizadas, 

destacando-se as compreendidas no gênero Urochloa (Syn. Brachiaria), principalmente em consórcio com a cultura do 

milho. A escolha da espécie forrageira a ser implantada no consórcio é de suma importância para a obtenção de boas 

produtividades, tanto de grãos quanto de acúmulo de massa seca da forragem (BARDUCCI et al., 2009). 

Assim, desde que manejadas adequadamente, não interferem ou tem pouca influência na produtividade do milho, 

apresentam boa capacidade de recuperação e formação de pastagem, e contribuem para a redução dos custos com a 

alimentação animal durante o período de estiagem (SILVA et al., 2008). Além disso, destacam-se por apresentar 

excelente adaptação aos solos com restrições na baixa fertilidade, fácil estabelecimento e considerável produção de 

biomassa durante o ano, proporcionando excelente cobertura vegetal. Pela sua agressividade e resistência, é também 

considerada importante competidora com espécies daninhas das culturas anuais (OLIVEIRA, 2001). 

Na adoção do consórcio dentro do sistema de ILPF, é preciso estar atento a intensidade dos efeitos da 

competição interespecífica das forrageiras no estado nutricional da cultura do milho, bem como na produtividade de 

grãos. Tais interferências podem inviabilizar o cultivo consorciado, e dependem das condições climáticas, da fertilidade 

do solo, da densidade de plantas forrageiras, dos cultivares utilizados e do manejo empregado (SILVA e BENEZ, 

2005). À exceção do clima, os outros fatores podem ser manipulados com relativa facilidade, sobretudo com o 

desenvolvimento de técnicas de agricultura de precisão e disponibilização de herbicidas seletivos, tendo tornado-se 

passíveis de receber manejo diferenciado e localizado, conforme as características das áreas de cultivo (RESENDE et 

al., 2008). Além das culturas agrícolas e forrageiras mencionadas, outras podem fazer parte do sistema, desde que sejam 

adaptadas as condições edafoclimáticas da região, do potencial de consorciação, da plasticidade fenotípica, do interesse 

e poder econômico do produtor e do mercado consumidor para os produtos (FREITAS et al., 2010). 

Na ILP, os consórcios entre culturas agrícolas produtoras de grãos e forrageiras, teve inicio na década de 1980 e 

foi baseado em experiências de produtores rurais, culminando com o lançamento do Sistema Barreirão, em 1991. Este 

sistema, composto por um conjunto de tecnologias e práticas de recuperação de pastagens em degradação, embasadas 

no consórcio arroz-pastagem, previa reduzir os riscos da cultura do arroz e deixar resíduos de adubo para o pasto 

consorciado e formado após a colheita da cultura granífera (OLIVEIRA et al., 1996). 

Com o passar do tempo, surgiram várias propostas para produção de grãos, as quais envolviam o uso de sistemas 

de ILP com rotação lavoura-pastagem, e em 2001 foi lançado o Sistema Santa Fé. Este sistema fundamenta-se na 

produção consorciada de culturas de grãos (milho, sorgo, milheto e soja) com forrageiras tropicais, principalmente as do 

gênero Urochloa (Syn. Brachiaria), em áreas de lavoura com solo parcial ou totalmente corrigido, e tem como objetivo 

produzir forragem para a entressafra, palha em quantidade e qualidade para o SPD (KLUTHCOUSKI et al., 2000). 

Desde então, muitas pesquisas foram realizadas no intuito de verificar os efeitos da competição entre as culturas 

envolvidas nos consórcios, sendo possível nos dias atuais, desenvolver o consórcio sem perdas de produtividade de 

grãos, e produção satisfatória de palha e/ou forragem. Contudo, alguns aspectos devem ser considerados no 

estabelecimento do consórcio, tais como, densidade populacional de plantas forrageiras, época de semeadura e arranjo 

espacial das sementes ou plantas. 

Com relação a densidade populacional de plantas forrageiras, no consórcio milho/U. brizantha, segundo 

indicações de Kluthcouski e Aidar (2003), o estabelecimento de 4 a 6 plantas m-2, em geral, não compromete a 

produtividade de grãos da cultura do milho. Entretanto, maiores densidades de braquiárias influenciam diretamente a 

produtividade de grãos da cultura (GIMENES et al., 2008). 

A época de semeadura das forrageiras no consórcio é de suma importância para o sucesso da integração. A 

mesma varia de acordo com a cultura a qual será consorciada, com a condição climática da região e com a possibilidade 

de irrigação. No consórcio com a cultura da soja, a semeadura da forrageira anterior ao estádio fenológico R7 pode 

comprometer além da produtividade, a colheita dos grãos da cultura. Por outro lado, quando se utiliza a cultura do 

milho, várias são as épocas e formas de semeadura da forrageira. 

Desta forma, quando cultivado em primeira safra, a semeadura da forrageira poderá ser realizada 

simultaneamente a cultura do milho ou no momento da adubação de cobertura da cultura do milho (estádio fenológico 

de quatro e/ou oito folhas totalmente desenvolvidas). Em ambas as épocas de semeadura, após a colheita do milho tem-
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se maior incidência de luminosidade às forrageiras, que aliado às condições climáticas, produzirá maiores quantidades 

de massa seca para palhada e/ou forragem. Quando cultivado em segunda safra, recomenda-se a semeadura da 

forrageira simultaneamente a cultura do milho, pois devido ao rápido estabelecimento da cultura do milho, semeaduras 

mais tardias comprometem o desenvolvimento e a produção de massa seca da forrageira, visto que, nestas regiões que 

se desenvolvem a segunda safra, o período de estiagem dura entre 4 e 6 meses. 

Quanto à forma de semeadura da forrageira, a mesma pode ser realizada a lanço, misturada ao adubo de 

semeadura da cultura do milho ou com adaptação de uma caixa adicional de sementes pequenas na semeadora da 

cultura de grãos, cuja forrageira é depositada juntamente com o adubo de semeadura. 

O consórcio do milho com forrageiras é possível graças ao diferencial de tempo e espaço no acúmulo de 

biomassa entre as espécies, e em caso de competição entre as culturas, a pesquisa tem demonstrado que isso pode ser 

amenizado com a utilização de subdoses de herbicidas pós-emergentes, como o nicosulfuron. 

 A eficiência dos cultivos tem sido aumentada com uso da agricultura de precisão que atualmente está ao 

alcance de muitos produtores. A Agricultura de Precisão (AP) não deve ser encarada como a utilização de sensores, 

equipamentos e softwares na agricultura e nem ao uso de GPS de alta precisão, e sim como uma filosofia de 

gerenciamento e manejo da produção agrícola, pecuária ou florestal considerando a variabilidade espacial inerente e 

existente nos sistemas de produção sejam eles integrados ou não. A rede de pesquisa da Embrapa define AP como uma 

postura gerencial que considera a variabilidade espacial para maximizar o retorno econômico e minimizar efeito ao 

meio ambiente (Inamasu et al., 2011). 

Da mesma forma que sistemas convencionais apresentam grande variabilidade espacial da produtividade e dos 

fatores que interferem na produtividade, é esperado que sistemas integrados de produção como iLPF ou combinações 

possuam maiores variabilidades devido a grande integração de fatores. O que se espera da variabilidade espacial em 

sistemas integrados enfocando o sistema agrícola é que além da variabilidade inerente dos solos, pragas, plantas 

daninhas, etc. ainda existe a variabilidade espacial sistemática induzida pelo arranjamento escolhido como, por 

exemplo, distância dos renques de árvores e sombra, sentido do plantio, orientação do sol, microclima existente entre 

renques de árvores e no renque, além de eficiência do uso de água devido a distribuição de raízes, entre outros.  

Assumindo em um sistema iLPF temos a combinação de árvores posicionadas equidistantes, intercaladas com 

lavoura ou pastagem. Nesta situação é razoável a premissa de que a aplicação de insumos de forma uniforme não é a 

mais eficiente já que a variabilidade espacial é induzida. Portanto, a aplicação de insumos em taxas variáveis (sementes, 

adubos e defensivos) que é um dos objetivos principais da AP sem dúvida possibilita um aumento da eficiência dos 

sistemas. Equipamentos e softwares existem para realizar esta aplicação em taxas variáveis e estes devem ser adaptados 

nas diversas combinações de sistemas integrados. 

Um grande gargalo para que a adoção de soluções agronômicas sejam adotadas em sistemas integrados é que 

parâmetros agronômicos para a tomada de decisão são escassos, já que pouco se conhece destes sistemas devido ao 

grande tempo exigido para se fechar um ciclo, pois as árvores normalmente demoram no mínimo 5 anos para terem o 

primeiro corte. Muito conhecimento e pesquisa pode ser aproveitado de toda pesquisa agronômica, pecuária e florestal 

realizada em sistemas solteiros, porém estes parâmetros para tomada de decisão ainda devem ser gerados em sistemas 

integrados. Pode-se realizar modelagem do crescimento de culturas, porém ainda é inexistente o comportamento das 

culturas em sistemas sombreados, além de que todo melhoramento genético foi direcionado para ambientes sem 

sombra. Da mesma forma para o componente animal e florestal. 

Um bom parâmetro para sistemas agrícolas consorciados é que a área de sombra e proximidades devem ser 

encarada como uma área de baixo potencial produtivo num mapa de produtividade realizado com sensores e GPS e 

portanto toda fertilização e aplicação de insumos deve ser ajustado segundo reduções da produtividade induzidas nestas 

áreas. Portanto, em pesquisas futuras é imprescindível medir o quanto esta variabilidade espacial induzida influencia a 

aplicação em taxas variáveis de insumos. 

A AP está numa fase de desenvolvimento em sistemas integrados, mas todo conhecimento gerado em sistemas 

agrícolas solteiros podem ser implementados nas diversas configurações de sistemas. Grande quantidade de 

equipamentos, sensores, softwares e maquinário já foram desenvolvidos e muitos deles precisam somente de adaptações 

ao delineamento do sistema integrado. Toda esta tecnologia como VANTs (Huang et al., 2016), sensores ativos de 

dossel (Shiratsuchi et al., 2011), medidores de condutividade elétrica do solo (Machado et al., 2015), monitores de 

produtividade e outros estão prontamente disponíveis e em um curto período de tempo farão parte dos sistemas de 

produção seja ele integrado ou não. 

É muito importante que o sistema produtivo esteja bem amparado tecnicamente para a utilização deste 

ferramental da AP para que se atinja a sustentabilidade econômica, ambiental e social. O que não se pode continuar é 

manejar um sistema de produção que tem grande variabilidade espacial inerente e induzida como se fosse uniforme uma 

área sombreada, próximo a renques de árvores e etc, desconsiderando toda tecnologia já disponível e prontamente 

adaptável. Isto passa por capacitação e organização de equipe, seja ela da própria fazenda ou terceirizada. 

Este cenário de aumento de eficiência casa com a utilização de ferramental para a prática da AP, pois cada vez 

mais não haverá a possibilidade do aumento de áreas produtivas e a tecnificação de áreas já em produção deverá se 

tornar uma regra para que se tenha um sistema de produção sustentável e de preferência integrado. 

A inclusão do componente arbóreo aos componentes lavoura e pastagem representa um avanço inovador da ILP. 

Neste contexto, na adoção do consórcio dentro do sistema de ILPF, é preciso estar atento à intensidade dos efeitos de 

competição, uma vez que, neste sistema há um fator a mais interferindo no meio, que é a redução da luminosidade. 

Se por um lado há a necessidade de abertura das árvores para melhoria do ambiente luminoso para as culturas 

intercalares, por outro, há necessidade de manutenção de máximo sombreamento possível para conferir bem-estar ao 

animal, principalmente em regiões de alta radiação solar e altas temperaturas.  
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Nos dias atuais é grande a preocupação com a qualidade da produção animal, oferecendo o menor nível de 

impacto e estresse. Além da proteção dos animais contra condições climáticas cada vez mais agressivas, as árvores 

podem propiciar fonte de alimento aos animais na forma de folhas e frutos. Outro grande benefício do sistema é a 

segurança alimentar. A produção agrícola pode ser comercializada, mas também pode ser utilizada dentro da 

propriedade agregando valor ao produto final (carne e/ou leite). Plantas como milho, sorgo e milheto, por exemplo, 

podem ser utilizadas como fonte de alimentos para os rebanhos no período de escassez de alimentos (seca), garantindo a 

boa nutrição e desempenho dos animais nessa época do ano, evitando perdas de peso e até morte de animais. 

Juntamente com a produção dessas culturas com silagem, há a formação barata de pastagens que são utilizadas também 

pelo rebanho em períodos de início e meio de seca. Manejar essa alimentação dentro do sistema é uma estratégia para 

garantir a segurança alimentar dos rebanhos. Por um lado, há produção de silagem, pastagens recém-formadas e 

manutenção das pastagens em utilização, cada qual com seu potencial produtivo e de desempenho animal. Por outro 

lado, têm-se animais dentro do rebanho com diferentes níveis de exigência nutricional, seja um rebanho de leite, carne 

ou ovinos, há sempre um diferencial em termos de exigência e nível de desempenho. Desta forma, aliar alimentos de 

maior valor alimentar a animais de maior exigência nutricional e alimentos de menor qualidade a animais com menor 

exigência, traz uma grande eficiência produtiva dentro do sistema.  

Diante deste cenário, serão destacados os benefícios que a sombra desempenha sobre a produção animal e o uso 

da agricultura na agregação de valor do produto animal. 

Os bovinos leiteiros são acometidos pelo estresse provocado pelo calor devido ao grande consumo de alimentos, 

principalmente na fase de lactação, que implica em um aumento na produção de calor metabólico e consequente 

dificuldade de manutenção da temperatura corporal (AZEVEDO et al., 2005). 

De acordo com Schutz et al. (2009), os animais conseguem identificar locais sombreados que oferecem uma 

maior proteção contra a radiação solar, a fim de amenizarem o estresse pelo calor ao qual se encontram. Os autores 

avaliaram o comportamento de vacas leiteiras holandesas em clima temperado, submetidos a combinações de oferta de 

níveis diferentes de proteção de sombra artificial, constituídas por tecidos específicos com 99 e 25; 99 e 50 e 50 e 25% 

de proteção contra a radiação solar e verificaram que nas horas mais quentes dos dias pesquisados, 73,3% dos animais 

passaram mais tempo sob a proteção 99% na combinação 99 e 25% (P<0,01), e 72% dos mesmos preferiram a proteção 

de 50% na combinação 50 e 25% (P<0,01). Não foi verificado, contudo, diferença significativa para a combinação 99 e 

50% (P>0,05), uma vez, que os animais quando estiveram a sombra nesta combinação, preferiram permanecer 50,2% 

do seu tempo sob a proteção de 50 %, fato que os autores inferem a baixa temperatura ambiente, pois a máxima não 

ultrapassou os 24ºC no ambiente externo aos abrigos de proteção. 

A vantagem da proteção contra radiação solar é maximizada quando o ambiente é mais desafiador como na 

região tropical. Há a exposição dos animais em altas temperaturas diurnas acompanhada de alta radiação solar e muitas 

vezes, elevada umidade do ar, que torna o ambiente bastante desconfortável pode ser percebido durante todo o ano, 

dependendo da região do país.  

Segundo Silva et al. (2008), o sombreamento de Acacia holosericea proporcionou uma redução de 26% na carga 

radiante em relação ao tratamento com exposição solar, embora a redução do ITGU não tenha sido suficiente para 

atingir os valores estipulados pela NATIONAL WEATHER SERVICE (2016) para animais de origem europeia. 

Entretanto, nas regiões mais quentes do Brasil, dificilmente seja encontrado animais de linhagem europeia pura. A 

grande e maciça maioria é composta por animais cruzados com zebu em infinitas combinações. 

Conforme Azevedo et al. (2005), vacas cruzadas com zebuínos são mais tolerantes as variações climáticas. O 

problema principal das raças leiteiras de origem europeia esta na adaptação ao clima tropical, decorrente da alta 

capacidade produtiva, proporcionando alterações fisiológicas e comportamentais, provocados pelo estresse pelo calor 

(SILVA et al., 2002). A maior adaptação dos zebuínos às condições de temperatura elevada esta na sua capacidade de 

dissipação de calor por meio da sudorese de forma mais efetiva, pois possuem maior número de glândulas sudoríparas 

ou maior volume de secreção, pêlos mais curtos e maior superfície em relação à massa corporal, apresentando assim, 

um mecanismo termo regulatório mais eficiente que os taurinos (PEREIRA et al., 2008). 

Um sistema silvipastoril bem planejado pode proporcionar um ambiente adequado para a produção de animais 

cruzados em todas as épocas do ano. Em muitos casos, como no Brasil Central, o inverno é muito mais agressivo que o 

verão em função das altas temperaturas, baixa nebulosidade e baixa umidade do ar. São comuns temperaturas de 38 a 

45ºC ao meio dia, nessa época do ano. As nuvens durante o período chuvoso do ano amenizam essa condição.  

A redução no consumo de alimentos em gado leiteiro ocorre independentemente do seu estágio produtivo 

quando submetido a ambientes desafiadores, comprometendo a eficiência de utilização dos nutrientes da dieta. Houve 

redução de 49 e 55% da digestibilidade de matéria seca total e da proteína bruta, respectivamente, em animais 

estressados, comparado aos animais mantidos em conforto térmico (PASSINI et al., 2009). O grupo animal submetido 

ao conforto térmico permaneceu em ambiente com temperatura media de 21ºC, enquanto os animais em condições de 

estresse permaneceram em câmara bioclimática com temperatura média de 38ºC, durante todo o período experimental.  

Leme et al. (2005) verificaram em seu experimento que os animais despendiam tempo igual ao sol e a sombra ao 

deitarem-se em busca de descanso, independente da época do ano, devido possivelmente a dispersão das arvores no 

piquete experimental, inferindo se, portanto, ao sistema silvipastoril, a capacidade de amenizar as intempéries 

ambientais no entorno das copas das arvores, uma vez, que os autores verificaram no turno da tarde, no período de 

verão, redução na temperatura do globo negro de 6,5ºC sob a copa das mesmas em comparação ao sol, sendo as árvores 

de maior altura e de copa globosa/densa, as que conferiram maior redução da irradiação solar. 

Em condições de centro-oeste, novilhas leiteiras que tinham maior oferta de sombra passaram a maior parte do 

seu tempo nas áreas de influencia das árvores, seja na atividade de ócio, ruminação ou pastejo. No sistema com 

sombreamento localizado as margens do piquete, as novilhas procuraram mais a sombra nas horas mais quentes do dia 

para ruminação e ócio, enquanto que aquelas sem oferta de sombra, simplesmente permaneciam em ócio ao redor dos 
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bebedouros com reduzida atividade de pastejo nesses horários (MELLO et al., 2016). O mesmo comportamento foi 

verificado por Ferreira et al. (2011), com ovinos Santa Inês quando submetidos a sistemas com e sem sombreamento 

por coqueiros no Rio de Janeiro. Castro et al. (2004), complementam que a atividade silvipastoril de coqueiros com 

ovinos foi rentável na região nordeste do país. Na região da Amazônia ocidental, também foram encontrados fortes 

benefícios do uso de espécies arbóreas nas pastagens para propiciar melhor ambiente a animais com linhagem europeia 

(TOWNSEND et al., 2002). 

O desempenho de novilhas não foi alterado pela presença ou ausência de árvores na região serrana de Minas 

Gerais, entretanto Paciullo e Castro (2006) complementam que a adição na renda vem da produção da madeira que foi 

cultivada em conjunto. No centro-oeste brasileiro, transição com bioma Amazônico, o desempenho de novilhas leiteiras 

foi avaliado e foi possível verificar que o sistema silvipastoril com espaçamento adequado manteve o mesmo nível de 

produção da forragem e desempenho animal que o pleno sol. O sistema intensamente sombreado proporcionou uma 

queda considerável na produção vegetal o que reduziu o desempenho dos animais. Entretanto, nessa condição os 

animais apresentaram melhores características de conforto térmico que o sistema a pleno sol, propiciando um 

comportamento semelhante ao sistema com sombreamento marginal, ambos superiores ao pleno sol em termos de bem 

estar animal (LOPES et al., 2016). Em regiões mais quentes do país, resultados diferenciais de desempenho animal são 

esperados, sendo amplificados quando esses animais encontram-se em estágio produtivo. Estudos nessa linha de 

pesquisa estão sendo realizados na Embrapa Agrossilvipastoril com resultados previstos para 2020.  

  Quando as alterações de manejo ocorrem dentro de ambientes sombreados, aparentemente as respostas 

parecem ser tamponadas pelo sistema. Rodrigues et al. (2012) não encontraram diferenças no comportamento de ovinos 

quando inseriu banco de proteína de estilosantes em pastagens com cajueiros no Mato Grosso do Sul. Apesar de 

expressiva participação de estilosantes na dieta (23%), nenhuma variável de comportamento ingestivo foi afetada. Já a 

resposta ao uso de nitrogênio foi semelhante quando utilizada em pleno sol. Bernardino et al. (2011) obtiveram 

aumentos na lotação e ganho de peso de novilhos nelore em sistemas silvipastoris de capim-marandu com eucalipto 

quando elevaram de 0 para 150 kg ha-1 Ano-1, sendo o principal  agente motivador, o aumento da massa de forragem. 

Este é um forte indicativo que o fato de associar árvores ao sistema não significa que a uso de nitrogênio seja 

dispensável. Ao contrário disso, um sistema integrado deve obrigatoriamente funcionar com um alto nível tecnológico, 

condizentes aos demais fatores produtivos. 

A sazonalidade na produção de forragens nos trópicos caracteriza-se pela maior produção de biomassa durante a 

época chuvosa e menor produção durante a época seca. Sendo assim, os pecuaristas necessitam estocar forragem 

produzida na época chuvosa, de modo a ter alimento volumoso de boa qualidade disponível para a alimentação dos 

animais na época de escassez de forragem. Em sistemas de produção de leite, o volumoso mais indicado é a silagem na 

alimentação dos animais, sendo o milho e o sorgo as principais culturas utilizadas no processo de ensilagem (MULLER 

et al., 2015). Na produção de gado de corte tem se tornado cada vez mais comum a prática da confecção de silagem 

(RESTLE et al., 1999). Isto tem acontecido, segundo Demarchi et al. (1995), principalmente em regiões com 

exploração pecuária mais tecnificada, em que a procura por melhores índices zootécnicos e rentabilidade econômica 

tem levado grande número de produtores que utilizam o confinamento a adotarem sistematicamente esta prática. Outro 

fator que tem contribuído para o aumento da ensilagem é a integração agricultura-pecuária, pois é cada vez maior o 

número de agricultores que têm utilizado pastagem em sistema de rotação com culturas anuais, além de ter crescido o 

número de pecuaristas que têm utilizado a agricultura como forma de reduzir o custo de recuperação ou renovação de 

pastagens. Independente do sistema de cultivo, exclusivo ou em integração lavoura-pecuária, a silagem de sorgo 

mostrou-se economicamente viável na terminação de cordeiros em confinamento, em especial no sistema de integração 

(YOKOBATAKE, 2014). 

A ensilagem, quando realizada dentro das técnicas e padrões recomendados e pelo fato de conservar os 

princípios nutritivos do material ensilado, garante o fornecimento aos animais de alimento de boa qualidade durante 

todo o período crítico de estiagem. Em consequência, os custos de produção são minimizados e se mantêm os índices 

produtivos e reprodutivos, principalmente na exploração de bovinos leiteiros (DIAS  et al., 2001). Apesar de o milho ter 

sido sempre a forrageira de maior utilização no processo de ensilagem. Entretanto, o sorgo tem se mostrado como boa 

opção em substituição ao milho, especialmente, em regiões com irregularidade hídrica. Nestas regiões, o sorgo tem sido 

mais explorado, devido à maior resistência a veranicos, maior produção por área e menor exigência quanto à fertilidade 

do solo, em relação ao milho. 

O milho e o sorgo são culturas mais adaptadas ao processo de ensilagem, por sua facilidade de cultivo, altos 

rendimentos e, especialmente, pela qualidade da silagem produzida sem o uso de aditivos ou pré murchamento 

(DEMARCHI et al., 1995). 

Concomitantemente à semeadura de forrageiras anuais, podem ser semeadas forrageiras perenes, como as 

braquiárias em consórcio. Essa prática possibilita o alongamento do período de pastejo e ainda a formação de palhada 

para a semeadura direta da cultura granífera ou de lavoura para a produção de silagem na safra de verão seguinte 

(KLUTHCOUSKI e YOKOYAMA, 2003). 

A produtividade, a matéria seca da forragem do milho e a interceptação luminosa do capim-marandu são 

menores quando localizados próximos (2 m) das árvores de eucalipto. A partir de 4 m, o capim-marandu tem maior 

produtividade sem o consórcio com o milho. O consórcio promoveu uma redução no perfilhamento do capim-marandu 

em relação ao solteiro sob o eucalipto (SALES, 2015). 

A racionalização do uso dos alimentos conforme as demandas do rebanho; a melhoria do processo produtivo 

com uso de técnicas e consórcios de plantas com população, fertilização e manejo adequados e a busca por um sistema 

de produção visando máxima eficiência de uso com mínimo de perdas no processo, são os caminhos para o sucesso do 

empreendimento. Finalmente, um sistema agrossilvipastoril bem planejado pode trazer benefícios não somente ao 
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ganho de carne e leite, mas benefícios de aumento de renda, segurança alimentar e sustentabilidade social, econômica e 

ambiental quando bem planejado e conduzido de maneira adequada. 

Indiscutivelmente, o uso de espécies arbóreas na pastagem de maneira planejada, traz inúmeros benefícios ao 

sistema como um todo. Cabe ao profissional agrícola, conhecer as nuances das diferentes combinações e planejar 

sistemas mais complementares que competitivos para o sucesso e consolidação do sistema. Além do conhecimento 

técnico, uma dose de observação, bom-senso, visão ampla e em perspectiva acompanham o sucesso da integração entre 

a lavoura, a pecuária e a floresta.  
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Resumo: Discute-se neste texto a adsorção (fixação) de fósforo (P) em solos altamente intemperizados dos trópicos, de 

modo a compreender processos e práticas que otimizem a utilização das limitadas reservas mundiais deste nutriente 

para a produção agrícola nos trópicos. Essa discussão passa pela compreensão de efeitos e práticas que minimizem a 

fixação de P pelo solo e privilegie a planta de modo a manter a produtividade com menores doses deste nutriente. Entre 

esses efeitos, discute-se sobre a grandeza e composição da fração argila do solo responsável pelo grande poder de 

fixação de P e sobre propriedades físicas e químicas do solo, naturais ou induzidas pelo seu manejo. Assim, discute-se 

sobre os efeitos relacionados às alterações químicas no solo que interferem em sua densidade de carga, como a calagem 

e o incremento no teor de matéria orgânica, e sobre aqueles relacionados a alterações físicas do solo, como a 

compactação e a umidade  que interferem na difusão de P. Enfatiza-se sobre a conveniência da aplicação localizada de 

fontes solúveis de P ou mesmo de Fosfatos Naturais (FNs) em relação a fosfatagem, esta com o objetivo não 

necessariamente econômico de saturar o poder de fixação de P do solo e com isso “construir sua fertilidade”. Resultados 

de pesquisa indicam que a aplicação localizada de fontes de P causa produtividade semelhante à obtida com a 

fosfatagem, mas com doses de P bem menores; neste caso, privilegia-se o dreno-planta e não o dreno-solo. Discute-se 

ainda sobre a muito limitada reversibilidade do P não-lábil formado pelo “envelhecimento” do P aplicado e sobre a 

renovação do poder adsortivo do solo. Finalmente, enfatiza-se a importância do desenvolvimento de novas tecnologias 

como a utilização de nano partículas de Hidróxidos Duplo Lamelares (HDL) ou de ”biocharcoal”, com alterações 

químicas que os transformam em excelentes drenos de P de águas eutrofizadas, residuárias ou até mesmo do mar, para 

seu reuso (reciclagem) em uma nova produção agrícola. 

 

Palavras-Chave: difusão de fósforo, fixação de fósforo, fosfatagem, reuso de fósforo 

 

Abstract: We discuss in this paper the adsorption (fixation) of phosphorus (P) in highly weathered soils of the tropics, 

in order to understand processes and practices that optimize the use of the limited global reserves of this nutrient for 

agricultural production in the tropics. This discussion involves the understanding of purposes and practices that 

minimize P fixation by soil and favors the plant to maintain productivity with lower doses of this nutrient. Among these 

effects, it discusses about the content and mineraloge of the clay fraction of the soil responsible for the great power of 

fixing P and about physical and chemical properties of the soil, natural or induced by its management. Thus, it is 

discussed about the effects related to chemical changes in the soil that interfere with its charge density, such as liming 

and the increase in the organic matter content, and about those related to physical changes such as compaction and soil 

moisture that interfere with the diffusion of P. It is emphasized as the convenience of localized application of soluble P 

sources or even of rock phosphate regarding phosphating, this in order not necessarily economic to saturate the power 

of fixing the soil P and thus "build its fertility". Research results indicate that the localized application of P sources 

presents productivity similar to that obtained with phosphating, but with much lower doses of P; in this case, emphasis 

is considered on the drain-plant and not on the drain-soil. It is also discussed the much low reversibility of non-labile P 

formed by the "aging" of the applied P and the renewal of the adsorptive soil power. Finally, it is emphasized the 

importance of developing new technologies with the use of nanoparticles of Hydroxides Double Lamellar (HDL) or of 

“biocharcoal”, with chemical changes that transform them in excellent P drains of eutrophic water, wastewater or even 

of sea water, for its reuse in a new agricultural production. 

 

Key Words: phosphorus diffusion, phosphorus fixation, phosphating, phosphorus reuse 

 

Introdução 
Recente artigo publicado em Nature Plants (Roy et al., 2016) trata das finitas reservas mundiais de P e a grande 

fixação deste elemento em solos tropicais, e questiona sobre seu alto custo para a produção agrícola nessas condições, 

comparadas àquelas obtidas em condições de clima temperado. Literalmente, acrescentam: “Here we use farm-, state-. 

and national level data from Brazil to understand how much inorganic phosphorus fertilizer, derived from finite 

resources of phosphate rock, has been needed to intensify agriculture on Brazil’s phosphorus-fixing soils”(p.1). Mais 

adiante, na linha de pensamento que a produção agrícola nos trópicos pode ter um custo insustentável ao Planeta, os 

autores desse artigo acrescentam:“Relying on high-input, intensive tropical agriculture to support global food supply 

carries long-term risks. The Earth’s upper crust has limited stocks of high-quality phosphate rock and the possible fuels 

used along the fertilizer supply chain”(p.5). Argumentam que fazendeiros do Mato Grosso aplicam aproximadamente 

duas vezes mais P por unidade de área para a produção de soja que seus competidores nos Estados Unidos. 

Esse artigo nos remete ao uso de combustível fóssil pelos grandes carros americanos, de modo mais evidente nos 

últimos 50 anos do século passado, com um consumo de um litro de gasolina para três quilômetros rodados. O resto do 

mundo preocupava-se com as limitadas reservas mundiais de petróleo e esse gasto aparentemente desnecessário. Novas 

tecnologias foram desenvolvidas e o consumo de combustível dos novos carros diminuiu pelo menos quatro vezes – o 

preço do petróleo caiu. 

O problema da alta fixação de P em solos tropicais, embora sem sucedâneo para o P como também não há para a 

fome no mundo, contrário ao que ocorre com o petróleo, estimula novas pesquisas de modo a aumentar a eficiência de 

uso do P nas condições tropicais. Deve-se ainda considerar que os valores de fixação de P em solos em condições 
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temperadas, embora menores que nas condições tropicais, não podem ser desconsideradas (Novais, 1977). 

Adicionalmente, a saturação desses solos com P por períodos de tempo muito mais longos do que naqueles dos trópicos 

faz com que a simples comparação entre doses ótimas desse nutriente para solos destas duas regiões climáticas seja 

injusta. 

Deve-se ter em mente que a preocupação levantada pelos autores do artigo em discussão, como de todos os 

cientistas envolvidos em pesquisas com P, sinaliza para a busca de soluções para minimizar o problema. 

A solução ou minimização da fixação de P em nossos solos tropicais passa, essencialmente, por duas vias: 

diminuir sua fixação, como pela adoção de práticas conservacionistas da matéria orgânica do solo (MOS) e de técnicas 

mais recentes como, por exemplo, a utilização de “biochar” (produto da pirólize de resíduos orgânicos) (Yao et al., 

2013; Jung et al., 2015; Jung e Ahn, 2016). Uma segunda via, de utilização imediata e não menos importante, é a 

diminuição das doses atuais de P aplicadas, sem perda da produtividade agrícola, adotando uma aplicação localizada do 

fertilizante fosfatado em substituição à fosfatagem, esta com sua filosofia equivocada de “construir a fertilidade”, 

particularmente em solos com uma expressiva demanda inicial por este nutriente (Novais e Smyth, 1999). 

É necessário ter em mente que com o aumento da Capacidade Máxima de Adsorção de P (CMAP) dos solos há 

diminuição significativa da concentração de P total na planta, seu nível crítico torna-se significativamente menor, a 

planta produz o mesmo com menos P acumulado que aquelas cultivadas em condições não tropicais, em solos com 

menor fixação de P. 

Mais recentemente, têm sido conduzidas pesquisas sobre o desenvolvimento de nano-partículas como o HDL 

(Hidróxido Duplo Lamelar) ou de “biochar” submetidos a técnicas modernas, criativas, para alterá-los de modo a torná-

los drenos de P extremamente eficientes. Procura-se com esses drenos adsorver P de águas eutrofizadas e residuárias, ou 

até mesmo do mar apesar de sua muito baixa concentração em P (Das et al., 2006; Terry, 2009; Hosni e Srasra, 2010; 

Koilraj et al., 2013; Benício et al., 2015), viabilizando o reuso deste nutriente em um nova produção agrícola. A 

evolução científica mundial sinaliza a curto, médio e a longo-prazo, para soluções de problemas que quando surgiram 

pareciam insolúveis. Como exemplo, podemos citar Malthus e sua previsão da não-solução para a fome no mundo, 

como consequência do descompasso entre o crescimento da população humana e a não-correspondente produção de 

alimentos. Seria o que se discute hoje sobre o descompasso entre a demanda de P para a agricultura tropical e a 

disponibilidade inelástica deste nutriente, agravada pela agricultura tropical? 

Trabalhos, com a visão de estudos mais básicos sobre P como nutriente, no seu continuum rocha fosfatada – 

fertilizante – solo – planta estão em andamento em todo o mundo. 

 Neste trabalho discute-se sobre a fixação de P em solos de Cerrado, mecanismos envolvidos e otimização da 

fertilização fosfatada nestas condições. Este texto teve como material básico o livro de Novais e Smyth (1999), com a 

inclusão de informações atualizadas sobre o assunto tratado.  

 

Adsorção/Fixação de Fósforo no Solo 

Embora a adsorção/fixação seja um fenômeno favorável à utilização do P pelas plantas, o “envelhecimento” 

dessa adsorção, com a formação de P não-lábil, torna-se problemático. A retenção do P adicionado ao solo, em formas 

lábeis ou não, ocorre tanto pela precipitação do P em solução com formas iônicas de Fe, Al e Ca, como, 

principalmente, de maneira mais significativa, pela sua adsorção pelos oxihidróxidos de Fe e de Al, em maiores 

teores em solos tropicais mais intemperizados. 

O P inicialmente adsorvido à superfície de agregados de solo difunde-se, com o tempo, para seu interior, em 

poros e em falhas dos cristais de minerais ou entre domínios cristalográficos dos minerais do solo  (Haynes, 1984; 

Madrid e De Arambarri, 1985, Willett et al., 1988; Torrent et al., 1992; Nye & Staunton, 1994; Ruan e Gilkes, 1996; 

Linquist et al., 1997; Barrow e Debnath, 2014 Barrow, 2015). É um processo lento, que pode levar anos para atingir 

o equilíbrio, devendo ser, também, responsável pela diminuição da disponibilidade de P de um solo recém-fertilizado, 

com o aumento do tempo de contato do P com esse solo (Barrow, 1985). Há trabalhos na literatura que utilizam o 

termo “P-ocluso para referir-se à adsorção lenta e o consequente “desaparecimento” de P dos solos. De acordo com 

diversos autores (Smeck, 1985; Yang et al., 2013), o P-ocluso refere-se ao P fisicamente encapsulado por minerais 

secundários como os oxihidróxidos de Fe e Al e pela deposição de compostos de Fe e Al, principalmente. Smeck 

(1985) cita que até mesmo solos com boa disponibilidade de P poderão chegar a um ponto em que  a oferta deste 

nutriente pode tornar-se inadequada devida à formação de P não-lábil como o P-ocluso. Informações sobre a 

readsorção de P em solos muito intemperizados dos trópicos foram obtidos por  Castro (dados não publicados) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Fósforo-remanescente (P-rem) como variável da aplicação de doses crescentes de P, em amostras de duas 

camadas de um Latossolos submetidas a diferentes tempos de incubação. 

  Dose de P (mg dm-3) 

Camada 0 250 2250 

  Tempo de incubação (dia) 

 

0 30 60 90 0 30 60 90 0 30 60 90 

Cm  -------------------------------------- P-rem (mg L-1) ------------------------------------ 

0-20(1) 11,2 10,9 11,0 11,1 12,8 12,0 12,3 11,3 44,0 37,4 34,2 32,2 

20-40(2) 5,7 5,4 5,9 5,2 11,3 9,5 7,2 7,6 37,3 31,0 28,1 26,0 
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Fonte: Castro (dados não publicados): (1)69,1 g kg-1 de MO e 0,558 kg kg-1 de argil; (2) 4,22 dag kg-1 de MO e 0,569 kg kg-1 de argila. 

 

Na tabela 1, verifica-se uma diminuição significativa da CMAP (aumento do P-rem) com a aplicação de P, 

principalmente para a maior dose, que equivale a uma fosfatagem com 10,35 t ha -1 de P2O5, indicando saturação da 

capacidade de fixação de P do solo.  Por outro lado, há um expressivo aumento da CMAP com o aumento do tempo 

de equilíbrio dessa dose de P com o solo, indicando a recuperação do poder de adsorção (“readsorção”) do solo com 

o tempo de equilíbrio.  Esse efeito é mais pronunciado na camada mais profunda (20 a 40 cm), com menor teor de 

MO.    

Uma ligação predominantemente covalente (“adsorção específica” - troca de ligantes entre o ânion fosfato e OH-

, O2-  ou H2O- do solo), ao contrário do NO3
- ou do Cl-, adsorvidos por atração eletrostática (“adsorção não-específica”), 

é responsável  pela adsorção inicial de P no solo, com a formação de P-lábil (“trocável”). Ligações adicionais, difusão 

ou oclusão, estabilizam essa forma, tornando-a não-lábil (“não trocável).                                 

Com o ajuste dos resultados de Capacidade Máxima de Adsorção de P (CMAP) de 11 amostras dos solos 

Cerrado como variável de constituintes mineralógicos da fração argila (Fernández R. et al., 2008), chega-se a seguinte 

equação: 

CMAP = 0,17552 + 0,028659**Gb + 0,069372**Gt (R2 = 0,945) 

Em que CMAP em mg g-1 de P no solo e Gb (gibbisita) e Gt (goethita) em percentagem desses oxihidróxidos na 

fração argila, A partir dessa equação, estima-se que Gb e a Gt contribuem com 29,2  e 70,8 %  da CMAP, 

respectivamente. 

Solos tropicais neste país apresentam valores da CMAP em torno de 0,415 mg g-1(Barbieri et al., 2013), 2,930 

mg g-1(Mesquita Filho e Torrent, 1993) e até mesmo 4,0 mg   g-1Ker,1995), este equivalente a uma fosfatagem com uma 

fonte solúvel, incorporada a uma camada de 0 a 20 cm de profundidade, de 18,4 t ha-1 de P2O5. 

O acúmulo (residual) de P no solo, ao longo dos anos de cultivo, caracteriza-se, de maneira significativa, pelo 

desenvolvimento de formas não-lábeis, em grande proporção do aplicado, não mais disponível para as plantas (Tabela 

2). Depois de 300 dias de incubação, verifica-se a necessidade da aplicação de uma nova dose de, aproximadamente, 

150 mg dm-3 para a obtenção do crescimento de plantas obtido com esta mesma dose aplicada no ato do plantio. Para a 

maior dose, verifica-se uma significativa transformação da dose aplicada em formas não-lábeis, avaliada pela 

diminuição do P extraído pela resina. Pelo crescimento da planta, essa avaliação não é sensível pelo excesso de P ainda 

disponível com o aumento do tempo de incubação. 

 

Tabela 2 – Fósforo recuperados pela Resina e produção matéria seca da parte aérea de plantas de sorgo, com diferentes 

tempos de incubação(1) de doses de fósforo aplicadas em um Latossolo Vermelho-Escuro. 

Dose de P 
Tempo de incubação (dia) 

0 15 30 300 

mg kg-1 Resina (mg kg-1) 

0 5,70 5,20 4,20 0,90 

50 27,00 5,60 7,50 0,90 

150 44,30 21,10 18,60 2,90 

450 155,40 54,70 50,10 33,00 

 

Matéria seca (g/vaso) 

0 0,67 0,63 0,87 0,64 

50 1,56 1,02 0,89 0,48 

150 9,10 4,59 4,53 1,99 

450 13,44 9,59 11,85 8,36 
Fonte: Gonçalves et al. (1989). 
(1)Não são apresentados os resultados correspondentes aos tempos de 60, 120, 180 e 240 dias, constantes do trabalho original. 

 

Reversibilidade do Fósforo Não-Lábil 

A formação de P não-lábil a partir do P retido nos oxihidróxidos de Fe e Al é razão para o baixo efeito residual 

da fertilização fosfatada em solos tropicais. A participação de formas férricas no desenvolvimento de P não-lábil sugere 

que condições que favoreçam a redução do Fe3+ para Fe2+ induzam a liberação do P fixado nos oxihidróxidos de ferro. 

Seria algo semelhante ao que ocorre nos solos hidromórficos com sua essencial ausência de Fe3+ em seu perfil. Para 

avaliar esse efeito, amostras de 11 solos de Cerrado foram submetidas a quatro tratamentos (Fernández V et al., 2008): i 

- Solos nas condições naturais; ii - Redução microbiana pela inundação das amostras de solo com solução de sacarose 

(RM); iii - Quatro extrações sucessivas com oxalato de amônio (OX) e iv - Duas extrações sucessivas com citrato-

ditionito-bicarbonato de sódio (CDB). Nessas condições, os solos foram incubados por 30 dias com 300 mg kg-1 de P na 

forma de NaH2PO4. As amostras de solo foram então submetidas a 10 extrações sucessivas do P-lábil pela resina de 

troca aniônica (RA). Enquanto o valor acumulado das extrações para o solo natural foi de 50,9 % do P aplicado, para 

redução microbiana (RM) foi de 49,7 %. Mesmo para o OX esse valor foi de 52,8 % e para o CDB de 76,8 %. Os 

valores não dessorvidos pelo RA (100 menos o) extraído, entre 50,3 e 24 %, para os tratamentos químicos e biológicos, 

indicam grande estabilidade do P não-lábil formado nesses solos. 
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 Nos solos mais oxídicos, com maior CMAP, o efeito prévio da sacarose (RM), submetido à determinação 

imediata do P-rem, apresentou expressivo aumento de seu valor (diminuição da CMAP) entorno de 10 vezes em relação 

aos solos em condições naturais (Tabela 3). Todavia, a redução gerada pela sacarose não alterou a dessorção do P 

posteriormente adicionado e deixado em incubação por 30 dias. 

Razões para esse efeito do tempo, recompondo a CMAP do poderá ser explicado pela presença de ácidos 

orgânicos provenientes da fermentação da sacarose (Schwertmann & Taylor, 1989; Morelli & Bortoluzzi, 1992; 

Andrade et al., 2003). Aparentemente, esse efeito cessou com a secagem e lavagem das amostras e incubação do solo 

com a dose de P adicionada, com rápida mineralização dos compostos orgânicos anteriormente formados. As condições 

hidromórficas de um solo, proporcionando a redução do Fe3+ a Fe2+ e a manutenção de compostos orgânicos diversos 

naturalmente existentes e renovados, provenientes de processos fermentativos, são favoráveis à redução e à manutenção 

da CMAP em valores baixos, não permitindo que o solo expresse seu caráter-dreno, mesmo que em ambiente tropical. 

Há, portanto, nos solos hidromórficos, algo mais que baixo potencial redox, favorecendo a maior disponibilidade de P 

para as plantas. Há também acúmulo de matéria orgânica, com a manutenção de ácidos orgânicos, que neutralizam e 

complexam os sítios de adsorção de P, dada a limitada disponibilidade de oxigênio no sistema (Schwertmann & Taylor, 

1989; Cessa et al., 2010). 

 

Tabela 3 - Fósforo remanescente de amostras dos solos sem redução (N) e submetidas a redução micrbiana com 

sacarose (RM), com oxalato de amônio (OX) e com citrato-ditionito-bicarbonato de sódio (CDB) em 

amostras de 11 solos de Cerrado. 

Solo N RM OX CDB 

 ------------------------- mg L-1 --------------------------- 

CV-Rqo 37,1 49,8 57,9 60,0 

CV-LVd 21,1 41,0 54,4 59,4 

TM-LVw 38,1 52,7 56,7 60,0 

TM-LVd 29,9 45,8 49,8 58,4 

ARA-Ladx 29,9 45,8 55,8 60,0 

AÇA-Lad 46,1 51,2 60,0 60,0 

UBE-LVAd1 3,4 33,0 24,2 47,0 

UBE-LVAd2 4,8 33,9 26,4 44,5 

PAR-LVd 4,6 34,9 18,9 47,0 

SL-LVd 3,2 31,2 39,9 35,8 

PAT-LVd 1,8 32,1 18,9 27,2 

Média 20,0 41,0 42,1 50,8 

Fonte: Fernádez R. et al. (2008). 

 

Atributos Químicos que Interferem na Disponibilidade de Fósforo 
 

Calagem 

“Seu efeito sobre a fixação de P em solos altamente intemperizados não é consistente” 

O aumento do pH de um solo, diminuindo a adsorção de P (Souza et al 2006), não é tão direto e simples como se 

imagina. Diversos autores (Sarker et al., 2014; Muindi et al., 2015; Jokubauskite et al., 2015) consideram que a calagem 

pode aumentar, diminuir ou não alterar a disponibilidade de P adsorvido/fixado nos solos. De acordo com Tening et al. 

(2013), Agbenin e Modisaemang (2015) e Muindi et al.(2015) calagem pode aumentar a adsorção de P em solos ácidos 

altamente intemperizados, pela formação polímeros amorfos de alumínio hidrolisado que adsorve mais P que o Al3+ e 

pode, também, cobrir a superfície de minerais alterando o mecanismo de adsorção desses solos. 

Adicionalmente, com o aumento do pH, diminui a presença da forma H2PO4
-
 , em relação à HPO4

2-
 , esta 

(bivalente) preferencialmente adsorvida. Para os valores de PCZ da goethita (~8,0) e da gibbsita (~9,0) são muito 

elevados e a correção do pH do solo para a faixa ideal de crescimento e desenvolvimento de plantas (5,5 a 6,0) torna-se 

pouco efetiva quanto à redução da CMAP. Situação contrária ocorre com a montmorilonita nos solos pouco 

intemperizados, com PCZ inferior a três, o que estabelece a característica de seu perfil essencialmente aniônico dos 

solos agrícolas. 

Efeitos benéficos da calagem de solos ácidos com frequência estão associados ao controle da acidez e de seus 

componentes para um pH ideal para as plantas. Assim fica difícil, nessa condição, separar o efeito da toxidez por Al3+ e 

da deficiência de Ca e Mg da dessorção de P do solo (Jokubauskite et al., 2015). 

Todavia, no trabalho de Smyth & Sanchez (1980) houve pequena diminuir da CMAP com o aumento da dose de 

P previamente aplicada e não foram observados efeitos da aplicação de calcário ou de silicato sobre os valores de 

CMAP (Tabela 4). Por outro lado, todos esses tratamentos, principalmente a aplicação de P, causaram decréscimo na 

“energia de ligação” de P com o solo. Por outro lado, Sandim et al. (2014) verificaram que a aplicação de silicato na 

forma de escórias, posterior à aplicação de doses de P em três solos, causou aumento no teor de P lábil extraído pela 

resina de troca iônica. A aplicação de calcário dolomítico não apresentou resultados tão consistentes como os obtidos 

para as escórias. Deve-se considerar que a aplicação dos corretivos posterior a fosfatagem com a fonte solúvel não deve 

ter o mesmo efeito que a ordem inversa da aplicação da fonte de P e então dos corretivos. 
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Tabela 4 - Efeito da aplicação prévia de doses de P, de calagem e de silicato sobre capacidade máxima de adsorção de 

P (CMAP) e “energia de ligação” de um Latossolo Vermelho-Escuro de Cerrado 

 

Tratamento(1) 

Dose de fósforo (mg kg-1) 

0 380 460 540 0 380 460 540 

CMAP "Energia de ligação"  

 ---------------- mg kg-1 ---------------- ---------------- L mg-1 ---------------- 

Testemunha 1,64 1,55 1,53 1,49 0,85 0,49 0,41 0,38 

Calcário 1,64 1,51 1,50 1,48 0,67 0,39 0,31 0,28 

Silicato 1,61 1,52 1,47 1,46 0,63 0,37 0,29 0,26 

Calcário + Silicato 1,63 1,52 1,50 1,49 0,59 0,34 0,32 0,25 
Fonte: Smyth (1976); Smyth & Sanches (1980). 
(1)As doses de calcário e de silicato corresponderam a 1,0 cmolc Ca2+/1,0 cmolc Al3+. 

 

Para o estudo da cinética de adsorção de P em amostras de Cerrado, 50 mg L-1 de P na forma de KH2PO4 foram 

agitados por períodos de tempo que variaram de meia hora a 192 h, determinando-se após cada período de tempo a 

concentração de P na solução de equilíbrio. Cerca de 75 % do P adicionado foi adsorvido em menos de 0,5 h de 

equilíbrio nos solos com maio CMAP e menos de 12 h para aqueles solos com menor CMAP, quando se considerou 100 

%  a adsorção com 192 h de equilíbrio. 

 

Tabela 5 - Quantidade de P adsorvido em amostras de solos que receberam, inicialmente, 50 mg kg-1 de P, na ausência 

ou presença de calcário, em diferentes tempos de equilíbrio. 

Solo 
Tempo de equilíbrio (hora) 

0,5 1 2 4 8 12 24 48 192 

 
-------------------------------- mg kg-1 de P no solo -------------------------------- 

 

Sem calagem 

AQ 10,4 14,4 15,6 17,2 22,0 28,4 30,4 33,3 34,0 

LE-1 44,6 46,9 48,0 49,5 49,4 49,5 49,5 49,4 49,8 

LE-2 45,4 47,1 48,3 48,6 49,4 49,7 49,7 49,8 49,8 

LVm-1 25,6 26,9 32,6 33,3 37,6 42,6 45,4 45,8 46,0 

LVm-2 24,5 25,5 29,3 31,5 34,7 40,4 43,1 43,1 43,3 

LE-3 38,4 41,7 43,6 45,1 47,8 48,4 48,4 48,6 49,4 

LE-4 37,5 41,0 42,2 43,8 46,7 48,0 48,2 48,2 49,4 

LE-5 40,7 43,4 46,0 46,6 48,5 49,1 49,2 49,3 49,7 

LV-1 39,2 42,7 44,9 46,3 47,5 49,0 49,1 49,2 49,6 

LVm-3 18,5 19,2 20,8 23,9 26,9 32,4 35,7 40,7 42,0 

Média 32,5 34,9 37,1 38,5 41,1 43,7 44,9 45,7 46,3 

 

Com calagem 

AQ 12,9 15,9 16,3 19,2 26,4 29,2 32,1 35,2 36,0 

LE-1 42,7 45,1 47,1 47,4 48,9 49,2 49,2 49,4 49,8 

LE-2 43,1 45,8 47,1 47,9 49,0 49,4 49,6 49,7 49,8 

LVm-1 23,9 26,0 30,2 30,7 35,8 40,9 43,0 44,7 44,7 

LVm-2 22,5 22,5 27,9 27,9 33,2 38,9 40,6 41,7 42,4 

LE-3 37,5 39,4 42,8 44,2 46,7 48,3 48,5 48,4 49,3 

LE-4 34,9 38,1 39,7 41,4 44,9 46,2 47,0 47,2 49,0 

LE-5 38,2 41,5 44,1 45,2 47,8 48,5 48,7 48,9 49,6 

LV-1 38,1 41,4 43,4 45,2 47,3 48,2 48,5 48,7 49,4 

LVm-3 19,4 20,2 21,4 24,3 27,1 32,4 36,6 41,4 42,2 

Média 31,3 33,6 36,0 37,3 40,7 43,1 44,4 45,5 46,2 

Fonte: Gonçalves et al. (1985). 
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Semelhantemente, Campello et al. (1994) não encontraram diferença significativa para o efeito de calagem sobre 

15 extrações sucessivas de P pela resina aniônica de amostras de seis solos de Cerrado, com ou sem calagem, e 

incubados por 45 dias com 300 mg dm-3 de P na forma de KH2PO4. O percentual do P aplicado obtido na primeira 

extração e na somatória das 15 extrações foi de 25,78 e 47,14 %, respectivamente, para os solos sem calagem, e de 

26,83 e 46,18 % para os solos com calagem.  

  

Matéria Orgânica do Solo (MOS) 

 

“A presença de material orgânico lábil no solo, advindo da adição de resíduos ou da utilização de um manejo 

conservacionista do solo, que causam aumento do teor de MOS, diminui a fixação de P” ou “O aumento do teor de 

MOS faz com que a adsorção/fixação de P decresça, mas não do P anteriormente fixado (não-lábil)” 

 

Este efeito é mais consistente que aquele oriundo da calagem. Curiosamente, correlações positivas entre teor de 

matéria orgânica (MO) do solo e adsorção de P têm sido frequentes na literatura. Embora possa haver uma razão 

indireta, por via da correlação positiva entre o teor de argila e o de MOS, o que leva a proteção física de compostos 

orgânicos pela argila do solo (Silva e Mendonça, 2007), a razão principal parece ser, por via de pontes de cátions, 

como Al, Fe e Ca a ela adsorvidos, que reteriam o ânion fosfato(Shu et al., 2016). Algo semelhante ocorre com a dopagem de 

“biochar”, aumentando drasticamente sua adsorção de P (Jung et al., 2015; Jung e Ahn, 2016). Há, contudo, trabalhos que mostram 

participação negativa da MOS, reduzindo a adsorção de P em solos, por meio de ácidos orgânicos adsorvidos, 

bloqueando sítios de adsorção, como os dos oxihidróxidos (Chassé et al., 2016). 

Embora a CMAP de um solo possa apresentar correlação positiva com o seu teor de MO, a adição de material 

orgânico ao solo pode causar diminuição da adsorção/fixação de P e aumento da disponibilidade de P para as plantas. 

Em outra palavras, o aumento do teor de MOS como ocorre pela adoção de um manejo conservacionista do solo leva à 

diminuição da CMAP (Souza et al., 2006; Cordeiro et al., 2015). O solo pode adsorver ácidos orgânicos com grande 

energia, competindo com os sítios de adsorção de P e aumentando a disponibilidade desse nutriente para as plantas 

(Haynes, 1984; Cherubin et al., 2016). A exsudação de raízes e o metabolismo de microrganismos, como fontes naturais 

desses ácidos, também mantêm esse processo de bloqueio de sítios de adsorção de P de maneira mais contínua e, 

portanto, mais efetiva (Silva e Mendonça, 2007) . 

 

Atributos Físicos que Interferem na Disponibilidade de Fósforo 

 

Textura 

“O aumento do teor de argila de um solo, com alto poder de fixação de P, causa aumento significativo da dose 

deste nutriente para o crescimento e desenvolvimento ótimo das plantas” ou “Em condições tropicais, solos arenosos 

ou texturas médias exigem menores doses de P para o crescimento e desenvolvimento ótimos das plantas”. 

 

Resultados de pesquisa e observações práticas têm demonstrado que os solos arenosos são mais responsivos 

(produtividade/unidade de P) à aplicação de P (Tabela 6). Solos com grande fixação de P, como um Latossolo 

Vermelho-Escuro argiloso (LVEar), resistirão, ao longo dos tempos, mais que um Latossolos Vermelho-Amarelo 

textura média (LVAm) com menor Poder Tampão de Fosfato (PTF), como menor CMAP, às alterações de suas reservas 

de P, como pode demonstrar, por exemplo, a diferença entre suas produtividades em resposta à adição de doses 

crescentes de P. Assim, o maior PTF dos solos argilosos que resiste a perdas de nutrientes resiste, igualmente, a ganhos. 

Nos solos mais arenosos, a não-resistência (não-resiliência) a perdas provoca, igualmente, não-resistência a ganhos, 

mantendo os nutrientes mais disponíveis para as plantas (caso particular do P). Portanto, há, nos solos mais argilosos, 

predomínio do dreno-solo sobre o dreno-planta, pelo que se adiciona como fertilizantes e corretivos, ao passo que nos 

arenosos o dreno predominante tende a ser a planta. 

 

Tabela 6 - Matéria seca da parte aérea de mudas de eucalipto, em resposta à aplicação de doses de fósforo, na forma de 

superfosfato triplo, em amostras de solos com diferentes teores de argila. 

Dose 
Solo(1) 

AQ LVAm LVEar 

mg dm-3 de PP ---------------------- g/vaso ---------------------- 

0 0,26 0,02 0,04 

100 15,21 15,98 2,34 

200 18,87 15,65 5,23 

400 18,68 17,49 12,84 
Fonte: Novais et al. (1995). 
(1)AQ: Areia Quartzosa, com 14,1 % de argila, pH (H2O) = 5,2; LVAm: Latossolo Vermelho-Amarelo textura média, 17,6 % de argila, pH = 5,6; 

LVEar: Latossolo Vermelho-Escuro argiloso, 74,7 % de argila, pH = 5,3. 

 

As maiores produtividade médias de soja, no Mato grosso (acima de 50 sacos ha-1), em solos predominantemente 

texturas média ou arenoso, como nos de Barreiras (BA), em comparação a produtividade bem inferiores em solos mais 

argilosos e bem mais férteis de regiões outra regiões do País, indicam, também, a relação textura x produtividade.  

 

Alterações no Fluxo Difusivo de Fósforo no Solo 
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Compactação do solo 

“A compactação de solos altamente intemperizados, propriedade com alta resiliência, causa um requerimento 

crescente de P para a manutenção das produtividades anteriormente obtidas na condição de não-compactação” 

 

As menores respostas à adubação observadas em nossos solos, com os anos de cultivo, em boa parte, são 

resultantes da degradação das propriedades físicas desses solos, levando ao aumento de suas densidades e, como 

consequência, à adsorção de P, preferencialmente ao fluxo difusivo (Figura 1). Com a compactação, aumenta a 

participação de microporos, com o aumento da energia de retenção da agua no solo; aumenta a viscosidade da agua e a 

interação de íons de fosfato com a superfície dos coloides ao longo de sua trajetória de difusão, fazendo com que o 

fosfato tenha de se dinfundir cada vez mais próximo de superfícies positivamente carregadas, que o adsorvem. Para que 

o P continue chegando até às raízes, doses cada vez maiores terão de ser aplicadas, de modo que aumente a saturação 

por P nessas superfícies adsorventes e possibilite a manutenção do fluxo difusivo em níveis pelo menos razoáveis, em 

termos de demanda da planta. 

 

 
Fonte: Novais e Smyth (1999). 

 

Figura 4 - Efeito da compactação de uma amostra de um solo altamente intemperizado (com predomínio de cargas 

positivas) sobre o fluxo difusivo de fósforo no solo. 

 

Um solo “cansado”, como frequentemente denominado pelos fazendeiros, que se torna menos responsivo à 

aplicação de fertilizantes, particularmente de P, deve ter como característica principal a queda drástica do fluxo difusivo 

desse nutriente, que, embora presente em teores adequados no solo, não chega satisfatoriamente às raízes. A análise do 

solo indica teor alto de “P-disponível”, enquanto a planta indica acúmulo baixo. Assim, doses requeridas para 

manutenção da produtividade têm de ser bem maiores que aquelas anteriormente usadas, particularmente nos solos com 

maior adsorção de P. 

 

Teor de água (umidade) no solo 

 

“A disponibilidade de água em solos altamente intemperizados é mais crítica à difusão de P do que em solos 

com baixa fixação de P”. ou “Nos solo saltamente intemperizados, para a mesma disponibilidade de água (mesmo 

potencial) a quantidade de água requerida pela planta será maior que em solo pouco intemperizado” ou “Economiza-

se com aplicação de fósforo em solos tropicais mantendo-se um suprimento de água elevado sem déficits hídricos”.  

 

Observou-se aumento de 102 vezes no fluxo xilemático de P, quando se compara a aplicação desse elemento 

com sua não aplicação na condição de maior disponibilidade de água, cai para três vezes com o menor nível de água no 

solo (Tabela 7) (Ruiz et al., 1988). O grande efeito da água sobre o fluxo difusivo de P nesses solos com alta 

adsorção/fixação de P pode ser avaliado pela queda de 92 vezes no fluxo xilemático desse elemento quando o conteúdo 

de água corresponde ao potencial de -0,01 Mpa (aproximadamente capacidade de campo), cai para o corresponde a -

0,04 Mpa (faixa de água disponível), com a maior dose de P testada. Essa queda é de 154 vezes quando essa 

comparação é feita com o menor potencial matricial testado (faixa de água disponível, bem abaixo do ponto de murcha 

permanente). É interessante observar que o solo sem adição de P (solo com 1 mg dm-3 de P, pelo Mehlich-1) apresenta 

maior transporte de P, em termos absolutos, medido pelo exsudato xilemático, com uma disponibilidade de água 

correspondente a um potencial de -0,01 Mpa, que o solo com a dose de 240 mg kg-1 de P e com umidade correspondente 

a -0,03 Mpa. Esses resultados evidenciam que em solos mais intemperizados, com maior PTF, o fluxo difusivo de P 

parece ser praticamente interrompido em condição de umidade ainda elevada, em termos de disponibilidade para a 

planta (Figura 2). 
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Tabela 7 - Efeito do conteúdo volumétrico de água do solo e de doses de fósforo sobre a translocação deste nutriente no 

exsudato xilemático e sobre o crescimento da área foliar de plantas de soja 

Dose de P Potencial matricial Exsudato xilemático Área foliar 

mg kg-1 Mpa µg h-1 P cm2 

0 

-0,01 0,059 165,8 

-0,04 0,033 150,3 

-0,3 0,012 109,5 

    

240 

-0,01 5,999 525,3 

-0,04 0,065 154,8 

-0,3 0,039 160,5 

Fonte: Ruiz et al. (1988). 

 

 
Fonte: Novais e Smyth (1999). 

 

Figura 3 - Efeito do teor de água em solo altamente intemperizado (compredomínio de cargas positivas) sobre o fluxo 

difusivo de fósforo no solo. 

 

Essa grande dependência do fluxo difusivo a um elevado conteúdo volumétrico de água nos solos altamente 

intemperizados de cerrado (muito alto PTF) e a menor dependência de solos bem menor intemperizados do semi-árido 

do nordeste brasileiro (baixo PTF), por exemplo, estimulam-nos a especular que a falta de água poderá ser mais crítica 

ao crescimento de plantas nos locais em que tradicionalmente é mais abundante (Cerrados) do que onde é mais escassa 

(semi-árido). 

 

Fonte de fósforo 

 

“A difusão de P na forma de fosfato mono-amônico (MAP) num solo com alto poder de adsorção/fixação de P 

(alta CMAP) é bem maior que na forma de supersimples ou triplo, levando a uma economia na dose de P com sua 

aplicação na forma de MAP. Para solos pouco intemperizados ou arenosos mesmo em condições tropicais essa 

diferença tende a não existir” 

  

Fomos indagados sobre as vantagens de ser usar fosfato mono-amônico (MAP), comparativamente ao fosfato 

mono-cálcico (superfosfato triplo), em reflorestamento com eucalipto em solos da região amazônica. A primeira vista, 

não deveria haver diferença, dada a semelhança de solubilidade entre as fontes. Possível alteração na mobilidade de P 

no solo, estimulada pela presença de amônio, comparativamente à presença de Ca, como cátion acompanhante, ao 

superfosfato triplo, foi estudada. 

Partindo do principio de que o simétrico da gessagem deve ser verdadeiro, ou seja, que a mobilidade de P em 

solos, particularmente naqueles com maior PTF, deverá aumentar se o cátion que acompanha o P for mais móvel no 

solo, Villani et al. (1993) testaram essa hipótese. Utilizaram uma única dose de P, correspondente a 500 mg dm-3 de P, 

em amostras de três solos com diferentes teores de argila (Tabela 8). Para a avaliação do fluxo difusivo foi utilizada a 

técnica do papel aniônico (PA), de Vaidynathan & Nye (1966). A umidade dos solos foi mantida em 85 % da 

capacidade de campo de cada solo. Com 25 dias de contato do PA com os solos, o P-adsorvido a uma área conhecida de 

PA foi determinado. Observou-se um fluxo difusivo (F) menor para o Ca(H2PO4)2.2H2O que para as demais fontes, 

particularmente no LE e no LV, solos mais argilosos, com maior poder de fixação de P. O F obtido com o 

Na2HPO4.2H2O foi 3,4 vezes maior que o obtido com o Ca(H2PO4)2.2H2O, no solo LE; essa diferença foi de 4,5 vezes 

no solo LV, mais argiloso que o primeiro. Quanto ao efeito do cátion acompanhante, aumentando o valor de F, 

observou-se a sequencia Na+ > NH4
+ ≈ K+. O aumento da concentração de amônio, de MAP para DAP, levou a um 
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aumento no valor de F nos solos mais argilosos, onde a difusão é mais limitada, comparada aos solos mais arenosos, 

como LVm. Um valor de F 14 vezes maior no solo LVm que no LE mostra como é mais efetivo fertilizar solos mais 

arenosos em condições tropicais – solo com baixo FCP, de modo geral. Enquanto o F aumentou 4,193 vezes com a 

adição de Ca(H2PO4)2.2H2O ao LVm, em relação a testemunha, esse aumento foi apenas de 119 vezes para o LE. 

Portanto, com a mesma dose de P aplicada em ambos os solos, chega 35 vezes (4,139/119) mais P às raízes das plantas 

cultivadas no LVm. 

 

Tabela 8 - Efeito de fontes de fósforo sobre o fluxo difusivo desse elemento em amostras de solos com diferentes teores 

de argila(1) 

  Solo 

Fonte de P LE LA LVm 

  µmol cm-2/25 dias  

Ca(H2PO4)2.H2O 0,04778 0,10019 0,67087 

NH4H2PO4 0,1078 0,15108 0,80608 

(NH4)2HPO4 0,12742 0,38247 0,73017 

Na2HPO4.2H2O 0,1629 0,4491 0,75263 

K2HPO4 0,12692 0,37239 0,74177 

Testemunha 0,0004 0,00024 0,00016 

Fonte: Villani et al. (1993a). 
(1)Teores de argila: LE=68%, LA=74% e LVm=18%. 

 

Localização da Fonte de Fósforo para o Cultivo de Plantas em Solos com Alto Poder de Fixação de Fósforo 

“Para a mesma produtividade, a aplicação de uma dose localizada de P em um solo com alto poder de fixação 

de P é bem menor àquela requerida para a fosfatagem”ou  “Em condições tropicais, economiza-se fertilizante 

fosfatado aplicando-o localizadamente  em substituição à fosfatagem” 

  

Há uma esperada relação inversa entre a dose de P aplicada e o volume de solo que a recebe, como variáveis 

responsáveis pela quantidade de P absorvido e pelo crescimento de uma planta (Anghinoni, 1992; Martins et al., 2005). 

Quanto maior for o volume de solo em contato com a dose de P aplicada, menos P estará disponível para a planta, dada 

a formação de P não-lábil em maior proporção. Portanto, esse efeito oposto entre dose e localização será maior com o 

aumento do fator capacidade de P (FCP) do solo. Doses pequenas de P deverão ser mais eficientes em suprir esse 

nutriente à planta quando aplicadas localizadamente, o que não significa que esse suprimento seja satisfatório, como 

seria se grande dose de P fosse aplicada em todo o volume de solo disponível para o crescimento radicular dessa planta. 

Todavia, menor volume de raízes em local restrito, mesmo que rico em P, pode não ser suficiente para suprir a planta de 

todo o P necessário. Para satisfatória absorção de P por uma planta, deverá haver uma dose de P variável conforme a 

taxa de localização de sua fonte, dentro de certos limites de tamanho de dose e de intensidade de localização. 

Todavia, deve ficar claro que a distância máxima de difusão do P no solo em direção da raiz da planta é da 

ordem de um milímetro, nos solos altamente intemperizados, com maior PTF. Assim, deve-se imaginar que a 

fosfatagem, com a fonte de P diluída em todo um volume de solo até a profundidade de sua incorporação, não vai 

disponibilizar o P no volume superior àquele ocupado pelo sistema radicular, de um a dois porcento do volume de solo 

onde o sistema radicular se encontra (Barber, 1995). Assim, a absorção de P fica restrita ao volume de absorção do 

sistema radicular, definido pelo conceito de mobilidade dos nutrientes de Bray (1954), tão antigo, mas tão atual. 

Adicionalmente, compreende-se que uma fosfatagem com todas as suas limitações quanto ao suprimento de P 

para as plantas, torna-se muito menos eficiente quando feita com maior antecedência ao plantio da cultura.  

O suprimento de prótons necessários à solubilização de fosfatos naturais, reativos ou não reativos, pode vir do 

solo ou da planta. Deve-se ter em mente que o H2PO4
-  produzido nessas condições é o mesmo de um superfosfato 

simples (SS), triplo (ST) ou do fosfato monoamônio (MAP). Assim, dai para frente verifica-se que o que acontece com 

a adição de FN ou de uma dessas fontes solúveis é o mesmo. A diferença entre fontes diz respeito a cinética de 

formação do H2PO4
-, lenta pela limitada disponibilização variável de H+ entre solos e a disponibilização total de H+ para 

a fabricação das formas solúveis de fertilizantes industrializados. Portanto, para uma mesma dose de P total das duas 

fontes de P, a fonte solúvel irá disponibilizar todo o seu teor de P “imediatamente” para a solução do solo e um FN 

lentamente; o primeiro atende de imediato a demanda de P da planta e o segundo com grande limitação a esta demanda 

inicial. O ânion fosfato em solução terá a planta como dreno, preferencial à produção agrícola e o solo como dreno 

competitivo. 

Entre esses dois drenos, o solo estabelece uma cinética bem mais rápida para a formação de P lábil e 

semelhantemente rápida para o P não-lábil, já praticamente não mais disponível para a planta. Portanto, em solos 

tropicais altamente intemperizados irá haver na utilização da fonte solúvel uma opção que favorece a fixação mais do 

que a própria planta. Deduz-se, dentre outras coisas, que a aplicação da fonte de P, seja ela FN ou uma fonte solúvel, o 

ânion fosfato em solução deve ser preservado quanto a sua fixação pelo solo. Quanto ao efeito do tempo sobre a 

efetividade dessa fontes, solúveis e FN, verifica-se que é muito mais intenso para a fonte solúvel, total e imediatamente 

disponível à planta com grande excedente para ser fixado pelo solo, e muito menos intenso sobre o FN, dada a limitada 

cinética de disponibilização do ânion em solução assim que aplicado (Novais e Smyth,1999). 
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A reposta média de três anos de cultivo de soja à fosfatagem em combinação variável com a aplicação de uma 

fonte solúvel de P no sulco de plantio, em solo de Cerrado de Mato Grosso, mostra um ganho consistente da 

produtividade com o aumento da dose aplicada no sulco de plantio, mesmo em um solo com uma produtividade de 38,4 

sc ha-1 (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Produtividade de soja (três safras), em resposta ao modo de aplicação do fertilizante no sistema plantio 

direto, Sapezal, MT 

Aplicação(1) 
Média 

A lanço Sulco 

------------ % ------------ saca ha-1 

0 100 60,5 

25 75 59,2 

50 50 57,8 

75 25 54,8 

100 0 50,5 

Sem adubo 38,4 
(1)Adubação com 400 kg ha-1 da formulação 4-23-23 + Ca = 4,5 %; S = 2,5 %; Zn = 0,3 %; B = 0,2 % e Cu = 0,15 %. 

Fonte: Fundação MT (Resultados não publicados). 

 

Também, em Mato Grosso, experimentos conduzidos pela Fundação Mato Grosso, foram testadas doses, fontes e 

localização da fonte de P no cultivo da soja, média de três safras (Tabela 10). Os resultados mostraram que a dose de P 

localizada poderia ser superior à maior dose testada (146 kg ha-1). Um aumento de 3,9 sc ha-1 foi obtido com uma 

fosfatagem adicional de 240 kg ha-1de P2O5. O ST ou o FN reativo na fosfatagem apresentaram resultados semelhantes. 

Deve-se enfatizar a baixa disponibilidade de P dos solos, dada a produtividade de apenas 6,9 sc ha-1.   
  

Tabela 10 - Produtividade de soja (três safras), como variável de dose, da fonte de fósforo, da forma de aplicação (solo 

com 600 g kg-1 de argila), em Sapezal, MT. 

Fósforo na linha 

Fosfato aplicado a lanço antes da semeadura e  

Incorporado apenas no primeiro plantio (kg ha-1 P2O5) 

Super triplo Fosfato natural reativo 

0 80 160 240 80 160 240 

kg ha-1 P2O5 Produtividade de soja (sc ha-1) 

0 6,8 18,9 31,2 39,3 20,0 28,9 37,5 

37 27,1 37,1 46,1 51,5 38,1 45,0 49,2 

79 45,6 51,6 57,3 61,9 51,9 55,3 59,6 

115 56,3 58,7 62,4 65,0 69,5 62,3 63,8 

146 60,8 62,5 64,7 65,7 64,1 63,5 66,3 
Fonte: Fundação MT (2005). 

 

A combinação de uma fosfatagem corretiva aplicada em 1999/2000 foi avaliada pela não aplicação adicional de 

P, pela fosfatagem ou aplicação localizada na linha de plantio para o cultivo de soja em solo de Cerrado de Mato Grosso 

(Tabela 11). Deve-se observar, inicialmente, que a produtividade da testemunha, sem a aplicação de P, foi de 27,2 sc ha-

1, o que indica um solo com uma fertilidade com razoável disponibilidade de P. Observa-se que a fosfatagem com 240 

kg ha-1 causou uma produtividade de 42,1 sc ha-1 enquanto a aplicação de 80 kg ha-1 de P2O5, dose considera baixa, 

causou um produtividade de 49,7 sc ha-1. O ganho de produtividade adicional com a fosfatagem prévia, é consequência 

da dose de apenas 80 kg ha-1 de P2O5 na linha de plantio 

 

Tabela 11 - Produtividade de soja, como variável dos modos de aplicação de fertilizantes fosfatados em solo argiloso de 

Sapezal, MT 

Fósforo corretivo Fósforo em 2002/03 (kg ha-1 P2O5) 

1999/2000 0 80 lanço 80 linha 

kg ha-1 P2O5 sc ha-1 

0 27,2 40,5 49,7 

80 33,6 46,3 54,0 

160 37,8 54,5 57,9 

240 42,1 57,5 58,2 
Fonte: Fundação MT (2005). 
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Mesmo para o cultivo de olerícolas, em que a fosfatagem é o modo usual de aplicação da fertilização fosfatada, 

não questionável pelos bataticultores, a aplicação localizada da fonte de P na linha de plantio mostrou-se altamente 

eficiente, mantendo-se a produtividade com uma significativa economia de fertilizante fosfatado (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Resposta da cultura da batata à aplicação de fósforo a lanço (L) e no sulco (S) de plantio em solo de 

Cerrado (2012/2013) 

Tratamento Produtividade (sc ha-1) 

Sem P 230 b 

1500 kg ha-1de 08-30-08 (L) 322 b 

1500 kg ha-1 de 08-30-08 (S) 490 a 

2000 kg ha-1 de 08-30-08 (L) 334 b 

2000 kg ha-1 de 08-30-08 (S) 554 a 

1500 kg ha-1 de 08-30-08 (L) + 1200 kg ha-1 de SS (L) 349 b 

1500 kg ha-1 de 08-30-08 (S) + 1200 kg ha-1 de SS (L) 502 a 

1500 kg ha-1 de 08-30-08 (S) + 1200 kg ha-1 de SS (S) 565 a 

1500 kg ha-1 de 08-30-08 (S) + 600 kg ha-1 de SS (S) 541 a 

1500 kg ha-1 de 08-30-08 (S) + 300 kg ha-1 de SS (S) 523 a 
Cultura anterior: Milho silagem. P-Melich-1 = 25 mg dm-3; P-rem = 17 mg L-1 

Fonte: Prof. Leonardo Aquino. UFV Campus Rio Paranaíba (dados não publicados). 

 

Também para o cultivo do eucalipto, a aplicação localizada de fontes de P, FN reativo e fonte solúvel, é prática 

com eficácia comprovada experimentalmente e adotada por todas as grandes empresas de reflorestamento no país 

(Tabela 13). Tanto a aplicação localizada do FN em relação de sua aplicação em faixa (“bedding”), como da fonte 

solúvel na cova em relação à aplicação na linha de plantio levaram a maiores ganhos de produtividade com doses 

menores das fontes de P. 

 

Tabela 13 - Produção de biomassa e recuperação de fósforo por Eucalyptus camaldulensis (9,7 anos) influenciados por 

fontes, doses e modo de aplicação do fertilizante fosfatado 

Fosfato natural Fonte solúvel Modo de aplicação  Biomassa aérea P recuperado 

kg ha-1 de P  t ha-1 % 

0 0  63 - 

172 0 Faixa 81 8,0 

172 0 Sulco 114 16,6 

41 23 Faixa/Sulco 99 9,8 

41 23 Sulco/cova 148 35,6 
Fonte: Leal et al. (1988); Fernandez et al. (2000). 

 

Resultados de experimentação inconsistentes sobre a localização da fonte de P estão, de modo geral, 

relacionados a solos com alta disponibilidade de P, o que faz com que a fosfatagem supra a possível pequena carência 

deste nutriente pelo excesso aplicado, como usualmente ocorre com a adoção desta prática (Resende et al., 2006; Santos 

et al., 2008; Santos et al., 2012; Albuquerque et al., 2014).  

Fósforo na Planta Cultivada em Solos Altamente Intemperizados 

“O nível crítico de P em plantas cultivadas em solos com alta fixação deste nutriente é significativamente menor 

que aquele encontrado em plantas cultivadas em solos com baixa fixação”. 

 

Nesta seção, será enfocado apenas o P na planta como consequência do PTF do solo que o supre, com maior ou 

menor eficiência ou, para condições de solos tropicais, com maior ou menor restrição. 

Partindo do principio de que concentrações críticas do P-solução (fator intensidade), variáveis com o FCP, são, 

por definição, responsáveis pelo crescimento máximo das plantas, deve-se concluir que as plantas deverão ter conteúdos 

distintos de P, dependendo do ambiente em que se encontraram, para uma mesma produção máxima. 

Muniz et al. (1985) verificaram grande amplitude de variação entre as concentrações críticas (níveis críticos) de 

P-total na parte aérea de plantas de soja, cultivadas em amostras de dez Latossolos de Cerrado com grande variação nos 

valores de PTF. Estimaram-se, para cada solo, a produção correspondente a 90 % de seu valor máximo o nível crítico de 

P na planta correspondente a essa produção. Encontrou-se correlação negativa e significativa entre eles e a CMAP. 

Como, na condição de nível crítico, as produções de matéria seca da parte aérea da planta foram semelhantes entre 

solos, a correlação negativa indica que a planta foi mais eficiente em utilizar o menor conteúdo de P disponibilizado 

pelos solos com maior CMAP. No solo SJ-1, com CMAP de 0,367 mg g-1 de P, observou-se um nível crítico de 2,07 g 
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kg-1, ao passo que no solo SJ-10, com CMAP de 0,972 mg g-1 de P, o nível crítico foi de 0,88 g kg-1 apenas. Portanto, no 

solo SJ-10, a planta produziu 2,4 vezes mais matéria seca na parte aérea por unidade P absorvido que no solo SJ-1. 

Em casa de vegetação, tomate (Lycopersicon esculentum) e batata-baroa (Arracacia xanthorrhiza) foram 

submetidos a um primeiro cultivo e pepino (Cucumis sativus) e alface (Lactuca sativa) a um segundo, no mesmo 

substrato do primeiro (Novais et al., 1993). A variação observada entre solos, para os níveis críticos de uma mesma 

espécie, mostrou-se significantemente dependente de características dos solos relacionadas com o FCP (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Coeficiente de correlação linear simples entre características do solo relacionadas com o poder tampão de 

fosfato e o nível crítico de P total na parte aérea de plantas de espécies olerícolas cultivadas em 

diferentes solos 

Características do solo Tomate Batata-baroa Pepino Alface 

CMAP (1) -0,80 * -0,93 ** -0,97 ** -0,91 * 

P-remanescente-50 (2) 0,77 ns 0,87 * 0,97 ** 0,96 ** 
Fonte: Novais et al. (1993). 
(1)Fabres et al. (1987). (2) Capacidade máxima de adsorção de P, pela equação de Langmuir, em mg g-1 de P no solo. (2) P em equilíbrio depois de agitar 

50 mg L-1 de P em solução de CaCl 2 0,01 mol L-1, por uma hora, em uma relação solo:solução de 1:10, com as amostras de solo. 
ns, * e ** não-significativo e significativos a 5 e 1%, respectivamente. 

 

Reuso (Reciclagem) de Fósforo 

“O uso ou reciclagem do fósforo de águas eutrofizadas, residuárias ou mesmo do mar, deverá tornar-se uma 

fonte adicional de fósforo para cultivos no mundo agrícola.” 

A combinação de polímeros orgânicos e materiais inorgânicos forma materiais híbridos com comportamento 

diferencial aos seus materiais isolados. Entre os materiais inorgânicos, destaca-se a montmorilonita dispersa em 

diversos polímeros (Mahmoudian et al., 2015; Nam et al., 2015). Os hidróxidos duplos lamelares (HDL) são outra 

opção como compostos de inserção com ânions hidratados intercalados nos espaços intercelulares (Tronto et al., 2013). 

Os HDL podem ser sintetizados a baixo custo, de química ambientalmente limpa ou amigável. Valores da CMAP de 

HDL ou de sua forma calcinada (HDL-c) foram de 17,2 e 51,75 mg g-1 de P (Castro, 2016), o que indica a qualidade 

desses matérias como dreno-P. Produto com propriedade semelhante é “biochar”, obtido a partir de  materiais orgânicos 

pirolisados. Tratamentos com MgCl2 do resíduo orgânico antes da pirólise tem produzido “biochars” com CMAP 

superior a 100 mg g-1 de P (Yao et al., 2013). Aprimoramento dessa técnica denominada “dopagem” faz com que 

valores de CMAP tornem-se consideravelmente maiores. Esses produtos HDL+polímeros e “biochar” tornaram-se uma 

opção para adsorção/fixação reversível de P de água eutrofizadas e residuárias (Jung et al., 2015; 2016). Uma vantagem 

adicional para o dreno-P desses materiais são seus reusos (reciclagens) como fonte de P para cultivos de plantas. O 

termo “reuso” de P é convenientemente expressivo e providencial dadas as reservas inelásticas de P comentadas por 

Roy et al. (2016) para a produção de fertilizantes fosfatados. 

 

Conclusão 

Um tratamento mais teórico dos estudos sobre a fixação de P em solos tropicais altamente intemperizados, como 

suporte à compreensão de resultados de experimentos em campo e em ambiente controlado, trará uma nova 

fundamentação do problema, estabelecendo novos marcos para seu melhor entendimento e adoção de práticas que o 

minimizem, mantendo-se a produtividade em níveis crescentes com a necessária economia de fertilizantes fosfatados. 
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Resumo: As respostas em ganho de peso de bovinos em crescimento e produção de leite através da suplementação 

concentrada de animais em pastagens foram analisadas. Resposta linear de 0,12 kg de ganho/kg de concentrado na 

matéria natural, que proporciona uma conversão de concentrado de 8,3:1, foi observada em pesquisas com animais em 

crescimento em pastagens no período da seca. O efeito linear em vez do esperado efeito não linear foi devido à variação 

de experimento para experimento e a falta do tratamento controle. Em outro experimento com animais em crescimento 

em pastagem, o ganho de peso diário foi curvilíneo em que o aumento marginal no ganho diário reduziu com o aumento 

na quantidade de concentrado. Em experimentos com vacas em lactação, a produção de leite e a variação de peso 

corporal foram curvilíneas, apresentando função hiperbólica típica de sistemas enzimáticos em que a resposta é mais 

pronunciada em baixos níveis de concentrado e em baixos valores nutritivos das pastagens tropicais durante a estação 

da seca. O NRC (1996) de gado de corte, o NRC (2001) de gado de leite e o sistema Cornell - CNCPS 5.0, baseados na 

energia líquida ou metabolizável e proteína metabolizável, apresentam respostas lineares no ganho de peso diário e 

produção de leite para suplementação tanto de energia quanto de proteína. O modelo de Michaelis-Menten explica bem 

a resposta curvilínea do crescimento animal e produção de leite em função do suprimento de nutrientes, podendo ser 

utilizado como alternativa aos métodos fatoriais para estimar as respostas aos nutrientes e para fazer recomendações de 

nutrientes nas dietas de bovinos, com importantes implicações, pois permitem se fazer recomendações de níveis ótimos 

econômicos, com melhor eficiência de uso dos nutrientes, reduzindo assim o uso excessivo e irracional de recursos 

naturais não renováveis e a poluição ambiental.   

 

Palavras–chave: concentrado, ganho de peso, leite, Michaelis-Menten, nutrientes, ração. 

 

Introdução 

A população bovina no Brasil é de 211 milhões de animais (IBGE, 2012), criada em sua maioria em pastagens 

com uso apenas de misturas minerais. Os suplementos concentrados têm sido recomendados de forma crescente, para 

animais em crescimento e terminação em pastagens, e estudo da eficiência de utilização de suplementos tem tornado 

mais frequente com vistas a melhorar a lucratividade (Lana, 2005).  

No Brasil, o sistema extensivo representa mais de 90% do total da produção de carne bovina e em 2012 foram 

abatidos 48 milhões de animais (ANUALPEC, 2013). Sendo assim, 10% dos animais abatidos são terminados a pasto 

ou em confinamento. Na fase de terminação no período da seca, considerando bovino com peso inicial no confinamento 

de 370 kg e peso final de 450 kg, com ganho diário de 1 kg durante 80 dias, há aumento de 18% no peso corporal 

(80/450*100). Destes, no máximo a metade é proporcionada pelo uso de concentrado (estímulo de 0,5 kg/animal/dia 

com uso de 4 kg de ração concentrada). Pode-se verificar então que 0,9% da carne bovina brasileira (10% * 18/100 * 

1/2) é produzida pelo uso de ração ou suplemento concentrado durante a fase de terminação, próximo ao valor de 1,3% 

calculado por Lana (2005). 

A baixa adoção do uso de concentrados pelos pecuaristas é devido às baixas respostas a suplementação 

verificadas pelo uso de moderado a alto nível de concentrado (Lana, 2004). Tanto animais em crescimento em pastagem 

tropical durante o período da seca quanto em confinamento apresentaram ganho de 0,12 kg/kg de concentrado (Figura 

1), proporcionando relação de concentrado:ganho de peso de 8,3:1. Esta resposta é típica de suplementação energética, 

representando ineficiência na utilização de nutrientes devido ao efeito associativo negativo (Bodine & Purvis, 2003).  

 

A     B 

 
Figura 1. Ganho de peso médio diário (GDP) de novilhos em pastagens durante a estação seca em função do consumo 

de suplemento, utilizando informações de 25 pesquisas (Figura 1A) e GDP de novilhos em confinamento em função do 

consumo de concentrado, utilizando informações de sete pesquisas (Figura 1B).  Fonte: Lana (2007a). 

 

Resposta de bovinos em crescimento à suplementação 

A partir destas observações, foram feitas uma série de pesquisas com animais e plantas para explicar as baixas 

respostas ao uso de nutrientes. O primeiro trabalho foi publicado em 2005 (Lana et al., 2005), em que a resposta de 

bovinos em crescimento a pasto ao uso de nutrientes era hiperbólica e não linear quando o tratamento controle contendo 

sal mineral foi incluído e que os maiores efeitos eram evidentes nos menores níveis de suplementação (Figura 2A). A 

eficiência de uso de suplemento, em quilogramas de ganho por kg de suplemento comparado com o tratamento anterior, 
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foi alta no nível de 0,4 kg/animal/dia e diminuiu drasticamente quando 0,8 ou 1,6 kg de suplemento foram usados e 

mais ainda ao utilizar 3,2 kg de suplemento (Figura 2A).  

Os ganhos diários estimados pelo nível 1 do NRC (1996) de gado de corte foram lineares em função dos 

consumos de energia e proteína metabolizáveis, diferentes do resultado curvilíneo observado (Figura 2B). As 

inclinações das regressões lineares apresentam estimativas de 0,187 e 0,297 kg de GDP/kg de suplemento em função do 

consumo de energia e proteína metabolizável, respectivamente. As recíprocas (1/X) destes valores correspondem a 5,3 e 

3,4 kg de suplemento/kg de GDP, respectivamente, enquanto que a Figura 2A mostra valores de 1,5; 7,0 e 40:1 ao 

passar de 0 para 0,4; 0,4 para 1,6 e 1,6 para 3,2 kg de suplemento/animal/dia, respectivamente. Os valores de 0,187 e 

0,297 kg de GDP/kg de suplemento foram bem maiores que aqueles apresentados na Figura 1 utilizando banco de dados 

provenientes de diversas pesquisas.         

 

Resposta em produção de leite à suplementação 

Resposta curvilínea na produção de leite em função do aumento crescente no suprimento de concentrado por 

vacas suplementadas em pastagens tem sido observada, em que o aumento marginal na produção de leite por kg de 

concentrado diminui com o aumento na quantidade de concentrado (Teixeira et al., 2011, 2013; Pimentel et al., 2013) 

(Figura 3) e, em alguns estudos, a resposta em leite ao uso de concentrado foi satisfatória somente até 2-4 kg de 

concentrado/animal/dia (Fulkerson et al., 2006).  

 

A     B 

 
Figura 2.  Ganho de peso médio diário (GDP) e suplemento:GDP de novilhos em pastagens tropicais durante a estação 

seca em função do consumo de suplemento com 24% de PB (Figura 2A) e GDP observado e estimado pelo NRC 

(1996), nível 1, em função do consumo de energia e proteína metabolizáveis, EM e PM, no suplemento, com valores de 

inclinações das regressões lineares de 0,187 e 0,297 kg de GDP/kg de suplemento, respectivamente (Figura 2B). Fonte: 

Lana (2005); Lana et al. (2005). 

 

  

 
Figura 3. Produção de leite observada e estimada pelo CNCPS 5.0 e NRC (2001) em função dos consumos de energia 

metabolizável ou líquida de lactação, respectivamente, e proteína metabolizável. Fonte: Lana (2009).  

 

A resposta curvilínea pode também ser observada em nutrientes específicos, como a observada resposta 

curvilínea positiva na produção e leite e curvilínea negativa na eficiência de uso de nitrogênio ao aumentar o teor de 

proteína bruta dietética de 11 para 19% em vacas com média de 38 kg de leite/dia (Baik et al., 2006).  

Uma nova metodologia de avaliação de desempenho curvilíneo (hiperbólico) de animais e de plantas em função 

do suprimento de nutrientes foi proposta por Lana et al. (2005). A resposta curvilínea foi associada à cinética de 

saturação típica de sistemas enzimáticos, descrita por Michaelis & Menten (1913). O modelo de Michaelis-Menten, 

adaptado para crescimento de planta, crescimento animal e produção de leite (Lana et al., 2005) é o seguinte: k = (kmax * 

S)/(ks + S), onde k é a taxa específica de crescimento ou produção de leite, kmax é a taxa de crescimento ou produção de 

leite máximo teórica, S é a concentração de substrato e ks é a quantidade de substrato necessária para atingir metade da 

taxa de crescimento ou produção de leite máxima teórica. 

O modelo linear de dupla recíproca de Lineweaver-Burk (Lineweaver & Burk, 1934; Champe & Harvey, 1994) 

foi usado para obter as constantes cinéticas ks (b/a = a quantidade de substrato necessária para atingir metade das taxas 

máximas teóricas de incremento em crescimento de planta ou animal ou ainda produção de leite) e kmax (1/a = taxas 

máximas teóricas de incremento em crescimento de planta ou animal ou ainda produção de leite), conforme apresentado 

a seguir: 1/Y = a + b*(1/X), onde: Y = respostas (produção de pasto, ganho de peso, produção de leite, etc.); a = 
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intercepto; b = coeficiente de regressão linear; e X = quantidade de nutriente (kg adubo/ha, kg concentrado/animal/dia, 

etc.).   

Em experimento com vacas Gir em lactação, as respostas na produção de leite e na variação de peso corporal 

com o aumento no nível de concentrado foram curvilíneas (Teixeira et al., 2010). Os animais responderam com 1,73; 

0,46 e 0,36 kg extra de leite e 0,20; 0,12 e 0,095 kg extra de ganho de peso corporal por quilograma adicional de 

consumo de concentrado na matéria natural para os tratamentos 23,3; 35,2 e 46,8% de concentrado na matéria seca total 

da dieta comparado com o controle (11,7% de concentrado). De forma similar, Pimentel et al. (2011) verificaram maior 

resposta na produção de leite e variação de peso e escore corporal em menor nível de suplementação.   

As produções de leite estimadas pelos modelos do CNCPS 5.0 (Fox et al., 2003) e NRC (2001) de gado de leite 

são lineares em função dos consumos de energia metabolizável (EM), energia líquida (EL) e proteína metabolizável 

(PM) pelo uso de níveis crescentes de concentrado (Figura 3), diferente das respostas observadas. Em adição, as 

respostas esperadas de leite pelos modelos foram em média de 2,6 kg de acréscimo em leite/kg de concentrado na 

matéria natural (Coeficiente de inclinação da regressão linear da Figura 3), valor este bem maior que o observado de 0,6 

kg de acréscimo em leite/kg de concentrado na matéria natural, ou 3,0 kg extra de leite quando utiliza-se 5 kg de 

concentrado em comparação ao tratamento controle (Figura 3). A superestimativa da produção de leite em função da 

suplementação pelos modelos do CNCPS 5.0 (Fox et al., 2003) e NRC (2001) ocorre devido aos referidos programas 

utilizarem a relação de 0,316 kg de NDT/kg de leite recomendado Haecker em 1914 (Lana 2005, p.183). 

Lana (2005), p.278, com base em média de 11 pesquisas com vacas a pasto em sua maioria observou valor de 

0,7 kg de leite/kg de incremento de concentrado e Lana (2007a), p.41, verificou valor variando entre 1,2 e 0,1 kg de 

leite/kg de incremento de concentrado, com base em três experimentos.  

De acordo com o Biotechnology and Biological Sciences Research Council (1998), anteriormente conhecido 

como AFRC (Agricultural and Food Research Council), os sistemas alimentares em uso calculam os requerimentos 

dietéticos de energia e proteína que os animais requerem para satisfazer suas necessidades para manutenção e visando a 

uma determinada produção. Na prática, por sua vez, a situação é diferente, porque não existe qualquer necessidade de o 

produtor satisfazer os requerimentos nutricionais das vacas se for contra os interesses econômicos. Evidencia-se, desta 

forma, a necessidade de estudos de resposta animal aos níveis crescentes de suplementos.  

De acordo com Bargo et al. (2003), a taxa de substituição, ou a redução no consumo de matéria seca de pastagem 

por quilograma de concentrado, é o fator que pode explicar a variação na produção de leite pela suplementação. 

Entretanto, uma teoria mais ampla para explicar este efeito pode ser encontrada na publicação de Lana et al. (2005), em 

que as respostas curvilíneas aos nutrientes (energia, proteína e minerais) observadas em animais e plantas são similares 

àquelas descritas por Michaelis & Menten (1913) para sistemas enzimáticos e por Monod (1949) para microrganismos 

quando a concentração de substrato é aumentada. 

Uma vez que a resposta na produção de leite reduz com o aumento no uso de concentrado (Teixeira et al., 2010, 

2011, 2013; Abreu et al., 2013; Pimentel et al., 2013), há necessidade de se realizar pesquisas para melhor verificar este 

comportamento sobre o desempenho dos animais e a viabilidade econômica da suplementação a exemplo do trabalho de 

Oliveira et al. (2010). 

 

Histórico sobre modelos de respostas biológicas aos nutrientes 

Os primeiros estudos sobre os fatores limitantes no crescimento das plantas foram desenvolvidos por Carl 

Sprengel em 1826 e 1828, e por Liebig em 1840, levando à reprovação da teoria do húmus e formulação da Lei do 

Mínimo (van der Ploeg et al., 1999). A Lei do Mínimo ou Lei da Resposta é associada à ausência de substituição de 

nutriente, resposta linear na produção pelo aumento na quantidade do fator limitante e um máximo platô de resposta, em 

que as plantas não respondem mais de forma satisfatória ao nutriente limitante.  

Um marco posterior foi a lei dos rendimentos decrescentes de Mitscherlich (1909). A equação exponencial 

convexa de Mitscherlich, com um modelo que inclui um rendimento máximo assintótico, permite o cálculo do nível 

ótimo econômico de fertilização, baseado na relação benefício-custo.  

O modelo de Michaelis-Menten (Michaelis & Menten, 1913) foi desenvolvido para descrever a cinética 

enzimática no começo do século vinte. O modelo de Lineweaver-Burk (Lineweaver & Burk, 1934), que consiste na 

obtenção da equação de regressão linear da recíproca de Y (atividade enzimática) em função da recíproca de X 

(concentração de substrato) foi usado para obter as constantes cinéticas - ks (a quantidade de substrato necessária para 

atingir metade da atividade enzimática máxima) e kmax (atividade enzimática máxima) - do modelo de Michaelis-

Menten.  

Posteriormente, pesquisadores verificaram que a taxa de crescimento microbiano era dependente da 

concentração de substrato e ambos eram relacionados à cinética de saturação típica de sistemas enzimáticos (Monod, 

1949; Russell, 1984).  

Morgan et al. (1975) usaram a cinética de saturação para explicar as respostas aos nutrientes pelos seres vivos 

superiores e informaram que o modelo até então não estava sendo adotado rotineiramente. Lana et al. (2005) adaptaram 

o modelo de Michaelis-Menten para explicar o relacionamento curvilíneo das respostas das plantas e animais aos 

nutrientes e utilizou o modelo de Lineweaver-Burk para obter as constantes cinéticas - ks (a quantidade de substrato 

necessária para atingir metade da resposta máxima em taxa de crescimento ou produção - leite, lã, ovos, etc - máxima 

teórica) e kmax (taxa de crescimento ou produção máxima teórica), segundo Lana et al. (2005). 

A resposta das plantas e animais aos nutrientes como fenômeno de saturação tem importantes implicações em 

adição à taxa de retorno econômico decrescente e às estimativas de níveis ótimos econômicos de recomendações de 

nutrientes, como a conscientização sobre o uso excessivo de recursos naturais não renováveis; poluição do solo, água e 

ar; e o aquecimento global (Lana, 2007a). Informações mais detalhadas sobre este tema tão promissor na agricultura do 

século XXI podem ser encontradas em outras publicações (Lana et al., 2005; Lana, 2007a, 2008, 2009).  
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Sistemas de energia líquida e energia metabolizável versus dose-resposta 

Como constata-se nos itens 4.3 e 4.4, os sistemas de energia líquida e metabolizável para gado de corte e para 

gado de leite (AFRC, 1993; NRC, 1996; NRC, 2001; CNCPS 5.0 – Fox et al., 2003) não são adequados para estimar o 

metabolismo energético de bovinos em condições de baixo nível de nutrição. Suas predições lineares são provavelmente 

devido às estimativas lineares do requerimento de energia líquida para manutenção, crescimento e produção de leite, e 

estimativas lineares da eficiência de utilização de energia metabolizável para produção de energia líquida.  

O sistema de energia líquida da Califórnia, adotado pelo NRC (1996) e CNCPS 5.0 (Fox et al., 2003), é baseado 

em métodos de abate comparativo, através da mensuração do consumo de energia metabolizável, energia retida e 

produção de calor por diferença entre as duas primeiras variáveis, em bovinos alimentados no mínimo em dois níveis de 

consumo: mantença e alimentação à vontade para um determinado desempenho (Lofgreen & Garrett, 1968). O 

intercepto da regressão linear do logaritmo da produção de calor em função do consumo de energia metabolizável é 

usado para estimar a produção de calor em jejum ou requerimento de energia líquida para mantença. Embora a equação 

logarítmica seja usada para calcular a produção de calor em jejum, há uma relação quase linear, porque os animais são 

normalmente alimentados em somente dois níveis de consumo. 

O modelo de Michaelis-Menten adaptado para crescimento de planta, crescimento animal e produção de leite 

(Lana et al., 2005), ou modelo de dose-resposta, pode ser uma alternativa para os métodos fatoriais (AFRC, 1993; NRC, 

1996; NRC, 2001; CNCPS 5.0 – Fox et al., 2003) na estimativa dos requerimentos nutricionais dos animais. Em vez de 

calcular a quantidade dos nutrientes dietéticos que os animais precisam para satisfazer suas necessidades de mantença e 

um dado nível de produção, como todos os sistemas sugerem (Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council, 1998), é possível calcular os requerimentos nutricionais em função da eficiência de utilização de nutrientes. 

Estas informações são de grande importância econômica e ambiental, uma vez que a perda de nutrientes causa poluição 

ambiental, desperdício de recursos naturais não renováveis e aumento do custo de produção.     

 

Balanço energético do uso de alimentos por bovinos 
A baixa adoção do uso de concentrados para bovinos é devido ao alto custo e devido ao concentrado apresentar 

baixa eficiência no uso da energia, apesar de ser melhor que o uso do volumoso. Além do mais, na terminação, a taxa de 

ganho de peso já é menor ou em fase decrescente em relação à puberdade, segundo o modelo logístico ou sigmoide do 

crescimento corporal em função da idade. A Figura 4 e Tabelas 1 e 2 mostram as perdas energéticas no metabolismo de 

nutrientes provenientes do pasto da seca, pasto das águas, cana-de-açúcar, silagem de milho, milho grão moído, caroço 

de algodão e soja grão moído por bovinos em crescimento (corte e leite) e por vacas leiteiras.       
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Figura 4. Partição da energia no metabolismo de nutrientes dos alimentos em bovinos. 

EB = Energia bruta; ED = Energia digestível; EM = Energia metabolizável; EL = Energia líquida: lactação, ganho e 

mantença; IC = incremento calórico. Fonte: Lana et al. (2011). 

 

Para exemplificar a baixa eficiência de uso da energia dos alimentos concentrados pelos ruminantes, vejamos as 

seguintes informações: a digestibilidade ou energia digestível do milho é em torno de 85%, a conversão de energia 

digestível em metabolizável é de 87% e a conversão de energia metabolizável em energia líquida varia de 25 a 45% 

para ganho de peso (45% para o milho) e de 45 a 65% para mantença. Considerando que 67% do consumo de alimentos 

ricos em energia sejam para ganho de peso (33% para mantença), a eficiência de uso da energia bruta do milho para 

energia líquida depositada no ganho de peso é de (85/100 x 87/100 x 45/100 x 67/100) x 100 = 22,3% (Tabela 1). Deve-

se levar em consideração que as dietas de bovinos em crescimento normalmente possuem de 20 a 50% de concentrado 

e, portanto, a eficiência de utilização de energia bruta em energia líquida de ganho fica entre 1-8,5 e 22% (Tabela 1) e 

no caso de vacas de leite entre 2-15 e 32% (Tabela 2), que são valores intermediários do obtido para o volumoso e o 

concentrado. Além do mais, boa parte da energia do concentrado é transformada em gordura corporal ou no leite que, 

quando em excesso, não é desejável, e há perda energética pelo uso de combustíveis, fertilizantes e agrotóxicos na 

produção de grãos, secagem, beneficiamento, transporte, armazenamento e fornecimento aos animais (Vankrunkelsven, 

2014).   

 

Tabela 1. Eficiência de uso da energia dos alimentos por bovinos em crescimento  

 

Alimento 

  

EB para  

ED (%)1 

ED para  

EM (%)2 

Alimento para 

ganho = 100 – 

man-tença (%)3 

EM para ELg 

(%)4 

Eficiência de 

conversão de EB 

para ELg (%)5 

Pasto da seca 50 82 10 25  1,0 
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Pasto das águas 58 84 50 35 8,5 

Cana-de-açúcar 61 85 50 35 9,1 

Silagem de milho 63 85 50 35 9,4 

Milho  85 87 67 45 22,3 

Soja grão   97 87 70 50 29,5 
5 Eficiência = (1*2*3*4)/(100*100*100).  Fonte: Lana et al. (2011). 

 

Tabela 2. Eficiência de uso da energia dos alimentos por vacas em lactação  

 

Alimento 

  

EB para  

ED (%)1 

ED para  

EM (%)2 

Alimento para 

lactação = 100 – 

man-tença (%)3 

EM para  

ELl(%)4 

Eficiência de 

conversão de EB 

para ELl (%)5 

Pasto da seca 50 82 10 55 2,2 

Pasto das águas 58 84 50 60 14,6 

Cana-de-açúcar 61 85 50 60 15,5 

Silagem de milho 63 85 50 60 16,1 

Milho  85 87 67 65 32,2 

Soja grão   97 87 70 68 40,2 
5 Eficiência = (1*2*3*4)/(100*100*100).  Fonte: Lana et al. (2011). 

 

 

Pirâmide alimentar para bovinos 

Os alimentos para bovinos incluem os volumosos, os concentrados energéticos e proteicos, dentre outros 

constituintes como os suplementos minerais, suplementos vitamínicos e aditivos (Figura 5 e Tabela 3). Os alimentos 

concentrados são ricos em energia uma vez que possuem mais de 60% de nutrientes digestíveis totais (NDT) e podem 

ser subdivididos em básicos ou energéticos (abaixo de 20% de proteína bruta – PB) e proteicos (acima de 20% de PB). 

Encontra-se na Figura 5 a pirâmide alimentar para bovinos, de forma analógica a que é feita na nutrição humana.  
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Figura 5. Pirâmide alimentar para bovinos, onde: 1. Sal mineral; 2. Ureia; 3. Lipídeos (óleo e gorduras); 4. 

Concentrados proteicos (farelos de soja, algodão e amendoim; grão de soja; caroço de algodão; etc.); 5. Concentrados 

energéticos (milho moído, sorgo moído, farelo de trigo, farelo de arroz, polpa cítrica, etc.); e 6. Volumosos (pasto, 

capim elefante, cana, silagem, etc.).  

 

Tabela 3. Alimentos para bovinos e níveis de recomendação 

 

 Quantidade 

(% da matéria seca da dieta)1 

Ingredientes Bovinos em crescimento Vacas  

leiteiras 

1. Sal mineral 0,1 a 1,0 0,1 a 1,0 

2. Ureia 0,0 a 1,5 0,0 a 1,5 

3. Lipídeos (óleos e gorduras) 0,0 a 4,0 0,0 a 4,0 

4. Concentrados proteicos (farelos de 

soja, algodão, amendoim,  

    etc.) 

0,0 a 20,0 0,0 a 20,0 

5. Concentrados energéticos (milho 

moído, sorgo moído, farelo  

    de trigo, farelo de arroz, polpa 

cítrica, etc.) 

0,0 a 99,0 0,0 a 50,0 
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6. Volumosos (pasto, capim elefante, 

cana, silagem, etc)  

0,0 a 99,0 40,0 a 99,0 

1 O consumo varia de 1,4 a 2,5% do peso corporal em bovinos em crescimento/animal/dia e 2,0 a 5,0% para vacas em lactação, dependendo do nível 

de produção e alimentação utilizada.  

   

A seguir são apresentadas as importâncias na nutrição animal de cada grupo de alimentos apresentado na 

Figura 5 e Tabela 3: 

1) Sal mineral: Fonte de macroelementos minerais (cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio e enxofre) e 

microelementos minerais (cobre, zinco, ferro, manganês, iodo, cobalto e selênio). Importantes para o crescimento, 

reprodução e produção de leite. 

2) Ureia: Fonte de nitrogênio não proteico. Importante para o crescimento microbiano ruminal e consequentemente a 

fermentação da fibra e de outros carboidratos dos alimentos, disponibilizando proteína microbiana e energia (ácidos 

graxos voláteis) para o animal.  

3) Lipídeos: Fontes de energia (óleos e gorduras). São concentrados de elevado nível energético e usado em baixos 

níveis na alimentação, importante principalmente para vacas leiteiras de alta produção. Evita a perda de peso pós-parto 

e melhora a eficiência reprodutiva, desde que não usada em nível elevado, pois pode prejudicar o metabolismo ruminal 

dos carboidratos. 

4) Concentrados proteicos: Fontes de proteína degradável no rúmen, importante para o crescimento microbiano, além de 

proteína de escape da fermentação ruminal, que aumenta o aporte de proteína no intestino delgado. O maior aporte de 

proteína metabolizável (microbiana mais proteína de escape) é importante para vacas leiteiras, pois o leite contém em 

torno de 28% de proteína nos sólidos totais. São fontes de concentrados proteicos os farelos de soja, algodão, 

amendoim, girassol, feijão, guandu, coco, babaçu, etc. 

5) Concentrados energéticos: Ricos em carboidratos não fibrosos, como amido e pectina. São fontes de energia, 

importante principalmente para vacas leiteiras de média a alta produção, que são mais exigentes neste nutriente. São 

fontes de concentrados energéticos o milho moído, sorgo moído, farelo de trigo, farelo de arroz, polpa cítrica, etc.   

6) Volumosos: Rico em carboidratos fibrosos, sendo as principais fonte de energia na alimentação de animais 

ruminantes, devido ao menor custo em relação aos concentrados energéticos. São fontes de volumosos o pasto, capim 

elefante, cana e silagens (milho, sorgo, cana, capim elefante, girassol, leguminosas, etc.).  

 

Rações suplementares para bovinos com uso do programa  

RAÇÃO 2.0 (Lana, 2007b) 

Fórmulas de suplementos concentrados para bovinos em crescimento a pasto durante o período das águas e 

seca e vacas em lactação a pasto durante o período das águas ou confinadas consumindo silagem de milho, calculadas 

utilizando o programa RAÇÃO 2.0 (Lana, 2007b), são apresentadas na Tabela 4. Os itens # 1 a 5 são para bovinos em 

crescimento com 200 kg de peso corporal, suplementados no período da seca, com vista principalmente a elevar o teor 

de proteína bruta na dieta e atender às exigências nutricionais dos animais. O ganho de peso aumenta à medida que 

diminui os teores de ureia e sal mineral nos suplementos, mas ocorre um aumento muito mais expressivo no consumo 

de suplemento e custo com suplementação que no ganho de peso.  

Observa-se na Tabela 4 que que o item #7 mostra a possibilidade de uso de ureia mesmo no período das águas 

para suprir a demanda de proteína bruta dos animais. Observa-se ainda na Tabela 4 que os teores de ureia e sal mineral 

são semelhantes na maioria das vezes, indicando a possibilidade de misturar os dois em proporções iguais, prevenindo 

intoxicação por consumo excessivo de ureia. Para que ocorra intoxicação, o animal deve consumir ao mesmo tempo 

excesso de ureia e sal mineral, o que normalmente não acontece.  

 Em função do consumo de concentrado (suplemento) e teor de ureia e sal mineral no concentrado (Tabela 4), 

calcula-se consumos de ambos na faixa de 50 gramas/animal/ dia para animais de 200 kg (itens #2-5 e 7), 100 g de ureia 

para bovinos em confinamento (#8), 162 g de ureia e sal mineral para vacas de 10 kg de leite/dia (#9) e 230 g de ureia e 

sal mineral para vacas de 20 kg de leite/dia (#10 e 11). A exceção foi para bovinos em terminação em confinamento 

(#8), onde a exigência de sal mineral foi baixa, pois os alimentos supriram a maioria dos minerais, exceto 

principalmente o sódio. Outra exceção foi os tratamentos contendo somente sal mineral (#1 e 6), com consumo de sal 

mineral na faixa de 40 gramas/animal/dia para animais de 200 kg, mas o tratamento #1 não é desejável, pois prejudica o 

desempenho dos animais no período seco pela falta principalmente de proteína bruta. 

A Figura 6 mostra os ganhos de peso diários (GDP) estimados pelo programa RAÇÃO 2.0 (Lana 2007b) em 

função dos teores de NDT da dieta proporcionados pelo consumo variável de suplemento concentrado por bovinos em 

pastagens de acordo com os itens 1 a 5 da Tabela 4. A inclinação da regressão linear (0,146) foi um pouco menor que o 

valor de 0,187 kg de GDP/kg de concentrado em função do consumo de energia metabolizável apresentado na Figura 

2B. Entretanto, foi maior que o valor de 0,120 kg de GDP/kg de concentrado apresentado na Figura 1A utilizando 

banco de dados provenientes de 25 pesquisas com animais. Os valores de 0,120; 0,146; e 0,187 kg de GDP/kg de 

concentrado proporcionam valores recíprocos (1/X) de 8,3; 6,8; e 5,3 kg de concentrado por kg de ganho de peso, sendo 

que o primeiro representa valor real em experimentação com animais. Estas informações corroboram com Lana (2004) 

de que a baixa adoção do uso de concentrados pelos pecuaristas é devido às baixas respostas a suplementação 

verificadas pelo uso de concentrado, especialmente quando se utiliza moderado a alto nível de suplementação, que não 

são detectadas utilizando os programas de cálculo de rações. 
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Tabela 4. Fórmulas de suplementos para bovinos em crescimento a pasto (águas e seca) e vacas em lactação a pasto 

(águas) ou com silagem de milho (Com uso do programa RAÇÃO 2.0 – Lana, 2007b) 

 

 

Item 

 

Peso 

Kg 

GDP 

ou 

Leite 

% nutrientes 

na MS total 

.  Kg/animal/dia. 

___(in natura)___ 

Fórmula do concentrado, % R$/ 

Animal 

/dia # %NDT %PB Volumoso Concen- Milho FSoja Ureia1 SalMin1 

   trado     

  GDP 

Kg/d 

  Pasto 

seca 

      

1 200 0,39 49,6 4 25,3 0,05 0 0 0 100 0,15 

2 200 0,39 49,8 6 24,6 0,20 52 0 24,1 23,9 0,32 

3 200 0,43 50,6 8 23,9 0,40 0 76,3 12,3 11,4 0,59 

4 200 0,48 51,9 10 22,8 0,69 0 86,5 7,1 6,3 0,94 

5 300 0,80 59,8 10 21,9 2,93 81,3 14,0 2,8 1,9 3,08 

     Pasto 

águas 

      

6 200 0,71 57,6 8 27,0 0,04 0 0 0 100 0,10 

7 200 0,71 57,6 10 26,4 0,16 0 52,9 24,5 22,6 0,26 

     Sil.milho       

8 400 1,00 64,7 11 31,6 1,40 85,8 5,6 7,1 1,5 5,91 

            

  Leite 

L/dia 

  Pasto 

águas 

      

9 450 10 60,7 13,5 39,4 2,4 66,8 19,7 6,9 6,6 2,86 

10 550 20 63,4 14,1 49,0 5,4 74,0 16,8 4,5 4,7 6,06 

     Sil.milho       

11 550 20 65,5 14,2 45,6 4,1 66,2 23,0 5,9 4,9 10,8 

Itens #1 a 5: Pasto do período seco; #6, 7, 9 e 10: Pasto do período das águas; #8 e 11: Silagem de milho. GDP = Ganho 

de peso; MS = Matéria seca; NDT = Nutrientes digestíveis totais; PB = Proteína bruta.  1Note que os teores de ureia e 

sal mineral são semelhantes na maioria das vezes, indicando a possibilidade de misturar os dois em proporções iguais, 

prevenindo intoxicação por consumo excessivo de ureia.  

  

Conclusões 

As respostas em crescimento e produção de leite em função do consumo de ração concentrada são curvilíneas e 

apresentam formas hiperbólicas típicas de sistemas enzimáticos.  

Os sistemas de gado de corte e gado de leite do NRC, e o sistema Cornell, baseados nos sistemas de energia 

líquida ou metabolizável e proteína metabolizável, não explicam os relacionamentos curvilíneos do crescimento animal 

e produção de leite em função do suprimento de concentrado, apresentando no lugar respostas lineares.  

O modelo de Michaelis-Menten estima de forma mais precisa as respostas curvilíneas do crescimento animal e 

produção de leite em função do suprimento de nutrientes. Este procedimento pode ser uma alternativa para os métodos 

fatoriais na estimativa dos requerimentos nutricionais dos animais, ao considerar as respostas nutricionais e a eficiência 

de utilização dos nutrientes.  

              

 
Figura 6. Ganhos de peso diários (GDP) estimados pelo programa RAÇÃO 2.0 (Lana 2007b) em função dos teores de 

NDT da dieta proporcionados pelo consumo variável de suplemento concentrado por bovinos em pastagens de acordo 

com os itens 1 a 5 da Tabela 4.  
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PERGUNTA, HIPÓTESE E OBJETIVO: BASES DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Rogério Faria Vieira1 
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Resumo: A ciência trouxe grandes transformações no mundo nos seus poucos séculos de vida. Neste capítulo, tentamos 

mostrar para o leitor como funciona a ciência, enfatizando a importância dos passos iniciais do estudo científico. Para 

tal, começamos por abordar a essência empírica da ciência e o papel das teorias nesse afã do ser humano em conhecer a 

natureza. Em seguida, mostramos que o método científico não é uma sequência rígida de procedimentos. Esperamos 

que esse preâmbulo ilumine especialmente a importância dos passos iniciais do método científico: fazer a pergunta, 

formular a hipótese e declarar o objetivo. O capítulo termina com um glossário em ordem alfabética para facilitar o 

entendimento de algumas palavras e termos. 

Abstract: Science has brought about major transformations in the world in its few centuries of existence. In this 

chapter, we attempt to show how science functions, emphasizing the initial steps of scientific research. Accordingly, we 

began by explaining the essence of empirical science and the role of theory in the human quest to know nature. Next, 

we show that the scientific method is not a rigid sequence of procedures. We hope this preamble will especially 

illuminate the importance of initially asking questions, stating hypotheses, and declaring objectives. The chapter closes 

with an alphabetized glossary to facilitate understanding of some words and terms.  

Palavras-chave: ciência, empírico, método científico, teoria, variável 

Introdução 

 Textos sobre ciência são muitas vezes obscuros. Uma das dificuldades que temos para entendê-los é nossa 

ignorância em relação ao vocabulário específico usado nesses textos. Ademais, não damos a devida atenção a certas 

palavras ou frases cujos significados são relevantes para a apreensão da ideia. Por isso, para facilitar o entendimento 

deste capítulo por parte do leitor usamos duas estratégias para minimizar esses embaraços. Na primeira, palavras ou 

termos que possam estorvar nosso entendimento são esclarecidos entre parênteses ou sublinhados assim que forem 

usados pela primeira vez no texto. O significado da palavra ou termo sublinhado é fornecido no glossário no final deste 

capítulo. Na segunda, palavras ou trechos do texto que exigem atenção especial do leitor são destacados (em negrito ou 

LETRAS MAIÚSCULAS). 

  

Base empírica da ciência 

 A ciência proporcionou grandes transformações no mundo nos seus poucos séculos de vida. Basta imaginar 

como era a vida durante o século XVII em relação a como ela é hoje. A ciência também criou problemas, mas é com 

essa ferramenta poderosa, a ciência, que lutamos para reverter ou minimizar seus efeitos colaterais indesejáveis. 

Ciência deriva da palavra latina scientia, que significa conhecimento baseado em dados demonstráveis e 

reproduzíveis, sua base empírica. A palavra empírico (o que é derivado de experimento ou de observação da realidade) 

é a cara da ciência, porque mostra uma maneira de olhar o mundo e as pessoas de modo diferente da tradicional, que 

procura explicações apelando para a autoridade, para o senso comum ou para a razão. Por ter base empírica, não 

significa, necessariamente, que a informação gerada pela pesquisa científica seja verdadeira, mas essa informação 

certamente é mais verdadeira que a informação originada da autoridade, do senso comum ou da razão. As evidências 

(informações que suportam ideia, opinião ou hipótese) empíricas são o centro do processo científico, que visa 

confrontar ideias com informações originadas de pesquisas. Sem o peso das evidências, as conclusões geralmente não 

têm valor científico.  

A ciência é método objetivo, lógico e sistemático de análise de fenômenos (fato de interesse científico). O 

principal objetivo da ciência é conhecer a natureza; o da pesquisa científica é aumentar esse conhecimento. Na lógica 

científica, como no nosso dia a dia, procuramos conhecer a realidade para decidir se “o modo como imaginamos o 

mundo” coincide com “o modo como o mundo é”. Ou seja, a atividade central do método científico moderno é 

confrontar observações (obtidas de experimento) e predições (baseadas em teoria) com a realidade. 

Em ciência, informações sobre a natureza originam-se de observações de situações incontroladas (por exemplo, 

quando e onde o Sol nasce) ou controladas (efeitos de espaçamentos entre fileiras de determinada espécie de planta na 

produtividade). Neste último caso, o ser humano controla a situação (determina os espaçamentos entre fileiras de 

plantas a serem testados), mas os resultados obtidos dependem da natureza. O controle humano da situação também 

pode ser parcial. Observações obtidas por meio desses diferentes níveis de controle podem ser logicamente comparadas 

com predições com o objetivo de checar a realidade.  

Observamos usando os sentidos (visão, audição, paladar, cheiro, tato) associados a instrumentos (relógio, 

régua, balança, termômetro, microscópio, telescópio, espectômetro) que nos ajudam a medir com precisão e a observar 

com amplitude e detalhamento. Em seguida, traduzimos os dados brutos (obtidos pelo sentido ou com o auxílio de 

instrumentos) em observações que registramos verbalmente (por palavras), visualmente (por fotos ou desenhos) e 

matematicamente (por números).  

Quando muitas evidências são acumuladas numa área do conhecimento, o entendimento sobre o fenômeno passa 

a ser uma teoria científica. Portanto, a teoria é uma tentativa humana de descrever e/ou explicar nossas observações do 

que acontece ou já aconteceu. O propósito da ciência é a teoria, e ela persiste até que evidências adicionais 

provoquem sua revisão.  

 

Teoria descritiva e explicativa 



166   VIEIRA, R. F. 

A teoria descritiva se esforça em descrever o fenômeno, enquanto a teoria explicativa, além de descrevê-lo, 

também se esforça em explicar a causa do fenômeno.  

Na teoria descritiva, as predições são feitas por generalização, em que se assume que “o que ocorreu antes, em 

situações similares (mas geralmente não idênticas), ocorrerá novamente”. Essa predição tem a lógica dedutiva (do 

geral para o específico) em que usa o “SE... ENTÃO”: “SE está situação é similar a uma situação prévia (como previsto 

na teoria), ENTÃO podemos esperar um resultado similar”. Nesse caso, a lógica é dita dedutiva porque a predição parte 

do geral (teoria) para o específico (resultado ou observação). Por exemplo: com base em observações anteriores, que 

permitiram formular uma teoria, podemos predizer quando e onde o Sol nascerá em determinado dia (observação 

específica).  

A teoria explicativa esforça-se em explicar como e porque as coisas estão acontecendo em um sistema 

experimental pela descrição verbal, visual ou matemática da composição (o que ele é) e operação (o que ele faz) do 

sistema. Podemos usar esse modelo para fazer predições ao responder a esta pergunta: “nesta situação, SE a 

composição-operação do modelo é verdadeira (como previsto na teoria), ENTÃO o que ocorrerá e o que será 

observado?” Em ambos os tipos de teoria, descritiva ou explicativa, a inferência (apresentação da conclusão depois de 

conhecidas as premissas) SE... ENTÃO é similar. Podemos conduzir um experimento mental pela reflexão: “nesta 

situação, SE o sistema funcionar como esperado (de acordo com a teoria) ENTÃO observaremos X”. O que 

escrevemos no lugar do X é a nossa predição baseada na teoria. Quando os cientistas fazem uma inferência SE... 

ENTÃO, eles podem se deslocar do SE para o ENTÃO de diferentes maneiras. Os cientistas usam, no futuro, 

informações obtidas no passado ao estimar como similaridades e diferenças nas situações passadas traduzirão 

similaridades e diferenças nas observações. Ou, se a teoria inclui equação ou modelo, os cientistas podem substituir 

números na equação e calcular, ou “testar o modelo” mentalmente ou por simulação física ou computacional.  

A inferência baseada na teoria sobre “o que ocorrerá e será observado” pode ser feita antes ou depois de as 

observações serem conhecidas. Quando a inferência é feita depois que as observações são conhecidas, a preocupação 

com vieses inconscientes ou tendenciosidades conscientes é maior, pois lógica inválida poderia ser usada na tentativa de 

harmonizar a inferência com as observações. Entretanto, inferências, independentemente de terem sido feitas antes ou 

depois de as observações serem conhecidas, são equivalentes, se cada uma delas for feita com lógica válida. Na ciência, 

ambas as inferências são denominadas predição. 

 

Teorias concorrentes 

O alicerce do método científico é a observação da realidade. Pela observação e pelo uso da lógica, os cientistas 

podem decidir se a teoria sobre “a ideia do modo como a realidade é” corresponde “ao modo que a realidade 

realmente é”. Experimentos físicos nos permitem observar a natureza, enquanto experimentos mentais (estratégias 

imaginativas usadas por cientistas para investigar a natureza das coisas) nos permitem fazer predições sobre o que 

ocorrerá na natureza.  

Na checagem da realidade, os cientistas comparam observações com predições baseadas em teorias. Se predições 

e observações não coincidem, o cientista poderia rejeitar a teoria. Contudo, os cientistas devem ter cautela na rejeição 

da teoria, pois há a possibilidade de a informação obtida no estudo ser imprecisa. Predição correta não prova que a 

teoria é verdadeira, porque outras teorias (concorrentes ou futuras) também podem fazer as mesmas predições. Para 

diferenciar duas teorias, devemos observar o que ocorre em experimentos em que se impõem situações para as quais as 

teorias fazem predições distintas.  

Quando uma teoria faz predições corretas em áreas amplas do conhecimento e teorias alternativas fazem 

predições incorretas, a teoria correta, que deve ser repetidamente confirmada, é a “verdadeira”. Geralmente, fatores 

empíricos (baseados na checagem da realidade) são os que têm maior peso na avaliação da teoria. Entretanto, os 

cientistas também consideram nessa avaliação as características lógicas da teoria (consistência interna e estrutura 

simplificada) e conexões com outras teorias aceitas. Os cientistas também são influenciados por fatores culturais e 

pessoais (desejos, pressão de grupos, considerações práticas, visão filosófica e religiosa), mas a qualidade da ciência 

diminui quando esses fatores influenciam os resultados. Muitos estudiosos da ciência acreditam que não podemos, 

logicamente, provar que uma teoria é falsa ou verdadeira, mas podemos classificá-las de acordo com seu status. O status 

da teoria indica o nível de confiança que temos nela, e ele varia de muito baixa a muito alta.  

 

Origem das teorias 

Como surge uma teoria? Geralmente, cientistas trabalham com as teorias existentes, mas no início da história da 

ciência as teorias tiveram que ser geradas. O processo de geração da teoria descritiva difere do processo da geração da 

teoria explicativa.  

Uma teoria descritiva é gerada quando os cientistas reconhecem que um resultado particular ocorre 

regularmente em determinadas situações. Os cientistas descrevem a regularidade observada ao afirmar que “nesta 

situação (quando __), __ocorrerá”. Por exemplo: “quando um objeto é solto, ele caíra no chão”. Contudo, como há 

exceções (pássaros, balões não caem no chão quando soltos), temos que revisar a teoria geral: “em muitas situações, o 

objeto solto caíra no solo” e buscamos teorias (explicativas) que expliquem a razão pela qual alguns objetos caem e 

outros não.  

Uma teoria explicativa geralmente é gerada por um processo de pensamento crítico no qual a imaginação é 

guiada pela lógica da realidade. Na predição, fazemos perguntas de causa-e-efeito: “nesta situação, se estas CAUSAS 

estão operando, quais serão os EFEITOS observados”? Esse questionamento invertido inspira um tipo de pesquisa 

no qual conduzimos experimentos mentais repetidos e, em cada experimento, avaliamos diferentes teorias na tentativa 

de produzir predições que coincidam com as observações. O objetivo é encontrar a teoria que, se “verdadeira”, explique 
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o que tem sido observado. Há situações em que a distinção entre teoria descritiva e teoria explicativa não é clara; são as 

teorias semiexplicativas. 

No dia a dia, os cientistas raramente criam megateorias, como a teoria da gravidade ou a teoria da evolução. 

O que os cientistas geralmente fazem é usar nos seus estudos teorias gerais aceitas, de modo a gerar subteorias em 

pequena escala. Ou, mais comumente, os cientistas aceitam as megateorias e subteorias desenvolvidas por outros 

cientistas para fazer observações e aprender mais sobre a natureza nos experimentos que planejam e executam. 

 

Método científico 

Existe um método científico? Se a palavra “método”, no singular, implica questionar se existe um único método 

usado do mesmo modo por todos os cientistas, a resposta é NÃO. Detalhes do método científico mudam com o tempo e 

a cultura, e variam de um ramo da ciência para outro. Logo, não há nada que possa ser chamado de “o método 

científico”, visto que flexibilidade criativa é essencial no pensamento científico. Entretanto, há passos inerentes ao 

método científico que são comumente usados por cientistas. Por estarem ligados a certas “leis da razão”, os passos 

empreendidos ajudam a minimizar influências de tendências pessoais, sociais e religiosas sobre os resultados. Por 

vezes, alguns dos passos são invertidos ou dados simultaneamente, ou são repetidos à medida que os experimentos são 

aprimorados. O método científico é forma crítica de pensar sujeita a revisão e duplicação por outros cientistas 

independentes para reduzir o grau de incerteza da informação. Logo, não há um método simples que todo cientista 

possa usar, mas cada método usado deve, no final, levar a uma conclusão testável que possa ser submetida ao 

falseamento; caso contrário não é ciência. 

Os métodos usados por cientistas são planejados para serem funcionais, para atingir um objetivo. Esse objetivo é 

conhecer a verdade. Os cientistas querem construir teorias que correspondam à realidade, ou seja, que descrevam o que 

ocorre na natureza. Na caça por teorias “verdadeiras”, os cientistas usam observações, imaginação e lógica para gerar e 

avaliar teorias. Além de gerar e avaliar teorias, os cientistas planejam e executam experimentos, participam de 

congressos, trocam ideias com outros cientistas, escrevem projetos, leem artigos científicos e livros, etc. Todas essas 

atividades ajudam-nos a alcançar seus objetivos.  

Como mencionado, o método científico (no singular, mas abrangendo todas as ferramentas disponíveis) não é 

uma sequência de procedimentos que deve ser seguida rigidamente, embora alguns desses procedimentos estejam 

presentes em muitas pesquisas. Independentemente do número de passos e do conteúdo de cada passo, o método 

científico é utilizado na maioria das ciências experimentais. Geralmente, o método científico inclui estes passos: 

observação, problema e definição da pergunta, formulação do objetivo e da hipótese, experimentação (teste da 

hipótese), avaliação e análise dos dados coletados para responder à pergunta ou testar a hipótese e, finalmente, 

publicação.  

 Dos passos supracitados, a proposta deste capítulo é abordar os primeiros passos do método científico, que, no 

nosso entendimento, são as fundações que suportam a construção dos muitos andares do conhecimento: a pergunta da 

pesquisa, a formulação da hipótese e a definição do objetivo da pesquisa. 

 

Problema e pergunta 

O início da pesquisa ocorre com a formulação de uma pergunta de âmbito geral ligada a um problema dentro 

de determinada área de pesquisa. Essa pergunta é seguida, se necessário, pela definição dos termos que a compõe. A 

definição exata de alguns termos clareia a pergunta, que, geralmente, começa com “como, o que, qual, quando, quem, 

onde, por que”. A formulação de pergunta associada a problema original, significativo e que fique dentro do orçamento 

disponível é atividade essencial na ciência. Esse primeiro passo do método científico assegura que os revisores do 

projeto conseguirão acompanhar o raciocínio embutido na proposta de pesquisa.  

 A pergunta surge da ânsia do pesquisador para explicar uma observação, como: “por que apenas o cultivar x 

não apresentou sintoma da doença”? O passo seguinte à formulação da pergunta é a procura, por parte do cientista, por 

informações sobre o assunto na literatura. Durante o estudo da literatura, um megaproblema é afunilado a um 

problema (pergunta mais específica) e, daí, a um subproblema e ação específica. Quanto mais específica a pergunta, 

mais fácil determinar os objetivos, as hipóteses e as predições do projeto. Por exemplo, com base em reclamações de 

pescadores que atuam no Atlântico Norte, uma pergunta ampla como “o estoque de peixes do Atlântico Norte está 

declinando ou não?” poderia ser feita. Uma visão geral sobre esse tema pode ser obtida pela revisão da literatura, que 

pode indicar uma forma específica e fácil (como estudar apenas uma espécie de peixe) de responder a essa pergunta. Ou 

seja, a revisão de literatura aumenta nosso conhecimento sobre o problema e nos permite refiná-lo. A revisão de 

literatura também tem como objetivos evitar a repetição do estudo, aumentar o poder de argumentação sobre a 

necessidade da pesquisa e ampliar nosso conhecimento em relação às diferentes formas de conduzir a pesquisa. 

Se, por intermédio da revisão de literatura, verificamos que a resposta à pergunta é conhecida, há a possibilidade 

de a pergunta inicial ser modificada (especificando condição/situação em que não há informação) para se colher, após a 

condução do estudo, resposta que possa somar informações à teoria. Quando se usa o método científico, formular boa 

pergunta pode ser difícil, mas, deve-se ter em mente que a qualidade da pergunta influenciará os resultados da 

investigação. É importante que a pergunta (específica) envolva algo que possa ser medido, o que significa dizer que ela 

deve ser respondível, ou seja, que as variáveis que compõem a pergunta possam ser medidas diretamente ou 

operacionalizadas (veja “conceito” no glossário). Exemplo de pergunta bem formulada: “como os corredores ecológicos 

influenciam o tamanho da população das espécies x e y que vivem em determinado habitat fragmentado Z”? Nessa 

pergunta, “corredores ecológicos” é uma variável (a causa) e “tamanho da população das espécies x e y” outra variável 

(o efeito). 

 Como formular boas perguntas? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas lembre-se de que é sua missão 

ler e entender a literatura de modo que o próximo passo (fazer a pergunta específica certa) seja óbvio. Logicamente 
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esse processo é demorado, e criatividade e imaginação contam muito. Ter profundo conhecimento sobre sua área de 

atuação (como tendências atuais), estar atualizado com avanços tecnológicos, ter experiência prática, saber o limite 

entre o que se conhece e o que se desconhece, ou seja, saber identificar lacunas no conhecimento, são fatores essenciais 

para se formular uma boa pergunta. Com uma base forte de conhecimento, as perguntas surgem com mais facilidade em 

situações como: na leitura de artigo ou livro, em atividade prática, em conversa com outro pesquisador, etc. As teorias 

podem sugerir perguntas interessantes e orientar o estudo, mas as teorias não devem coibi-lo de explorar explicações 

alternativas. Você pode estar pensando que não está testando uma teoria. No entanto, se você tem uma expectativa de 

como sua pergunta de pesquisa será respondida (hipótese), então você tem uma teoria em mente.  

Boa fonte de perguntas são as áreas polêmicas do conhecimento. Se, dentro de um assunto específico, as 

conclusões dos artigos não coincidem ou são antagônicas, examine os artigos com mais atenção para detectar falhas em 

um ou mais artigos. Como todo estudo tem falhas, o segredo é identificar falhas que possam influenciar os resultados, 

pois essas falhas podem ser a razão dos resultados distintos. Todo estudo exige certas pressuposições. É possível que as 

falhas de alguns artigos estejam nas pressuposições. Se for esse o caso, procure determinar quais pressuposições são 

questionáveis. O fruto desse raciocínio crítico pode gerar boa pergunta de pesquisa.  

Se não há polêmica nos resultados sobre determinado assunto, procure por artigos em que os resultados foram 

inesperados ou não foram bem entendidos. Leia os resultados com cuidado à procura dos motivos que os expliquem. 

Se nada óbvio vier à tona, atente no delineamento experimental do estudo, que pode revelar as razões dos resultados. 

Desse tipo de leitura crítica da literatura também costumam surgir boas perguntas. 

Deve-se ter em mente que a formulação de muitas perguntas aumenta a complexidade do delineamento 

experimental e da análise estatística do estudo, e pode comprometer as conclusões, pois os resultados podem não dar 

suporte ao cientista para responder adequadamente múltiplas perguntas. Ademais, a menos que o time de cientistas seja 

grande e a verba para pesquisa ilimitada, é impossível conduzir pesquisas de âmbito geral. Quando surgem várias 

perguntas, uma boa forma de iniciar o processo é escrever essas perguntas. Em seguida, escolha uma ou duas perguntas 

com base em relevância (permita mais avanços no conhecimento). 

 Na verdade, a estratégia mais eficaz é formular uma única pergunta primária, clara e precisa, em torno da qual 

o estudo será planejado. Uma boa pergunta deve especificar a população-alvo (“que vivem no habitat fragmentado Z” é 

a população-alvo da pergunta supracitada) e seguir certos critérios para aumentar a chance de a pesquisa ser conduzida 

com sucesso. Entre esses critérios estão viabilidade (corpo técnico, estrutura física, tempo, verba e foco são 

adequados?), atratividade (responderá a uma pergunta intrigante?), novidade (pretende confirmar, refutar ou estender 

resultados anteriores?), relevância (o estudo gerará novas informações?) e ética (o estudo obedece ao padrão ético da 

comunidade científica?). Uma pergunta de pesquisa que não tenha sido adequadamente analisada quanto à viabilidade, à 

relevância e ao interesse que pode provocar na comunidade científica, compromete a qualidade do estudo e a chance de 

o manuscrito (texto enviado para a revista) ser aceito para publicação. 

A definição da população-alvo na pergunta facilita a interpretação e  generalização dos resultados. Um estudo 

com população-alvo restrita reduz vieses e pode aumentar a validade interna, mas limita a validade externa do estudo, 

ou seja, restringe a generalização das conclusões. No entanto, estudo com população-alvo extensa permite generalização 

ampla (maior validade externa), mas pode aumentar vieses e reduzir a validade interna. 

 

Hipótese 

Antes de abordarmos a formulação da hipótese dentro do método científico, vamos primeiro entender o seu papel 

num contexto mais geral da ciência. Havíamos afirmado que o propósito da ciência é a teoria. Logo, é essencial 

entendermos a conexão entre teoria e hipótese.  

A teoria sumariza uma hipótese ou um grupo de hipóteses que tem tido suporte de resultados de vários 

estudos. Basicamente, se são acumuladas evidências que suportam a hipótese, então a hipótese torna-se aceita como 

boa explicação do fenômeno e é denominada teoria. Para uma hipótese tornar-se uma teoria, testes rigorosos devem ser 

conduzidos em múltiplas disciplinas e por grupos distintos de cientistas. O termo “teoria geral” é usado para teorias 

amplas (teoria da evolução, por exemplo), mas toda teoria é definida, em diferentes extensões, como geral. Logo, 

cientistas não criam teorias, mas podem formular hipóteses, as quais podem dar origem a teorias.  

A teoria é composta por leis. Estas, juntas, explicam um conceito amplo (teoria). Por exemplo: “a toda ação há 

sempre uma reação oposta e de igual intensidade” é uma das leis de Newton. Essa lei é uma das que fazem parte da 

teoria geral da gravitação universal. A teoria pode ser usada para interpretar, criticar e unificar leis estabelecidas, para 

modificar leis e adequá-las a dados não previstos quando de sua formulação e para orientar a tarefa de descobrir 

generalizações novas e mais amplas. 

Formulada a pergunta, o próximo passo é reduzi-la a uma ou mais hipóteses testáveis que se baseiam em teorias 

(no que se conhece atualmente), ou seja, a hipótese deve estar fundamentada, até certo ponto, no conhecimento atual. 

Algumas perguntas podem ser respondidas com uma simples hipótese, embora experimentos complicados possam ser 

necessários para testá-la. Outras perguntas podem ser mais bem respondidas se desmembradas em múltiplas hipóteses, 

que podem ser testadas individualmente, em paralelo ou em série. A formulação da hipótese é tão importante como a 

formulação da pergunta. Se você não for capaz de formular hipótese testável, você ainda não entendeu a pergunta que 

quer responder. 

Hipótese é uma tentativa de explicar nossa observação da realidade com base no conhecimento obtido durante a 

formulação da pergunta. A hipótese é formulada antes do início do estudo na forma de sentença afirmativa, que é 

posteriormente colocada a prova nos experimentos para determinar sua validade. Logo, hipótese é a resposta provisória 

a uma pergunta que, uma vez respondida, acrescentará informação à teoria atual sobre o assunto. Hipótese é ferramenta 

poderosa para o avanço do conhecimento porque, embora formulada pelo homem, ela pode ser testada (correta ou 

incorreta) à parte dos valores e crenças do homem. Qualquer teoria, se realmente for uma teoria, terá muitas implicações 
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para serem testadas. Logo, ela gerará (com nossa ajuda, naturalmente) muitas hipóteses testáveis. A hipótese pode ser 

aceita ou rejeitada depois de investigada. Por isso, ela deve ser expressa com variáveis passíveis de serem submetidas a 

testes empíricos.  

A hipótese deve levar a uma predição, que se origina do conhecimento atual (teoria). A predição é o que 

esperamos que aconteça caso a hipótese seja verdadeira. A predição ajuda o pesquisador a determinar as variáveis a 

serem medidas ao permitir entrever os resultados que serão obtidos. 

Exemplo:  

a) Hipótese: Conectividade entre fragmentos de mata aumenta o tamanho da população das espécies x e y. 

b) Predição: Se a conectividade entre fragmentos de mata influenciar o tamanho da população das espécies x e y, 

então o número de indivíduos será menor em áreas fragmentas que em áreas com os fragmentos conectados 

por corredores ecológicos. 

 Geralmente a hipótese tem a forma “x causa y”, ou seja, a variável x é a causa da variação da variável y, o 

efeito. 

X (causa)     y (efeito) 

ou “x está relacionado com y” (x e y são variáveis correlacionadas, ou seja, nenhuma delas é a causa da outra).  

x     y 

 Com base nesses dois casos, podemos afirmar que a hipótese faz uma afirmação (a ser testada) da relação 

entre variáveis. Além de indicar a relação entre as variáveis, a hipótese também especifica de que forma as variáveis 

estão relacionadas.  

 

 

 O sinal + indica que o aumento da população de plantas (variável independente ou causa) causará aumento da 

severidade da doença (variável dependente ou efeito), mas essa relação entre variáveis também pode ser indicada por 

sinal negativo (-), ou seja, enquanto uma variável aumenta a outra diminui. A descrição clara da hipótese é desejável. 

Pergunta e hipótese são semelhantes. Uma diferença entre elas é que a hipótese geralmente é mais específica que 

a pergunta e está mais intimamente relacionada com as operações de pesquisa. Ambas enunciam relações entre 

variáveis, mas enquanto o problema é uma sentença interrogativa, a hipótese é uma sentença afirmativa. A hipótese não 

é apenas um enunciado repetitivo da formulação do problema, mas sim uma afirmação que se faz para solucioná-lo; é 

uma solução provisória proposta como sugestão no processo de investigação do problema. 

 São características desejáveis da hipótese: 

1) Ser clara, específica e indicar uma relação entre variáveis, 

2) Ser sugerida e verificada pelos fatos, 

3) Não contradizer a “verdade” (ou teoria) aceita, 

4) Fornecer explicações provisórias verificáveis, 

5) Servir de foco para a condução da pesquisa. 

 Qual a diferença entre hipótese de pesquisa e hipótese estatística? A hipótese de pesquisa é formulada acerca 

do comportamento da população e é enunciada depois da formulação do problema na Introdução do projeto ou do 

artigo científico. A hipótese estatística é baseada no teste de hipóteses, o qual permite decidir pela aceitação ou rejeição 

da hipótese de pesquisa com base na informação obtida na amostra. Logo, uma decisão sobre a hipótese estatística (da 

amostra) permite uma decisão sobre a hipótese de pesquisa (da população).  

 A hipótese nula (H0) nega a hipótese de pesquisa. É H0 que tentamos falsear com as informações obtidas nos 

experimentos. Geralmente, o objetivo do cientista é rejeitar H0. Se rejeitarmos (ou falsearmos) H0, geralmente com o 

auxílio da estatística, a alternativa é aceitar a hipótese alternativa (H1). Esta, sim, é que sustenta a hipótese de pesquisa. 

Entretanto, geralmente o seu estudo tem valor, independentemente de as hipóteses estatísticas serem aceitas ou não, pois 

os resultados publicados serão úteis para outros cientistas darem um passo adiante rumo ao desconhecido. 

 

Objetivo 

Depois de decidir o que estudar e saber a razão pela qual o estudo é necessário é o momento de redigir os 

objetivos do estudo. Por exemplo, se o problema geral identificado é “baixo uso de fossas sépticas na área rural”, o 

objetivo geral do estudo poderia ser “identificar as razões do baixo uso de fossa séptica na área rural”. Nos artigos 

científicos, os objetivos do estudo geralmente são explicitados, o que nem sempre ocorre com as hipóteses. 

Os objetivos descrevem o que se pretende alcançar com o estudo, se a hipótese for verdadeira. Portanto, os 

objetivos, algumas vezes separados por objetivo geral e objetivos específicos, indicam o que se espera aprender ou onde 

se pretende chegar com a pesquisa. Os objetivos refletem as variáveis identificadas no problema e, portanto, permitem 

que se vislumbrem a hipótese e a pergunta. Os objetivos também servem de foco para o cientista e permitem a 

organização do estudo em partes bem definidas. Ademais, objetivos bem definidos ajudam o cientista a evitar a coleta 

de dados desnecessários para resolver o problema identificado. 

População de plantas Severidade da doença + 
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É importante, durante a redação de tese ou artigo científico, que o objetivo do estudo tenha harmonia com a 

conclusão. A falta de harmonia entre objetivo e conclusão é erro comum, especialmente em teses. 

Objetivos bem feitos têm estas características: 

1) são consequências lógicas da revisão de literatura e do problema apontado; 

2) são alcançáveis com os dados coletados nos experimentos; 

3) são formulados com verbos no infinitivo como determinar, comparar, desenvolver, identificar, 

avaliar, etc. (deve-se evitar verbos de significado muito geral ou vago, como entender, estudar); 

4) indicam as variáveis a serem investigadas; 

5) fazem sentido para o leitor pouco informado. 

 

Exemplos de objetivos: 

a) Avaliar os efeitos de corredores ecológicos no tamanho da população das espécies x e y. 

b) Nosso objetivo foi testar a hipótese de que raízes contribuem mais para o C do solo que igual 

quantidade de resíduos da parte aérea (Agriculture Ecosystems and Environment 141:184, 2011). 

c) O objetivo do presente estudo foi determinar o mecanismo inicial de resposta do azevém perene ao 

fósforo (Annals of Botany 107:243, 2011). 

d) Os objetivos deste estudo foram (i) desenvolver… (ii) comparar…(Crop Science 54:1, 2014). 

e) O objetivo deste estudo é comparar o balanço interno de nutrientes e a taxa de reciclagem de 

nutrientes em nove sistemas agroflorestais de cacau... Nossa hipótese é que o sistema cacau-floresta, conduzido 

em solo de alta fertilidade, causará maior acúmulo de resíduos vegetais sobre o solo. (Plant Soil 383:313, 2014)  
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Glossário 

Amostra – porção da população selecionada para o estudo. Numa pesquisa, geralmente usamos amostra para 

representar a população. Após a análise dos dados, podemos fazer uma inferência para a população com base nos 

resultados obtidos com a amostra. O ideal é que a amostra seja retirada ao acaso da população. 

Autoridade – é o indivíduo que serve como fonte de conhecimento em razão de sua posição social ou política. Esses 

indivíduos podem ser religiosos, líderes políticos ou respeitados cientistas. Embora a opinião de uma autoridade tenha 

certa consistência, essa opinião pode não ser a verdade, ou seja, a autoridade pode estar equivocada. 

Conceito (ou variável teórica) – imagem mental que unifica um conjunto de ideias. O conceito é um rótulo abstrato 

que representa um aspecto da realidade. Cada disciplina tem seus próprios conceitos. Estes têm significado amplo e são 

o ponto de partida para se empreender uma pesquisa. Conceitos são as bases das teorias e servem como meio de 

comunicar, introduzir, classificar e construir pensamentos e ideias. Por exemplo, “vigor da semente” é um conceito que 

abrange ideias ligadas à “força” da semente em gerar planta vigorosa. É impossível avaliar diretamente o conceito 

“vigor da semente”. Antes de começar uma pesquisa o conceito deve passar da forma teórica para a forma operacional, 

ou melhor, da forma abstrata para a forma concreta. Dessa forma, passamos a dispor de uma variável observável e 

medível. O processo de transformação da variável teórica em variável operacional é denominado operacionalização. O 

“vigor da semente” (variável teórica) é operacionalizado quando avaliamos as sementes pelos seguintes testes: frio, 

envelhecimento acelerado, comprimento de plântula, velocidade de emergência, condutividade elétrica, tetrazólio, etc. 

Como base nos resultados dos testes (geralmente mais de um) podemos, por fim, inferir sobre o vigor da semente. As 

variáveis operacionais constam do Material e Métodos e Resultados dos artigos científicos, enquanto as variáveis 

teóricas (ou conceitos) são comuns nas demais seções do artigo. 

Conhecimento - são informações absorvidas, assimiladas e entendidas. Logo, o conhecimento vai além da informação, 

pois, além de ter um significado, ele tem uma aplicação. O conhecimento produz ideias e experiências que as 
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informações por si só não são capazes de gerar. Se consideramos a informação como dados trabalhados, então 

conhecimento são informações trabalhadas. 

Dados – são medidas ou observações tomadas de variáveis. Os dados não transmitem mensagem ou representam 

conhecimento (veja informação). 

Falseamento – Falseabilidade é o nome dado por Karl Popper para descrever como a ciência deve ser exercida. A 

falseabilidade sugere que a ciência deve se preocupar em desaprovar ou falsear teorias por intermédio da lógica baseada 

em observações. Como isso é feito? Primeiro, desenvolve-se uma hipótese passível de falsificação. Por exemplo, a 

hipótese “os gansos são brancos” é falseada se ganso preto for encontrado durante a pesquisa. No entanto, a hipótese 

“Deus existe” não é passível de falsificação, ou seja, a hipótese não é testável. Segundo, após a formulação de hipótese 

testável, desenvolve-se o teste de hipótese. Terceiro, testa-se a hipótese em experimentos. Quarto, se a hipótese é falsa, 

o cientista desenvolve nova hipótese. Ao usar esse modelo, Popper enfatiza a ciência como um processo para eliminar 

teorias falsas. 

Hipótese nula (H0) – nela, se afirma que não há diferença entre grupos de médias ou não há associação entre variáveis. 

Após a análise dos resultados, H0 é aceita (geralmente quando P ≥ 0,05) ou rejeitada (quando P ≤ 0,05). Se H0 for 

rejeitada, a hipótese alternativa (H1), que representa a hipótese de pesquisa, é aceita. 

Informação – são dados analisados, ou seja, são dados dotados de relevância e propósito (veja conhecimento).  

Lei – A diferença mais marcante entre lei e teoria é que a teoria é mais complexa e dinâmica que a lei. A lei governa 

uma única ação ou situação enquanto a teoria explica um grupo inteiro de fenômenos relacionados (atente para a Lei de 

Mendel em relação à Teoria da Evolução). A partir de certo estádio no desenvolvimento de certa áreas da ciência, as 

leis passam a fazer parte de teorias, que permitem estruturar as uniformidades explicadas pelas leis. 

Modelo - hipóteses complexas sobre interações meteorológicas ou reações nucleares são melhores descritas na forma de 

um programa de computador ou equação matemática. Nesse caso, a hipótese ou teoria é denominada modelo. Os 

modelos têm sido importantes na ciência e continuam a ser usados para testar hipóteses e predizer informações. 

Geralmente eles não são precisos, porque os cientistas podem não ter todos os dados. Logo, os modelos podem ser 

melhorados assim que novos dados são gerados. 

População - grupo completo do qual a informação será colhida (veja amostra). 

Pressuposição – Os estudos científicos envolvem pressuposições. Imagine que queremos testar uma substância A para 

controlar o crescimento de determinada bactéria. Para conduzir esse estudo, metade das placas de Petri é ocupada por 

mistura da substância A com meio de cultura para o crescimento da bactéria e metade por substância inerte B misturada 

com o mesmo meio de cultura. Em seguida, a bactéria é espalhada sobre o meio de cultura. Um dia depois as placas são 

examinadas para verificar se houve inibição do crescimento da colônia de bactéria com o uso da substância A. Nesse 

teste, fazemos estas pressuposições: a bactéria cresce no meio de cultura usado, a substância B não influencia o 

crescimento da bactéria, um dia é suficiente para a bactéria crescer. Essas pressuposições, se não forem justificadas por 

testes efetuados por outros cientistas, devem ser testadas em experimentos paralelos.  

Razão – Razão e lógica são métodos básicos da filosofia. Usamos essa ferramenta todos os dias na tentativa de resolver 

problemas ou entender associações. No entanto, a razão sozinha nem sempre conduz a resposta verdadeira. 

Senso comum – representa a experiência própria do ser humano que é acumulada ao longo do tempo. No entanto, 

nossas experiências e percepções do mundo podem ser bastante limitadas. Apesar de o senso comum nos ajudar a lidar 

com aspectos rotineiros, ele pode ser uma barreira na aquisição de conhecimento. A sugestão de Albert Einstein de que 

o tempo é relativo (parte da Teoria da Relatividade) é contrária ao senso comum. 

Sistema – conjunto de elementos inter-relacionados e interdependentes que formam um todo. 

Validade externa – em experimentos de causa-e-efeito, manipulamos a variável independente (x) e observamos efeitos 

na variável dependente (y). Se há evidências de que x causa y, deve haver garantia de que isso foi devido à intervenção 

do pesquisador, ou seja, devido à causa (x), e não a essa intervenção (x) associada a erros sistemáticos ou vieses. A 

validade interna responde à pergunta: há outra razão que explique os resultados? 

Validade interna – Na pesquisa, procuramos relações causais que sejam verdadeiras não apenas para a amostra, mas 

também para a população-alvo. A pesquisa tem validade externa quando ela permite generalizar a conclusão do estudo 

para a população-alvo. 

Variável – característica de um objeto ou indivíduo. Essa característica deve ter dois ou mais valores que possam ser 

medidos, contados ou observados. A maioria das pesquisas estuda relação entre variáveis. Na física, massa, peso, 

velocidade, energia, força, impulso, atrito são variáveis. Na agricultura, altura de planta, severidade de determinada 

doença, produtividade, massa de 100 grãos são variáveis. 

 

Variável dependente – variável que pode variar (efeito) devido à manipulação da variável independente; são os 

resultados obtidos nos experimentos. É também chamada de variável resposta. Em gráficos, a variável dependente 

ocupa o eixo y. Exemplo: teor de boro na planta. 

Variável independente – variável manipulada (causa) pelo pesquisador; são os tratamentos. Em gráficos, a variável 

independente ocupa o eixo x. Exemplo: doses de boro. 

Vieses – fatores fora do controle do cientista que interferem nos resultados da pesquisa. São decorrentes da inadequação 

da especificação do problema, do delineamento experimental, da amostragem, da coleta e análise dos dados, da 

interpretação e da apresentação dos resultados. Logo, originam-se em qualquer estádio do processo de pesquisa.  
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o software R como um ambiente de trabalho, especificamente para 

análise de dados experimentais, como foco em dados agropecuários. Serão apresentadas rotinas para dois estudos de caso. 

Um primeiro que refere-se a análise de ensaios Inteiramente ao Acaso (DIC), com dois ou mais fatores, e um segundo 

com adição do complemento Bloco (DBC). Análises gráficas complementarão os resultados analíticos. Em especial para 

este curso, faz-se necessário o uso de dois pacotes, sendo eles: laercio e ExpDes. Os exemplos abordados neste curso 

foram retirados do Livro “Estatística Aplicada a Experimentos Agronômicos e Florestais” adaptada a linguagem em R.  

Palavras-chave: Recursos Computacionais, Estatística experimental, Análise de experimentos 

Abstract: This work have to objective showing the R as a environment to work with data, especially, experimental 

analysis to agricultural data. We will be presented two cases study. The first to Design completely randomized with two 

or more factors, and a second with block addition. Graphical analysis to complement the analytics results. Specially for 

this case we used two packages: laercio and ExpDes. This examples showing in this work were extracted from book 

“Estatística Aplicada a Experimentos Agronômicos e Florestais” with R language adapted.  

Keywords: Resources computer, Experimental Statistics, Analysis of experiments 

 

Introdução 

 A condução de ensaios experimentais nas atividades agropecuárias é corriqueira nas mais diversas esferas 

da pesquisa agrária brasileira. Pimentel-Gomes & Garcia (2002) relatam sobre a forte dependência da pesquisa 

experimental na agricultura e pecuária a fim de se responder questões sobre a melhor cultivar, o melhor clone, dosagens 

corretas de adubações, melhor dieta para ganho de peso, dentre outras. 

 Segundo Montgomery (2000) experimentar é de fato testar e envolve etapas de avaliações em série como 

o propósito de quantificar alterações em variáveis de interesse ocorridas em função de mudanças em variáveis de entrada 

de um processo ou sistema. Portanto conhecer as razões destas alterações é fundamental para a confiabilidade de todos 

os processos inferenciais acerca da experimentação em qualquer nível de detalhe.  

Não menos importante são os procedimentos que envolvem o processamento das informações levantadas nos 

ensaios experimentais. Apresentamos neste texto o software R como um ambiente de computação estatística com ênfase 

em análise de ensaios experimentais. R é uma linguagem e um ambiente para computação estatística e gráfica. Trata-se 

de um projeto GNU similar à linguagem S desenvolvida pelos laboratórios Bell, inicialmente proposta por John Chambers 

e colaboradores.  

A linguagem R1 é considerada similar à linguagem S, mesmo que ainda possua singelas diferenças. Códigos 

escritos inicialmente em S, certamente podem ser executados em R. Diga-se que a linguagem S2 é muitas vezes o caminho 

para a investigação em metodologia estatística, mas R proporciona uma plataforma free3 para complementações nesta 

atividade. 

São características do software R: 

 Efetiva manipulação de dados e facilidade de instalação e armazenamento; 

 Possuir um conjunto de operações para cálculos em arrays, em especial matrizes; 

 Facilidades gráficas para análise e visualização de dados, incluindo inúmeros pacotes para tal 

funcionalidade; 

 Uma linguagem de programação simples e eficaz que incluem: condicionais, loops, funções recursivas 

definidas pelo usuário além das facilidades de entrada e saída de informações. 

R é um software em escala continental pois possui colaboradores ao redor do mundo e pode ser facilmente citado 

em trabalhos acadêmicos por se tratar de um software livre. As funções citation () e a licence() abordam respectivamente 

as condições de distribuição do software bem como as suas formas de citações. O R dispõe ainda de espelhos em vários 

países do mundo dos quais cinco se encontram no Brasil na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Universidade 

Federal do Paraná (UFPR); Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP); Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ); e a Universidade de São Paulo (USP).  Vale destacar que duas versões são sempre concomitantemente 

disponibilizadas para download sendo uma na versão alpha (revisada) e outra na versão beta (não revisada, porém mais 

recente). 

Apresentado o R como um ambiente de computação estatística, objetivamos neste trabalho apresentar o R e suas 

potencialidades na análise de dados oriundos de ensaios agronômicos e florestais para dois estudos de caso. Um primeiro 

que refere-se a análise de ensaios Inteiramente ao Acaso (DIC), com dois ou mais fatores, e um segundo com adição do 

complemento Bloco para controle local (DBC). Crawley (2013) corrobora sobre o verdadeiro papel do bloco como uma 

unidade de controle local em que cada unidade de tratamento deve necessariamente ser repetida. Análises gráficas 

                                                           
1 Fundação R para computação estatística, Vienna, Austria. Acesse: www.r-project.org 
2 www.bell-labs.com (esta linguagem se transformou em um software proprietário, o S-PLUS, atualmente 

comercializado pela TIBCO Software Inc.) 
3 Plataforma free ou software de código aberto - segundo a Free Software Foundation é qualquer programa de computador 

que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com algumas restrições. A maneira usual de 

distribuição de software livre é que o código fonte do programa esteja disponível. 
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complementarão os resultados analíticos. Em especial para este curso, utilizaremos de dois pacotes para análise e 

apresentação de dados experimentais, sendo eles: laercio e ExpDes. Os exemplos abordados neste curso foram retirados 

do Livro “Estatística Aplicada a Experimentos Agronômicos e Florestais” (PIMENTEL-GOMES & GARCIA, 2002) 

adaptada a linguagem em R. 

Análise de ensaios inteiramente ao acaso no R (DIC) 

Apresentamos o desenvolvimento deste tema com rotinas adaptadas em R dos exemplos do livro dos autores 

Pimentel-Gomes & Garcia (2002). Todo o roteiro didático para análise dos ensaios experimentais do tipo DIC foram 

corroborados de Crawley (2013). 

Exemplo 1 – Teste de Progênies de Eucalyptus saligna. O experimento é caracterizado por ser inteiramente 

casualizado com 4 repetições e 10 diferentes progênies. Dados de diâmetro foram mensurados sendo, portanto, a variável 

resposta. 

Um modelo estatístico característico deste experimento pode ser visualizado na Equação 1. 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜖𝑖𝑗                                                     (1) 

 

Em que: 

Yij = valor da j-ésima informação no i-ésimo tratamento; µ = média geral; τi = efeito do i-ésimo tratamento; ϵij = termo 

aleatório da j-ésima observação no i-ésimo tratamento. 

 

 Segundo Montgomery (2000), o principal objetivo de ensaios inteiramente ao acaso é o de avaliar a hipótese sobre 

a média dos tratamentos e as estimativas geradas por estes modelos. Para que todos os procedimentos inferenciais não 

sejam comprometidos, necessariamente os resíduos devem seguir uma distribuição normal com média zero e variância 

σ², em que a variância se faz constante em todos os níveis do tratamento. Por consequência estas premissas implicam que: 

 

𝑌𝑖𝑗~𝑁(𝜇 + 𝜏𝑖 , 𝜎
2)                                                   (2) 

  

Os dados que elucidaram as rotinas do ensaio em DIC estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados de diâmetro a altura do peito (DAP) de um experimento de 10 progênies de Eucalyptus saligna 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

16,0 14,3 14,7 13,6 11,6 11,0 13,1 10,3 8,5 8,2 

16,4 14,5 15,6 13,1 10,5 15,0 10,3 13,2 8,6 8,4 

14,1 13,8 11,6 14,7 15,9 10,7 14,3 10,2 9,5 9,3 

11,7 14,6 15,0 15,1 14,0 13,0 10,5 13,0 9,4 9,2 

Adaptado de Pimentel-Gomes & Garcia (2002), p. 28 

 A estrutura da análise de variância do experimento em DIC é ilustrado pela Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análise da variância para o ensaio em DIC 

Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrados médios Valor de F 

Progênie 9 160,98 17,89 6,91 

Resíduo 30 77,56 2,59 --- 

Total 39 238,54 --- --- 

 

A seguir apresentamos as rotinas em R utilizadas para gerar as informações da Tabela 2 e por conseguinte as 

comparações das médias, neste caso dada pela estatística do teste de Tukey. 

 Passo 1: Criação de um objeto do tipo dataframe para armazenar as informações do experimento. 

dadosDIC <- data.frame(progenie=as.factor(rep(1:10, each=4)), 

repeticao=rep(1:4,10),dap=c(16.0,16.4,14.1,11.7,14.3,14.5,13.8,14.6,14.7,15.6,11.6,15.0,13.6,13.1,14.7,15.1,11.6,10.5,

15.9,14.0,11.0,15.0,10.7,13.0,13.1,10.3,14.3,10.5,10.3,13.2,10.2,13.0,8.5,8.6,9.5,9.4,8.2,8.4,9.3,9.2))                                                                                 

 Passo 2: Cálculo de estatísticas descritivas como a média, desvio padrão, variância e coeficiente de variação para 

cada progênie (tratamento). 

#Exemplo para a media 

tapply(dap, progenie, mean) 

 Passo 3: Ajuste do modelo 

mDIC <- aov(dap ~ progenie, data=dadosDIC) 

summary(mDIC) 
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Como observado na Tabela 2 há o efeito significativo de tratamento (progênie) nas médias do experimento, portanto 

rejeita-se a hipótese nula que diz sobre a igualdade das médias nos tratamentos. Como próximo passo verificaremos sobre 

quais médias se diferem e quais se igualam pelo teste de Tukey. O pacote laercio por meio da função LTukey fornecerá 

os resultados do teste de médias para o experimento em DIC. 

 

 Passo 4: Teste de médias 

LTukey(mDIC) 

 

Os resultados corroboram sobre as diferenças significativas nas médias das progênies em que são iguais e 

superiores as médias das progênies [1,2,3,4,5], seguidas pela igualdade das médias [6,7,8] e igualmente inferiores as 

médias das progênies [9 e 10]. Análises gráficas complementares serão abordadas no item Interfaces gráficas deste texto. 

 Os passos anteriormente descritos podem ser substituídos pela função crd do pacote ExpDes conforme o código 

de programação a seguir: 

 

crd(progenie, dap, quali = TRUE, mcomp = "tukey", sigT = 0.05, sigF = 0.05) 

 

 Onde é possível alterar os níveis de significância bem como declarar diferentes testes de médias a serem utilizados. 

A saída gerada pelo pacote ExpDes foi necessariamente igual àquela gerada pelos passos de 1 a 4 descritos anteriormente. 

Análise de ensaios em blocos ao acaso no R (DBC) 

 Apresentamos o desenvolvimento deste tema com rotinas adaptadas em R dos exemplos do livro dos autores 

Pimentel-Gomes & Garcia (2002). Todo o roteiro didático para análise dos ensaios experimentais do tipo DBC foram 

corroborados de Crawley (2013). 

 Exemplo 2 – Teste de procedências de Eucalyptus grandis submetidas a condições de competição. O experimento 

é do tipo Bloco ao Acaso (DBC) com 4 Blocos e 7 Tratamentos (Procedências). Aventa-se que necessariamente todos os 

Tratamentos devem ser compor todos os blocos caracterizando, portanto como completamente balanceado. 

Dados de produção em madeira (m³.ha-1) foram obtidos a fim de compor a variável resposta deste experimento. 

Um modelo estatístico característico de experimentos do tipo Bloco ao Acaso está representado pela Equação 3. 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝐵𝑗 + 𝜖𝑖𝑗                                                     (3) 

 

Em que: 

Yij = valor da j-ésima informação no i-ésimo tratamento; µ = média geral; τi = efeito do i-ésimo tratamento; Bj = efeito 

do j-ésimo bloco; ϵij = termo aleatório da j-ésima observação no i-ésimo tratamento. 

Segundo Montgomery (2000), corroborado por Pimentel-Gomes & Garcia (2002), os ensaios em blocos são 

indicados para condições de controle local em que há heterogeneidade entre as unidades amostrais de um experimento, 

sendo, portanto preferível aos ensaios em DIC. Neste caso o interesse é avaliar a hipótese de igualdade entre os 

tratamentos, ou seja: 

 

Ho: τ1= τ2= τ3= ... = τn=0 

H1: τi≠0 em pelo menos um tratamento 

 

Assim como nos ensaios inteiramente ao acaso (DIC), para que todos os procedimentos inferenciais não sejam 

comprometidos, necessariamente os resíduos devem seguir uma distribuição normal com média zero e variância σ², em 

que a variância se faz constante em todos os níveis do tratamento. 

 Os dados que elucidaram as rotinas do ensaio em DBC estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados de produção (m³.ha-1) de um experimento de 7 procedências de Eucalyptus grandis, disposto em DBC, 

submetidos a condições de competição. 

Procedência/Bloco P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Bloco I 358 284 273 284 258 249 318 

Bloco II 380 249 222 242 263 217 312 

Bloco III 353 259 236 266 242 267 327 

Bloco IV 360 242 226 252 231 220 319 

Adaptado de Pimentel-Gomes & Garcia (2002), p. 37 

 

 A estrutura da análise de variância do experimento em DBC é ilustrado pela Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Análise da variância para o ensaio em DBC 

Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrados médios Valor de F 

Bloco 3 2.519 840 3,754 

Procedência 6 53.738 8.956 40,047 

Resíduo 18 4.026 224 --- 

Total 27 60.283 --- --- 
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 A seguir apresentamos as rotinas em R utilizadas para gerar as informações da Tabela 4 e por conseguinte as 

comparações das médias, neste caso dada pela estatística do teste de Tukey. 

 Passo 1: Criação de um objeto do tipo dataframe para armazenar as informações do experimento. 

dadosDBC<-

data.frame(bloco=as.factor(rep(1:4,each=7)),procedencia=as.factor(rep(1:7,4)),vol=as.numeric(c(358,284,273,284,258,

249,318,380,249,222,242,263,217,312,353,259,236,266,242,267,327,360,242,226,252,231,220,319)))                                                                                 

 Passo 2: Cálculo de estatísticas descritivas como a média, desvio padrão, variância e coeficiente de variação para 

cada progênie (tratamento). 

#Exemplo para o coeficiente de variação 

tapply(vol, procedencia, function(x)sd(x)/mean(x)*100) 

 Passo 3: Ajuste do modelo 

mDBC <- aov(vol ~ bloco + procedencia, data=dadosDBC) 

summary(mDBC) 

 

Como observado na Tabela 4 há o efeito significativo da inclusão dos blocos no experimento a fim de controlar as 

variações existentes nas parcelas que contemplam os tratamentos (procedências). Segundo Pimentel-Gomes & Garcia 

(2002) mesmo que os graus de liberdade do resíduo sejam reduzidos este efeito é mitigado pela redução na soma de 

quadrados dos resíduos bem como no valor do quadrado médio, o que implica em eficiência da inclusão dos blocos, sem 

a necessidade de expansão de área experimental. 

Como próximo passo verificaremos sobre quais médias se diferem e quais se igualam pelo teste de Tukey. O pacote 

laercio por meio da função LTukey fornecerá os resultados do teste de médias para o experimento em DBC. 

 Passo 4: Teste de médias 

LTukey(mDBC) 

 Os resultados indicam sobre as diferenças significativas nas médias das procedências em que são iguais e 

superiores as médias das procedências 1, seguida pela 7 (b) onde as demais se igualam [2,3,4,5,6]. Análises gráficas 

complementares serão abordadas no item Interfaces gráficas deste texto. 

 Os passos anteriormente descritos podem ser substituídos pela função rbd do pacote ExpDes conforme o código 

de programação a seguir: 

 

rbd(procedencia, bloco, vol, quali = TRUE, mcomp = "tukey", sigT = 0.05, sigF = 0.05) 

 Em que é possível alterar os níveis de significância bem como declarar diferentes testes de médias a serem 

utilizados. A saída gerada pelo pacote ExpDes foi necessariamente igual àquela gerada pelos passos de 1 a 4 descritos 

neste tópico de análise de dados em ensaios em bloco randomizados. Ressalva-se ainda sobre a normalidade dos resíduos 

obtidos pela estatística de teste de normalidade, neste caso fornecida pelo teste de Shapiro-Wilk. A Figura 1 ilustra a saída 

obtida pelo código do pacote ExpDes. 

 

Figura 1 – Tela de output gerada pela saída da função rbd do pacote ExpDes 

Interfaces gráficas 

 Apresentamos algumas análises gráficas de forma a complementar os resultados obtidos nas análises dos exemplos 

dos ensaios em DIC e DBC. 
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Figura 2 – Análise preliminar dos dados por meio de boxplot para os diferentes tratamentos 

  

A figura 2-A representa os dados do ensaio em DIC e a figura 2-B do ensaio em DBC. 

Complementarmente ao teste de Shapiro-Wilk para normalidade apresentamos a Figura 3 para corroborar com o 

valor da estatística. 

 

 
Figura 3 – Análise da qualidade de ajuste do modelo em DBC. 

 

Aparentemente, conforme visualizado na Figura 3, as premissas básicas inferenciais sobre o modelo em Blocos 

Casualizados foram atendidas e complementam o teste de Normalidade de Shapiro-Wilk. 

Na Figura 4 apresentamos uma análise gráfica a fim de verificar sobre os valores médios de cada tratamento nos 

respectivos blocos. 
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Figura 4 – Média do Volume (m³.ha-1) para as 7 procedências do ensaio em Bloco. 

 

Complementarmente ao teste de médias, neste caso representado pelo teste de Tukey apresentamos a Figura 5 a 

fim de ilustrar as comparações múltiplas para o ensaio em DBC. 

 

 
Figura 5 – Teste de Tukey para comparação múltipla do ensaio em DBC 
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Introduction 

"Sustainability is here to stay or we may not be", Niall Fitzgerald 

 

Consider these facts: (1) Agriculture consumes 70% of the world’s fresh water (Clay 2004); (2) Soil erosion affects 

1.643 billion hectares worldwide (Lal 1998);  and (3) Agriculture accounts for 14% of greenhouse gas emissions (IPCC 

2007). How does this support the concept of sustainable agriculture; which we define as “the production of food, fiber or 

other plant or animal products using farming techniques that protect the environment, public health, human communities, 

and animal welfare (Sustainable.org 2016)”? 

The solution to the future of agriculture, and the ability to feed an ever increasing population, is the sustainable 

use of our natural capital. The complexity in doing so is that we must serve two objectives. The first is that the purpose 

of agriculture is to make a profit. Without a profit there is no agricultural industry. The second is that we must do so 

without doing any harm to the environment. Therefore, the question becomes: Is this possible? Agricultural science has 

shown that we can not only grow crops sustainably, but we can do so while gaining a superior economic outcome. But 

first it is necessary to understand the components of a sustainable agriculture system.  

Sustainable agriculture must meet three attributes. First, Economic Profitability. It should produce diverse crops 

to buffer against the vagaries of the market place while reducing risk. Increased profit is often dependent on minimizing 

the amount and cost of inputs.  This translates to judicious use of inputs against production for the best profit margin.  

Second, a sustainable system provides for Environmental Health. It maintains or enhances the ecosystem service 

potential of the farm and limits adverse off-site effects. The first basic requirement is the use of a cropping system, defined 

as a sequence of crops over time on a fixed piece of land. A sustainable cropping system should reduce or inhibit nutrient 

leaching; it should enhance soil health by adding/maintaining organic matter; it should enhance/maintain water relations, 

soil fertility and physical structure; and it should support microbial diversity. By attending to the concept of ‘doing no 

harm’, a sustainable cropping system is more resilient to extreme events such as drought or hurricanes. Environmental 

health afforded by agriculture is the product of a cropping system based on ecological principles. Therefore, it should be 

based on concepts of plant succession, as expressed by temporal complementarity, allowing agriculture to work with 

natural processes instead of against them. Temporal complementarity describes a system where successive crops in the 

cycle either enhances the site for the next crop or takes advantage  of residual effects of the previous crop.. Fundamental 

to the concept of a sustainable cropping system is the employment of conservation tillage (no-till, strip tillage, etc.).  Soil 

health is based on keeping the soil in place and maintaining it in an undisturbed state as much as possible. This maintains 

organic matter; takes advantage of the effect that ecosystem engineers, such as worms, have on soil structure along with 

enhancing soil water relations including more water storage and more readily available water. 

 Third, a sustainable cropping system builds Social and Economic Equity. It must be profitable enough to maintain 

a satisfactory quality of life for the individual farmer and those depending on the farm community. It reduces off-site 

effects that affect community health and well-being. It accomplishes this by maintaining and enhancing ecosystem 

services such as delivery of clean water, reducing erosion and reducing dust in an increasing urban farming area, 

regulation of disease and sequestering of greenhouse gases. A sustainable cropping system allows young people to make 

farming their life’s occupation without a second job. While it may be desirable for a farmer to own their own land, today 

it is not necessary when one realizes that 80% of all farm land in the U.S. is rented (USDACA 2015). A sustainable 

cropping system is productive and the income from farming supports a family; which in turn supports a community. 

 

Case Study – the Sod-Based Rotation and Principles of Operation 

 Cropping systems that illustrate these sustainable principles often incorporate perennial grass into the crop 

rotation. This approach has been adopted in a number of locations (Katsvairo et al. 2006b, Sulc and Tracy 2007, 

Franzluebbers 2007). The case study discussed here was developed in the southeastern U.S. and is referred to as the Sod-

based Rotation (SBR). It has been described in detail by George et al. (2013). The SBR concept is based on the observation 

that crops have superior yields when they are planted into a field that was previously in pasture. Perennial grasses deposit 

about two-thirds of their biomass below-ground (Acuña et al. 2010) as they facilitate the addition of organic matter to 

soils.  Increased organic matter positively influences soil biodiversity (Degens et al. 2000), soil fertility and water holding 

capacity. 

The basic SBR concept developed here (Table 1) is initiated with two years of a perennial grass. During this initial 

phase livestock grazing is an option. The perennial grass is followed by winter grazing prior to a year of a summer legume 

(peanuts in this case study). The legume benefits from the increased soil quality developed by the pasture as well as 

nutrients recycled by livestock while building soil N capital through N fixation. The fourth year of the SBR is a non-

legume (cotton) that uses the improved soil quality from the preceding perennial grass and legume and as well as recycled 

nutrients from winter grazing each year.  

Soil management in the SBR is characterized by conservation tillage (strip tillage along with subsoiling to break 

up a naturally occurring compaction layer) and a winter cover crop (usually oats and rye if grazed and either oats or rye 

if not grazed).  All comparisons are made between the SBR and a conventional cropping system (CCS) that is common 

in the southeastern US. The typical CCS has one year of peanuts followed by 2 years of cotton. However, the CCS used 

in this study, which is the basis for comparison to the SBR, also incorporates conservation tillage and winter cover crops. 

The practical application of CCS often does not include these conservation measures that are used by conservation groups 
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around the world. Therefore, any advantage that the SBR has in the comparisons made here with CCS are likely greater 

on farms that do not use these additional conservation practices.  

 The environmental conditions to which this case study applies is a sub-tropical environment with a mean annual 

temperature of 19.5oC, an average annual precipitation of 151 cm, and deep, highly weathered Ultisols (Dothan sandy 

loam; fine, loamy siliceous, thermic Plinthic Kandiudult). However, the principles are universal and could be adapted to 

other climates and soils as well as native perennial grasses (Allen et al. 2007).  

 

Economic Profitability (Table 2) 

 Profitability of the SBR has been as good as, or superior to, the CCS. An economic model 

(http://nfrec.ifas.ufl.edu/programs/sod_rotation.shtml, business model) using 2016 prices for cotton, peanuts and 

livestock applied to an 80.9 ha (200 ac) farm shows an economic advantage for the SBR of US$104,477 (US$125,270 

for SBR and US$20,793 for CSS; Table 3). The reasons for the economic performance of the SBR are reduction in inputs, 

reduction of risk through diverse crops, and maintenance or enhancement of crop productivity due to increased soil health 

following the perennial grass and less plant stress. 

 For example, peanut yields averaged 772 kg ha-1 higher in the SBR than in the CCS (Katsvairo et al. 2006). 

Reduced irrigation that accompanies the SBR also added to the profit margin.  Irrigation can be decreased by more than 

50%; yet still maintaining or increasing peanut yield. The SBR has also been shown to be productive when irrigation is 

absent, making it appropriate for a dryland agricultural setting. When peanuts are grown in a non-irrigated SBR their 

production can equal or exceed peanut yield with irrigation in the CCS (Figure 1; Dourte et al. 2015; 

http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E). 

Cotton vegetative growth increases under SBR as evidenced by increased plant height, higher leaf area indices, 

and greater uptake of N, P and K. However, the production of lint often does not increase (Katsvairo et al. 2009). The 

exception has been associated with livestock grazing the perennial grass and cover crops for the first two years. In that 

case, cotton yield can increase by as much as 14% (George et al. 2013).  

Cover crops also respond to the SBR system. An oat cover crop has shown increased leaf chlorophyll, increased 

NO3-N uptake, and increased biomass (Zhao et al 2010). Oat biomass increased by as much as 49% when following 

peanuts and as much as 66% more N has been absorbed by oats following cotton. The increased biomass and nutrient 

content provides better grazing for livestock grazing as well as keeping soil N from leaching during the winter months.  

Higher calf gains have been shown from calves grazed on winter forage following row crops that followed perennial grass 

due to better quality forage and higher yielding forage. 

 Crop quality is another outcome of the SBR system. Peanuts grown under the SBR system have a higher 

percentage of sound, mature kernels and a decreased number of damaged kernels (Katsvairo et al. 2007b; Table 4). 

Aflatoxin, a toxin due to the infection with Aspergillus sp. fungi, increases with plant stress (heat and moisture stress). 

During drought years, non-irrigated peanuts under a conventional cropping system had aflatoxin levels higher than 20 

ppb (Figure 2). Yet, non-irrigated peanuts growing adjacently in the SBR system produced trace levels (Katsvairo et al 

2006b).  Aflatoxin is a carcinogen implicated in liver cancer (Wu 2015) so its presence in the crop can either reduce the 

crops economic value or make it unsuitable for sale. The ability of the SBR to inhibit aflatoxin is due to the increase in 

soil organic matter and enhanced rooting with the SBR (see below) and the soil’s ability to store more available water 

and that can be utilized by crops in the system thus reducing stress.  

 The primary reason for superior economic profitability with the SBR is the reduction in inputs. Nematicide and 

fungicide can be reduced in the culture of peanuts (Katsvairo et al. 2006a) facilitated by the action of perennial grass 

breaking the life cycle of pests (Anderson 1997). The cost of irrigation can be reduced as mentioned above by replacing 

the application of 30 cm yr-1 with as little as 11cm yr-1 (Dourte et al. 2015) without losing yield. As already shown, the 

SBR applied under dryland conditions produces superior yields compared to dryland CCS. Since the SBR is based on a 

concept of temporal complementarity, one would expect the crop following peanuts to require less N fertilizer. Cotton 

following peanuts when grown under the SBR need half or less the N fertilizer (Allen et al. 2007) in dry climates.  

Livestock return nearly 70% of the plant nutrients they consume via manure and urine. They transform the grass into a 

readily plant available form of nutrients in their waste, reducing the amount and cost of commercial fertilizer required 

(Hatfield and Cambardella 2001). 

 Given the benefit of reduced inputs, higher yields and better crop quality, economic models that compare CCS 

to the SBR identify an economic advantage for the SBR. Because of the diversity of market based crops (cotton, peanuts, 

grass for hay/seed, livestock), the farmer encounters less risk (Hillimire 2011, George et al. 2013). Depending on the price 

of the crop and livestock, the SBR has been estimated to provide 2 to 7 times the profit expected from the CCS. When 

using 2016 prices in the United States the advantage is 6 times for SBR (Table 3). 

 

Environmental Health (Table 5) 

 The second component of a sustainable agricultural cropping system is that it maintains or enhances 

environmental health. The SBR has been shown to positively affect both soil biology, chemistry and physical properties. 

The most obvious is the effect it has on plant roots. Under the SBR cotton root biomass in the surface 15 cm can increase 

by 30-80% (Katsvairo et al. 2006) while also increasing rooting at greater soil depths. Kastsvairo (et al. 2007a) measured 

greater total root length (39%) and surface area (51%) with the SBR. Similarly, an oat cover crop following peanuts and 

cotton can grow more roots to 95 cm depth with an overall root biomass response of 340% (Dourte et al. 2015; Figure 3). 

  As in northeastern Brazil, some soils in the southeastern US have a naturally compacted horizon, known in 

Brazil as the “coeso”. Subsoiling allows roots to penetrate deeper and access available water and nutrients in subsoils. 
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Disrupting this compacted layer, with subsequent occupation by roots, can produce up to a 7-fold increase in soil pores 

greater than 1mm in diameter (Long and Elkins 1983) allowing for better water and air cycling. Cattle grazing in 

bahiagrass and cover crops has a subsequent effect on cotton roots which promotes greater root length and surface areas 

to at least 90 cm (Loison et al. 2012; Figure 3).  

 The change in soil habitat can produce significant changes in the soil’s biology. Earthworm populations 

increased by 75% to 692% under the SBR which in turn has been correlated with high water infiltration rates (Wright et 

al. 2004; Katsvairo et al 2007a). This allows more water to enter and be stored in the subsoil. The earthworms also assist 

by incorporating organic matter into the soil. Changes in the physical soil environment caused by SBR can recuperate the 

soil from a plowed state to a more natural state creating more habitats for beneficial arthropods (Stary and Pike 1999). 

Evidence shows that perennial grass reduces nematode populations by as much as 98% (Rodriquez-Kabana et al. 1988, 

Tsigbey et al. 2009). Not only macrofauna is influenced by the SBR; but also microfauna can benefit. When livestock is 

a component of the SBR,  microbial carbon as part of the total carbon can increase as can soil phosphatase activity (George 

et al. 2013), suggesting that nutrient cycling is improved under the SBR regime. 

 Soil chemistry also responds to SBR. Larger root systems can reduce nutrient losses via leaching by as much as 

60% (Causarano et al. 2005); while at the same time increasing the bioavailability of soil P and K. However, the most 

significant change that SBR has on the soil is an increase in soil organic matter. Causarano et al. (2005) estimated that 

SBR, when applied across the southeastern U.S., could account for 13-29% of the estimated carbon sequestration potential 

of the U.S. This is supported by observations that SBR has increased soil organic matter by about 0.1% per year 

(http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E; Fisher 2011).   

The SBR clearly has a significant role to play in recuperating agricultural fields that have a history of plowing, 

loss of organic matter, reduction in nutrient bioavailability and negative effect on microbial diversity. This case study 

shows that SBR enhances, then maintains, the regulating ecosystem services of water and nutrient cycling, while also 

promoting reductions in disease and pests – important components for a sustainable cropping system. 

 

Social and Economic Equity (Table 6) 

 By definition, a system is not sustainable from a community perspective if it does not allow for the community 

as a whole to benefit over the long-term. The SBR, compared to conventional cropping systems provides a number of 

advantages to a community. It was originally designed as a cropping system that younger farmers could use to enter the 

farming occupation and have the ability to support a family (http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E). From 

this perspective it could be a crucial component to maintaining agriculture in rural areas. The economic profitability 

described above (Table 3) is applicable for those who do not own their own land. Given the fact that 80% of the 

agricultural land in the U.S. is rented, this opens the door for young and minority farmers to enter a productive agricultural 

career while employing their entrepreneurial skills. Furthermore, the ability of the SBR to be productive under a dryland 

scenario; i.e. not needing to invest in expensive wells and irrigation equipment, further opens the possibility of attracting 

new farmers. Lesser investment along with less time in field operations equals more time available for one’s family and 

community activities. Reduced nitrate leaching mentioned above provide speak to a supply of cleaner water from both an 

ecosystem and public health perspective. Finally, from a cultural ecosystem service perspective, the community benefits 

from the aesthetic beauty of a pasture setting promoted by the SBR. Ball et al. (1996) noted the health advantage of the 

restful and peaceful feeling brought on by watching animals graze. 

Conclusion 

 In summary, this case study provides a vision of the potential of agriculture as a profitable natural ecosystem 

enhancing enterprise. It represents a productive agricultural scenario where young farmers have the opportunity to enter 

or continue a profitable farming career without having to inherit the land and maintain a second job. A cropping system 

built on the ecological principles of temporal complementarity, like the SBR, addresses the three aspects of sustainable 

agricultural cropping systems. It is economically profitable by providing an adequate income through crop diversity, risk 

management and reduced external, costly inputs. It is environmentally healthy in that it enhances and maintains a variety 

of regulating ecosystem services, in particular, the recuperation of soil organic matter and microbial communities. Last, 

it is economically and socially equitable. It maintains a rural quality of life with positive effects on the individual and the 

community. 

Literature Cited 

Acuña, C.A. Sinclair, T.R., Mackowiak, C.L., Blount, A.R., Quesenberry, K.H., Hanna, W.W. Potential root depth 

development and nitrogen uptake by tetraploid bahiagrass hybrids. Plant and Soil v. 334, p.491-499, 2010. 

doi:10.1007/s11104-010-0399-x 

Allen V.G., Baker, M.T., Segarra, E., Brown, C.P. Integrated irrigated crop-livestock systems in dry climates. 

Agronomy Journal v99, p. 346-360, 2007. 

Chen, C., Weil, R. Penetration of cover crop roots through compacted soils. Plant and Soil v 31, p.31-43, 2009, 

doi:10.1007/s11104-009-0223-7. 

Clay, J. 2004. World Agriculture and the Environment: A Commodity-by-Commodity Guide to Impacts and 

Practices. Island Press. Washington, D.C. U.S.A. 570p. 

Degens, B.P., Schipper, L.A., Sparling, G.P., Vojvodic-Vukovic, M. Decreases in organic C reserves in soils can reduce 

the catabolic diversity of soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry, v32, p189-196. 2000. doi: 

10.1016/S0038-0717(99)00141-8. 

http://www.islandpress.org/bookstore/details.php?sku=1-55963-370-0
http://www.islandpress.org/bookstore/details.php?sku=1-55963-370-0


182  GEORGE, S.; WRIGHT; D. L.; COMERFORD; N. B. 

Dourte D., Bartel R.L., George, S., Marois J.J., Wright, D.L. A sod-based cropping system for irrigation reductions. 

Renewable Agriculture and Food Systems, v1, p.1-10, 2015, doi: 10.1017/S1742170515000393. 

Fisher, M. Sod-based rotations: New systems could increase profits, reduce risk, and conserve resources. Crop and 

Soils, September-October, p. 5-10, 2011. 

Franzluebbers, A.J. Integrated crop-livestock systems in the southeastern USA. Agronomy Journal, v99, p.361-372, 

2007. 

George, S., Wright, D.L., Marois, J.J. Impact of grazing on soil properties and cotton yield in an integrated crop-

livestock system. Soil Tillage Research, v132, p.47-55, 2013. 

Hillimire, K. Integrated crop/livestock agriculture in the United States: a review. Journal of Sustainable Agriculture, 

v35, p.376-393, 2001. 

IPCC.  I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Core Writing 

Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, 2007. 

Katsvairo, T.W., Rich, J.R., Dunn, R.A. Perennial Grass Rotation: An Effective and Challenging Tactic for Nematode 

Management with Many Other Positive Effects. Pest Management Science, v62, p.793-96, 2006a. 

Katsvairo, T.W., Wright, D.L., Marois, J.J., Hartzog, D.L., Balkcom, K.B., Rich, J.R., Wiatrak P.J. Sod/livestock 

integration in the peanut/cotton rotation. Agronomy Journal. v98, p. 1156-1171, 2006b. 

Katsvairo, T.W., Wright, D.L., Marois, J.J., Hartzon, D.L., Balkom, K.B., Wiatrak, P.P, Rich, J.R.. Cotton roots, 

earthworms, and infiltration characteristics in sod-peanut-cotton cropping systems. Agronomy Journal, v99, p.390-398, 

2007a, doi:10.2134/agronj2005.0330. 

Katsvairo, T.W., Wright, D.L., Marois, J.J., Hartzog, D.L., Balkcom, K.B., Wiatrak, P. P., Rich, J.R. Performance of 

peanut and cotton in a bahiagrass cropping system. Agronomy Journal, v99, p.1245-1251, 2007b. 

Katsvairo, T.W., Wright, D.L., Marois, J.J., Rich, J.R., Wiatrak P.P. Comparative plant growth and development in two 

cotton rotations under irrigated and non-irrigated conditions. Crop Science, v49, p2233-2245, 2009. 

Lal, R. Soil erosion impact on agronomic productivity and environment quality. Critical Reviews in Plant Science, v17, 

p.319-464, 1998. 

Loison R., Rowland, D., Faircloth, W., Marois, J.J., Wright, D.L, George, S. Cattle grazing affects cotton root 

dimensions and yield in a Bahiagrass-based Crop Rotation. Online. Crop Management, 2012, doi:10.1094/CM-2012-

0925-02-RS. 

Newman, Y., Vendramini, J.M.B., Blount, A.R. Bahiagrass (Paspalum notatum): Overview and Management. EDIS 

Publication #SS-AGR-332. 

Sulc, R.M., Tracy, B.F. Integrated crop-livestock systems in the U.S. Corn Belt. Agronomy Journal, v99, p.335-345, 

2007. 

Sustainable.org. Sustainable agriculture – The Basics. http://www.sustainabletable.org/246/sustainable-agriculture-the-

basics. (Accessed August 17, 2016). 

USDA Census of Agriculture. Most of the U.S. Rented Farmland is Owned by Non-Farmers. 

https://www.agcensus.usda.gov/Newsroom/2015/08_31_2015.php, 2015, (Accessed August 17, 2016). 

Wu, F. Global impacts of aflatoxin in maize: trade and human health. World Mycotoxin Journal, v8, p.137-142, 2015 

 

Anexos 

 

. Table 1. The sod-based rotation. Years 1 and 2 are perennial grasses and winter cover crops. Year 3 is a legume 

(peanuts) and a winter cover crop. Year 4 is a non-legume with a winter cover crop. The perennial grass and cover crops 

allow the incorporation of livestock into the system. 

 

Sob-Based Rotation (SBR)
1 

                      Conventional Cropping System (CSS)
2

 
 

Year 1                     Year 1 

   Growing Season – Perennial Grass                 Growing Season - Peanuts 

   Winter - Cover Crop (Oats;  Oats/rye if grazed)   Winter – Cover Crop (Oats) 

Year 2                      Year 2 

   Growing Season – Perennial Grass                  Growing Season – Cotton 

   Winter – Cover Crop (Oats; Oats/rye if grazed)            Winter – Cover Crop (Oats) 

Year 3                       Year 3 

    Growing Season – Peanuts                         Growing Season – Cotton  

    Winter – Cover Crop (Oats; Oats/rye if grazed)                Winter – Cover Crop (Oats) 

Year 4   

    Growing Season – Cotton    

    Winter – Cover Crop (Oats; Oats/rye if grazed) 

 

http://www.sustainabletable.org/246/sustainable-agriculture-the-basics
http://www.sustainabletable.org/246/sustainable-agriculture-the-basics
https://www.agcensus.usda.gov/Newsroom/2015/08_31_2015.php
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1 

Conservation tillage is strip tillage and subsoiling where necessary. 

 
2 

Conservation tillage is strip tillage and subsoiling where necessary; typical operations do not use conservation tillage or cover crops like was used 

here. 

 

Table 2. The Economic Profitability advantage of the sod-based rotation over a conventional cropping system. 

Topic Subtopic Advantage Reference 

Yield    

 Peanuts 
peanut yields higher on average by 

772 kg/ha 
Katsvairo et al 2006b 

 

Peanuts 

Non-irrigated peanuts in SBR 

equal or exceed yield of irrigated 

conventional rotation; with range 

of 500 to 1500 kg ha-1 increase 

http://www.youtube.com/watch

?v=4CGqI1rIG9E 

 

Livestock 

non-irrigated plots have 14%  

higher cotton lint yield when 

grazed by cattle 

George et al 2015 

 

Livestock 
Manure replaces some fertilizer 

input 
Hatfield and Cambardella 2001 

 

Cotton 
N fertilization reduced from 120 to 

60 kg/ha 
   Loison et al., 2012 

Quality Peanuts 

Quality generally increased in 

Sound Mature kernels, decreased 

damaged kernels, total kernels 

Katsvairo et al 2006b 

 

Aflatoxin in peanuts 

Decreased by SBR; Irrigated 

peanuts in conventional with 

aflatoxin while non-irrigated SBR 

crop without aflatoxin 

Wright et al Overview 

Reduced 

Inputs 
   

 

Weed Control, Reduced 

Pesticides 

Perennial grass breaks lifecycle of 

weeds that mimic crops, less 

morning glory 

Anderson, 1997; Wright et al. 

Overview 

 

Reduced irrigation 
11 to 22 cm yr lower irrigation 

requirements 
Dourte et al 2015 

 
Livestock adds diversity, reduces risk  

 

Increased income 
2 to 7 times more profitable than 

conventional rotation http://www.youtube.com/watch

?v=4CGqI1rIG9E 

Table 3. The results from an economic model comparing the Conventional Cropping System to the Sod-based Rotation 

(SBR). The model used market prices and costs for 2016. 

__________________________________________________________________ 

Conventional Cropping System 

Crop  Yield  Hectares  Costs  Revenue Profit  

    Kg/ha   Calves US$  US$ US$ US$ 

Cotton  1345       0 54.1 102,939 112,308   9,369  

Peanut  5380       0 26.8 52,224   63,648 11,424 

http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E
http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E
http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E
http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E
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  Total               0 80.9 155,163 175,956 20,793 

__________________________________________________________________ 

 

Sod-based Rotation 

Bahiagrass, year 1  6725         20.2 18,554  32,826  14,272  

Bahiagrass, year 2         0      811 20.2    34,139 110,768 76,628 

Cotton  1849        0 20.2    42,246   57,750 15,504 

Peanuts  6949        0 20.2    43,134   62,000 18,866 

  Total  80.8  138,074 263,344    125,270 

 

1 The calves are produced from grazing of Bahiagrass in both years 1 and 2.Table 4. Peanut kernel quality when grown with and 

without irrigation in the sod-based rotation cropping system and a conventional cropping system. SBR=sod-based 

rotation; CCS=Conventional Cropping System; IR=irrigated; NONIR= not irrigated. Based on Katsvairo et al. (2007b). 

 

Year Cropping System % Sound, Mature  % Total Kernels 

           Kernels 

        IR     NONIR     IR     NONIR 

2002  SBR      65a        65a                77a          77a   

  CCS      61b        65a      76a          76a 

2003  SBR      66a        67a      80a          81a 

  CCS      64b        62b                80a          80a 

2004  SBR      62a        62a      78a          78b 

  CCS      57b        57b      77b          76b 

 

Table 5. Advantages of the Sod-based Rotation over a Conventional Cropping System in the area of Environmental 

Health 

Topic Subtopic Advantage Reference 

Soil Biology       

  
Biomass 

Cotton: 30 to 80% increase in 

surface 15 cm 
Katsvairo et al 2006b 

  
Biomass 

Oats increased about 340% in 

15 cm depth,higher to 95 cm 
Dourte et al 2015 

  

Distruption of 

Coeso 

7-fold increase in pores > 1mm 

in coeso with Bahiagrass 
Long and Elkins 1983 

  

Increased rooting 

depth 
Increase in water availability Elkins et al. 1977 

  

Increased rooting 

depth 

SBR has 51% more cotton root 

surface area; 39% more root 

length; 78% more root biomass 

Katsvairo et al. 2007 

  

Earthworms 

Increased by 75 to 692%; and 

correlated with high water 

infiltration rates 

Katsvairo et al 2002, 2007; Wright et al 2004 
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Natural habitats 

for beneficial 

arthropods 

SBR with conservation tillage 

more closely mimics natural 

habitat 

Stary and Pike, 1999 

  
Livestock Increased phosphatases George et al 2014 

  

Reduced pest 

problems 

Reduced Thrips (68%), Leaf 

Spot, Tomato Spotted Wilt (51-

56%) 

Wright et al Overview 

  

Reduced pest 

problems 

Reduced nematode population  

up to 98% reduction; increased 

yield 27% 

Rodriguez-Kabana et al. 1988; Tsigbey et al. 

2009 

  
Livestock 

Grazing increased microbial C 

as part of Total C 
George et al. 2013 

Soil Chemistry     

  Nutrient losses Reduced 40-60% Causarano et al. 2005 

  Soil nutrients Increased soil P, K George et al. 2014 

  

Carbon 

sequestration  

SE produce 13 to 29% of 

estmated potential  for US 
Causarano et al. 2005 

  

Carbon 

sequestration  

Soil carbon increased 0.1% per 

year from 1 to 2% OM 

http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9

E 

  
Livestock 

Manure increases organic 

matter 
Gates 2003 

   

http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E
http://www.youtube.com/watch?v=4CGqI1rIG9E
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Table 6. How the sod-based rotation builds social and economic equity. 

Topic Advantage Reference 

Aesthetic 

Beauty 
restful, peaceful watching animals graze Ball et al. 1996 

Income to attract 

new farmers 
$>70,000 net profit increase on 200 acre farm 

http://nfrec.ifas.ufl.edu/programs/sod_rotation.sh

tml, business model  

Dry land 

agriculture 

Allows for economic equity without expense 

of irrigation for some crops 
 

Figure 1. Peanut yield in the non-irrigated, sod-based rotation (SBR) compared to a conventional cropping system 

(CCS) that is irrigated or non-irrigated. Based on Dourte et al. (2015). 

 

Figure 2. .Effect of drought (year 2007) on the level of aflatoxin in peanuts grown under the sod-based rotation (SBR) 

and a conventional cropping system (CCS). Based on Katsvairo et al. (2006b) 

 

  

0 5 10 15 20 25

CCS irrigated

CCS non-irrigated

SBR irrigated

SBR non-irrigated

Aflatoxin (ppb)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
ea

n
u
t 

Y
ie

ld
 (

k
g
/h

a)

Year

CCS

irrigated
CCS non-

irrigated
SBR non-

irrigated

http://nfrec.ifas.ufl.edu/programs/sod_rotation.shtml,%20business%20model
http://nfrec.ifas.ufl.edu/programs/sod_rotation.shtml,%20business%20model


Sustainable Agricultural Cropping Systems:…   187 

 

Figure 3. The effect of cattle grazing on cotton root development in the sod-based rotation system. Based on Loison et 

al. (2012). 
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Introdução 

A sustentabilidade pode ser entendida como o conjunto de conceitos e ações que devem ser tomados para um 

melhor uso de recursos diversos e cuidados com o descarte de resíduos, e vem sendo empregado na totalidade de áreas 

da atuação humana. Representa um tema essencial aos diversos sistemas produtivos que precisam caminhar no sentido 

do desenvolvimento sustentável definido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades (CMMAD, 1991).  

De forma mais recente, compreende-se que a sustentabilidade abrange ações nas esferas ambiental, econômica e 

social, uma vez que o desenvolvimento sustentável de qualquer atividade só é possível em toda a sua complexidade 

quando integrando os três fatores (PALHARES, 2011). Segundo Kranz (2016), busca-se através do desenvolvimento 

sustentável a reconciliação entre as pressões aparentemente conflitantes do desenvolvimento econômico, da proteção 

ambiental e da justiça social. E isto é possível sem que se rejeitem os benefícios trazidos pela tecnologia moderna, 

desde que a tecnologia também trabalhe dentro de limites sustentáveis. 

Os conceitos relacionados à sustentabilidade têm tido aplicação crescente dentro da produção agropecuária, mas, 

na produção animal convencional, o emprego dos conceitos de desenvolvimento sustentável ainda é incipiente e, tais 

conceitos precisam ser mais profundamente abordados. Entretanto, é inquestionável o entendimento sobre a 

fundamental importância do desenvolvimento de ações sustentáveis em toda a cadeia produtiva para garantir o futuro da 

produção agropecuária (PALHARES, 2011). 

Para atender à crescente demanda mundial por proteína animal de alta qualidade, a pecuária de animais 

monogástricos tem crescido e se intensificado de maneira significativa. A intensificação observada nos sistemas de 

produção provoca aumento dos passivos ambientais por exercer grande pressão sobre os recursos naturais. Em outras 

palavras, favorece o esgotamento dos recursos como a água, grãos, solo, e aumenta a poluição devido ao incremento da 

liberação de resíduos provenientes da produção. O crescimento e a intensificação das atividades agropecuárias em 

resposta ao aumento da demanda mundial despertaram grande interesse sobre o impacto provocado ao ambiente 

(PALHARES, 2004; BOMFIM, 2013). Como consequência, verifica-se que a preocupação em busca do 

desenvolvimento sustentável passa a representar uma diretriz balizadora das ações e medidas necessárias para todos os 

setores da agropecuária.  

Para isso, é preciso que os custos ambientais deixem de ser externalizados do sistema produtivo e sejam 

considerados integralmente nas atividades produtivas do setor. Segundo Palhares (2005), ações de caráter preventivo 

em manejo ambiental são mais fáceis de serem internalizadas aos sistemas de produção e apresentam menor custo de 

implementação e manejo do que ações curativas que, quando se fazem necessárias, são consequências de danos 

ambientais já estabelecidos e de maiores dimensões. 

As atividades agropecuárias  são diretamente dependentes de recursos naturais, sendo este um fator 

limitador da realização da produção. Um grande desafio para as atividades de produção de alimentos é aliar o aumento 

da produção para atender à crescente demanda por alimentos, à diminuição da pressão sobre os recursos naturais 

utilizados e ao menor descarte de resíduos produzidos nos sistemas produtivos. Assim, as estratégias que possibilitem 

melhorar as atividades agropecuárias em qualquer um dos segmentos anteriormente citados começam a deixar o 

patamar de desejáveis e a assumir a exigência de imprescindíveis ao sistema produtivo. 

Palhares (2005) demonstra as implicações que questões de ordem produtiva têm em questões ambientais no setor 

agropecuário. O autor chama a atenção para a evolução produtiva da avicultura de corte ao longo de décadas e ressalta 

que essa transformação, além de vantagens econômicas, conferiu vantagens ambientais ao sistema produtivo de aves de 

corte. Reforçando, o autor expõe que frangos de corte necessitavam de 2 kg de ração para converterem em um 

quilograma de peso na década de 1985, e duas décadas depois as aves passaram a necessitar de 1,7 kg de ração para o 

mesmo propósito. A redução de 300 gramas por ave no consumo de ração pode ser entendida como menor necessidade 

de área e insumos para o cultivo de grãos, diminuindo os impactos ambientais sobre os ecossistemas; menor demanda 

energética para o processamento das rações, diminuindo a pressão sobre a matriz energética nacional e diminuição dos 

custos de produção dos alimentos e dos animais; e menor geração de dejetos devido a maior eficiência de 

aproveitamento dos alimentos pelos animais, diminuindo a quantidade de resíduos a serem manejados e o seu poder 

poluente. 

 

Estratégias nutricionais com implicações sustentáveis 

As estratégias nutricionais desenvolvidas para a produção de monogástricos quando aplicadas de forma 

adequada, proporcionam impactos positivos aos sistemas por possibilitarem a maximização da utilização dos nutrientes 

contidos nas rações, e consequentemente a redução da excreção dos excedentes nutricionais com potencial poluidor ao 

meio ambiente.  

Associado ao anteriormente exposto, as estratégias nutricionais empregadas na produção de monogástricos 

geralmente representam impactos positivos também no âmbito econômico, explicitando uma inter-relação das esferas 

ambiental e econômica dentro dos sistemas de produção animal.   
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Formulação de dietas e Manejo alimentar 

A formulação de dietas e o manejo alimentar a ser empregado sob uma forma mais sustentável deve implicar em 

redução de custos associado à maximização de desempenho e diminuição da excreção de nutrientes para o ambiente. 

São estratégias produtivas a serem adotadas dentro do sistema agropecuário para utilizar recursos de uma forma mais 

eficiente. 

A agropecuária é uma atividade que gera grandes quantidades de resíduos com maior ou menor potencial 

poluidor, dependendo grandemente do sistema produtivo adotado. A produção de monogástricos tem significativo papel 

com agente poluidor por produzir grandes quantidades de resíduos com alta carga de nutrientes, matéria orgânica, 

sedimentos, patógenos, metais pesados e resíduos de antibióticos (AFONSO et al., 2013; BOMFIM, 2013). Entre os 

nutrientes com potencial poluidor, o nitrogênio e o fósforo recebem destaque devido à parcela que representam nos 

custos de alimentação de animais monogástricos, além de ocasionarem poluição de solos e eutrofização de corpos 

d´água pela excreção nos dejetos animais (SÁ et al., 2012; BOMFIM, 2013; PENA et al., 2013). 

A abordagem de aumentar a eficiência de utilização dos nutrientes pelo organismo do animal e reduzir a 

excreção de nutrientes excedentes ao ambiente por meio das ferramentas nutricionais constitui uma importante 

estratégia na busca por um desenvolvimento sustentável dos sistemas agropecuários. Ribeiro & Oelke (2013) definem 

como alimentação de precisão a formulação de dietas de acordo com as exigências dos animais e recomendam a 

aplicação do conceito para melhorar a eficiência alimentar e reduzir a excreção de nutrientes. 

 

Exigências nutricionais e disponibilidade de ingredientes 

Para que as formulações de rações possam funcionar como estratégias nutricionais com implicações sustentáveis, 

o primeiro passo é obter informações que possibilitem a formulação de rações nutricionalmente completas e 

balanceadas para a maximização da produtividade e que ao mesmo tempo proporcionem a menor eliminação de 

resíduos ao ambiente, principalmente de nitrogênio e fósforo por serem os principais nutrientes com potencial poluidor. 

Assim, o conhecimento sobre os valores de exigências nutricionais das diversas espécies de monogástricos e sobre os 

ingredientes disponíveis para a formulação de rações para cada espécie fazem-se necessários. 

 

Composição dos alimentos e qualidade dos ingredientes 

 O conhecimento sobre a composição nutricional dos ingredientes que compõem uma ração também é outro 

fato importante, pois só é possível fazer um manejo nutricional adequado baseando-se em tais informações. Sem o 

conhecimento da carga nutricional que cada ingrediente vai agregar às combinações que construirão as rações para os 

animais de produção, não é possível saber se a dieta atenderá às exigências de nutrientes ou não, e assim manejar 

apropriadamente a formulação de rações.  

A composição dos alimentos permite averiguar a qualidade dos ingredientes a serem empregados na confecção 

das rações para possibilitar o mais adequado manejo nutricional, uma vez que a qualidade dos ingredientes pode variar 

muito em função de diversos fatores que vão desde a fase de cultivo e colheita, armazenamento, transporte e 

processamento a que são submetidos os ingredientes. 

Segundo Ribeiro & Oelke (2013), profissionais que desconheçam a real composição nutricional dos ingredientes 

tendem a trabalhar com margens de segurança muito grandes. Tal situação resulta em níveis nutricionais da dieta 

excedentes às exigências dos animais, aumentando o potencial poluidor dos sistemas produtivos devido ao aumento da 

descarga do excedente ao ambiente.    

É necessário que a formulação de rações considere os níveis nutricionais dos ingredientes de lotes de um mesmo 

fornecedor ou produtor, lançando mão do uso de análises bromatológicas constantes e frequentes nas empresas 

produtoras de ração, com o objetivo de obter formulações práticas com composições nutricionais bastante próximas às 

exigências dos animais que irão consumi-las, possibilitando desta forma uma racionalização do uso de recursos 

associada a uma redução da descarga de resíduos ao ambiente (RIBEIRO & OELKE, 2013).  

 

Teores proteicos das rações  

Os componentes proteicos estão entre os principais nutrientes presentes nas rações de monogástricos e muitos 

estudos sobre exigências nutricionais de aves, suínos e peixes, têm abordado proteínas e aminoácidos por afetarem 

significativamente a taxa de crescimento dos animais (renovação e formação de tecidos), formação de compostos 

especializados, enzimas e hormônios, além de serem considerados os componentes mais caros das rações (BOMFIM, 

2013).  

Os animais monogástricos de produção possuem exigência por adequado balanceamento de aminoácidos 

essenciais e não essenciais que devem estar presentes em proporções adequadas, as quais podem ser obtidas pela 

combinação de matérias primas ou pela suplementação com aminoácidos industriais, e não uma exigência específica 

por proteína bruta. Entretanto, ainda hoje é possível encontrar situações em que as rações para monogástricos são 

formuladas considerando os valores de proteína bruta, resultando em dietas contendo quantidades de aminoácidos 

superiores aos exigidos pelos animais.  

Sá et al. (2012) alerta ainda que o valor de PB de um alimento é calculado pelo seu teor de N (determinado por 

uma análise proximal) multiplicado por um fator de conversão padrão, cujo valor universalmente utilizado é 6,25. 

Entretanto, por meio de avaliações sobre o fator de conversão de diferentes ingredientes foi possível constatar que cada 

ingrediente possui um coeficiente específico. Os valores dos coeficientes obtidos para o milho, farelo de soja, farinha de 

víscera de aves e farinha de carne ossos, foram: 5,37; 5,39; 5,13e 5,07, respectivamente (SRIPERM et al., 2011 apud 

SÁ et al., 2012). Assim, evidencia-se que os valores de proteína bruta dos ingredientes calculados empregando o 

coeficiente de conversão padrão podem estar superestimados e formular rações com base no valor médio do coeficiente 
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pode implicar em teores proteicos da dieta acima das necessidades dos animais, aumentando a carga do nutriente a ser 

lançada ao ambiente uma vez que os aminoácidos que estiverem em níveis excedentes às exigências do organismo serão 

catabolizados, aumentando a excreção de nitrogênio para o meio ambiente (SÁ et al., 2012; BOMFIM, 2013). 

Em resposta ao anteriormente exposto, a produção industrial de aminoácidos sintéticos aliada ao grande número 

de pesquisas sobre as exigências nutricionais de monogástricos de produção tem possibilitado a redução dos níveis 

proteicos das dietas, com quantidades de aminoácidos mais próximos às exigências dos animais. O ajuste da 

composição e da quantidade de aminoácidos da ração a valores mais próximos das exigências dos animais é uma 

estratégia que reconhecidamente implica em uma melhoria da eficiência de utilização da fração proteica da dieta (SÁ et 

al., 2012; BOMFIM, 2013). 

Segundo Halver & Hardy (2002), a formulação de rações com base no conceito de proteína ideal é uma 

estratégia eficiente para atender às exigências de aminoácidos das espécies, além de proporcionar redução dos 

excedentes do nutriente possibilitando minimizar os impactos negativos sobre os sistemas de criação e o ambiente. A 

formulação de rações com menores teores de proteína bruta e com a suplementação de aminoácidos industriais dentro 

dos preceitos da proteína ideal possibilita reduzir excessos de nitrogênio que ocorrem em dietas práticas, sem reduzir o 

desempenho produtivo dos animais (RIBEIRO & OELKE, 2013). 

A proteína ideal é definida como o balanceamento exato nas quantidades de aminoácidos essenciais e o 

suprimento adequado de aminoácidos não essenciais, capaz de fornecer, sem deficiências ou excessos, as necessidades 

absolutas de todos os aminoácidos exigidos para mantença e máxima deposição proteica (PARSON & BAKER, 1994). 

Este conceito foi estabelecido por meio da proposta de que todos os aminoácidos essenciais sejam expressos em relação 

a um aminoácido de referência.  

A lisina foi escolhida pelos pesquisadores como aminoácido referência na determinação do perfil da proteína 

ideal por ser o primeiro aminoácido limitante na maioria das dietas formuladas para animais monogástricos, além de 

poder ser economicamente obtida na forma industrial e também devido ao seu metabolismo ser orientado 

principalmente para deposição de proteína corporal (SAKOMURA & ROSTAGNO, 2007). 

A razão para o uso do conceito de proteína ideal nas formulações de rações para produção animal é 

fundamentada no fato de que as relações entre os aminoácidos essenciais e a lisina permanecem praticamente 

constantes, apesar de diversos fatores dietéticos, ambientais e genéticos poderem afetar as exigências quantitativas dos 

aminoácidos (SAKOMURA & ROSTAGNO, 2007). Desta maneira, os pesquisadores determinam as proporções ideais 

de aminoácidos essenciais em relação à lisina e utilizam tais informações como base para calcular os níveis dos demais 

aminoácidos nas rações. 

Um exemplo de formulação de ração para frangos de corte em crescimento (22 a 35 dias de idade) com base no 

conceito de proteína ideal está apresentado na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Exemplo de rações para frangos de corte formuladas ou não no conceito de proteína ideal 

Ingrediente 

Frango de corte – Crescimento 1 

DL-Met DL-Met+L-Lys  
DL-Met+ 

L-Lys+L-Thr 

DL-Met+L-Lys+ 

L-Thr+L-Val 

DL-Metionina 99% 0.1939 0.2117 0.2381 0.2502 

L-Lisina HCl 99%  0.0717 0.1773 0.2258 

L-Treonina 98,5%   0.0457 0.0666 

L-Valina 98,5%    0.0254 

Milho 52.8017 55.6362 59.7597 61.6326 

Soja Far 45% 35.7125 33.2642 29.6636 28.0133 

Óleo Soja 5.0495 4.5379 3.7845 3.4305 

F.Carne e Ossos 41% 4.5746 4.6061 4.6529 4.6746 

Sal 0.4267 0.4261 0.4249 0.4244 

Calcáreo 37 0.7410 0.7460 0.7533 0.7566 

Premix 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Proteína (%) 22.58 21.79 20.67 20.17 

Cálcio (%) 0.84 0.84 0.84 0.84 

Fósforo Disponível (%) 0.42 0.42 0.42 0.42 

EM Aves (kcal/kg) 3150 3150 3150 3150 

Lisina Dig.Aves (%) 1.10 1.10 1.10 1.10 

Rel. Met+Cis/Lisina 0.72 0.72 0.72 0.72 

Rel. Treonina/Lisina 0.68 0.65 0.65 0.65 

Rel. Valina/Lisina 0.85 0.82 0.77 0.77 

Rel. Isoleucina/Lisina 0.78 0.75 0.69 0.67 

Rel. Triptofano/Lisina 0.22 0.21 0.19 0.18 

Rel. Arginina/Lisina 1.32 1.26 1.17 1.13 

Rel. Leucina/Lisina 1.59 1.55 1.48 1.45 

Rel. Histidina/Lisina 0.49 0.48 0.45 0.44 

Custo da Ração(BRL/ton Ração) 703.71 685.74 662.87 659.48 
Fonte: adaptado Sá et al. (2012) 
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É possível observar que o teor de proteína bruta é reduzido à medida que aminoácidos industriais são 

adicionados às rações e que ocorre uma melhoria do balanceamento de aminoácidos que vão sendo ajustados a níveis 

mais próximos às exigências dos animais uma vez que, proporcionalmente à redução, reduz a quantidade excedente dos 

aminoácidos não limitantes.  

Dessa forma, os níveis proteicos nas rações devem atender às exigências, otimizando o crescimento e reduzindo-

se níveis excedentes de nitrogênio que elevariam o custo de produção e a excreção do nutriente ao ambiente (BOMFIM, 

2013).  

   

A utilização do fósforo na nutrição  

Os minerais possuem funções importantes no organismo dos animais e seu suprimento é exigido dieteticamente, 

de forma que tanto o excesso quanto a deficiência são prejudiciais ao desenvolvimento. 

O fósforo é responsável por diversas funções orgânicas, mas a principal delas é a mineralização da matriz óssea 

dos animais, estimando-se que cerca de 80% do mineral está associado ao cálcio na formação óssea e o restante pode 

ser encontrado nos tecidos moles desempenhando várias funções, mas principalmente nas formas de ADP, ATP, UDPG 

e outras formas de energia potencial. Participa também das membranas celulares na forma de fosfolipídeos (lecitina) e é 

parte importante como fosfato nas moléculas de DNA e RNA. No sangue, o P pode ser encontrado nas formas orgânica 

e inorgânica, sendo que a forma orgânica prevalece na molécula de lecitina (10%) e a forma inorgânica (50-60%) como 

íon que atua auxiliando o equilíbrio acidobásico orgânico (BETERCHINI, 2014).  

De acordo com Bomfim:  

Níveis dietéticos de fósforo abaixo da exigência nutricional, além de proporcionarem 

redução no desempenho, no desenvolvimento das vilosidades intestinais, da eficiência 

alimentar e da mineralização óssea, podem proporcionar a elevação de atividades de 

enzimas gliconeogênicas e a elevação do teor de gordura corporal, provavelmente pela 

inibição da β-oxidação dos ácidos graxos ou via estímulo à lipogênese a partir do esqueleto 

carbônico de aminoácidos catabolizados, reduzindo, consequentemente, a eficiência de 

utilização de aminoácidos para deposição de proteína corporal e aumentando assim a 

descarga de nitrogênio ao ambiente (2013, p.129) 

 

Por outro lado, animais alimentados com rações contendo níveis que atendam às exigências mínimas de fósforo 

apresentam incremento na utilização proteica, da mineralização óssea e redução na deposição de lipídeos (Bomfim, 

2013). 

Há uma preocupação com relação ao fósforo na produção de monogástricos pelo fato de o mineral contribuir 

grandemente com problemas de contaminação ambiental devido à sua excreção quando não pode ser disponibilizado e 

absorvido, grande parte proveniente de ingredientes vegetais.  

Os ingredientes básicos utilizados nas formulações de rações para monogástricos são o milho e o farelo de soja. 

Entretanto, os ingredientes de origem vegetal possuem baixos teores de fósforo, fazendo-se necessária a suplementação 

do mineral através da utilização de fontes específicas como o fosfato bicálcico, para o balanceamento das rações 

(Tabela 2).  

Tabela 2 - Conteúdos de fósforo total, fósforo fítico e fósfóro não-fítico de ingredientes utilizados na alimentação de 

aves 

 

Ingrediente  
P total P fítico P não-fítico 

(%) 

Milho 0,24 0,17 0,07 

Trigo 0,27 0,19 0,08 

Farelo de arroz  1,31 1,05 0,26 

Farelo de trigo 0,99 0,79 0,20 

Farelo de soja 0,39 0,23 0,16 

Far. de carne e ossos 5,00 0,00 5,00 

Farinha de peixes 2,20 0,00 2,20 

Fosfato bicálcico 18,00 0,00 18,00 

Fonte: adaptado de Bomfim (2013) 

Outro problema associado aos baixos teores de fósforo nos ingredientes vegetais é a parcela do fósforo total 

dessas matérias-primas, principalmente dos cereais e oleaginosas, que se encontra complexado a outros nutrientes 

(cálcio, magnésio, manganês, zinco, ferro, amido e grupamento amino de alguns aminoácidos), ficando indisponível 

para os animais monogástricos e implicando na redução da eficiência de utilização dos nutrientes aos quais se encontra 

agregado, formando um grupamento denominado de fósforo fítico ou fitato. Cerca de 50 a 80% do fósforo presente em 

ingredientes de origem vegetal está associado ao fitato (KESHAVARZ, 2002; BOMFIM, 2013). 

O fitato é uma forma química que apresenta baixa disponibilidade biológica para monogástricos e que além de 

indisponibilizar o fósforo, sequestra e fixa firmemente junto a sua estrutura íons metálicos bivalentes (Ca2+, Fe2+, Mg2+, 

Zn2+, Cu2), comprometendo também a disponibilidade biológica desses minerais, pode formar complexos também com 

as proteínas, reduzindo os coeficientes de digestibilidade da proteína e energia, aumentando a excreção de minerais e 

nitrogênio ao ambiente (BATISTA, 2014).   
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A suplementação dietética de fósforo proveniente de fontes inorgânicas para o atendimento das exigências 

nutricionais dos animais é necessária, mas contribui elevando os custos produtivos e aumentando a quantidade do 

mineral excretada ao ambiente, devido às amplas margens de segurança adotadas nos níveis de suplementação do 

mineral (BOMFIM, 2013).  

Outro importante fator com relação à suplementação de fósforo na ração é que sua eficiência de aproveitamento 

pode diminuir consideravelmente com a elevação excessiva dos seus teores, implicando em aumento significativo de 

sua excreção para o meio, contribuindo assim para a poluição ambiental (Tabela 3). 

Tabela 3 - Variáveis de desempenho e eficiência nutricional, coeficiente de digestibilidade aparente de fósforo e 

excreção fecal de P de yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) alimentados com rações contendo diferentes teores de 

fósforo disponível 

Níveis de fósforo disponível (%) 0,33 0,56 0,81 1,15 1,31 1,57 

Peso final (g) 6,08bc 6,44b 7,51a 5,45c 6,19bc 6,58b 

Eficiência de utilização de fósforo (%) 77,46a 57,99ab 54,45b 46,38b 37,51b 45,18b 

Teor de P nas fezes (g/kg matéria seca) 0,38d 0,40d 0,67c 0,67c 0,89b 1,15a 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem (P<0,05) pelo teste de Duncan. 

Fonte: adaptado de Bomfim (2013) 

É preciso considerar ainda que as reservas mundiais de fosfato mineral são limitadas e devem ser preservadas, 

reforçando a importância das estratégias nutricionais que possibilitem melhor eficiência de utilização do fósforo 

proveniente dos ingredientes como parte da busca por uma redução da pressão dos sistemas produtivos sobre os 

recursos naturais (PENA et al., 2013). 

A utilização da enzima fitase que possibilita a liberação do fósforo fítico e de outros nutrientes da ração é uma 

alternativa que vem se destacando. Tal estratégia possibilita a redução da suplementação com fósforo inorgânico e, em 

consequência, o custo da ração, bem como melhora a utilização do fósforo presente nos alimentos, além de reduzir o 

fósforo excretado pelos animais (Pessôa et al., 2012). 

Gomide et al. (2011) avaliando o efeito da inclusão de enzima fitase (80 g/tonelada) na ração de frangos de corte 

durante o período de 1 a 35 dias, relataram aumento no coeficiente de retenção e redução da excreção do nitrogênio e do 

fósforo da ração com a adição da enzima, aos 21 e 35 dias de idade das aves. De maneira semelhante, Lorena-Rezende 

et al. (2012) relataram que o uso de enzimas exógenas (protease e fitase) reduziu o teor de fósforo nas fezes e melhorou 

a absorção desse mineral em rações com utilização de farelo de algodão (30%) para leitões machos castrados. 

Segundo Bomfim (2013), a estratégia nutricional mais adequada para diminuir as excreções de fósforo ao 

ambiente é ajustar a concentração do mineral às estritas demandas dos animais nas diferentes fases de vida para o 

atendimento das exigências nutricionais.  

 

Utilização de enzimas na alimentação 

A utilização de enzimas na alimentação animal representa uma das estratégias alimentares mais importantes e 

estudadas para aumentar o desempenho produtivo e auxiliar na melhoria da rentabilidade da produção de aves e suínos. 

Os aditivos enzimáticos não possuem função nutricional direta, mas auxiliam o processo digestivo melhorando a 

digestibilidade dos nutrientes e da energia presentes na dieta, o que pode estar associado em parte à degradação dos 

fatores antinutricionais presentes nos alimentos (CAMPESTRINI et al., 2005, LEITE et al., 2011). 

Enzimas são proteínas globulares, de estrutura terciária e quaternária, que agem como catalisadores biológicos, 

aumentando a velocidade das reações químicas no organismo sem, no entanto, serem alteradas neste processo 

(CHAMPE & HARVEY, 1989). Inicialmente, foram utilizadas em rações contendo ingredientes com alta quantidade de 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs), como trigo, centeio, triticale, cevada e aveia (FIALHO, 2003; STRADA et al., 

2005; FERNANDES et al., 2010). 

Os polissacarídeos não amiláceos (PNAs) compreendem uma ampla classe de polissacarídeos como celulose, 

hemicelulose, quitina e pectinas os quais não podem ser degradados por enzimas endógenas, afetando a digestibilidade 

de nutrientes e modificam o tempo de permanência do alimento no trato digestivo (BRITO et al., 2008). As 

propriedades anti-nutricionais dos PNAs deve-se a sua elevada capacidade de ligar-se a grandes quantidades de água, 

resultando num aumento da viscosidade do conteúdo intestinal quando o alimento contendo polissacarídeos não 

amiláceos for consumido (BRITO et al., 2008; RUIZ et al., 2008). O aumento da viscosidade da digesta pode reduzir a 

intensidade de contato entre os nutrientes da dieta e as secreções digestivas (enzimas e sais biliares, entre outras), 

afetando os processos digestivo e absortivo (RODRIGUES et al., 2002), além de poder interferir na microflora intestinal 

e nas funções fisiológicas do intestino (CHOCT et al., 2004), comprometendo a eficiência de utilização da dieta e o 

desempenho animal. 

A suplementação de complexos enzimáticos pode ser utilizada em rações à base de milho, farelo de soja e sorgo 

(cereais com baixa viscosidade), objetivando aumentar a utilização dos nutrientes e da energia da ração. Dessa forma, 

com o intuito de melhorar o aproveitamento dos nutrientes em dietas baseadas em ingredientes vegetais, as enzimas 

exógenas têm sido utilizadas na alimentação de monogástricos (RODRIGUES et al., 2002; STRADA et al., 2005; 

FERNANDES et al., 2010; BARBOSA et al., 2012).  

Em adição, Brito et al. (2008) relata que a suplementação de enzimas exógenas em dietas para animais 

monogástricos jovens também se faz necessária devido à baixa capacidade digestiva dos animais que melhora com a 

idade. Em aves e suínos jovens, a produção de enzimas endógenas é menor que nos animais adultos logo, a 

digestibilidade dos alimentos é menor, podendo ser melhorada com a adição de enzimas exógenas. 
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Segundo Campestrini et al. (2005), os suínos apresentam deficiência de certas enzimas nas primeiras semanas de 

idade, pois normalmente dispõem de um único substrato durante o período de aleitamento que é o leite.  

Na fase pós desmama, dependendo do tipo de alimentação sólida que o animal recebeu durante a lactação (ração 

pré-inicial), o leitão poderá necessitar de alguns dias para realizar a produção das enzimas amilase, maltase e sacarase, 

disponíveis em quantidades adequadas, enquanto a lactase apresenta grande atividade nos leitões recém-nascidos, 

decrescendo com a idade. O mesmo ocorre com a secreção de lípase e de protease, que também dependem dos 

substratos para a sua ativação. Para solucionar o problema, devem ser administradas dietas altamente digestíveis ou até 

pré-digeridas e/ou suplementadas com enzimas exógenas, visto que na fase inicial de vida do leitão a produção de 

enzimas é insuficiente (NERY et al., 2000; CAMPESTRINI et al., 2005). 

Com relação às aves, os pintos ao eclodirem não possuem quantidades adequadas de enzimas para digerir 

carboidratos e lipídios. Eles já dispõem de proteases, pois estas são ativadas por proteínas que entram no trato digestório 

ainda durante a fase embrionária (CAMPESTRINI et al., 2005). 

 Vieira at al. (2002), Andreotti et al (2004) e Murakami et al. (2009) relataram que frangos jovens, 

principalmente entre a primeira e a terceira semana de vida, apresentam menor capacidade de produção de lípase 

pancreática e deficiência na produção de bile, resultando em menor digestão e absorção dos lipídeos, reduzindo o valor 

energético da ração, comprometendo o crescimento da ave. Pedroso et al. (2004) afirmaram que apesar do possível 

efeito positivo da adição de lipídeos nas dietas das aves, rações iniciais com maior inclusão de óleos e gorduras podem 

não resultar em maior ganho de peso dos pintinhos devido, principalmente, ao fato dos frangos de corte jovens não 

possuírem um sistema enzimático suficientemente desenvolvido para produzir enzimas em níveis adequados para 

digerir os lipídeos da ração. 

Têm-se utilizado enzimas também com o objetivo de incorporar matérias-primas de baixa qualidade às rações e 

melhorar o aproveitamento dos ingredientes, possibilitando a redução do impacto ecológico dos dejetos (NERY et al., 

2000). 

Para Lima et al. (2007), Ramos et al. (2007) e Ruiz et al. (2008), as enzimas exógenas de forma geral, são 

utilizadas na alimentação dos animais de produção com a finalidade de complementar as enzimas que são produzidas 

pelo próprio animal em quantidades insuficientes ou fornecer enzimas que eles não conseguem sintetizar, visando 

potencializar a ação das enzimas endógenas, melhorar o aproveitamento dos nutrientes da ração e remover ou destruir 

fatores antinutricioais, implicando em ganhos ambientais. 

Pessôa et al. (2012) relataram que a  suplementação de enzimas possibilita melhorar a disponibilidade de 

nutrientes; eliminar fatores antinutricionais; aumentar o valor nutricional de ingredientes; utilizar alimentos de menor 

qualidade nutricional e melhorar a formulação das rações uma vez que melhora a qualidade nutricional dos ingredientes 

e reduz erros na estimativa do conteúdo em nutrientes. 

Segundo Cleophas (1995), existem três grupos de enzimas no mercado: (1) as utilizadas em dietas de baixa 

viscosidade, (2) as usadas em dietas de alta viscosidade e (3) as destinadas a degradar o ácido fítico dos alimentos 

vegetais (Tabela 4). 

 

Tabela 4-Resumo das principais enzimas usadas na alimentação de aves 

Enzima Substrato Efeito 

Xilanase Arabino-xilanos Redução da viscosidade da digesta intestinal. 

Glucanase β – glucanasos 

Redução da viscosidade da digesta intestinal. 

Melhoria nas condições da cama. 

Redução dos problemas de ovos sujos. 

Pectinase Pectinas Redução da viscosidade da digesta intestinal. 

Celulase Celulose Degradação da celulose deve liberar mais nutrientes. 

Protease Proteínas 
Suplemento de enzimas endógenas. 

Degradação mais eficiente das proteínas. 

Lipase Lipídeos  
Suplemento de enzimas endógenas. 

Degradação mais eficiente de lipídeos de origem animal e vegetal. 

Amilase Amido 
Suplemento de enzimas endógenas. 

Degradação mais eficiente do amido. 

Fitase Ácido fítico 
Aumenta a utilização do fósforo das plantas. 

Remove o ácido fítico. 

Galactosidase α – galactosídeos Remoção dos α – galactosídeos. 
Fonte: Adaptado de Cleophas (1995) 

 

A relação positiva entre a inclusão de enzimas nas rações e o desempenho de monogástricos tem sido relatada na 

literatura científica por diversos autores. 

Opalinski et al. (2006) observaram aumento no ganho de peso de frangos de corte machos, ao final do ciclo de 

produção (42 dias), em resposta a inclusão de complexo de enzimas exógenas (xilanase, α-glucanase, mannanase, 

pectinase e protease) nas rações das aves.  

Com relação à utilização de enzimas na alimentação de suínos, Rodrigues et al. (2002) relataram que a 

suplementação de dietas para leitões com complexo enzimático contendo xilanase (4000 U/g), amilase (1000 U/g), β-

glucanase (150 U/g) e pectinase (25 U/g), resultou em maior ganho de peso médio diário e melhor conversão alimentar 

dos animais, recebendo rações a base de milho e farelo de soja. Teixeira et al. (2005), ao avaliarem o efeito da inclusão 

enzimas exógenas (protease, amilase e celulase) sobre o desempenho de leitões durante a fase de creche, observaram 
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maior ganho de peso em resposta ao aumento do nível de adição do complexo enzimático (0,0; 0,2; 0,4 e 0,6%) nas 

rações. 

Em relação à digestibilidade de energia e dos nutrientes, Tejedor et al. (2001) ao avaliarem a utilização de 

complexo enzimático (celulase, amilase e protease) com a adição ou não de enzima fitase nas rações para frangos de 

corte durante o período de 8 a 18 dias, observaram maiores valores de digestibilidade da proteína bruta, do fósforo e do 

cálcio com a inclusão de enzimas exógenas, sendo que a adição de fitase resultou em efeito aditivo na digestibilidade 

dos microminerais (Tabela 5). 

 

Tabela 5- Efeito da inclusão de complexo enzimático e fitase sobre a digestibilidade ileal da matéria seca e de nutrientes 

em frangos de corte aos 18 dias de idade 

Tratamento 
Coeficiente de digestibilidade ileal (%) 

Matéria seca Proteína bruta Energia bruta Fósforo Cálcio 

Controle 69,88 77,55b 72,20 60,48c 53,24c 

CM 71,59 79,86ª 73,16 63,31b 57,42b 

CM + F 72,73 80,36ª 73,66 65,93a 60,11a 

CM: complexo enzimático (amilase, celulase e protease); CM + F: complexo enzimático + fitase. 

a.b: Médias seguidas por letras distintas na mesma coluna são diferentes pelo teste SNK (P<0,01). 

Fonte: Adaptado de Tejedor et al. (2001). 

 

De maneira semelhante, Oliaei et al. (2016) avaliando a digestibilidade da ração de frangos de corte machos, ao 

21 dias de idade, em função da inclusão de complexo enzimático, contendo fitase (105.000 U/kg), β-glucanase (350.000 

U/kg), α-amilase (262.500 U/kg), celulase (1.470.000 U/kg), pectinase (24.500 U/kg), xilanase (1.750.000 U/kg) e 

protease (1.050.000 U/kg), observaram efeito positivo da inclusão enzimática sobre o coeficiente de digestibilidade da 

matéria seca, matéria orgânica e proteína bruta da ração (Tabela 6). 

 

Tabela 6- Coeficiente de digestibilidade de nutrientes em frangos de corte aos 21 dias de idade em resposta à inclusão 

do complexo enzimático na ração 

Complexo 

enzimático 

Coeficiente de digestibilidade ileal (%) 

Matéria seca Matéria orgânica Extrato etéreo Proteína bruta 

0,00 g/kg 69,56 b 63,33 b 62,02 65,76 b 

0,35 g/kg 73,49 a 67,73 a 63,37 69,83 a 

SEM 0,303 0,259 0,457 0,388 

P-valor 0,016 0,003 0,560 0,046 
a,b: Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são diferentes pelo teste F (P<0,05). 

Fonte: Adaptado de Oliaei et al. (2016). 

 

Aumento na digestibilidade de nutrientes e de energia com a utilização de enzimas exógenas também tem sido 

relatadas para peixes. Silva et al. (2007) observaram maior digestibilidade da proteína bruta, do extrato etéreo, do 

extrato não nitrogenado (carboidratos) e da energia bruta da ração de juvenis de tambaqui com a adição de complexo 

multienzimático composto por amilase, protease, celulase e lipase (Tabela 7). 

 

Tabela 7- Coeficiente de digestibilidade aparente, dos nutrientes e da energia bruta (EB) das dietas (% da matéria seca) 

de juvenis de tambaqui 

Coeficiente de digestibilidade (%) 
Nível de inclusão do complexo enzimático¹ (%) 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Digestibilidade total 43,8 c 81,7 a 80,3 a 71,0 b 

Proteína bruta (PB) 73,5 c 91,5 a 91,0 a 83,4 b 

Extrato etéreo (EE) 90,2 b 97,3 a 94,4 a 94,1 a 

Extrato não nitrogenado (ENN) 55,4 c 88,6 a 86,1 a 77,1 b 

Energia bruta (EB) 54,3 c 83,5 a 83,3 a 75,5 b 
1 Complexo enzimático: amilase, protease, celulase e lipase 

Fonte: Silva et al. (2007). 

 

Segundo Lima et al. (2007), além de poder melhorar a digestibilidade dos nutrientes e da energia da ração, a 

inclusão de enzimas exógenas pode reduzir a síntese de enzimas endógenas, consequentemente, o organismo teria uma 

maior quantidade de aminoácidos disponíveis para a síntese tecidual e uma maior disponibilidade de energia líquida 

para crescimento, o que pode justificar o melhor desempenho dos animais. 

A utilização de enzimas exógenas também é considerada uma estratégia importante para a redução do impacto 

ambiental dos sistemas de produção animal, principalmente por promover redução da contaminação dos ecossistemas 

ao aumentar a digestibilidade dos nutrientes da ração e, assim, diminuir a eliminação de elementos como fósforo e 

nitrogênio junto com os dejetos dos animais.  

 Moreira et al. (2010) afirmaram existir várias alternativas capazes de amenizar a eliminação de dejetos com alta 

concentração de nutrientes no ambiente, como o manejo adequado de dejetos, utilização de rações balanceadas 
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corretamente em função das variações das exigências nutricionais dos animais e a inclusão de enzimas capazes de 

melhorar a digestibilidade dos nutrientes. 

Assim, a utilização de enzimas exógenas nas rações de monogástricos, além do provável efeito benéfico sobre o 

desempenho animal, pode ser uma ferramenta para a redução da concentração de nutrientes como fósforo e nitrogênio 

nos dejetos, diminuindo o impacto ambiental dos sistemas de produção animal e possibilitar redução no custo de 

produção com um melhor aproveitamento dos nutrientes e energia da ração, o que permite uma redução nos níveis de 

inclusão de ingredientes ou a utilização de ingredientes alternativos, de menor valor nutricional, porém mais baratos. 

 

Impacto da saúde intestinal na sustentabilidade 

 Animais que possuem melhor saúde intestinal são mais aptos para absorverem mais eficientemente os 

nutrientes da dieta, resultando em melhor desempenho animal, seja no ganho de peso, melhor conversão alimentar, 

maior uniformidade, produção de ovos, parâmetros reprodutivos, redução de enfermidades entéricas e menor taxa de 

mortalidade. Assim, os nutrientes contidos na dieta são melhor aproveitados, o que possibilita uma economia de 

ingredientes na confecção de rações, menor uso de medicamentos terapêuticos, otimização das instalações, menor 

consumo de energia e mão de obra. Dessa forma, é possível fazer uma correlação de quanto melhor a saúde intestinal, 

mais sustentável e econômica pode ser a produção agropecuária.  

Contudo, controlar a microbiota intestinal não é tarefa fácil. Uma série de bactérias patogênicas (Salmonella sp., 

E. Coli, Pausteurella, Campylobacter, Haemophilus, entre outras) podem causar muitas enfermidades com forte 

impacto na saúde intestinal e no sistema imunológico dos animais (cerca de 60% da resposta imunológica é 

desencadeada em nível intestinal). Neste sentido, antibióticos usados como promotores de crescimento e uma série de 

aditivos alternativos a estes medicamentos foram estudados e desenvolvidos para uso na criação comercial de animais 

monogástricos. 

 

Antibióticos promotores de crescimento 

A manutenção da saúde intestinal é fundamental para a otimização da expressão genética de monogástricos e, 

consequentemente, o melhor desempenho dos mesmos, pois aumenta a eficiência de obtenção de energia e nutrientes do 

alimento pelo organismo. Sendo assim, é importante que se estabeleçam critérios de manejo que mantenham a 

integridade morfofuncional dos diferentes tipos celulares que compõem e caracterizam os órgãos do sistema digestório 

e suas glândulas anexas e o controle de doenças entéricas que reduzem a eficácia do processo digestivo (BOLELI et al., 

2002). 

Os antibióticos promotores de crescimento (AGPs) foram utilizados em grande escala para melhorar o 

desempenho de animais de criação comercial. Existem diferentes mecanismos de ação dessas substâncias no organismo 

animal que levam a uma melhora na saúde intestinal e na absorção de nutrientes. Porém, em virtude de uma rígida 

legislação implantada por organismos reguladores internacionais e da constatação de que alguns produtos poderiam 

contribuir para o aparecimento de resistências ou reações de hipersensibilidade em humanos. Atualmente são poucos os 

antibióticos utilizados em rações de monogástricos aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

no Brasil (GONZALES et al., 2012).   

Historicamente, os antibióticos, particularmente AGPs, fizeram uma contribuição significativa para que o setor 

agropecuário pudesse atingir os atuais níveis de produção. Entretanto, de forma global, vivencia-se uma crescente 

restrição quanto ao uso de antibióticos, conduzido tanto pelas autoridades regulatórias quanto pela conscientização do 

consumidor. O exemplo mais evidente é a União Europeia, onde a proibição do uso data desde 2006. Atualmente, 

alguns países europeus começaram a exigir diminuição do uso terapêutico na produção de aves e suínos.  

A remoção total dos AGPs implica em redução do desempenho e aumento da ocorrência de doenças nos 

monogástricos de produção. Além disso, existe a necessidade de reduzir a incidência de infecções enteropatogênicas 

humanas resultantes de alimentos animais (BROOM, 2016). Assim, torna-se preciso rever as práticas de produção 

visando diminuir a dependência destes medicamentos.  

Outro ponto importante com relação ao uso de AGPs na produção é a ocorrência de resistência bacteriana 

presente na microbiota intestinal dos animais. Cortez et al. (2006) relatam que o surgimento de cepas resistentes de 

Salmonella spp. é comum e o fato é agravado com a ampla utilização de antibióticos em rações animais, principalmente 

como promotores de crescimento. Assim, rações avícolas têm sido apontadas como um elo de grande importância no 

ciclo epidemiológico da salmonelose aviária, correlacionando ainda o emprego de antibióticos em rações para promover 

o crescimento com o aumento da distribuição de salmonelas resistentes presentes nas aves, conferindo risco maior de 

doenças transmissíveis por alimentos em humanos causadas por bactérias (REIS et al., 1995). 
Cortez et al. (2006) avaliaram a resistência antimicrobiana de cepas de Salmonella isoladas no processamento de 

frangos de corte, incluindo águas de escaldamento, evisceração e resfriamento; de carcaças não evisceradas, evisceradas 

e resfriadas; penas e fezes frente à ação de antimicrobianos de uso comum (Tabela 8). Primeiramente, os autores 

identificaram a presença de 29 cepas de Salmonella spp. nas diferentes etapas e materiais estudados. 

 

Tabela 8 - Susceptibilidade de 29 cepas de Salmonella spp. de seis abatedouros aviários frente a 12 antimicrobianos, 

Estado de São Paulo, março/2003 a agosto/2004 

Antimicrobiano 
Número de amostras 

Resistente Sensível Intermedi-ário 

Amoxicilina 16 (55,17) 4 (13,79) 9 (31,03) 

Aztreonam 25 (86,21) 2 (6,9) 2 (6,9) 

Amicacina 27 (93,10) 2 (6,9) - 
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Ampicilina 25 (86,21) 2 (6,9) 2 (6,9) 

Cefalotina 22 (75,86) 3 (10,34) 4 (13,79) 

Cefoxitina  15 (51,72) 13 (44,82) 1 (3,45) 

Cefotaxima 21 (72,43) 3 (10,34) 5 (17,24) 

Cloranfenicol 8 (27,60) 14 (48,28) 7 (24,14) 

Gentamicina 1 (3,45) 28 (96,55) - 

Sulfazotrim 16 (51,17) 10 (34,48) 3 (10,34) 

Tetraciclina 21 (72,43) 7 (24,14) 1 (3,45) 

Tobramicina 9 (31,03) 20 (68,97) - 

Total 206 108 34 

Os números entre parêntese representam as porcentagens 

Fonte: Cortez et al. (1996) 

 

Os valores de resistência aos antibióticos variaram de 3,45% para a gentamicina até 93,10% para amicacina, 

sendo que em nove dos 12 antibióticos testados, os valores de resistência observados foram superiores a 50%. Nenhuma 

das amostras testadas apresentou 100% de resistência ou sensibilidade aos antimicrobianos utilizados. Os autores 

concluíram que as amostras de Salmonella spp. foram em grande proporção resistentes aos princípios antimicrobianos 

normalmente utilizados em avicultura. Os resultados servem como alerta contra o uso indiscriminado de antibióticos 

que pode contribuir para a seleção de cepas resistentes, agentes de doenças transmissíveis por alimentos aos seres 

humanos. 

De acordo com Harrington & Sá (2016), existe um aumento da percepção sobre a importância da gestão da saúde 

intestinal e dos fatores de estresse que podem alterar o equilíbrio da microbiota. Segundo os autores, a gestão de saúde 

intestinal é complexa e envolve diversos fatores, desde condições sanitárias do plantel reprodutor, incubação no caso 

das aves e até mesmo o status de imunidade e gestão da granja. Tais fatores aumentaram o interesse por alternativas 

naturais com potencial para basear os programas de redução de antibióticos. Assim, implementar alternativas naturais 

que não comprometam a saúde humana e o equilíbrio do meio ambiente vem se tornando uma importante ação na busca 

pela sustentabilidade de sistemas de produção animal.  

 

Ácidos orgânicos 

Por definição os ácidos orgânicos são substâncias que possuem uma carboxila na molécula. Assim, todos os 

ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas e outros compostos orgânicos podem ser considerados como ácido orgânico 

(BUTOLO, 2002). Porém como aditivo ou nutriente nas rações entende-se que se trata de ácidos graxos voláteis de 

cadeia curta, que podem ser chamados de ácidos fracos. Esses ácidos são encontrados na natureza, nos tecidos animais e 

vegetais, ou como produtos intermediários ou finais do metabolismo microbiano. Alguns pesquisadores questionam o 

termo ácido orgânico, já que alguns produtos comerciais têm em sua composição ácido fosfórico (ácido inorgânico) e 

sugerem os termos acidificantes ou acidulantes.  

Os ácidos orgânicos são conhecidos como preservantes eficientes, adicionalmente podem ser utilizados como 

alternativa no controle de patógenos presentes no trato digestivo. A primeira ação antimicrobiana deve-se à redução do 

pH da dieta e à capacidade que os ácidos orgânicos têm de variar entre a forma dissociada e a forma não dissociada, em 

função do pH do meio e do pKa do ácido (BEST, 2000; PARTANEN, 2002). 

Os efeitos antimicrobianos dos ácidos orgânicos estão bem documentados. O valor pKa de um ácido orgânico 

define o pH no qual a metade do ácido é dissociada (Tabela 9). Em pH mais alto do que o valor de pKa, a maior parte 

do ácido estará em estado dissociado. Assim, uma vez no pH mais neutro do citoplasma celular (do que, por exemplo, 

as regiões ácidas do intestino), maior quantidade de ácido se dissocia. O cátion resultante acidifica o citoplasma, 

acentuando os mecanismos reguladores de pH da célula, ao mesmo tempo em que a porção do ânion se acumula dentro 

da célula. Ambos afetam a fisiologia e o metabolismo microbiano, como por exemplo, através de desnaturação e dano 

oxidante às proteínas/enzimas, gasto de energia, estresse osmótico e comprometimento da integridade/função da 

membrana, sendo que todos estes inibem o crescimento e/ou levam à morte celular (THERON & RYKERS LUES, 

2010).  

 

Tabela 9 - Principais ácidos orgânicos de interesse e respectivas fórmulas químicas, estado físico, valor de pKa e 

solubilidade em água 
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Ácido orgânico Fórmula química 
Estado 

(Temperatura Ambiente) 
pKa 

Solubilidade em 

água 

Fórmico  HCOOH Líquido 3.75  

Acético   CH3COOH Líquido 4.76  

Propanoico  C2H5COOH Líquido 4.87  

Butanoico C3H7COOH Líquido 4.83  

Lático C2H5OCOOH Líquido 3.83  

Sórbico C5H7COOH Sólido 4.76  

Benzoico  C6H5COOH Sólido 4.20  
Fonte: Theron & Rykers Lues (2010) 

 

É possível observar através da tabela 9 a variação do tamanho molecular entre os diferentes ácidos. As moléculas 

com menor tamanho/peso molecular conseguem se dispersar mais rapidamente/facilmente através das membranas 

celulares. À medida que o tamanho molecular aumenta, os ácidos fazem a transição do estado líquido para sólido, com 

diminuição da solubilidade em água, situação extremamente importante para o dinamismo e 'mobilidade' dos ácidos 

orgânicos no ambiente aquoso intestinal. Os dois ácidos que apresentam maior mobilidade no ambiente intestinal são o 

ácido fórmico e o propiônico, permitindo que reajam aos microrganismos e exerçam os efeitos antimicrobianos de 

forma mais fácil, melhorando assim a saúde intestinal mais eficientemente.  

Viola & Vieira (2003) explicam que quando os ácidos estão na forma não dissociada, eles podem se difundir 

facilmente através da membrana semipermeável dos microrganismos para o citoplasma da célula. Uma vez dentro da 

célula, onde o pH é próximo do neutro (pH = 7,0), os ácidos dissociam-se, liberando prótons que acidificam o 

citoplasma, o que resulta na dissipação da força próton motora suprimindo o sistema enzimático de transporte de 

nutrientes, assim como o metabolismo de aminoácidos e energia e a síntese de DNA (BEST, 2000; PARTENEN, 2002). 

O efeito antimicrobiano dos ácidos também pode ser resultado do acúmulo de ânions polares na célula. A eficiência 

antimicrobiana do ácido depende da sua constante de dissociação do ácido (pKa),ou seja, quanto maior o pKa de um 

ácido, mais eficiente ele será como preservante. As bactérias gram-negativas são mais susceptíveis aos ácidos com 

menos de oito carbonos, enquanto as bactérias gram-positivas apresentam sensibilidade aos ácidos com cadelas maiores 

e moléculas mais lipolíticas (ADAMS, 1999; CANIBE et al., 2001,). 

Os ácidos orgânicos são conhecidos por terem efeitos positivos na morfologia intestinal, sendo que o ácido 

butírico é o substrato de energia preferido para células epiteliais do intestino. A altura dos vilos do intestino delgado é 

importante para a determinação da maturidade funcional dos enterócitos que chegam à ponta da vilosidade. Os 

enterócitos presentes em vilosidade mais curta chegam ao ápice do vilo mais cedo, quando a sua capacidade secretora 

de enzima é menos desenvolvida, conduzindo à uma eficiência digestiva e absortiva reduzida.   

Pesquisadores demonstraram que a suplementação da dieta com ácido fórmico em até 1,0%, ou com a 

combinação de ácido fórmico e propiônico em 0,3% possibilitou aumentou da altura de vilosidade em até 15%, da área 

de superfície da vilosidade em até 28% e melhoria do desempenho em até 12% em frangos de corte (GARCIA et al., 

2007; SENKOYLU et al., 2007). Uma área de superfície mais ampla fornece uma superfície aumentada para os 

processos digestivo e absortivo.   

Acredita-se que os ácidos orgânicos tenham efeitos sobre outros sistemas anatômicos. Os efeitos no sistema 

imunológico são de particular interesse. Khodambashi Emami et al. (2015) relataram que a adição de ácido orgânico 

(0,2%) a uma dieta aparentemente fósforo suficiente, alterou os componentes de resposta imunológica humoral primária 

e secundária de hemácias de ovinos em frangos de corte, enquanto Ghasemi et al. (2014) demonstraram que uma 

mistura de ácido orgânico a 0,4% da dieta implicou no aumento do nível de anticorpos primários tanto para vírus de 

doença infecciosa da bursa quanto para vírus de bronquite infecciosa após vacinação.  

Outra área de interesse é a função reprodutiva e o desempenho da progênie.  Araujo et al. (2015) relataram que 

ao alimentar matrizes de corte, com 25 semanas de idade, com produto de ácido orgânico comercial, com base em 

combinação de ácidos fórmico e propiônico em 2,0%, houve um aumento da fertilidade às 35 e 45 semanas de idade.  

Além disso, o desempenho da progênie para matrizes suplementadas também melhorou (Tabelas 10 e 11).    

 

Tabela 10 – Desempenho reprodutivo de matrizes de frango de corte às 45 semanas, alimentadas ou não com ácidos 

orgânicos 

Parâmetro 
Tratamentos 

Controle Salkil* Sem P (%) 

Produção de ovos (%) 71,27 71,85 12,57 0,894 

Fertilidade (%) 94,32B 96,64A 1,41 0,038 

Eclodibilidade (%) 86,04 86,26 13,98 0,066 

Número de pintos nascidos vivos  + 2%   
*Combinação de ácidos orgânicos livres e protegidos mais carreador 

Fonte: Araújo et al. (2015) 
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Tabela 11 - Desempenho de frangos de corte provenientes de matrizes às 45 semanas de idade que consumiram ou não 

ácidos orgânicos 

Parâmetro 
Tratamentos 

Controle Salkil* Sem P (%) 

Consumo Alimentar (g) 5127 5118 57 0.326 

Ganho de Peso (g) 2842b 2934a 26 0.024 

Conversão Alimentar  1.80b 1.74a 0.04 0.033 
*Combinação de ácidos orgânicos livres e protegidos mais carreador 

Fonte: Araújo et al. (2015) 

 

Considerando que infecções ascendentes do oviduto a partir da cloaca são normalmente observadas em 

avicultura (DE BUCK et al., 2004) e que os microrganismos podem infectar ovos de incubação em qualquer ponto do 

oviduto durante o desenvolvimento (DE REU et al., 2006), é possível que uma microbiota intestinal mais favorável 

tenha impacto direto na saúde do trato reprodutivo, na função e no desenvolvimento da progênie.     

Viola et al. (2008) realizaram um experimento com frangos de corte e verificaram que a suplementação com 

misturas de ácidos orgânicos contendo ácidos lático, fórmico e acético no alimento e o fornecimento destes ácidos com 

ácido fosfórico na água melhoram o ganho de peso de frangos de corte em comparação ao uso de dietas isentas de 

antibióticos promotores de crescimento. 

O desempenho dos leitões pós desmama e de suínos em crescimento pode ser melhorado pela suplementação 

com ácidos orgânicos pela redução da frequência de diarreia e melhoria do desempenho de leitões, prevenção da doença 

do edema pós-desmame e controle do desenvolvimento da E. coli (PRESSER et al., 1997; JESEN, 1998; 

TSILOYIANNIS et al., 2001; KNARREBORG et al., 2002). 

 

Aditivos fitogênicos ou Extratos vegetais 

Uma série de nomes tem sido dada a esse grupo de aditivos: fitogênicos, extratos vegetais, extratos herbais ou 

fitobiótico. Segundo Menten (2002), esta classe de produtos pode vir a substituir os agentes antimicrobianos. Esses 

extratos de plantas são constituídos por óleos essenciais que contêm misturas de substâncias, algumas das quais são 

princípios ativos com efeito promotor de crescimento de aves e outros animais. Os óleos essenciais são extraídos de 

diferentes partes das plantas - folhas, sementes, frutos, bulbos, rizomas, cascas, etc. - por destilação a vapor. Muitos 

produtos são produzidos comercialmente com propriedades terapêuticas e aromatizantes. 

Quando utilizados na alimentação animal, os princípios ativos dos extratos vegetais são absorvidos no intestino 

pelos enterócitos e metabolizados rapidamente no organismo (RIZZO et al., 2008) com baixo risco de acúmulo tecidual 

(OLIVEIRA et al., 2012; ROYER et al., 2013). 

Segundo Kamel (2000), os efeitos benéficos das plantas estão associados com a constituição de seus princípios 

ativos e compostos secundários. Se considerarmos a vasta variedade de plantas existentes, constituídas por inúmeras 

substâncias, o grande desafio na utilização de extratos vegetais, como alternativa ao uso de antimicrobianos, está na 

identificação e quantificação dos efeitos exercidos pelos diferentes componentes presentes nos óleos essenciais sobre o 

organismo animal. 

Espécies como Hypericum perforatum (hipérico), Allium sativum (alho), Origanun majorana (manjerona), 

Origanun vulgare (orégano), Menta piperita (hortelã), Rosmarinus officinalis (alecrim), Thymus vulgaris (tomilho), 

Juniperus communis (zimpro), Capsicum annuum (pimenta vermelha) e Allium cepa (cebola) despertaram interesse dos 

pesquisadores da nutrição animal, pois possuem princípios ativos que poderiam trazer benefícios aos animais (KAMEL, 

2000). 

Os extratos de tais plantas, como por exemplo, o óleo essencial do orégano, é complexo e contém uma ampla 

gama de hidrocarbonetos bioativos. Considerando a complexidade desta composição de óleo, um desafio para a 

utilização dos fitogênicos é a sua composição quanto aos princípios ativos. Para a mesma espécie de planta, a 

composição do óleo pode diferir devido a diversos fatores, incluindo tipo de solo, clima, geografia, etc. Ojha et al. 

(2013) conduziram uma amostragem de algumas espécies de Oreganum vulgare L. a partir de 25 populações da planta 

em diversas altitudes nas montanhas do Himalaia. Os autores reportaram um amplo espectro quanto à variabilidade dos 

componentes timol e carvacrol em amostras selecionadas, variando desde < 5% de timol e carvacrol até > 85% (Figura 

1).  
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Figura 1 - Valores (%) de timol e carvacrol em 25 isolados de Oreganum vulgare, colhidos entre 1100 e 3550 m em 

Uttarakhand nas montanhas do Himalaia (Índia) 

Fonte: adaptado de Ojha et al. (2013) 

  Pesquisadores demonstraram que os fitogênicos, como o carvacrol e timol componentes de plantas como o 

orégano, podem ser antimicrobianos eficazes (MITH et al., 2014). Em termos gerais, considera-se que os fitogênicos 

têm eficácia um pouco maior em relação a bactérias gram-positivas e gram-negativas (ZENG et al., 2015) e os 

componentes individuais de compostos fitogênicos podem ter efeitos adicionais ou sinergísticos.  Lambert et al. (2001) 

verificaram que o carvacrol e o timol possuem efeitos sinérgicos contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa. 

 Enquanto o modo antimicrobiano de ação dos compostos fitogênicos ainda não foi completamente 

compreendido, diversos mecanismos foram propostos. Uma hipótese é a capacidade de penetração na membrana da 

célula microbiana e inibição do funcionamento celular interno, além da possibilidade de os fenóis afetarem a membrana 

celular por alterar sua permeabilidade e causar o vazamento dos conteúdos celulares (CALO et al., 2015). 

Em muitos estudos conduzidos com frangos de corte é possível observar reduções em Clostridium perfringes, E. 

coli, Enterobacteriaceae, entre outros microrganismos patogênicos, especialmente no ceco das aves que receberam 

variados compostos fitogênicos (JAMROZ, 2005; PLACHA, 2014). A atividade antimicrobiana dos fitogênicos parece 

ser bem ampla. 

Muitos outros benefícios in vivo foram reportados em relação aos fitogênicos. Sarica et al. (2014) demonstraram 

que o orégano em 0,025 ou 0,050 % da dieta melhorou a morfologia intestinal nos frangos de corte. Já Eleiwa et al. 

(2011) observaram que ao suplementar óleo de orégano (0,3 ml/L) na água de frangos de corte infectados com E. coli 

ocorreu uma modulação dos parâmetros de imunidade e redução do impacto da infecção quanto aos sinais clínicos e no 

desempenho da ave.   

Segundo Harrington & Sá (2016), a interpretação das respostas de desempenho médio em relação ao suplemento 

fitogênico pode ser difícil devido a gama de compostos fitogênicos utilizados, a composição exata e a taxa de dosagem. 

Entretanto, a utilização de fitogênicos na avicultura tem sido relacionada com melhoria do ganho de peso e da 

conversão alimentar (ZENG et al., 2015).   

 

Probióticos, prebióticos e simbióticos 

Uma das alternativas aos antibióticos são os probióticos, prebióticos e simbióticos que têm a habilidade de 

regular a microbiota intestinal ajudando a melhorar o desempenho animal pela melhora na eficiência alimentar. 

Probióticos são culturas puras ou mistas de microrganismos vivos, que beneficiam o hospedeiro pelo estímulo 

das propriedades existentes na microbiota natural. Suas principais propriedades incluem o estímulo do sistema imune, 

auxílio na digestão e absorção de nutrientes e ação inibitória ao crescimento de bactérias patogênicas (TANNOCK, 

1998). Dentre os principais modos de ação, Butolo (2002) destaca a competição por sítios de ligação, a produção de 

substâncias antibacterianas, a competição por nutrientes e o estímulo do sistema imune. 

Os prebióticos são compostos presentes nos ingredientes da dieta e/ou adicionados a ela, não-digestíveis pelo 

organismo animal mas que são seletivamente fermentados, estimulando o crescimento e/ou a atividade de grupo restrito 

de bactérias que agem beneficamente no trato digestivo (ROY & GIBSON, 1998). 

Oligo e polissacarídeos, alguns peptídeos e proteínas e certos lipídios são candidatos a prebióticos. Entretanto, as 

substâncias que têm sido mais estudadas como aditivos em alimentação animal são os oligossacarídeos, especialmente 

os frutoligossacarídeos (FOS), glucoligossacarídeos (GOS) e mananoligossacarídeos (MOS).  

Os simbióticos são definidos como uma mistura de probióticos e prebióticos que agem beneficiando o 

hospedeiro ao melhorar a sobrevivência dos suplementos dietéticos microbianos no TGI. Estes compostos atuam 

estimulando seletivamente o crescimento e/ou metabolismo de certo grupo de microrganismo (GIBSON & 

ROBERFROID, 1995). A utilização de probióticos juntamente com prebióticos é considerada benéfica para o 

organismo devido às bactérias não patogênicas se estabelecerem no TGI pela estimulação seletiva de seu crescimento e 
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pela ativação do metabolismo de bactérias benéficas à saúde, tudo em virtude de um melhor ambiente intestinal 

propiciado pelos prebióticos do alimento (LIMA, 2006). 

Testando a inclusão de simbióticos na ração de frangos de corte criados em sistema convencional e alternativo, 

Sartori et al. (2007) concluíram que o uso dos simbióticos melhorou o desempenho das aves aos 42 dias de idade nos 

dois tipos de sistema de criação, porém o acréscimo deste aditivo na ração aumentou os custos de produção. Já Murate 

et al. (2013), ao analisarem os efeitos do uso de probióticos, prebióticos e simbióticos sobre a morfometria intestinal de 

frangos de corte desafiados com Salmonella enterica sorovar Enteritidis, observaram que o tratamento simbiótico 

apresentou aumento significativo das vilosidades jejunais. 

Luna et al. (2015) avaliaram o efeito da suplementação de mananoligossacarídeo, ß-glucano e antibiótico em 

dietas de leitões machos castrados, durante a fase de creche (21 aos 54 dias de idade) e verificaram que a suplementação 

de mananoligossacarídeo, β- glucano e antibiótico na dieta de leitões machos castrados na fase de creche, não 

influenciou o desempenho e a ocorrência de diarreia. Entretanto, o fato de os animais suplementados com 

mananoligossacarídeo e β-glucano não terem apresentado diferenças significativas no desempenho em comparação aos 

suplementados com antibiótico, demonstrou a viabilidade da utilização desses microingredientes como alternativa à 

utilização de antibióticos, mantendo-se o padrão de desempenho animal e atendendo às exigências do mercado 

internacional. 

 

Água e Pegada Hídrica 

A água é um recurso natural indispensável aos setores da agropecuária, seja para a produção de alimentos a 

serem fornecidos aos animais, com função nutricional ao ser fornecida para a dessendentação dos animais, seja para a 

higienização das instalações ao servir de veículo para a retirada de resíduos de produção, ou no abate dos animais e 

processamento dos produtos (Palhares, 2014).  

Trata-se de um recurso renovável e finito, uma vez que os processos naturais de renovação estão sendo mais 

lentos do que os processos humanos que implicam na sua deteriorização, e que precisa ser utilizado corretamente, 

respeitando seu potencial de exploração, considerando a prática do uso sustentável do recurso (SOUSA et al., 2013). 

A falta de conhecimento sobre as necessidades hídricas essenciais para a realização das atividades pecuárias faz 

com que a água seja utilizada de forma abundante nas propriedades rurais brasileiras, aliado ao fato de este recurso 

natural ser de fácil acesso na grande maioria das propriedades e não acarretar custos significativos ao produtor (CARRA 

& SCHNEIDER, 2015). Apesar de a água ser um elemento fundamental para a produção de monogástricos, a relação 

entre o recurso e a produção ainda recebe pouca atenção e as implicações dessa relação podem ainda apresentar-se 

como especulações e não como ações concretas, apesar da importância acerca do tema. Cresce a cada dia a necessidade 

de se estabelecer metas realistas para a gestão de água na agricultura.    

Segundo Palhares (2014), aumentar o conhecimento sobre a utilização da água pelos diferentes sistemas de 

produção e o desenvolvimento de métodos padronizados para a quantificação dessa utilização é a melhor forma, senão a 

única, para atingir o equilíbrio hídrico das produções.  

Assim, a pegada hídrica é um conceito que está surgindo com o objetivo de contextualizar a relação entre as 

atividades agropecuárias e o uso da água. Segundo Carra & Schneider (2015), a pega hídrica funciona como um 

indicador abrangente do uso da água que permite avaliar qual é o consumo utilizado, direta ou indiretamente, para 

produzir um determinado produto ao longo de toda a cadeia produtiva. Em outras palavras, o cálculo da pegada hídrica 

das atividades agropecuárias demonstra a relação entre a produção animal e recursos hídricos, e possibilita verificar as 

eficiências produtivas com relação ao recurso (PALHARES, 2014).  

Trata-se um indicador que possibilita monitorar o impacto humano sobre o meio ambiente (SILVA et al. 2012). 

O conceito foi proposto para melhorar a gestão hídrica das cadeias produtivas e considera o impacto não apenas do 

produto final, como também o impacto gerado nas diferentes etapas de produção (MOREIRA & VALENTE, 2013). 

A avaliação do impacto é uma importante inovação para o setor de produção animal que poderá gerar 

conhecimentos e tecnologias para possibilitar reduzir a pressão dos sistemas pecuários sobre os recursos hídricos 

(PALHARES, 2014). Segundo Palhares (2011) a utilização da metodologia de cálculo da pegada hídrica possibilita a 

visualização quantitativa dos fluxos hídricos inerentes à produção, e assim, ações mitigatórias aumentar a eficiência 

desses fluxos podem ser desenvolvidas. 

 

Considerações finais 

A alimentação constitui um dos fatores de maior relevância na produção animal, sendo que algumas das decisões 

mais importantes a serem tomadas na formulação de rações são aquelas relacionadas com o ajustamento das 

concentrações dos nutrientes e da energia às exigências nutricionais em valores digestíveis, cujos níveis podem 

influenciar significativamente o custo da ração, o desempenho, a composição da carcaça dos animais e na geração de 

resíduos fecais e metabólicos .  

Um dos principais desafios da atualidade para o setor de produção animal é aliar a manutenção do desempenho 

produtivo com o desenvolvimento e a adoção de medidas para reduzir os impactos ambientais gerados pelo setor. 

Os programas nutricionais utilizados na produção animal têm buscado novas estratégias para melhorar a 

digestibilidade dos alimentos e proporcionar condições para reduzir o impacto ambiental proveniente das atividades 

agropecuárias. 

A relevância dessas ações não podem mais ser ignoradas, as quais são exigidas cada vez mais como resposta às 

necessidades das sociedades de maneira geral.  
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Resumo: A soja (Glycine max [L.] Merrill) é a mais importante oleaginosa cultivada no mundo e uma das principais 

commodities agrícolas do Brasil. Com o aumento da produtividade nas últimas décadas e as mudanças no manejo da 

cultura, criaram-se questionamentos sobre suficiência das recomendações de adubações atuais em suprir a produção de 

biomassa e grãos, principalmente em áreas de alta produtividade. Desta forma, neste texto tem-se como objetivo fazer 

uma abordagem atual sobre as exigências nutricionais, a diagnose (foliar e visual), as condições edafoclimáticas e a 

resposta da soja aos nutrientes. O conhecimento dos padrões de extração, exportação e os teores de nutrientes na folha 

diagnose podem contribuir para o monitoramento da manutenção da fertilidade do solo em níveis adequados e auxiliar 

em ajustes nas recomendações de adubação. Além disso, as informações das exigências edafoclimáticas podem auxiliar 

na definição das cultivares e dos manejos adequados para cada região. As avaliações de áreas de altas produtividades 

atuais indicaram mudanças nos teores de fósforo (P), magnésio (Mg) e enxofre (S) na folha diagnose. Os valores 

encontrados situaram-se ligeiramente abaixo ou muito próximo ao limite inferior da faixa de suficiência. Esses 

resultados demonstram a necessidade de mais pesquisas com esses nutrientes nas cultivares modernas, visando adequar 

a faixa de suficiência ou confirmar a necessidade de ajustes nos programas de adubação para esses nutrientes. 

 

Palavras-chave: estado nutricional, diagnose foliar, magnésio, fósforo, enxofre. 

 

Introdução 

Os padrões de absorção, exportação e avaliação do estado nutricional da soja foram estudados durante a década 

de 90 (Tanaka e Mascarenhas, 1992; EMBRAPA, 1998), quando a cultura apresentava produtividades médias de 1.709 

a 2.112 kg ha-1, sendo que atualmente alguns produtores conseguem de 6.000 até 8.507 kg ha-1. Esses resultados 

confirmam um estreitamento na diferença entre produtividade real e potencial, demostrando que o manejo realizado 

nesses locais minimizam os fatores limitantes da produtividade.  

Para avaliar o potencial produtivo e exigência nutricional da soja, foi criado em 2008 no Brasil “O Desafio 

Nacional de Máxima Produtividade da Soja”, realizado pelo Comitê Estratégico de Soja Brasil (CESB). Os altos 

rendimentos obtidos no concurso nas últimas safras e a ausência de dados recentes sobre demanda de nutrientes em 

áreas de alto rendimento criaram questionamentos se as recomendações de adubação são suficientes para suprir a 

produção de biomassa e grãos atuais. Além disso, algumas mudanças no manejo da cultura como o aumento da 

eficiência dos produtos fitossanitários e fertilizantes, diminuição do espaçamento, aumento da população de plantas e a 

utilização de genótipos transgênicos com habito de crescimento indeterminado, alta precocidade, resistência ao glifosato 

(RR), doenças (Inox) e pragas (Bt) podem ter colaborado para o aumentado da demanda nutricional e modificado o 

particionamento de nutrientes na planta.   

O conhecimento dos padrões de extração e exportação e os teores de nutrientes na folha diagnose em áreas com 

alto rendimento contribuem para manutenção da fertilidade do solo em níveis adequados, auxiliando na recomendação 

de adubação mais racional. Esse capitulo tem como objetivo descrever os fatores ambientais e nutricionais e suas 

relações com áreas de alto rendimento. 

 

Exigência nutricional em lavouras com altos rendimentos 

Na Tabela 1 são apresentados os teores de macro e micronutrientes extraídos e exportados pela soja em 

agricultores participantes do Concurso Nacional da Máxima Produtividade da Soja do Comitê Estratégico Soja Brasil 

(CESB). A extração de nutrientes obedeceu a seguinte ordem: N > K >P > Ca > Mg >S > Fe > B > Mn, sendo que os 

demais nutrientes alteraram o padrão conforme o local. Nos grãos, a ordem de remoção foi alterada. O N é o mais 

translocado, seguidos do K >P > Mg > S=Ca >Fe> Zn> B> Mn>Cu (Tabela 1). A diferença na extração e remoção de 

nutrientes entre os locais pode ser explicada pelas condições climáticas, práticas de manejo, cultivar e condições 

químicas, físicas e biológicas do solo.   

 

Tabela 1. Extração e exportação de nutrientes em cinco municípios, safra 2013/14.  

Municípios 
Extração de nutrientes 

N K2O P2O5 Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

 
------------------kg ha-1-------------- -------------g ha-1-------------- 

Castro-PR 419 239 75 65 35 16 242 111 961 179 301 

Montividiu-GO 269 147 49 47 23 9 235 46 410 226 187 

Primavera do Leste-MT  239 150 48 36 24 6 244 42 365 93 143 

Mamborê-PR 710 343 138 129 72 26 450 217 2717 427 411 

 Exportação de nutrientes 

Castro-PR 238 66 42 7 10 8 94 56 380 81 162 



208    TEIXEIRA, W. W. R. 

Montividiu-GO 259 81 45 9 9 8 125 44 296 92 170 

Primavera do Leste-MT 210 58 38 6 8 5 100 31 201 56 116 

Mamborê-PR 288 76 49 13 13 9 100 69 459 113 160 
Fonte: Teixeira et al., 2015 

  

Os resultados reportados na Tabela 1 mostram que a acumulação e remoção de nutrientes são superiores aos 

padrões estabelecidos pelos manuais de recomendação de adubação (Raij, 1997; CFSEMG, 1999; CQFSRS/SC, 2004). 

Os resultados demonstram à elevada exigência nutricional da cultura da soja em condições de alta produtividade. Além 

disso, a biomassa e a produção de grãos confirmam que para alcançar altos patamares de produtividades é necessário 

grande aporte de nutrientes durante os estádios vegetativo e reprodutivo da cultura. 

 

Avaliação do estado nutricional  

O estado nutricional da soja pode ser determinado por meio da diagnose visual, foliar e da análise de solo.   

 

Diagnose visual 

A diagnose visual consiste em caracterizar, descrever e/ou fotografar os sintomas de deficiência na planta e 

compará-los com os sintomas padrões de deficiência para cada nutriente descritos na leitura. As principais vantagens da 

diagnose visual é o custo reduzido, rápido e não necessita de instrumentação (Fontes, 2011). Entretanto, as principais 

desvantagens são não permitir a diagnose da deficiência oculta e de detectar os sintomas apenas após ter ocorrido danos, 

as vezes irreversíveis, que não permitem recuperar altos patamares de produtividade. 

Normalmente, os sintomas de deficiência observados durante o ciclo da cultura ocorrem devido anormalidades 

anteriores no metabolismo da planta, causada pela falta de nutrientes. As causas mais comuns são de ordem 
edafoclimáticas, genotípicas e gerencias (Fontes, 2011). Para caracterização e descrição dos sintomas de deficiência 

vários aspectos precisaram ser destacados. Os mais importantes são distribuição do sintoma na área (reboleira ou em 

forma geral), simetria e gradiente nos sintomas, estado fisiológico da planta (vegetativo ou reprodutivo), 

posicionamento na planta (padrão ou gradação), localização nas folhas (novas ou velhas), meio de crescimento 

(disponibilidade de nutrientes), incidência de pragas ou doenças e produtos fitossanitários utilizados (Lactofen - 

sintomas semelhantes a deficiência de B).  

Os sintomas de deficiência são característicos para cada nutriente, levando em consideração sua função e 

mobilidade na planta. Assim, os nutrientes moveis (N, P, K, Mg e Cl) provocam inicialmente sintomas nas partes mais 

velhas da planta, ao passo que os parcialmente moveis (Mo, B e Ni - os dois últimos sob certas condições e/ou plantas) 

e imóveis (Ca, S, B, Cu, Mn, Ni, Zn, Fe e Co) inicialmente provocam sintomas nas partes mais novas da planta (Tabela 

2 e 3). O K é um nutriente móvel e seus sintomas normalmente aparecem nas partes mais velhas da planta, entretanto, 

estudos realizados por Oliveira Junior et al. (2013) demonstram sintoma de deficiência de K nas folhas novas de 

cultivares de soja com habito indeterminado, em razão das mudanças na relação fonte-dreno neste tipo de cultivar. 

 

Tabela 2. Macronutrientes na soja: Formas de absorção, funções na planta, sintomas de deficiências, mobilidade na 

planta e ocorrência.  

Nutri-

ente 

Forma 

absorvida Funções na planta Sintomas de deficiências Móvel Ocorrência  

    

Síntese de aminoácidos, 

clorofila e ATP 

Clorose total nas folhas mais 

velhas   

Baixo teor de 

MO no solo 

N 

FBN, NO3
-, 

NH4
+ 

Formação de coenzimas e 

ácidos nucléicos 

Progressão da clorose para folhas 

mais novas Sim 

Lixiviação 

intensa 

    

Aumento no pegamento das 

flores 

Plantas menores e haste principal 

fina    

Condições de 

seca 

    

Armazenamento e 

transferência de energia 

Coloração verde escuro ao 

azulado - folhas velhas   

Solos ácidos ou 

alcalinos 

P 

HPO4 2-, 

H2PO4
- Síntese de proteína Folhas mais velhas menores Sim 

Baixo teor de 

MO no solo 

    

Atua na fotossíntese e 

respiração 

Plantas raquíticas e haste principal 

fina   

Solos 

compactados 

    

Ativação de enzimas e 

coenzimas 

Pontos de cor marrom - aparência 

manchada   

Condições de 

seca 

K K+ 

Formação, translocação e 

síntese de carboidratos 

Folíolos com clorose marginal e 

apical Sim 

Lixiviação 

intensa  

    

Regulação estomática e 

potencial de turgor 

Necrose foliar no mesmo sentido 

da clorose   

Excesso Ca e 

Mg no solo  

    Elongação e divisão celular 

Folhas novas menores, cloróticas 

e encarquilhadas   

Alto teor de K 

no solo 

Ca Ca2+ Integra a parede celular 

Clorose foliar no sentido da borda 

para centro Não pH baixo 

    

Permeabilidade da membra 

celular Senescência foliar prematura    

Estações 

quentes e secas 

    Formação de clorofila  Clorose dos tecidos internervais -   Alto teor de K 
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folhas velhas no solo 

Mg Mg2+ 

Participa do metabolismo do 

N e P Clorose marginal - folhas velhas Sim pH baixo 

    Ativação de enzimas  

As margens das folhas curvam-se 

para baixo     

    

Melhora a síntese e a 

qualidade das proteínas  

Clorose pálida em folhas mais 

novas e jovens    

Baixo teor de 

MO no solo 

S SO4 2- 

Componentes dos 

aminoácidos sulfurados 

Descoloração e necrose ao longo 

da margem Não 

Lixiviação 

intensa 

    Melhora o metabolismo do N Plantas menores   

Formulas 

concentradas 

adubo 
Fonte: Adaptado de Malavolta (2006).  

 

Tabela 3. Micronutrientes na soja: Formas de absorção, funções na planta, sintomas de deficiências, mobilidade na 

planta e ocorrência.  

Nutri-

ente 

Forma 

absorvida Funções na planta Sintomas de deficiências Móvel Ocorrência  

Cl 

  

Cl- 

  

Importante no processo 

bioquímico do fotossistema II Clorose foliar devido a 

redução na fotossíntese 

  

Sim 

  

Água de 

irrigação 

Ativação de enzimas e 

regulação estomática   

    

Atua na divisão e elongação 

celular 

Folhas menores e coloração 

verde azulada   

Baixo teor de 

MO no solo 

B H3BO3 

Atua no crescimento do tubo 

polínico 

Folhas coriáceas rugosas e 

espessas 

Não/Parcial

* 

Alto teor de K e 

Ca no solo 

    

Atua no transporte de açucares, 

amido e nitrogênio 

Encurtamento dos entrenós e 

morte da gema apical   Solo arenoso 

    

Ativador de enzimas da 

fotossíntese e respiração Encurtamento dos entrenós   

Alto teor de MO 

no solo 

Cu Cu2+ 

Atua na redistribuição de 

carboidratos  Folhas com aparência secas Não 

Alta dose de 

adubo fosfatado 

    

Atua na redução e fixação de 

N2 da FBN 

Morte apical (ponteiro) da 

planta   

Adição de alta 

dose de NPK 

    Ativação de enzimas Clorose internerval nas folhas    

Alto teor de Ca 

no solo 

Mn Mn2+ Atua na formação da clorofila Plantas com menor porte Não pH alto 

    

Importante no processo 

bioquímica do fotossistema II 

Folhas  com reticulado 

(nervura) mais grossas   

Alto teor de MO 

no solo 

    

Atua na síntese de proteínas e 

triptofano 

Folhas cloróticas, pequenas e 

lanceoladas   pH alto no solo 

Zn Zn2+ Ativação de enzimas  

Folhas adultas com coloração 

amarela castanha Não 

Lixiviação 

intensa 

    Síntese de ácidos nucleicos Encurtamento dos entrenós   

Alta dose de 

adubo fosfato 

    

Atua na transferência de 

elétrons 

Diminuição do teor de 

clorofila   

Alto teor de Ca 

no solo 

Fe Fe2+ Ativação de enzimas Clorose internerval das folhas Não pH alto  

    

Participa da nitrogenase, 

enzima chave da FBN     

Alto teor de MO 

no solo 

 

Ni 

 

Ni2+ 

Participa da enzima urease em 

grãos de soja 
 

Manchas necróticas nas 

extremidades dos folíolos 

 

Não/Parcial

* 

pH alto 

Constituintes da enzima 

hidrogenase Solo arenoso 

    

Participa como cofator da 

enzima nitrato redutase Deficiência semelhante a do N   Solo arenoso 

Mo MoO4
2- 

Age como cofator da enzima 

nitrogenase da FBN 

Clorose nas folhas mais velhas 

e posterior necrose Parcial pH baixo 

    

 

Baixo porte da planta   

Adição de alta 

dose de NPK 

 

Co 

 

Co2+ 

Essencial para o rizóbio (FBN) Clorese nas folhas mais novas   pH alto no solo 

Componente da vitamina B12 e 

cobamida 

Nódulos pequenos cor interna 

amarelo - pálida Não 

Alto teor de Mn 

no solo 
Fonte: Adaptado de Malavolta (2006); *Apresentam mobilidade parcial em algumas condições e/ou espécies de plantas.   
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A identificação das deficiências nutricionais na soja é importante para que medidas técnicas sejam adotadas no 

visando eliminar a carência nutricional. As principais medidas são a correção do solo, por meio da calagem, e a 

fertilização do solo. 

 

Diagnose foliar em lavouras de alto rendimento  

A avaliação do estado nutricional determina a concentração de nutrientes na folha diagnose e indica a capacidade 

de suprimento do solo. Neste caso, a análise de nutrientes na folha é uma ferramenta complementar a análise de solo. 

Para avaliação do estado nutricional da soja, Malavolta et al. (1997) recomendam que seja coletado o 3º trifólio com 

pecíolo de 30 folhas por talhão, no inicio do florescimento das plantas. A Embrapa Soja (2011) recomenda a coletar o 3º 

ou 4º trifólio com pecíolo de 30 folhas por talhão, no inicio do florescimento das plantas.  

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados a faixa de suficiência de nutrientes para soja e os teores de nutrientes 

encontrados em áreas com produtividades de  60, 80 e 95 sc ha-1. 

 

Tabela 4. Teores nutrientes encontrados na folha diagnose da soja com produtividade de 60, 80 e 95 sc ha-1 

Nutrientes 
Produtividade 

60 sc ha-1 80 sc ha-1 95 sc ha-1 

  -----------------------------------g kg-1---------------------------------- 

N 40,5 40,1 48 

P 2,6 2,6 2,6 

K 21,2 22,7 24,1 

Ca 12,5 8,7 9,4 

Mg 3,5 2,6 3,6 

S 2,2 1,9 1,9 

 

---------------------------------mg kg-1---------------------------------- 

B 31,6 31,5 59 

Cu 7,2 8,2 8,5 

Fe 127,4 90,6 74,8 

Mn 31,7 33,7 62,1 

Zn 18,7 30,9 35 
Fonte: Teixeira e Moraes (2016) - Não Publicado 

 

De acordo com a Tabela 4 os teores nutrientes na folha diagnose nas produtividades de 60, 80 e 95 sc ha-1 

estavam na faixa adequada (Embrapa, 2011 e Malavolta et al. 1997). No entanto, os teores de B, Mn e Zn foram 

superiores com o aumento com da produtividade. Nas Tabela 4 e 5, comparando-se a faixa de suficiência de nutrientes 

e os teores encontrados nas produtividades de 60, 80 e 95 sc ha-1, observa-se que os teores P, Mg e S situaram-se 

ligeiramente abaixo ou muito próximo ao limite inferior da faixa de suficiência. Esses resultados demonstram a 

necessidade de mais pesquisas com esses nutrientes nas cultivares modernas, visando adequar a faixa de suficiência ou 

confirmar a necessidade de ajustes nos programas de adubação para esses nutrientes. 

 

Tabela 5. Faixa de suficiência de nutrientes para soja e teores de nutrientes encontrados em área com produtividade de 

95 sc ha-1. 

Nutrientes Malavolta et al. (1997) Embrapa Soja (2011) Teixeira & Moraes (2016)*  

  -------------------------------------------g kg-1-------------------------------------------- 

N 45 – 55 45 – 55 48 

P 2,6 – 5,0 2,5 – 5,0 2,6 

K 17 – 25 17 – 25 24,1 

Ca 2 – 20 3,5 – 20 9,4 

Mg 3 – 10 2,5 – 10 3,6 

S 2,5 2,0 – 4,0 1,9 

 

-----------------------------------------mg kg-1------------------------------------------- 

B 21 – 55 20 – 55 59 

Cu 10 – 30 6 – 14 8,5 

Fe 51 – 350 50 – 350 74,8 

Mn 21 – 100 20 – 100 62,1 

Zn 21 – 50 5 – 75 35 

   *Lavoura com produtividade média de 95 sc ha-1 (Dados não publicados) 
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O baixo teor de S pode estar relacionado a pequena quantidade de matéria orgânica, do aumento da exportação 

de S pelos grãos, causados por produtividades elevadas das variedades melhoradas e da lixiviação de sulfato (Vitti et al., 

2007). Além disso, a utilização de formulados NPK de elevada concentração (sem apresentar S em sua composição) 

reduz a disponibilidade do nutriente no solo ao longo do tempo.  

 

Exigências edafoclimáticas para o cultivo da soja  

A obtenção de altas produtividades é o resultado de uma complexa interação entre clima, solo e planta (Amado 

et al., 2010). As condições climáticas é um dos principais fatores limitantes para o incremento de produtividade. Dentre 

as variáveis climáticas, a temperatura, radiação solar, fotoperído e a disponibilidade de água são os principais fatores 

que influenciam a produtividade e, consequentemente, a eficiência nutricional da soja. O conhecimento quantitativo 

dessas variáveis e de seus efeitos sobre a cultura da soja é essencial para a definição das cultivares e dos manejos a 

serem adotados pelo produtor.  

 

 

Temperatura e fotoperíodo 

A temperatura atua nos processos de germinação, crescimento, nas reações químicas da respiração, fotossíntese e 

na absorção de água e nutrientes. A temperatura do ar ideal para o crescimento da soja está em torno de 30 ºC. No solo a 

temperatura ideal para uma emergência rápida e uniforme é de 25 ºC (Farias et al., 2007; EMBRAPA, 2011).  

A floração da soja somente é induzida quando ocorrem temperaturas acima de 13 ºC. As diferenças de data de 

floração, entre anos, apresentadas por uma cultivar semeada numa mesma época e na mesma latitude são devidas as 

variações de temperatura. Assim a floração precoce ocorre, principalmente em decorrência de temperaturas mais altas, 

podendo acarretar diminuição na altura da planta. Esse problema pode se agravar se, paralelamente, houver 

insuficiência hídrica e/ou totoperiódica durante a fase de crescimento (Farias et al., 2007; EMBRAPA, 2011).  

O fotoperíodo (número de horas de luz por dia) é o fator mais importante para se determinar a proporção relativa 

entre os períodos vegetativos e reprodutivos em plantas de soja (Silva et al., 2015). A soja floresce em fotoperíodos 

menores que um máximo critico, sendo assim é considerada planta de dias curtos (PDC). A sensibilidade ao foperíodo é 

característica variável entre cultivares, ou seja, cada cultivar possui seu foperíodo critico, acima do qual o florescimento 

é atrasado. O fotoperíodo critico para a maioria das cultivares brasileiras encontra-se entre 13 e 14 horas, ou seja, o 

foperíodo tem que estar abaixo do critico para que a indução da floração ocorra (Battisti, 2013).   

Apesar de cada cultivar possuir fotoperíodo crítico especifico, a percepção do fotoperíodo crítico para que seja 

induzido ao florescimento depende do período juvenil, que pode ser curto ou longo. Neste contexto, cultivares que 

apresentam a características período juvenil longo possui maior adaptabilidade as regiões tropicais do Brasil (Silva et 

al., 2015).  

 

Água 

A água é um dos principais fatores que determinam a produção e a eficiência nutricional da cultura da soja. A 

disponibilidade de água é importante, principalmente, em dois períodos de desenvolvimento da soja: germinação – 

emergência e floração – enchimento de grãos. Durante o primeiro período, tanto o excesso quanto o déficit de água são 

prejudiciais a obtenção de uma boa uniformidade na população de plantas. A semente de soja necessita absorver, no 

mínimo, 50% de seu peso em água para assegurar boa germinação. Nessa fase, o conteúdo de água no solo não deve 

exceder a 85% do total máximo de água disponível e nem ser inferior a 50% (Farias et al., 2007; EMBRAPA, 2011).  

A necessidade de água para cultura da soja aumenta com o desenvolvimento da planta, atingindo o máximo 

durante a floração – enchimento de grãos (7 a 8 mm/dia), decrescendo após esse período (Farias et al., 2007; 

EMBRAPA, 2011). Déficits hídricos expressivos causam redução de vários processos fisiológicos e bioquímicos na 

planta, como fotossíntese, fechamento estomático e o enrolamento de folhas e, como consequência causam: queda 

prematura de folhas, flores, abortamento de vagens e menor do peso de mil grãos e por fim, em redução do rendimento 

de grãos. Além dos efeitos fisiológicos e bioquímicos, o déficit hídrico pode diminuir a absorção de fungicidas, 

comprometendo o controle de doenças.   

A necessidade total de água na cultura da soja, para obtenção do máximo rendimento, varia entre 450 a 800 

mm/ciclo, dependendo das condições climáticas, do manejo do solo e da duração do ciclo (Farias et al., 2007; 

EMBRAPA, 2011). 

  
Solo 

A soja é cultivada em diversos tipos de solo, entretanto, os rendimentos diminuem à medida que os atributos 

químicos, físicos e biológicos do solo se afastam daqueles considerados ideais. Devido à exigência da cultura, 

principalmente em lavouras de alta produtividade, os solos ideais são os de média a alta fertilidade. A manutenção de 

altas produtividades requer pelo menos a reposição quantitativa dos nutrientes exportados na colheita. A soja tolera 

certos níveis de acidez e alcalinidade. No entanto as melhores produtividades têm sido obtidas com pH variando 5,5 a 

6,0.  

Do ponto de vista físico os solos devem ser profundos, com boa drenagem e sem impedimentos por 

compactação. O relevo deve ser plano ou com leve inclinação, o que facilita as técnicas mecânicas de cultivo. Em solo 

com textura arenosa devem apresentar declividades menores que 10 %, evitando a erosão. A presença de matéria 

orgânica exerce importância considerável, por manter a disponibilidade dos nutrientes, melhorar a estrutura do solo e 

aumentar a infiltração da água no solo. 
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Produtividade da soja em resposta ao fertilizante  

 

Resposta da soja ao nitrogênio 

A adubação nitrogenada para a cultura da soja não é recomendada devido à eficiência da fixação biológica de 

nitrogênio do ar por estirpes de rizóbio. Porém, caso o produtor optar pela adubação com N, a dose não deve ultrapassar 

20 kg ha-1 de N mineral, para não prejudicar o estabelecimento da nodulação radicular (EMBRAPA, 2011). Respostas 

com relação ao fertilizante nitrogenado na soja têm sido variáveis, havendo casos de resposta positiva à aplicação 

(Wesley et al., 1998; Gan et al., 2002, Gan et al., 2003; Salvagiotti et al., 2008; Petter et al., 2012) e em outros casos 

sem resposta ao N (Vargas et al., 1982, Mendes et al., 2003; Mendes et al., 2008, Kaschuk et al., 2016).  

 

Resposta da soja ao fósforo 

A tomada de decisão para a aplicação de P deve ser baseada nos resultados de análise de solo e no histórico da 

área. Quando os teores de P no solo estiverem altos é possível utilizar a exportação como critério de reposição do 

nutriente, porém recomenda-se acrescentar 30% do valor para repor possíveis perdas. No entanto, quando os teores de P 

estiverem abaixo do teor critico, é necessário construir a fertilidade aplicando doses superiores a exportação acrescidas 

das perdas do sistema.  

As respostas positivas com relação à adubação com P na soja são frequentes, conforme constatado por: Sá, 

(1999), Schlindwein e Giannello, (2005), Araújo et al. (2005), Valadão Junior et al. (2008) e Batistella Filho et al. 

(2013) 

 

 

Resposta da soja ao potássio 

A tomada de decisão para a aplicação de K deve ser baseada nos resultados de análise de solo e no histórico da 

área. A recomendação de adubação com K indica a dose para plantas a partir da extração de nutrientes pela cultura, 

fertilidade do solo e do potencial de resposta ao fertilizante. 

Normalmente a soja implantada em solos com boa disponibilidade de K não apresentam resposta ao K. A grande 

maioria os experimentos com adubação potássica tiveram respostas não significativas (Borkert et al. 1993; Brunetto et 

al., 2005; Petter et al., 2012).  

 

Resposta da soja ao cálcio e magnésio 

Normalmente a adubação com Ca e Mg é realizada pela prática da correção do solo (adição de calcário). Assim, 

quando se utiliza o calcário como corretivo da acidez do solo, adicionam-se Ca e Mg em quantidades suficientes para 

altos rendimentos de soja (Thomas e Costa, 2010).  

 

Resposta da soja ao enxofre 

A tomada de decisão para a aplicação de S deve ser baseada nos resultados de análise de solo na camada 0 - 20 e 

20 - 40 cm, devido a mobilidade do nutriente no perfil e o seu acúmulo na camada inferior.  As respostas com relação 

ao enxofre na soja têm sido variáveis, havendo casos de resposta positiva à aplicação no solo (Broch et al., 2011) e 

foliar (Sfredo & Klepker, 2003; Vitti et al., 2007; Rezende et al., 2009). No entanto, há casos sem resposta ao S (Ernani 

et al., 1992; Moda et al., 2013). 

 

Resposta da soja aos micronutrientes 

A tomada de decisão para a aplicação de micronutrientes deve ser baseada nos resultados de análise de solo e 

análise foliar. A resposta aos micronutrientes tem sido variável em função dos solos estudos, do próprio micronutriente, 

das condições ambientais e das cultivares utilizadas.  
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