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EDITORIAL
Prezados leitores, colaboradores e anunciantes, é com satisfação que chegamos à Edição número 5 da Revista Campo Nativo & Pastagens. A partir desta
edição, a revista será hospedada na nova página da Alianza del Pastizal (www.
alianzadelpastizal.org.br). A revista estará no link das ações/iniciativas/material
para download. Estamos trabalhando pra trazer continuamente matérias interessante que possam agregar tanto informações técnico-científicas como aplicadas.
Na matéria de capa intitulada “Vale a pena adubar o campo nativo?” o
prof. Carlos Nabinger questiona e ao mesmo tempo nos apresenta diversos resultados práticos de pesquisa de adubação em campo nativo mostrando os reais
benefícios.
Na sessão opinião o engenheiro agrônomo e doutorando Gentil Félix da
Silva Neto nos traz uma reflexão, será que as práticas de “melhoramento” de campo nativo realmente estão melhorando nossos campos? Com aspectos conceituais
e aplicados muito bem colocados pelo autor, ele nos coloca a pensar sobre esse
importante tema. Ainda nessa sessão, o grupo do Nespro/UFRGS, com o professor
Júlio Barcellos, Marcela Kuczynski da Rocha e Fabiana Moro Maidana apresentam
considerações sobre as mudanças e as novas configurações dos sistemas atuais
da cria bovina.
Na sessão artigos temos três excelentes textos. O primeiro da médica
veterinária e professora Brunele Weber Chaves, atuante na secretaria de agropecuária, que nos mostra dados e as polêmicas da exportação de bovinos vivos. Do
Uruguai vem o texto do Marcelo Machin Pereira sobre a sombra e o abrigo nas
pastagens e campos nativos, aspecto cada vez mais relevante tanto no inverno
como no verão. Bem estar animal e produção são aspectos que mais do que nunca
precisam caminhar juntos. A dinâmica zootecnista e professora da Unicruz, Daniele
Furian Araldi, aponta algumas estratégicas para minimizar os vazios forrageiros na
pecuária de corte no Rio Grande do Sul.
Na matéria central, o agrônomo Diego Baroni Guterres relata a importância da adubação das pastagens, onde aborda aspectos conceituais da adubação, o
manejo e os principais tipos de fertilizantes usados.
Na sessão iniciativa sustentável, temos a grata satisfação de contar, pela
primeira vez, com o GTPS - Grupo de Trabalho em Pecuária Sustentável que trata
da sustentabilidade dos sistemas pecuários no Brasil em todos os aspectos da
cadeia produtiva.
Na sessão Gestão e Planejamento, as dinâmicas “gurias” do Agroteams
nos mostram o inovador trabalho que elas vêm desenvolvendo no texto “Uma nova
gestão na pecuária”. Imperdível.
Destacamos dois textos na sessão biodiversidade: “Repovoando os solos
com vida”, do veterinário Fernando Beccon Nerva, microbiologia do solo, aspecto
que consideramos essencial para qualquer sistema agrícola sustentável. O biólogo
e professor Luciano Moura de Mello nos ensina sobre as serpentes, tentando desmistificar algumas questões com o texto “Aspectos da biologia e ecologia x mitos
sobre a biodiversidade do Pampa”.
Na sessão Direito agrário e Ambiental o advogado, pecuarista e doutorando Alexandre Valente Selistre nos auxilia a entender algumas exigências legais da
outorga e licenciamento dos recursos hídricos na propriedade rural.
Finalizando, sempre buscamos trazer um pouco de cultura nesta revista
por acreditarmos que o bioma e a produção pastoril estão inseridos nela. Para isso
contamos com o talentoso poeta, desenhista e compositor Gustavo Martins apresentando mais alguns de seus versos.
A revista continua com periodicidade semestral e será publicada no formato PDF, online, nas redes sociais.
Esperamos que todos possam desfrutar deste espaço de divulgação, debate técnico e troca de experiências sobre pastagens naturais e cultivadas, sistemas integrados bem como a pecuária sustentável com base em pasto. Contamos
com a colaboração de todos os amigos e colegas com textos técnicos, relatos práticos de campo e informações. Fiquem à vontade para apontar sugestões e/ou
melhorias. Desejamos uma ótima leitura a todos!
Marcelo Benevenga Sarmento
E-mail: marcelobs05@hotmail.com
Editor
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Vale a pena adubar o campo nativo?
Carlos Nabinger

Eng. Agr., Dr., Prof. Titular,
Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da UFRGS.
E-mail: nabinger@ufrgs.br

Introdução
A produção de pasto é consequência da temperatura ambiente e da radiação solar a que estão
expostas as plantas, mas o potencial produtivo determinado por estas “ofertas não manejáveis” do
meio ambiente, geralmente está limitado pela disponibilidade nutrientes no solo e água, estes sim, fatores manejáveis pelo homem. A remoção de parte
desta limitação através do uso de insumos como, por
exemplo, fertilizantes ou irrigação, depende da potencialidade permitida pelo clima - fundamentalmente:
temperatura e radiação solar no caso da irrigação e
do regime de chuvas quando não irrigado - e, é claro,
da relação custo-benefício. O custo dificilmente pode
ser muito alterado para um dado nível de insumos e
por isso devemos concentrar os esforços em maximizar os benefícios, isto é, otimizar a produção animal
– que é quem paga conta - através da colheita adequada da forragem adicional produzida, via controle
da oferta de forragem, ou seja, correto ajuste da carga animal. Além disso, a eficiência da performance
animal, envolve ainda, genética e sanidade.
Quando a fertilidade do solo é baixa, o uso
de fertilizantes complementa os efeitos benéficos
do manejo adequado do campo nativo. Entretanto,
a intensidade de resposta dependerá fundamentalmente das espécies predominantes em cada local/
potreiro. Onde existem boas espécies forrageiras a
resposta será melhor e mais rápida. A composição de
espécies da pastagem natural é fortemente determinada pelo clima e solo, mas essa composição botânica pode ser alterada pelo uso de fertilizantes. O uso
de potássio e fósforo, em geral, eleva a porcentagem
de leguminosas nativas e é imprescindível quando
se quer sobressemear leguminosas cultivadas como
trevos e cornichões. O nitrogênio proporciona maior
participação das gramíneas em detrimento das leguminosas, mas é essencial para maior produção de

4

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 05

matéria seca. Aplicações anuais de fósforo podem
permitir um acúmulo de fertilidade, por elevação do
teor de fósforo no solo. Em geral, são necessários alguns anos para que os efeitos dos fertilizantes sobre os campos se evidenciem, especialmente no que
se refere à aplicação de fósforo e à modificação na
composição botânica. No entanto, nas condições do
RS, estas respostas têm sido surpreendentemente
rápidas e consistentes.
Sabe-se, no entanto, que as respostas são
extremamente variáveis, conforme a composição botânica atual, o tipo de solo, as particularidades climáticas, o tipo de fertilizante, além das múltiplas interações com o manejo pré e pós-adubação, espécie
e categoria de animais, etc. Por estas razões, muita
informação básica ainda é necessária para que se
possa recomendar e predizer com segurança os efeitos da adubação nas pastagens naturais, no que se
refere a mudanças na composição botânica, produção total e estacional, além de variações no valor nutritivo. A partir do conhecimento destes efeitos é que
se poderá analisar adequadamente a economicidade
do processo. É importante salientar que as análises
de custo devem levar em conta a preservação de recursos genéticos extremamente valiosos que são as
espécies nativas dos campos. Nesse sentido, é importante considerar a possibilidade de efeitos negativos da adubação sobre a biodiversidade, que alguns
resultados de pesquisa recentes têm demonstrado,
como veremos adiante.
Alguns resultados experimentais
As pastagens naturais de nossa região são
ecossistemas em que a maioria dos solos são ácidos,
com baixa disponibilidade de nutrientes, notadamente fósforo, o que limita o seu potencial produtivo. Por
isso, muitos resultados de pesquisa e sua aplicação
na prática de produtores nos encorajam a dedicar à
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pastagem nativa a mesma postura, em termos de
adubação, que temos em relação às espécies exóticas que formam as pastagens cultivadas ou mesmo
às lavouras. Ninguém questiona a necessidade de
adubar pastagens de aveia, azevém, trevos, milheto, sorgo, etc., mas muitos questionam a adubação
do campo nativo, esquecendo que as espécies exóticas aqui cultivadas também são espécies nativas
no seu lugar de origem. Será que só as nativas daqui
não respondem a adubo? Esta questão tem sido respondida pela ciência embora ainda sejam necessários mais aprofundamentos, principalmente na ótica
ecossistêmica. Por exemplo, Costa (1997) verificou
que a grama-forquilha (P. notatum) em solo corrigido
e sob irrigação mais a aplicação de cerca de 500 kg
de ureia/ha é capaz de produzir mais de 14 t de MS/
ha/ano, demonstrando um potencial de resposta que
muitas cultivadas não tem. Corrobora este resultado
os trabalhos de Boggiano (não publicado) e Gomes
(2000), os quais obtiveram sobre campo nativo adubado, onde predominava a grama-forquilha, cerca de
700 kg de ganho de peso vivo em 210 dias (Tabela.
1 e Figura 1). Neste trabalho o solo foi corrigido pela
aplicação de 3 t calcário por ha, aplicados em cobertura no outono, e 500 kg de adubo 5-20-20 (N-P-K),
aplicado no início da primavera. Foram comparados
os efeitos adicionais de aplicações de nitrogênio
(zero, 100 kg N/ha ou 200 kg N/ha, metade no início
da primavera e metade no início do verão). O calcário
e o adubo foram aplicados apenas no primeiro ano,
enquanto os tratamentos com nitrogênio foram repetidos durante seis anos.

ca e economicamente, independente da dose de N.
O maior retorno direto do capital foi obtido com a
aplicação de calcário e a correção com fósforo e potássio, sem aplicação de N. A aplicação de 200 kg de
N aumentou a margem bruta e a eficiência de conversão do N em produto animal. Naturalmente esses
cálculos devem ser refeitos a cada safra, em função
das variações de preço tanto dos insumos (adubos,
diesel, mão-de-obra, etc.) como do produto (terneiro,
boi gordo, novilha prenhe, etc.).
Vale ainda ressaltar que os dados apresentados na tabela acima referem-se a apenas 210 dias,
pois por problemas metodológicos, não foram avaliadas as produções de inverno, o que significa dizer que
ainda poder-se-ia somar os ganhos ou a mantença
obtida durante o inverno. Cabe ademais lembrar que
campos melhores do que os da Depressão Central
existem e que as respostas passíveis de serem obtidas com pastagens onde predominam espécies
como Paspalum dilatatum (capim-melador), P. pauciciliatum (melador-rasteiro), Mnesithea selloana (cola-de-lagarto), Axonopus affinis (grama tapete) além
de espécies de inverno como as brizas, cevadilhas e
flechilhas, podem ser ainda mais impactantes.

A

Tabela 1. Carga animal e ganho de peso vivo por área no primeiro e segundo anos (Boggiano, 1996/7, não publicado) e no
terceiro ano (Gomes 2000) em função de níveis de adubação
nitrogenada na pastagem nativa adubada. Médias de 210 dias
em cada ano. EA/UFRGS.

B
Uma análise bioeconômica do terceiro ano do
experimento foi realizada por Santos et al. (2008),
demonstrando que o investimento foi viável biológi-

Figura 1. A: Acima, aspecto do campo sobressemeado com azevém aos
15 dias antes da entrada dos animais. No primeiro plano o tratamento
com 200 kg de N/ha e na sequência o tratamento com 100 kg N/ha
(50 % aplicados até o momento da foto). B: Novilhos na mesma área
em meados-final de outubro. EEA UFRGS, Depressão Central do RS.
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Trabalhando na região
da Campanha Sudoeste do RS,
Ferreira et al. (2011b) atestam
a excepcional qualidade da pastagem natural sobre solo negro
profundo (Vertissolo Ebânico
Órtico Chernossólico) típico da
região, ao submeter a mesma
à adubação (PNA = 200 kg de
DAP no início de outono, mais 90

kg N/ha no início da primavera)
ou essa mesma adubação mais
sobressemeadura de azevém
(PNM). Estes tratamentos foram
comparados à pastagem natural
(PN) sem aplicação de qualquer
insumo, o que propiciou, no período de recria (do desmame aos
18 meses), as respostas apresentadas na Tabela 2 e Figura

2. Salienta-se que os resultados
foram obtidos num ano onde foram registradas 38 geadas entre
maio e setembro e seca no verão.
Ressalte-se a excepcional qualidade desses campos, permitindo que os novilhos alcançassem
357 kg em aos 18 meses de idade sem o uso de qualquer insumo.

Tabela 2. Efeito dos tratamentos impostos ao campo nativo na região da Campanha do RS sobre
o ganho médio diário (GMD) no período de recria e o peso individual dos novilhos aos 18 meses.

A evolução de peso durante a recria apresentou uma
tendência de crescimento semelhante entre os tratamentos. Entretanto, a magnitude ou grandeza dos valores desta curva é
influenciada pelo tipo de tratamento empregado na pastagem.
Merece destaque a evolução de

peso dos animais mantidos no
PNA, onde a curva praticamente
se manteve linear até o início do
verão. Além disso, foi o único tratamento que praticamente manteve o peso entre os meses de
janeiro a março (período de estiagem). Vale salientar que a adubação com N e P (DAP) incrementou

sensivelmente a participação de
espécies nativas hibernais, dentre
as quais ressaltamos a flechilha
(Stipa setigera), a cevadilha (Bromus catharticus), as brizas (Chascolitrum spp.) e as leguminosas,
babosinha (Adesmia bicolor) e
trevo do campo (Trifolium polymorphum).

Figura 2. Evolução do peso vivo até os 20 meses de idade de terneiros recriados em pastagem natural (PN), pastagem natural
melhorada (PNM) ou pastagem natural adubada (PA), na região da Campanha do RS.
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Resultados semelhantes,
mas com fêmeas Brangus em recria, foram obtidos por Genro et
al. (2006) na região de Bagé. A
pastagem natural (PN) foi comparada com pastagem natural diferida mais sal proteinado (PNS)
e com pastagem natural adubada e sobre-semeada com azevém, trevo-vermelho e cornichão
(PNM). Os GMD (ganho médio diário) obtidos proporcionaram em
PNM, peso vivo final (novembro)
de 342,3 kg. O peso mínimo recomendado para o primeiro acasalamento de novilhas cruzadas
com Bos indicus é de 65 % do peso
adulto, considerando 450 kg no
rebanho utilizado. Com GMD de
0,652 kg/animal/dia, no final do

período experimental, as novilhas
apresentaram 76 % do peso adulto em PNM e 67 % em PN com
média de 24 meses de idade. Isto
atesta a possibilidade de entoure aos dois anos sobre pastagem
natural mesmo sem qualquer insumo, mas com uma resposta
ainda mais positiva quando esta
pastagem é adubada e sobressemeada com espécies cultivadas
hibernais.
Brambilla et al. (2012)
avaliaram o efeito de 40, 90 ou
140 kg N/ha/ano aplicados em
campo nativo da Depressão Central do RS sobressemeado com
azevém, sobre o desempenho de
terneiros no período inverno-primavera em dois anos consecu-

tivos. Cabe salientar que o solo
havia sido previamente corrigido
com calcário, P e K, apresentando níveis satisfatórios de pH e
de bases trocáveis. Em ambos os
anos, se observou resposta linear da produção de forragem ao
incremento na dose de N aplicada, (Figura 3). Isso se deveu basicamente à resposta do azevém,
embora ao final do período (outubro) houvesse também resposta
das espécies nativas. De qualquer
forma, os dados demonstram um
acréscimo de cerca de 15 e 19
kg de matéria seca por kilograma
adicional de N aplicado e que a
maior dose aplicada ainda não
permitiu atingir o potencial de
resposta.

Figura 3. Produção total de forragem (FM) acumulada no período experimental (95 dias), do campo nativo sobressemeado com
azevém e adubado com doses crescentes de nitrogênio (Levels of N) em dois anos subsequentes (Brambilla et al., 2012).

Os efeitos sobre a produção animal no período avaliado
(cerca de 95 dias) podem ser observados na Figura 4. Consequência direta da maior produção de
forragem, a capacidade de suporte
(SR) mais do que triplicou na dose

maior passando de cerca de
300 kg de peso vivo por ha para
mais de 1000 kg. Isso permitiu
uma produção de peso vivo da ordem de 480 kg num período de 95
dias. Mas também houve melhoria
na dieta animal com o incremento

na participação do azevém, permitindo passar de 0,497 kg PV/cab/
dia com 40 kg de N para 0,697
kg PV/cab/dia no primeiro ano. Ou
seja, tanto a carga animal como o
desempenho individual foram beneficiados.
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Figura 4. Ganho por área (GA) e taxa de lotação (SR) de terneiros em campo nativo sobressemeado com azevém e adubado com
doses crescentes de nitrogênio (Levels of N) (Brambilla et al., 2012).

Os resultados de Gomes
(1996) também são uma cabal
demonstração da resposta positiva do campo nativo à fertilização.
Neste trabalho, ressaltou-se especialmente a possibilidade de aumento da proporção de leguminosas na pastagem nativa, de menos
de 1 % para cerca de 24 %, quando
o solo foi corrigido com calcário e
altas doses de adubação principalmente fosfatada. Isso certamente implica num subsequente
aumento da disponibilidade de
nitrogênio nas pastagens, através
da fixação biológica associada às
leguminosas, além da melhoria
na qualidade da dieta animal. O
trabalho, no entanto, não analisa
o efeito sobre a riqueza específica
total, que certamente foi afetada
negativamente.
Trazendo um pouco para
a prática, considero importantes
os resultados do produtor Adauto
Loureiro de Souza, de Lavras do
Sul, o qual tem apresentado sua
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experiência, que já vem da geração anterior, com melhoramento
de campo nativo em vários diasde-campo e que reproduzo aqui
resumidamente. A propriedade
pratica ciclo completo, complementado com compra eventual de
animais para recria. Pouco mais
de 20 % da área pastoril composta exclusivamente de campo nativo é melhorada por fertilização
e sobressemeadura de azevém.
A maioria da área melhorada não
tem recebido calcário e a adubação anual utilizada é de 100kg de
27-27-00 em abril mais 100kg
de ureia em final de julho/início de
agosto, totalizando então 72kg de
N e 27 kg de P2O5 anualmente.
A semeadura do azevém é feita
apenas no primeiro ano. Nos anos
seguintes a permanência do azevém é garantida pela ressemeadura que ocorre no diferimento de
final de primavera-início de verão.
Essas áreas são utilizadas prioritariamente com terneiras, novi-
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lhas e vacas primíparas, embora
também possam ser utilizadas na
terminação de novilhos. Os ganhos
de peso vivo se situam em torno
280 kg/ha em áreas de primeiro
ano de melhoramento e em 440
kg/ha em áreas consolidadas (segundo ano em diante. No contexto
atual é necessário refazer os cálculos, mas no ano passado o custo
foi estimado em cerca de 150 kg
de peso vivo.
Portanto, fica claro que a
adubação do campo nativo possibilita respostas produtivas imediatas, embora, como em qualquer
outra cultura, a resposta econômica dependa da relação custos
-benefícios. Não apresentamos
qualquer simulação nesse artigo,
dada a atual alta descontrolada
dos insumos por conta do conflito europeu. Mas, os resultados de
produtividade animal aqui apresentados permitem que os interessados possam fazer algumas
simulações.

Matéria de Capa

Finalmente, é importante
salientar que o rateio dos custos da adubação deve ser aplicado sobre todo o sistema e não
apenas na área adubada e com
o rendimento nela obtido. Por
exemplo, num sistema de ciclo
completo, as áreas adubadas ou
melhoradas por sobressemeadura
ocupando cerca de 20 % da área
pastoril poderão ser utilizadas inicialmente com terneiros(as) desmamados(as) até julho/agosto
e, a partir daí com as novilhas a
serem entouradas ao final da primavera e/ou com novilhos em terminação. Além do benefício direto
às categorias envolvidas, estas
áreas também funcionam como
elemento regulador do ajuste de
carga em todo o restante da propriedade, devido a sua alta capacidade de suporte, facilitando
enormemente esta questão.
No entanto, deve se ter
atenção ao potencial efeito de
longo prazo de tais aplicações
sobre a composição florística do
campo. Por exemplo, Cecagno et
al. (2017) concordam que o N e
sobressemeadura de azevém é

indispensável para aumentos
substanciais de produtividade
nos campos do bioma Pampa,
mas alertam para o efeito sobre
a dinâmica do carbono no solo e
a acidificação do solo sob doses
muito elevadas de N. Aplicações
até 100 kg de N parecem contribuir para aumentar biomassa e a
atividade microbiana levando a
uma melhor reciclagem de N no
sistema.
Na mesma linha da precaução com o uso de níveis elevados de adubação mineral, Jaurena et al. (2016) demonstram, com
base em ensaio de longa duração
(14 anos), o efeito negativo da
adubação fosfatada juntamente
com a sobressemeadura de leguminosas, sobre a riqueza de espécies, conforme se observa nas Figuras 5 e 6. Em que pese o ganho
de produtividade, houve perda de
diversidade, pois muitas espécies
nativas foram suprimidas e houve
substituição por exóticas como a
grama paulista ou gramilla (Cynodon dactylon) e azevém. Esse
efeito sobre a riqueza em espécies esteve altamente relaciona-

do ao conteúdo de fosforo acumulado no solo, como demonstra
a Figura 5. Conforme os autores,
nem os mecanismos ecofisiológicos envolvidos e tampouco como
essa resposta pode ser afetada
pelo manejo do pastejo são bem
conhecidos, necessitando mais investigação. De qualquer maneira,
os autores recomendam (1) maior
precaução com o uso de doses
elevadas de fósforo e (2) análises
de solo relativamente frequentes
para avaliar o nível de P acumulado, de modo a evitar gastos
desnecessários e evitar perdas de
diversidade, que ensejariam a entrada de plantas oportunistas.
Em concordância com os
autores supracitados e também
com diversos autores europeus e
australianos, Pañella et al. (2020)
igualmente relatam diminuição
da riqueza de nativas e aumento de espécies exóticas com alta
adubação fosfatada e igualmente
concluem sobre a necessidade de
mais estudos em busca de estratégias de adubação que permitam
melhorar a produtividade sem
comprometer a biodiversidade.

Figura 5. Efeito dos tratamentos (NG = pastagem natural; LP = baixo nível de fósforo aplicado; HP = alto nível de fósforo aplicado) sobre
(a) índice de diversidade de Shanon-Weaver; (b)
riqueza total de espécies); (c) riqueza de espécies nativas e (d) riqueza de gramíneas nativas
(Jaurena et al., 2016).
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Figura 6. Efeito do total de P extraível
acumulado no solo sobre a riqueza de
espécies em campo nativo após 13 anos
de aplicação de um nível moderado (MP)
ou alto (HP) de fósforo e no solo sem
aplicação de fósforo (NG) (Jaurena et al.,
2016).

Outras alternativas para aumentar a produtividade conservando a biodiversidade e
os serviços ecossistêmicos
associados
Os resultados acima apresentados referem-se apenas ao
uso de adubos químicos. Alguns
elementos químicos essenciais
às plantas, comumente adicionados como fertilizantes, quando em
excesso no solo, podem causar
impactos ambientais, além dos
efeitos já mencionados sobre a
biodiversidade florística. Em solos
agrícolas, o N e o P são os nutrientes que mais preocupam em termos ambientais, seguidos do Cu
e do Zn, enquanto o excesso dos
demais nutrientes (K, Ca, Mg, S,
Fe, Mn, Cl, Mo e B) geralmente, é
menos provável e/ou tem efeitos
menos impactantes ao ambiente. Outros metais não nutrientes,
conhecidos por elementos traços
são considerados tóxicos e podem ser adicionados ao solo com

10

a aplicação de fertilizantes, corretivos e resíduos orgânicos. Os impactos ambientais podem ocorrer
in loco, ou seja, no solo adubado
ou corrigido com estes insumos,
como também podem ocorrer em
decorrência da transferência dos
nutrientes para outros ambientes,
como os aquáticos, a atmosfera
ou na cadeia trófica. Assim, a utilização destes insumos deve ser
feita de maneira racional, evitando excessos desnecessários, mas
sobretudo buscando sucedâneos
orgânicos e até mesmo minerais
desde que naturais como os pós
de rocha.
Muitos materiais orgânicos
podem ser utilizados como adubo.
Os estercos ou dejetos de animais,
os resíduos culturais pós-colheita
constituem as principais fontes de
adubos orgânicos disponíveis para
aplicação em cobertura no campo.
O lodo de esgoto, o composto de
lixo urbano e alguns resíduos de
agroindústrias também podem ser
empregados como fontes de nu-
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trientes, desde que sua aplicação
atenda as normas de segurança
sanitária e ambiental e legislação
específica, visando a preservação
da qualidade do solo e dos mananciais hídricos. Alguns resultados de pesquisa existem, mas é
preciso ampliar o escopo da pesquisa, focando sobretudo nos seus
efeitos sobre a microbiota do solo.
O pó de rocha é um insumo
autorizado pelo MAPA para uso na
agricultura, inclusive na agricultura
orgânica, sendo classificado como
“remineralizador”, desde que os
teores de metais pesados não ultrapassem os níveis máximos regulamentados pelo MAPA e atenda garantias mínimas em termos
de granulometria e algumas características químicas. Associado à
adubação orgânica pode resultar
em efeitos altamente positivos.
Não entraremos na discussão sobre essa importante
possibilidade de substituição dos
fertilizantes minerais, que deve
ser tema para um artigo exclusivo
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num próximo número dessa revista, dado a importância que representa a vida microbiana do solo,
como bem aquilatam os trabalhos
de Grant et al. (2005) no Canadá
e Marques et al. (2017) em nossas condições, apenas para citar
alguns. Ambos os autores enfatizam a importância dos fungos micorrízicos associados às espécies
da flora nativa e sua relação com
adubação fosfatada, bem como as
diferenças entre espécies de plantas. O restabelecimento da biodiversidade microbiana do solo e os
reflexos nas propriedades físicas,
químicas e biológicas revertem
em melhoria da saúde vegetal e o
ganho de produtividade será consequência. Outro ponto que pesa
muito a favor da adubação biológica é a redução de custos ao produtor e a menor dependência das
importações, tornando a prática
pecuária, sobretudo sobre campo
nativo ainda mais sustentável.
Conclusões
A biodiversidade contida
nos ecossistemas naturais preservados ou conservados como
os nossos campos, é a maneira
mais eficiente de manter os serviços ecossistêmicos tão necessários à humanidade e assim fazer
face ou mesmo ajudar a reverter
a atual ameaça representada pela
mudança climática já em curso. A
pecuária é necessária à manutenção dos campos pois a sua co-evolução com o pastejo desde eras
anteriores (mega-fauna) determina sua necessária co-existência e
não sua “supressão” como querem
fazer crer alguns legisladores.

A adubação do campo nativo é uma ferramenta essencial
para aumentar o retorno econômico da pecuária baseada no campo
nativo. Desta forma será possível
conservar o que ainda resta desse formidável recurso. O possível
efeito negativo da adubação, sobretudo associada à sobressemeadura de leguminosas devido à
diminuição da biodiversidade florística segundo alguns trabalhos
acima referidos, depende de inúmeros fatores. Entre outros, o tipo
de fertilizante empregado, o tipo
de solo e o manejo do pastoreio.
Precaução é necessária conforme
já relatado, mas o certo é que se
for aplicada apenas numa parte
do total do campo, esses possíveis efeitos deletérios podem ser
largamente compensados pelo
adequado manejo e conservação
do restante da área, que atuará como mitigadora de qualquer
possível efeito negativo. Além do
mais, certamente tornará o sistema muito mais viável economicamente. Podemos afirmar que, com
o uso dessa ferramenta é possível
obter excelentes índices produtivos e econômicos, preservando
a biodiversidade e garantindo os
serviços ambientais tais como a
conservação dos recursos hídricos,
manutenção de polinizadores, disponibilidade de recursos genéticos
e a qualidade do ar e das águas.
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“Sempre procuro refletir e analisar com um
olhar crítico os assuntos que me interessam. Os
campos nativos do Pampa são um tema que muito me atrai tanto na atividade científica quanto por
gosto pessoal, afinal cresci nesse ambiente diverso
e cheio de significados”. Essas linhas que apresento
agora foram escritas em 2017, fruto de reflexões e
pesquisas acerca de um termo que não me soava
bem, o “melhoramento de campo nativo”. Agora, resolvi compartilhar com mais pessoas essa reflexão
tentando contribuir no assunto.
O “melhoramento de campo nativo” leia-se
adubação e introdução de espécies exóticas como o
azevém, tem sido difundido por técnicos de campo
como uma das soluções para a pecuária em campo
nativo. Com essas reflexões quero alertar que essas
práticas não devem ser encaradas como a solução
para todos os problemas, não devem ser feitas em
toda a área de uma propriedade rural e que a utilização da palavra “melhoramento” não é adequada
por ser generalista e pouco representativa.
Obviamente que eu entendo que a linguagem técnica é diferente da científica no entanto,
elas devem ter um certo alinhamento e ao final
passarem a mesma mensagem. Partindo então da
palavra “melhoramento” que é o centro da minha
crítica, a mesma é definida de acordo com o Dicionário Michaelis como: 1. Ato ou efeito de melhorar(se); melhora. 2. Transição e mudança para melhor
estado ou condição; benefício, benfeitoria, melhora,
melhoria. 3. Movimento de progresso e desenvolvimento; avanço. Já o “melhoramento de campo nativo” tem sido tratado como a utilização das práticas
de adubação e introdução de espécies exóticas de
inverno como o azevém visando aumentar o desem-
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penho animal em campo nativo. Mas afinal, o que
há de errado nisso e porquê a utilização do termo
“melhoramento de campo nativo” é incorreta?
Primeiro que é muita soberba nossa achar
que estamos melhorando algo na natureza. Quem
somos nós, humanos, para melhorar ou corrigir a
própria natureza? Somos mais um importante elo
desse complexo sistema que precisamos entender
antes de tudo.
Segundo, que o “melhoramento de campo
nativo” pela adubação e introdução de espécies
melhora um tipo de serviços ecossistêmico que é o
serviço de provisão. Aqui permitam-me um aparte:
“Os campos nativos do nosso bioma Pampa cumprem várias funções e fornecem muitos serviços
ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos podem
ser definidos como os benefícios que a humanidade
pode obter (desde os indivíduos às populações) do
funcionamento do ecossistema. Assim, o conceito
de serviços ecossistêmicos estabelece uma ligação
entre biodiversidade, funcionamento do ecossistema e bem-estar humano. Dessa forma, os serviços
ecossistêmicos são classificados de acordo com a
sua natureza, sendo separados em quatro categorias distintas: serviços de provisão; serviços de regulação; serviços culturais e serviços de suporte. Cada
categoria inclui uma série de aspectos importantes
e pode ser consultada no Millennium Ecosystem Assessment”. Apenas fiz esse aparte para que o leitor
entenda a amplitude dos serviços ecossistêmicos. E
nesse contexto, o “melhoramento” de campo nativo
pela adubação e introdução de espécies melhora
apenas um tipo de serviço ecossistêmico que é o
serviço de provisão, ou seja, que são os produtos
obtidos da natureza que são diretamente colhidos
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e comercializados. No entanto, a
adubação e a introdução de espécies exóticas de plantas podem
ter impactos negativos como a
redução na diversidade de plantas, redução na resiliência do ambiente observada em situações
adversas como em períodos de
secas, alteração do habitat de
fauna silvestre, entre outros. Então como podemos chamar de
“melhoramento” algo que melhora apenas um serviço ecossistêmico? Não é adequado.
Também quero ressaltar
que não sou contra essas práticas
nem quero que toda a metade sul
do Rio Grande do Sul volte a ser
campo nativo. Precisamos de lavouras, pastagens cultivadas e
outros usos da terra, assim como
de áreas com introdução de espécies e adubação, mas também
precisamos conservar os campos
em seu estado mais próximo ao
natural. Assim, eu faço o alerta de
que é possível ter esses dois arranjos trabalhando juntos, como
áreas conservadas de campo e
parcelas com pastagens cultivadas ou mesmo introdução de
espécies na vegetação nativa. O
que é perigoso é fazer essas alterações em toda a área de uma
propriedade, e é perigoso tanto
do ponto de vista ecossistêmico
quanto econômico.
Há um tempo atrás escrevi com colegas uma síntese sobre
a adubação de campos nativos
onde já alertávamos para isso.
Algumas experiências mostraram
que, em anos de eventos meteorológicos extremos como em
secas prolongadas, essas áreas

“resistiram” menos prejudicando a produção animal. Isso se
deve ao fato de que a rusticidade e resiliência do campo nativo
são frutos dessa diversidade de
espécies, onde temos espécies
tidas como mais grosseiras, as
populares macegas que são conservadoras de recursos e as espécies mais rasteiras que são as
que respondem mais à adubação
e podem ser classificadas como
utilizadoras de recursos. Em um
cenário de adubações frequentes essas espécies utilizadoras
de recursos competem com as
conservadoras de recursos e vão
substituindo essas últimas. Isso
inicialmente, proporciona maior
produção animal; visa aumento
de carga animal, mas em longo
prazo pode se tornar esse problema que mencionei anteriormente,
ainda mais na era das mudanças
climáticas. Sem falar nos outros
serviços ecossistêmicos que são
cumpridos unicamente quando se
tem essa elevada diversidade de
espécies. Ah! E antes que alguém
diga que as “macegas” são um
problema e que os animais não
comem já aviso que comem sim
e são importantes mas, isso é assunto para outro texto.
Como um cientista que
estuda os campos, a nossa diretriz deve ser a literatura científica
mundial. Quem pesquisar “native grassland improvement” nas
bases científicas não encontrará
muitos trabalhos. Os poucos trabalhos encontrados não se referem especificamente a “melhorar”
por meio de adubação e introdução de espécies.

Finalmente, ainda como
cientista, a nossa visão deve ser
holística, incluindo um entendimento ecológico e agronômico
para manejar esse recurso natural tão importante que são os
campos nativos e que cumprem
vários serviços ecossistêmicos.
Nosso papel é projetar estratégias sustentáveis e eficientes
para manejar esses ecossistemas
pastoris visando melhorar não só
um, mas múltiplos serviços ecossistêmicos que são fornecidos por
esse ambiente heterogêneo. Sim,
a natureza é heterogênea, temos
que entender isso e manejar da
melhor maneira possível e não
utilizar uma visão simplista que
tente eliminar a heterogeneidade. Dessa forma, eu julgo que o
termo “melhoramento” é incorreto para definir as práticas de adubação e introdução de espécies
por não abarcar a amplitude do
funcionamento desse ecossistema. Mas a simples utilização do
termo é o menor dos problemas,
mais grave é a utilização indiscriminada dessas práticas ou mesmo a substituição também indiscriminada dos nossos campos
do Pampa por outros usos. Que
tenhamos espaço para as lavouras, para as pastagens cultivadas
mas que também tenhamos espaço para nossos campos nativos
conservados em seu estado mais
próximo ao natural com a pecuária (que forjou tanto de nossa cultura) e fornecendo em sua multifuncionalidade esses serviços
ecossistêmicos que beneficiam
toda a humanidade.
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A

s mudanças conjunturais na matriz de
uso do solo no Brasil e, em especial, no
RS, advindas da maior participação dos
cultivos agrícolas em terras de pecuária,
vêm produzindo modificações nos processos produtivos que atingem suas estruturas muito além
do que seus eventos pontuais. Estes novos arranjos produtivos são consequências de uma pressão
econômica que todo o pecuarista está subordinado
e, frente às oportunidades de melhorar a renda,
torna-se mais sensível em alterar sua forma de
produzir. Estas alterações, em menor escala, já são
conhecidas nos sistemas de recria e engorda, pois
desde a década de 80 já havia cultivos de arroz
ou soja e uma integração com a pecuária, portanto, o termo ILP (Integração Lavoura Pecuária) têm,
no mínimo, 40 anos. No entanto, na última década
e no que vem pela frente, essas transformações
das propriedades rurais conduziram a um binômio
- agricultura + gado; vale dizer, antes era gado +
agricultura. Na realidade, seus impactos têm maior
capacidade de gerar mudanças estruturais nos sistemas de cria do que na recria e engorda. Portanto,
cabem aqui alguns apontamentos e reflexões sobre o que está acontecendo e o que poderá acontecer na produção de terneiros no Pampa.
A organização de um sistema especializado
na cria está estruturada seguindo princípios rigorosos e que estão fundamentados em uma época de
acasalamento, parição e desmama. Os processos,
que constituem a maneira do como fazer, têm um
conceito primordial: a eficiência e a produtividade
da cria são determinadas pela taxa de desmama e
pelo peso dos terneiros desmamados. Estas duas
variáveis, por sua vez, estão intrinsicamente associadas com o nível alimentar da vaca, principal
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item do custo na produção. Assim, parece simples
a equação: basta alcançar às vacas um bom nível alimentar, o ano todo, e está assegurada a
alta prenhez e boa desmama. No entanto, isto é
uma utopia, pois existem restrições econômicas
e climáticas nesta equação que restringem manter uma vaca em elevado sistema nutricional de
forma permanente. Por essa razão, a estação de
acasalamento e parição, nas mais diversas regiões
do mundo, segue uma lógica – coincidir o período
de maiores exigências nutricionais da vaca com o
de maior oferta de nutrientes. Dessa forma, definese o período de acasalamento em cada sistema,
regra geral: o período do pós-parto, 60 dias depois da parição, quando há um incremento de
até 40 % na demanda forrageira pela vaca, deve
ocorrer naquele período/estação do ano de maior
disponibilidade de pasto.
As implicações da definição de uma estação de monta produzem efeitos sobre a necessidade de mão de obra especializada na parição, pois a
recorrida dos campos e o monitoramento dos pastos são mais intensos. Portanto, esse cuidado está
previsto aproximadamente 300 dias antes, quando
foi escolhida a estação reprodutiva. Além disso, a
estação de nascimentos afeta diretamente a época de desmama e a necessidade de alimentos para
os terneiros no pós-desmame. Do mesmo modo,
todo o planejamento sanitário do rebanho, como
vacinações, controle de endo e ectoparasitas e
ainda a incidência de algumas enfermidades, vincula-se com o momento que os terneiros nascerão.
Porém, as implicações não param por aí, as práticas de manejo, como castração, amochamento,
suplementações, a seleção e, finalmente, a comercialização, também são dependentes. Tudo isto foi
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contextualizado sobre o principal
produto da cria – o terneiro, mas
não podemos desconsiderar que
a vaca de descarte, oriunda deste sistema, que também carrega
os efeitos da temporada de acasalamento, pois esta determina
o diagnóstico da gestação, base
para a seleção das matrizes pós
-período reprodutivo. Então, o
sistema de terminação das matrizes descartadas e a sua comercialização também está intrinsicamente associado com a
época de monta. Por fim, todas
essas implicações determinarão
o fluxo de receitas da empresa.
Nesta linha, também será verdadeiro afirmar que a demanda
por touros, suas aquisições e até
mesmo a comercialização, poderá sair do eixo tradicional de
primavera, migrando mais para o
final do inverno.
A partir das premissas
aqui contextualizadas e seguindo sempre o princípio oferta e
demanda de forragem/nutrientes, a nova organização produtiva da cria, vinculada a maior

oferta de pasto de boa qualidade no final de outono/inverno,
forçou ao pecuarista a intervir na
estação reprodutiva tradicional,
geralmente saindo dos clássicos
meses de novembro a fevereiro,
antecipando para o inverno/primavera (Figuras 1, 2 e 3).
Há alguns anos já se nota
uma iniciativa muito modesta de
antecipação natural dos períodos de acasalamento, decorrentes de dois eventos importantes,
o primeiro, a possibilidade de indução de cios, por meio de IATF
(Inseminação Artificial em Tempo
Fixo), especialmente em novilhas
que já estavam com peso mínimo em setembro/outubro, e o segundo direcionador, a tentativa
de fugir das altas temperaturas
de meados de dezembro e janeiro, esta intervenção pressupôs a
maior oferta de forragem já no
final de inverno e início da primavera, mas foi sendo contornada
pelos pecuaristas, geralmente
com alguma área de pastagem
em restevas de soja (Figura
2). Numa situação totalmente

oposta, em particular naqueles
pecuaristas que a soja tem uma
grande participação na fazenda
e que optaram por continuarem
na cria, a realidade forrageira
mudou substancialmente. O resultado foi acasalar suas matrizes cada vez mais cedo, dando
origem a chamada temporada
invertida (Figura 3). No primeiro e no segundo casos, os resultados foram animadores em
termos da repetição de prenhez
comparada à estação tradicional, de novembro a final de janeiro e na qualidade dos terneiros.
Pois, devido ao fato deles nascerem em meses de temperaturas
mais baixas, menor incidência de
doenças e ainda maior produção
de leite pela mãe, houve uma
quebra de paradigma para os
pecuaristas adotarem essa temporada de monta. Além desses
aspectos, esses terneiros chegaram ao desmame mais pesados
e fora da safra, o que ocasionou
um outro mercado e com remunerações diferenciadas.

Figura 1. Época de acasalamento e parição usual nos
sistemas de cria, com base a
pasto natural no RS.
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Opinião

Figura 2. Época de acasalamento e parição conduzidas
por sistemas de cria e que
já dispõem de pastagens
de inverno, parcialmente
integrados com o cultivo da
soja.

Figura 3. Época de acasalamento, denominada invertida, pois é realizada
no inverno, conduzidas por
sistemas de cria e que já
dispõem de pastagens de
inverno, totalmente integrados com o cultivo da
soja.

Considerações finais
Todas essas estratégias
puxadas pela integração com a
lavoura de soja, estão provocando o que denominamos de mudanças estruturais na cria, em
particular naquelas regiões com
algum potencial agrícola e que
continuam mantendo a cria como
sistema de base. Esses eventos
não serão generalizados em todo
o RS, pois ainda existirá muita
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atividade de cria nas regiões de
solos mais limitados, portanto,
com a estação de acasalamento tradicional, mas certamente
os sistemas com as duas novas
estações reprodutivas entregarão
para o mercado um terneiro mais
pesado e noutra época do ano, já
iniciando essa comercialização a
partir de dezembro. Os sinais do
aumento de produtividade na cria
já começam a ser percebidos pelo
aumento do número de terneiros
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produzidos no RS. Por fim, cabe
salientar que os efeitos sistêmicos de tudo isso ainda precisam
ser estudados com mais profundidade e o NESPro, neste momento, dá início a uma série de
estudos para avaliar o impacto
na produtividade, na organização
da cadeia produtiva, no mercado
de terneiros, na comercialização
de insumos e na disponibilidade
de gado gordo para o abate, neste novo cenário.

Opinião
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Exportação de bovinos vivos:
uma oportunidade ao pecuarista
entremeada por polêmicas
Brunele Weber Chaves

Médica Veterinária, SEAPA,RS. * MSc. Doutoranda pela UFSM.
Docente na Urcamp, São Gabriel.
E-mail: brunele-chaves@seapi.rs.gov.b

Q

uando se fala sobre exportações de animais
vivos, o Brasil é pioneiro
em exportar, principalmente bovinos vivos. Essa prática
surge como alternativa na atividade pecuária e como possibilidade
de escoamento da produção. No
ano de 2019 ficou na 67ª colocação como produto exportado pelo
Brasil e correspondeu a 0,2 % das
exportações.
Os números
De janeiro a outubro de
2019, o estado do Rio Grande do
Sul exportou 123.092 animais,
quase 1 % do rebanho gaúcho, que
é de 12,7 milhões de cabeças. Em
2018, foram embarcados no terminal portuário de Rio Grande 118
mil reses vivas para exportação, o
que corresponde ao embarque de
44,3 mil toneladas de bovinos vivos para o exterior.
Depois de registrar um recorde histórico na exportação de
bovinos vivos em 2018, com uma
carga de 44,3 mil toneladas, e em
2020, responder por 28 % de todos
os bovinos vivos exportados do
País, o Rio Grande do Sul enviou o
único lote de animais vendido internacionalmente em 2021, uma
carga de aproximadamente 11 mil
animais tendo como destino o Egito.
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Segundo informações do
escritório regional de Pelotas, da
Secretaria da Agricultura, Pecuária
e Desenvolvimento Rural (Seapdr),
foram registrados dois pedidos de
quarentena de animais em confinamento em dois Estabelecimentos de Pré-Embarque (EPEs),
localizados nos municípios de Rio
Grande e Cristal. Um pedido foi
para uma reserva de área para 10
mil bovinos e outro, para 11 mil;
no entanto, apenas este de 11 mil
bezerros foi exportado no final de
2021, com destino ao Egito após
cumprimento de quarentena de 21
dias, mais especificamente 11465
terneiros foram embarcados no
navio MV Elevation, pelo Porto de
Rio Grande, com destino ao Egito.
O segundo embarque de terneiros
no Porto de Rio Grande ocorreu em
maio de 2022, foram exportados
5,4 mil machos de até 12 meses,
tendo o Egito como destino.
A temerosa desaceleração
A maré favorável nas exportações teve queda durante a
alavancada dos preços praticados
nas diferentes categorias de bovinos a nível nacional. Em relação
ao Rio Grande do Sul, estado com
representativa participação nas
exportações de bovinos vivos, a
guinada dos preços da arroba do
boi influenciou os preços dos bo-
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vinos de reposição e dos terneiros
(bezerros) no Estado e acabou desestimulando os compradores de
gado vivo este ano, segundo Girlei
Sengik Fonseca, sócio da Sentilena
Agro Industrial, de Cerrito (RS).“O
preço do terneiro girou de R$ 15
a R$ 16 por quilo no início do ano
de 2021. Depois foi a patamares
de R$ 9 a R$ 10 por quilo, abrindo oportunidades de negócios. Em
2018, o ano de maior volume de
gado exportado foi influenciado
por preços de terneiros que variavam de R$ 4,9 a 6,10 o quilo”, diz
Fonseca. (Revista DBO, 2021).
Apesar da grande notícia
da primeira venda de gado vivo
para o recém-aberto mercado do
Vietnã, em 2021, a síndrome de
baixas vendas não pegou apenas
o Rio Grande do Sul, mas também
em todos demais Estados exportadores de animais vivos. O pecuarista gaúcho sofreu o caso mais
drástico, sem qualquer operação
fechada de janeiro a novembro de
2021.
O crescimento constante do mercado de exportação de
animais vivos fez as empresas do
setor aumentarem a infraestrutura. O mercado de exportação de
boi vivo, que vinha se consolidando e teve, em 2018, um dos seus
melhores anos, recuou, em 2021,
para um dos menores patamares
da última década (Figura 1). As ex-
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portações de 2021 renderam apenas US$ 66 milhões ao Brasil, 70
% a menos do que em 2020 e 86 %
abaixo dos valores de 2018, conforme dados da Secex (Secretaria
de Comércio Exterior).

No acumulado de janeiro
a outubro de 2021, as cargas de
bovinos vivos somaram 22,4 mil
toneladas, 77,7 % a menos que no
mesmo período do ano passado,
com 100,4 mil toneladas, segundo

os dados do AgroStat, plataforma
de estatísticas do comércio internacional de commodities agrícolas
do Mapa.

Figura 1 - Toneladas e valores de exportações a nível de Brasil e RS entre 2016 e 2020 (Agrostat).

Procedimentos e exigências
O transporte do gado do
sanitárias
Estabelecimento de Pré-Embarque (EPE) até a Unidade de VigiOs terneiros, todos machos lância Agropecuária (Uvagro) do
não castrados, são de diversas Ministério da Agricultura no porto
propriedades do RS. A quarentena ocorre sob responsabilidade da
é determinada sempre pelo país Secretaria da Agricultura, Pecuária
importador. Assim como o tipo e Desenvolvimento Rural (Seapdr),
de mercadoria: uma raça especí- que acompanha todo o procedifica, peso específico. É um pouco mento, realizando a fiscalização
complexo e demora certo tempo. A sanitária e observância do bem
partir do momento em que os ani- -estar dos animais, desde o perímais chegam ao porto, o Ministé- odo de quarentena até a chegada
rio da Agricultura assume o papel ao Porto de Rio Grande. Em terque até então era cumprido pela mos de responsabilidades legais
Seapdr, observando as condições sobre a fiscalização do processo
dos animais durante o embarque estas são divididas entre o Mino navio que os levará ao destino nistério da Agricultura, Pecuária e
final, no Egito.
Abastecimento e a Seapdr, sendo

o MAPA responsável a partir que
os animais chegam ao porto de
Rio Grande e todos os processos
em diante (condições de embarque, situação do navio, embarque,
documentação de exportação).
E cabe a SEAPDR o acompanhamento dos animais até as propriedades de espera (EPEs), o período
de quarentena (aspectos de bem
estar animal como disponibilidade
de água, comida e possibilidade
de descanso) e todos os procedimentos necessários de acordo
com o acordo estabelecido com o
país importador e ainda o trânsito
até o porto.
O Certificado Zoossanitário
Internacional (CZI) é o documento
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por meio do qual o Serviço Veterinário Oficial Brasileiro, no caso
o MAPA, assegura o cumprimento
das condições sanitárias exigidas
para o trânsito internacional de
animais até o país de destino. As
condições sanitárias podem divergir a fim de atender o que cada
país importador traz em pauta
e ainda podem ir além do que
determina a legislação brasileira através da IN 46/2018. Cada
país importador tem uma pauta
de exigências sanitárias, seja em
relação a status sanitário frente
a determinadas enfermidades, informações sobre ocorrência de determinadas enfermidades nas propriedades de origem, períodos de
carência de medicamentos, entre
outros. No Brasil, o CZI é emitido
pelo Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional). Cabe ao MAPA,
como autoridade sanitária, acertar
os protocolos sanitários com os
países interessados em importar
gado vivo (Agro em dia, 2021).
Uma das principais exigências para exportação de gado vivo
é a quarentena, período em que os
animais ficam no Estabelecimento
de Pré-Embarque (EPE) para serem inspecionados pelo Mapa ou
pelo serviço veterinário estadual,
quando tal atividade é delegada
ao estado. A IN 46 fixou em sete
dias o tempo mínimo de permanência dos animais na quarentena
pré-embarque. Porém, há países
importadores que exigem um período maior, que pode ser de 20
ou 30 dias, ou até mais. O período
de quarentena sempre estará em
acordo com o determinado pelo
país importador através do CZI.
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A polêmica
Com estes dados históricos
recentes, o Rio Grande do Sul provocou a reação de ativistas e parlamentares com a proximidade do
embarque de aproximadamente
20 mil terneiros vivos para o Egito (parte em novembro de 2021 e
parte em maio de 2022). Alegando más práticas relativas a bem
estar animal, estes ativistas monitoram a movimentação de navios
que transportam animais vivos e
acionam o poder judiciário com o
objetivo de suspender os embarques. Desde 2012, quando o ritmo
das exportações acelerou, o Brasil
exportou em média 400 mil bois
vivos por ano, o que tem provocado de forma cada vez mais intensa
as reações por parte das entidades. Entre as alegações colocadas
há menção a duração das viagens
de mais de 20 dias e as condições dos navios, que os animais
viajariam em meio a fezes, urina
e temperaturas elevadas. Além
destas denúncias ainda há a justificativa de que as operações não
geram empregos no Brasil, mas
nos países compradores, onde o
abate é feito. No entanto, tais alegações não encontram base sólida
o que se comprova com nenhum
cancelamento de embarque até o
momento. Há ainda um projeto de
lei em debate no Congresso Nacional que propõe a proibição das
exportações de animais para abate. Se aprovada, a nova lei poderá
impedir as vendas internacionais
de gado vivo. Criadores de bovinos
pedem a rejeição do projeto e o
respeito à liberdade econômica.
Dentro dos debates entre
setores favoráveis e contrários
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ao nicho de exportação de bovinos vivos, aqueles que defendem
a prática trazem como alegação
de que entre as justificativas dos
movimentos contrários estaria o
possível interesse de baratear o
preço da carne bovina no mercado
interno, que seria um movimento
orquestrado por agentes da cadeia com interesse de que os animais não saiam do país, com mais
oferta disponível haveria possibilidade de queda dos preços pagos
aos produtores.
Importância da normatização da atividade
O MAPA, através de Instruções Normativas específicas,
criou as condições legais, de acordo com as normas internacionais,
para impulsionar esse segmento
exportador. Atualmente a legislação vigente é a IN nº 46, publicada
em 2018, com foco em exigências
sanitárias e de bem estar animal
e visando aprimorar ainda mais o
regulamento para exportação de
bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos vivos, destinados ao abate ou
à reprodução.
A partir da normatização
das atividades, há a possibilidade
de aproximação dos países importadores e de atender ao mercado
mundial de comércio de bovinos.
Surgem, assim, os acordos bilaterais com países importadores,
através de atendimento ao que
estes determinam através dos
certificados zoossanitários internacionais. Alguns países com os
quais já foram realizadas tratativas e em alguns casos efetivação de acordo são: Angola, Arábia
Saudita, Argentina, Bolívia, Caza-
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quistão, Emirados Árabes, Egito,
Iraque, Líbano, Jordânia, Paraguai,
Singapura, Turquia, Uruguai e Venezuela.
Quarentena e trânsito internacional
A quarentena começa oficialmente quando o último animal
do lote a ser exportado ingressa
na EPE para cumprimento do prazo estabelecido no acordo sanitário com o país importador. Nesse
período, os animais são submetidos diariamente à inspeção clínica
pelo responsável técnico da empresa exportadora, com a coleta
de amostras para realização de
todos os testes clínicos exigidos
pelo importador. As EPES são fiscalizadas pelos OESAs a fim de
comprovação de atendimento a
legislação sanitária e atendimento a práticas de bem estar animal
(disponibilidade de água, comida,
descanso). O processo só é concluído com o aval do Mapa sobre
o cumprimento destas exigências
estabelecidas no CZI.
Após encerrado o período
de quarentena determinado no CZI
pelo país importador, os animais
são liberados para serem levados
em caminhões ao local de embarque – na maioria das vezes, os
portos de Vila do Conde (PA), de
Rio Grande (RS) e São Sebastião
(SP). Nos portos, o Vigiagro ainda inspeciona o navio para verificar a capacidade de transporte, a
quantidade de água que podem
armazenar, quais as formas de alimentação e de descanso para os
animais. Com a emissão do CZI, a
carga é liberada à viagem.
O transporte dos animais

até o país importador é efetuado
em navios adequados, que obedecem a todos os requisitos internacionais necessários para essa
finalidade. Ao final da viagem, a
empresa exportadora precisa enviar ao MAPA, um relatório sobre
o desembarque dos animais no
destino, incluindo as ocorrências
durante o transporte, informando
aquelas que tenham implicado na
morte ou morbidade de animais e
suas causas. Tais informações são
de extrema importância a fim de
manutenção dos acordos bilaterais e para balizar as exigências
impostas pelos países importadores.
Neste ponto, pós embarque e durante o trânsito transoceânico as avaliações e críticas das
entidades ou organizações que
protestam contra a comercialização de bovinos vivos não são tão
veementes, o que é interessante
de ser visualizado. Os órgãos fiscalizadores, seja MAPA ou os estaduais detém todo o controle do
processo, desde as propriedades
de origem até o desembarque no
país importador, através de legislações apropriadas, mão de obra
capacitada e principalmente responsabilidade compartilhada com
a cadeia produtiva de atender todas as determinações impostas a
fim de que esse nicho de mercado
para a pecuária nacional e gaúcha
seja mantido com sucesso.
Responsabilidade compartilhada
A entrada do Brasil no seleto grupo exportadores de gado
vivo é resultado do esforço conjunto do setor privado e público

através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) que normatiza de acordo
com as normas internacionais,
todo o processo de exportação e
os Órgãos Estaduais de Sanidade
Animal, que participam no processo de fiscalização. Empresários da
cadeia de pecuária de corte souberam prospectar oportunidades e
mostrar ao mercado que o Brasil
preenchia os requisitos necessários para atendê-lo, como a qualidade e a sanidade do rebanho
bovino (Agro em dia, 2021).
Os procedimentos adotados pelo MAPA e órgãos estaduais
de defesa, em sintonia com a cadeia da pecuária de corte, sempre
neste foco de responsabilidade
compartilhada, foram decisivos
para o Brasil passar a ser competitivo nas exportações de gado vivo.
O estabelecimento de normas rígidas pelo MAPA visando
atender recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE), deram aos países importadores a segurança necessária para
fechar acordos e realizar a compra
de bovinos vivos do Brasil em seus
diferentes estados fornecedores.
É de extrema relevância
que a partir de importantes conquistas para a pecuária do Rio
Grande do Sul, como a aquisição
de status sanitário de livre de Febre Aftosa sem vacinação foi determinante para atrair e manter os
acordos com os países importadores. Assim, todos os esforços possíveis de serem realizados para a
máxima eficiência, em termos de
sanidade animal, sempre serão relevantes a fim de alçar voos cada
vez mais altos para a pecuária
gaúcha e nacional.
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Sombra, un viejo ingrediente
para una nueva receta
Marcelo Pereira Machín, Hernán Bueno, Pablo Areosa,
Rafael Carriquiry, Alejandro Saravia, Emilio Duarte,
Facundo Soares de Lima
Instituto Plan Agropecuario. Uruguay.
E-mail: mpereira@planagropecuario.org.uy

“Espero por los buques los árboles de plantío. Siento su retardación, y que ella sea el principio
de su pérdida, cuando los aguardo con ansía para
plantarlos.”
José Artigas, Purificación, cuartel general, 6 de julio de 1816.
Cuando Charles Darwin pisó nuestras tierras (1839) le llamó profundamente la atención
que pese a haber muchas lluvias, había una escasez notoria de árboles. Tiempo antes Hernando
Arias de Saavedra (Hernandarias) en 1607 describe a los reyes de España, nuestros lares, como rica
en pastos y de maderas para construcción. Algunos
especialistas asumen que en un pasado muy cercano no abundaban los árboles pero su proporción
del territorio nacional era más grande, pudiendo
haber alcanzado el 25 por ciento del territorio nacional (actualmente es del 6 %). Siempre con la
característica de estar desigualmente distribuido,
concentrando su abundancia en las márgenes de
ríos y arroyos. Todo esto se corrobora con un mapa,
inédito, que tuvimos la posibilidad de acceder
elaborado por el profesor Juan Carlos Millot que
describe cómo pudo haber sido la vegetación en
el siglo XVI. En este siglo y pese a que era un área
menor la contenida con árboles, desde la vecina
orilla cruzaban embarcaciones para desmontar
leña y llevar a la provincia de Buenas Aires donde
escaseaba el recurso.
Dicho mapa hoy se está corroborando por
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estudios palinológicos (estudio de granos de polen
conservados en forma de fitolitos) elaborados por
nuestra academia. En él, se aprecia que gran parte del territorio se parecía mucho a lo que es hoy;
corresponde ello fundamentalmente a los suelos
superficiales, ya sea de basalto, cristalino y demás
áreas agroecológicas del país. Justo allí se concentraban los venados de campo, habitantes naturales de las abundantes praderas abiertas que había en nuestra zona (cuenca del Plata). Eso puede
haber sido una de las razones de la existencia de
esas praderas abiertas, así como la existencia de
un pasado más frío que condicionó la vegetación
existente.
Lo cierto hoy, es que la sombra es muy escaza en gran parte del área ganadera. Es como correr algo que avanza rápido, como por ejemplo una
ola. Lo que pasa es que la dinámica de la intensificación hace que las subdivisiones aumenten día a
día y si el computo es sombra por potrero, siempre
estamos mal parados. Cuando a Hernandarias se
le ocurrió hacer una gira por nuestro país (1607), el
Uruguay era un potrero sólo, hoy hay bastante más
que 170.000.
Importancia de la sombra
Agrónomos experientes que cursaron sus
estudios en la década del 50 del siglo pasado, estudiaban en una bibliografía que afirmaba que la
sombra era contra producente para el ganado porque le restaba tiempo de pastoreo. Eso parece ha-
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ber calado hondo ya que la falta
de sombra en los establecimientos y sobre todo en los del norte,
es muy notoria.
Eso no significa que no
haya habido grandes pioneros e
ilustres arboricultores. Menciono
sólo algunos, a título de ejemplo; Thomas Tomkinson, Antonio
Lussich, Miguel Jaureguiberry,
los cuales han trascendido en el
tiempo a través de sus titánicos
esfuerzos que quedaron plasmados en sus hermosas plantaciones.
Estudios recientes mencionan y destacan las ventajas
de tener sombra para el ganado: disminuye el stress calórico,
mejora las ganancias diarias, da
abrigo, evita problemas reproductivos tanto en machos como
en hembras y ofrece protección
contra los temporales en caso de
ovinos, entre otras muchas cosas.
Para el caso del forraje que se encuentra debajo de
los mismos: en general baja la
producción de forraje por menor
radiación, pero al atenuarse los
extremos térmicos, se da una
mayor proporción de pasturas
tiernas y de alto valor forrajero,
reportando en casos mayor nivel de proteína en hoja.. Ocurre
así un proceso de invernalización
(mayor proporción de especies
invernales) donde la eficiencia
del uso de la radiación es mayor.
Lo mismo se ha detectado en el
caso de arbustos y subarbustos

como las chircas (Acanthostyles
y Baccharis). Además, se ha observado que en espacios compartidos por árboles y pasturas,
estas cambian su arquitectura
para poder expresar su potencial
como resultado de su búsqueda
de luz.
Complementa lo anterior
las experiencias que han vivido
los productores en períodos de
stress hídrico donde el bosque
nativo constituye además una
gran fuente de alimento a través
del consumo de hojas, enredaderas y pastos que se encuentran
debajo de su dosel.
Todo ha cambiado mucho
Continuamente recibimos
demandas del problema de arbustización (aumento de plantas
arbustivas) que se está dando en
todo el país. No es un problema
de nuestro país, ¡¡¡¡el mundo entero se está arbustizando!!!
Las razones para ello corresponden básicamente a tres
factores (sobre simplificando):
1. la concentración de
anhídrido carbónico (lo que
exhalamos cuando respiramos)
está aumentando y se encuentra
actualmente en valores inusualmente muy altos. En la historia
evolutiva, vale mencionar que
esto ya ocurrió, y los primeros
pastos surgieron debajo de los
árboles cuando las temperaturas
eran mayores y la concentración
de anhidrido carbónico era muy

alta. Estas altas concentraciones
favorecen a los pastos de invierno, a las leguminosas y a los árboles y arbustivas.
2. los patrones de lluvia están aumentando. Hoy en
Uruguay llueve promedialmente
más que antes. Eso favorece a la
vegetación árborea.
3. han cambiado algunos
factores de manejo. En el resto
del mundo se asocia muchas veces esto al cambio en la frecuencia de los fuegos, en Uruguay lo
que pasó es que la carga ovina
cambió drásticamente. Pasamos
de 26 millones de lanares en el
año 1991 a 6 millones en la actualidad (2022).
Por otro lado, se suma a
esto las previsiones de los aumentos de temperatura, lo cual
desde el punto de vista del periodo que se hacen los entores,
constituye un serio problema
que se manifiesta verano a verano en la búsqueda por parte de
los animales de “microambientes
menos alterantes” que en términos criollos los definimos como
“limosnas de sombra” (cuando
los lanares sombrean cabeza con
cabeza o se alinean los vacunos
detrás de la sombra de un poste).
Con todo esto en “marcha”, uno se pregunta; ¿no podremos usar lo que está pasando a
nuestro favor???, no nos deberíamos preguntar, si las chircas son
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realmente malezas?? o si las podemos usar para mejorar el desempeño de nuestros ganados???
Todo esto tiene una respuesta: debemos de incorporar
principios ecológicos en nuestros
manejos. El entendimiento de los
sistemas agroecológicos es cada
vez más un desafío que se busca
tener más herramientas que mejoren las condiciones de producción incorporando conceptos de
sustentabilidad.
En este nuevo escenario
climático, diseños productivos
que tienen como objetivo la combinación armónica entre el árbol,
las pasturas, pastizales y el ganado, rubro silvopastoril, emerge
a nivel país como una forma de
producir carne con un alto valor
agregado, plasmado en el inte-
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rés creciente de productores y nodon dactylon). Los dormideros
técnicos.
de lanares también integran este
elenco de fuentes de degradaPosibilidades
ción. Por lo tanto planificar todo
esto es crucial y e imprescindibLa mejor sombra es la le.
que dan los árboles. Entonces
La creación de circuitos
pues deberemos, primero que de pastoreo en función de lo annada planificar la misma. Para terior, sólo se puede lograr con
ello debemos tener presente el una correcta planificación.
tema agua, puertas, saleros, coUna vez planificado demederos y futuras subdivisiones. bemos plantar. No se precisan
En general toda la infra- grandes inversiones para ello,
estructura constituye una fuente pero sí constancia, dedicación
de degradación para las pastu- y previsión (cercado, control de
ras naturales, hacer agua degra- hormigas, de liebres, control de
da (zona de sacrificio y efecto malezas, fertilización) para que
piosféricos), los saleros y come- todo salga bien.
deros degradan, así como todas
Existen lindas especies
las puertas. No existe una puer- nativas cada una con sus caracta, tranquera o portera en el Uru- terísticas que se pueden apreciar
guay que no tenga gramilla (Cy- en la siguiente tabla.
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Las plantaciones con
exóticas siempre ha ocurrido e
incluso se pueden hacer en conjunto de manera que las de rápido crecimiento “nodricen” a las
nativas por un tiempo y luego
se cortan las exóticas para fines
como leña o madera.
El cuidado y mantenimiento de las plantaciones es lo
siguiente, hasta que las mismas
se abren al ganado. Este período puede variar según especies
desde 15 meses a 6 años. Teniendo presente satisfacer los
requerimientos del árbol en las
primeras etapas de su instalación, atender los cuidados sanitarios y monitorear posibles daños
de insectos, como las hormigas,
o plagas, como la liebre, como
ya fue mencionado.
Las ventajas se ven en los
malos momentos
Enfrentar una sequía con
el agua y la sombra solucionada es otra cosa. Son diferencias
que sólo se perciben cuando uno
resolvió el problema. Por eso si
los árboles demoran en crecer,

cuando antes empecemos mejor.
Enfrentar un temporal
con la majada recién parida en
un chircal, cañaveral o en una
plantación hecha para tal fin es
otra cosa.
Realizar un entore en primavera/verano con sombra, se
hace sumamente necesario. Por
eso, también pensar en generar
módulos arbustizados para las
recrías pasa a ser algo muy interesante, donde el manejo de los
mismos, ya sea su densificación o raleo se basa en principios
ecológicos e información que
ya existe. Son cambios grandes
donde las malezas antiguas pasan a ser nuestros aliados.
Se agrega a su vez que
el mercado internacional está
dando señales importantes, demandando carne producida en
ambientes amigables, con secuestro de carbono, sumado al
hecho de que el sello de bienestar animal y la producción en
ambientes sustentables es cada
vez es más valorizado.
Por eso la sombra es un
viejo ingrediente para una nueva receta que tiene como norte

a la intensificación sostenible.
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Vazio forrageiro outonal:
estratégias para minimizar seus
efeitos na pecuária de corte
Daniele Furian Araldi
*Zootecnista, Mestre em Produção Animal,
Docente dos Cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e MPDR da
Universidade de Cruz Alta.
Consultora em Pecuária de Corte.
E-mail: daraldi@unicruz.edu.br

O momento atual e os próximos meses
(até meados de junho) são períodos críticos para a
pecuária no RS. É o chamado vazio forrageiro outonal, onde se observa o declínio na produção e
qualidade das pastagens de verão e as forrageiras
de estação fria ainda estão sendo estabelecidas.
Essa sazonalidade produtiva está associada às
condições climáticas e ao ciclo de crescimento das
espécies forrageiras e, de forma geral, ocasiona
grandes perdas aos produtores, tanto na produção
de leite e carne como também em repostas reprodutivas dos rebanhos. Tal situação é ainda mais
sentida nas propriedades que não dispõem de reservas de alimentos.
Para minimizar as perdas nesse momento
crítico, faz-se necessário um planejamento forrageiro da propriedade. Para isso deverá se considerar a necessidade de produção de alimentos para
esse período, através da estimativa do número de
animais, consumo estimado para manter a produção esperada e número de dias de alimentação,
para que possa ser calculada qual será a necessidade de suplementação, seja ela volumosa, concentrada ou ambas as situações. Também tornase importante avaliar a disponibilidade de área na
propriedade para a produção de volumoso, no caso
da opção pela utilização de forrageiras conservadas.

para minimizar o vazio forrageiro outonal. A utilização de uma ou mais estratégias depende, além
da avaliação da disponibilidade de área e mão de
obra, da capacidade de investimento do produtor.
Como estratégias podemos citar:
1) A reserva de alimento a partir do diferimento de áreas de forrageiras de verão, que consiste na retirada dos animais do pasto por um período, visando o acúmulo de biomassa. As “sobras”
de tifton, capim colonião (cultivares Aruana, Áries,
Massai, Paredão, Tanzânia, Tamani, etc.), braquiárias (cultivares Marandu, Xaraés, Piatã, MG-4, etc.),
capim elefante (cultivar BRS Kurumi, etc.) podem
ser utilizadas no período crítico se bem manejadas
com a utilização de adubações de cobertura, roçadas, e até irrigação visando o aumento na disponibilidade forrageira para o outono;

2) A utilização de áreas de produção de
grãos como feijão, milho, arroz, que podem ser
liberadas “no cedo” (janeiro/fevereiro), visando o
estabelecimento de espécies de gramíneas anuais de estação quente como o milheto, sorgos e
capim-sudão para forragear os animais no coxo
ou mesmo em pastejo. Trabalhos conduzidos na
Embrapa Trigo, em Passo Fundo/RS, com híbridos
comerciais de sorgo, capim sudão (aveia de verão),
variedades de milheto e teosinto (dente de burro)
semeados em fevereiro, produziram 6 ton de MS/
Estratégias para minimizar o vazio outo- ha, com 17,8 % de proteína bruta. Não se discute
nal
o menor potencial produtivo dessas espécies se
compararmos com o estabelecimento em setemVárias são as possibilidades disponíveis bro/outubro, porém elas podem oferecer forragem
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de alto teor nutritivo, tornandose uma alternativa para animais
de maior exigência nutricional no
período de vazio forrageiro. Seria
como ter dentro do planejamento forrageiro da propriedade uma
“safrinha de forragem” para utilização entre março a junho.
3) A perenização de áreas utilizando gramíneas de inverno como o azevém perene e
a festuca, e seus consorcios com
leguminosas como trevo-branco,
trevo-vermelho e/ou cornichão.
A limitação dessa prática é que
nas áreas com estabelecimento
de espécies perenes não poderá
haver o cultivo de soja e milho. A
opção pela perenização de áreas para a produção de forragem
dentro da propriedade deverá ser
uma tomada de decisão baseada em dados técnicos aliado ao
financeiro para verificar a viabilidade operacional e econômica
da estratégia dentro do sistema
produtivo.
4) A semeadura antecipada de espécies anuais de inverno de produção precoce como
aveias, centeio (BRS Progresso),
triticale, cevada e trigo forrageiro
e/ou duplo propósito (BRS Pastoreio, BRS Tarumaxi) que, estabelecidas logo após a colheita de
verão, podem produzir forragem
já durante o outono. Os cereais
“duplo propósito” como aveia
branca e trigo, permitem, que
além da utilização para pastejo
e/ou capineira, possam ser destinadas à produção de silagem
(de planta inteira ou até de grãos

úmidos). Importante destacar
que a silagem a partir de espécies de inverno pode substituir
parcialmente a silagem de milho, em geral apresenta teor de
proteína superior ao milho e ao
sorgo.
5) Sem dúvida, uma das
alternativas mais utilizadas para
minimizar os vazios é a conservação de forrageiras. Dentre as
técnicas, podemos citar a ensilagem, a fenação e a produção de
pré-secados. A ensilagem é uma
técnica que consiste em conservar o alimento a partir da fermentação anaeróbica e é obtida
com o cultivo, colheita, fragmentação da forragem colhida, compactação do material e vedação
do silo. O produto final, denominado silagem, é obtido pela ação
de bactérias lácticas sobre açúcares presentes nas plantas, reduzindo o pH a valores próximos
de 3,8. As culturas mais utilizadas são milho, sorgo, girassol e o
milheto.
A fenação, processo de
desidratação da forrageira, objetiva a conservação do alimento
pelo impedimento do crescimento de microrganismos indesejáveis devido a baixa umidade do
produto obtido (ao redor de 85 %
de MS). As plantas mais indicadas à fenação são as que possuem folhas bem aderidas ao
caule, como as gramíneas, além
de caule fino para facilitar o processo de desidratação. Espécies
como as do gênero Brachiaria,
Cynodon (coast-cross, tifton, es-

trela), além da aveia e de leguminosas como a alfafa, são
bastante indicadas para conservação nesta forma.
O pré-secado é uma alternativa intermediária entre a
ensilagem e a fenação, também
conhecida como “silagem présecada”. É uma alternativa interessante sob o ponto de vista
técnico, por permitir reduzir os
riscos de incidência de chuvas
sobre material cortado no campo
durante a fase de desidratação.
Contudo, pelo fato da matéria
seca (MS) desse material (que
normalmente varia entre 40 a 60
%) ser muito inferior ao utilizado
na técnica de fenação (> 85 %
MS), pode haver a formação de
um ambiente favorável ao crescimento de microrganismos, ou
seja, a umidade presente no material não impede que bactérias,
fungos ou leveduras cresçam
abundantemente. Isso pode tanto ser benéfico à conservação do
produto como deteriorá-lo. Após
o material ser enfardado, da
mesma forma que se faz para
produção de feno (redondos ou
cilíndricos), é necessário envolvê-lo com um filme plástico para
que a condição interna do fardo
seja de anaerobiose e, portanto,
haja uma fermentação similar à
encontrada nos silos quando se
produz silagens convencionais.
No entanto, neste tipo de silagem
o teor de MS ideal fica entre 30 a
35 %, abaixo dos valores normalmente encontrados em materiais
pré-secados. Isso significa que
as bactérias lácticas não terão
um ambiente muito favorável
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ao seu crescimento e também
para transformarem açúcares
solúveis presentes na planta em
ácidos orgânicos e consequentemente reduzir o pH e preservar
o material enfardado. Apesar da
redução dos riscos no campo, os
riscos após o enfardamento podem ser aumentados, bem como
a necessidade de máquinas e da
utilização de aditivos para melhorar a preservação do material.
6) E por fim, ainda podese fazer a suplementação concentrada dos rebanhos, sendo
utilizados subprodutos, rações
comerciais e também uma ferramenta que vem crescendo ultimamente, que é o uso de dieta
de alto ou puro grão. Essa alter-
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nativa consiste na utilização de
dietas sem volumosos para confinar bovinos por um determinado período de tempo visando a
terminação. Geralmente é uma
ferramenta bastante associada
a propriedades que trabalham
em sistemas de integração lavoura-pecuária. Entre as vantagens das dietas sem volumosos,
como a menor necessidade de
área para produção de volumoso, liberando estas áreas para o
uso com outras categorias animais; aumento do ganho de peso
dos animais em função do alto
teor energético da dieta; possibilidade de maior retorno financeiro devido a bonificações pelo
melhor acabamento dos animais,
esta ferramenta se torna impor-
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tante para as categorias em terminação na época do vazio forrageiro.
Para solucionar ou ao
menos minimizar o vazio forrageiro outonal, o pecuarista pode
adotar uma ou mais estratégias
associadas, porém apropriadas
às condições do sistema de produção que estiver sendo utilizado
na propriedade. E, independente
da alternativa ou estratégia escolhida, é importante um planejamento forrageiro alicerçado em
informações coletadas ao longo
do tempo, para que a tomada de
decisões seja baseada nos dados gerados pelo próprio sistema
de produção, com o objetivo de
um aumento constante nos seus
índices de lucratividade.
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Aspectos importantes para a
adubação de pastagens
Diego Baroni Guterres
Engenheiro Agrônomo, Líder de Cultivos Grãos e Pecuária Centro-Sul do Brasil
Yara Fertilizantes, E-mail: diego.guterres@yara.com

A pecuária brasileira avança com peso na geração de riquezas para o Brasil e contribui significativamente no fornecimento de alimentos seguros à
população brasileira e mundial. Em 2020, o PIB do
Brasil foi de R$7,4 trilhões, uma queda de 4,1 % em
relação ao ano anterior. Apesar dessa queda, o PIB da
Pecuária de Corte no mesmo período aumentou sua
representatividade no PIB total, passando de 8,4 %
para 10 %, evidenciando a força do setor na economia brasileira (ABIEC, 2021).
A base alimentar do rebanho brasileiro são as
pastagens, amplamente distribuídas no território nacional. Porém, a grande maioria delas está assentada
sobre solos com limitações na disponibilidade de nutrientes, devido à natureza dos solos tropicais e subtropicais juntamente com o baixo uso de fertilizantes
e corretivos de acidez pelos pecuaristas. Francisco et
al. (2017), apresenta o dado de consumo de apenas
1,5 % de do total de fertilizantes entregues no mercado nacional em 2016, redundando numa adubação
média de apenas 3kg/ha.
A adubação de pastagens é uma prática
agronômica fundamental para a obtenção de bons
resultados na produção de forragem. As plantas forrageiras (inclusive algumas espécies nativas) respondem tão bem à adubação quanto as espécies destinadas para a produção de grãos ou até mais quando
comparamos produto colhido (forragem x grãos).
E, não se pode pensar em adubação de pastagens sem um apropriado diagnóstico da fertilidade do solo, do sistema produtivo e dos objetivos e
metas do negócio. Focando no solo, a fertilidade envolve aspectos biológicos, físicos e químicos, todos
com igual importância, contudo restringiremos a discussão acerca dos atributos químicos, disponibilidade
de nutrientes e adubação, uma vez que já entrei na
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discussão da importância da visão geral do negócio
no artigo “Adubação eficiente de Pastagens – do fim
para o começo” (Guterres, 2021).
Diagnóstico
O primeiro passo é a análise química do solo.
Nesse sentido, a qualidade da amostragem do solo
faz toda a diferença, pois vai ser o parâmetro que vai
ser considerado na tomada de decisão. Não pode ser
feita de qualquer jeito, sem seguir padrões e critérios.
Devem ser respeitadas as recomendações oficiais
para uma boa amostragem. Ora, ninguém faz exame
de sangue após comer um assado bem gordo. Deve
haver jejum de mais ou menos tempo dependendo
da finalidade do exame, assepsia do local onde vai
ser coletado e do material de coleta; devem ser utilizados aparelhos adequados; o procedimento de coleta deve ser padronizado; com a introdução da agulha
na profundidade correta; coletando uma determinada
quantidade de sangue; as amostras devem ser cuidadosamente acondicionadas e precisamente identificadas para serem enviadas para a determinação do
conteúdo em laboratório certificado. Para o solo não
é diferente.
Correção da acidez do solo
Na base de todo plano de fertilização, está
a correção da acidez do solo, por meio da aplicação
de calcário ou outros corretivos de acidez. A acidez
do solo limita muito o desenvolvimento do sistema
radicular das plantas, reduzindo fortemente a produção vegetal. Além disso, reduz significativamente a
disponibilidade dos nutrientes e a eficiência da adubação nos sistemas produtivos.

Matéria central

É recomendado o valor
de pH maior que 6 e/ou saturação de bases (V) maior que 75 %.
A saturação por bases é a relação
entre a concentração de cálcio,
magnésio, potássio e sódio com
a CTC (capacidade de troca de
cátions) a pH 7 que soma desses
elementos com hidrogênio e alumínio. Algumas espécies, como as
leguminosas são mais sensíveis à
acidez do solo, sendo recomendado maior cuidado ainda (pH≥6,5
e/ou V≥85 %). Com a interpretação
da análise de solo, utiliza-se o sistema de recomendação e a dose
indicada de calcário. Um dos métodos é pelo cálculo para elevar o
V, por exemplo, para um solo com
V=60 % e CTCpH7 = 13 cmolc dm3, é necessária uma dose de 1,95
t/ha de calcário (PRNT 100 %) para
atingir um V de 75 %. Outro método é o que utiliza o Índice SMP,
utilizado no RS. O valor vem na
análise do solo e tem diretamente
uma dose indicada de calcário a
ser aplicada.
Muito cuidado com a qualidade do calcário que é necessário. É importante exigir a garantia
de PRNT (poder relativo de neutralização total), que expressa o
quanto do calcário irá efetivamente reagir e neutralizar a acidez do
solo. É desejável saber o Poder de
Neutralização (PN) e a Reatividade (RE), os quais expressam a qualidade química e física do produto.
Quanto mais puro e mais finamente moído for o produto, maior será
o seu PRNT.

Devem-se tomar cuidados
na aplicação, para que seja feita
de forma homogênea. O meio mais
eficaz nesse sentido é a aplicação
por gravidade em comparação da
distribuição a lanço, sendo esse
último método bastante influenciado pela umidade do calcário e
a ocorrência de vento durante a
distribuição e com maior potencial
de segregação do produto (Magni,
2013).
Conceitos e reflexões sobre
a adubação das culturas
Para a adubação das culturas, devemos considerar a resposta das espécies vegetais à
aplicação dos nutrientes. As plantas necessitam, ao longo do ciclo
de vida, uma quantidade crescente de nutrientes que precisam absorver para expressar o seu potencial produtivo (requerimentos de
extração). A adubação visa suprir
a diferença entre o que as plantas
necessitam e o que tem disponível
no solo.
Por meio de estudos de
calibrações a campo, a pesquisa
científica agronômica determina
quais são as concentrações dos
nutrientes no solo em que se pode
atingir o maior rendimento, ou Máxima Eficiência Técnica (MET). E,
em função dessas referências, são
estabelecidos os níveis críticos dos
nutrientes, teores os quais equivalem a cerca de 80 a 90 % da MET.
Nesse ponto considera-se o custo
dos fertilizantes, e o teor crítico

é onde obtemos o maior retorno
econômico, ou a Máxima Eficiência
Econômica (MEE), pela elevação
do teor dos nutrientes pela adubação.
Por meio desses estudos,
também, determinam-se as quantidades de cada nutriente a serem
aplicadas para elevar a concentração deles no solo da situação
diagnosticada por meio da análise
de solo até os níveis críticos. Essa
quantidade varia de um solo para
outro, pois existem vários fatores
que afetam a quantidade a ser
aplicada. Essa lógica envolve o
conceito de adubação destinada
à correção do solo, ou à fração de
um total de adubo aplicado que
acaba cumprindo esse papel no
sistema (Figura 1). Essa quantidade pode ser aplicada em um só
momento, ou parcelada em duas
ou mais aplicações, dependendo
da disponibilidade de recursos.
Além disso, uma parte dos
nutrientes que as plantas absorverem e que estiverem contidos nos
tecidos vegetais (grãos, forragem)
ou no produto animal (carcaça ou
leite) será levada embora das áreas de cultivo. É necessário, então,
repor constantemente essa parcela de nutrientes exportada por
meio das adubações de manutenção, as quais correspondem ao
valor estimado contido nas colheitas acrescidas de uma quantidade
extra a qual visa cobrir as perdas e
ineficiências dos nutrientes no sistema.
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Figura 1: Relação entre o rendimento relativo das culturas em função do teor de P ou K no solo e as indicações de adubação para
cada faixa de teor no solo (SBCS, 2016).

Conforme ilustrado na Figura 2, para situações nas quais o
teor dos nutrientes estiver abaixo
do teor crítico, recomenda-se definir a dose de fertilizante com base
na correção e na manutenção das

culturas. Quando o teor estiver acima do teor crítico, dentro da faixa
adequada, recomenda-se trabalhar apenas com a manutenção.
Enfim, quando o teor estiver acima
da faixa adequada, muito alto, re-

comenda-se adicionar apenas a
reposição do que se estima ser exportado de nutrientes na colheita
ou menos, a chamada adubação
de reposição.

Figura 2: Representação esquemática da definição
das doses do nutriente a aplicar em função da disponibilidade no solo. (SBCS, 2016)
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Cabe salientar que o solo
não faz distinção entre o nutriente
que foi aplicado com foco na correção ou na manutenção da fertilidade. O que acontece, na prática,
é que, de tudo o que for aplicado
de nutrientes, parte vai ser absorvido pelas culturas. Do absorvido,
parte vai embora nas colheitas,
parte volta nos resíduos vegetais e
animais (palha, raízes, esterco, urina). Parte do que retorna é perdida
por erosão, lixiviação, volatilização, fixação nos minerais do solo,
dependendo da dinâmica de cada
nutriente no solo. Tudo o que sobrar ou faltar nessa conta, vai elevar ou reduzir o teor dos nutrientes
no solo respectivamente. Ou seja,
se houver redução da adubação
e se der tudo certo e se produzir
acima do esperado, o balanço de
nutrientes ficará negativo, e o teor
deles no solo vai diminuir (e viceversa).
Acima do teor crítico, quanto mais alto o teor estiver, menor é
a chance de perder produtividade
com a redução da adubação (embora ocorrerá a redução do teor do
nutriente no solo). Por outro lado,
quanto mais abaixo do teor crítico
estiver o teor, mais necessária é a
adubação, e maiores são as respostas com a aplicação dos fertilizantes.
Um aspecto muito importante é o seguinte: não adianta
aplicar quantidades de nutrientes
muito além do necessário quando
o solo está corrigido, pois não vai

haver resposta em produtividade e será antieconômico. Haverá
uma quantidade produzida alta,
mas com um custo variável alto,
levando a um custo variável por
unidade produzida alto, reduzindo
o lucro por kg de carne ou L de leite produzido. No outro extremo, se
tivermos uma limitação representativa de nutrientes no solo e adubarmos pouco, muito dificilmente
conseguiremos boa produtividade
e será antieconômico também.
Nesse caso, haverá um custo variável baixo, porém o custo fixo vai
ser expressivo frente a uma quantidade produzida baixa, elevando
o custo fixo por unidade produzida,
reduzindo também o lucro por kg
de carne ou L de leite.
Manejo da adubação de pastagens e principais fertilizantes
O manejo da adubação de
pastagens deve estar alinhado ao
objetivo do negócio, ao potencial e
às limitações do ambiente produtivo, desdobrados num diagnóstico
dos índices econômico-financeiros
e zootécnicos (Guterres, 2021).
Tudo isso definido, após um diagnóstico assertivo e considerando
critérios bem estabelecidos para
a recomendação, parte-se para a
decisão dos fertilizantes e o manejo da adubação em si. Existem
diferentes tipos de fertilizantes e
corretivos disponíveis no mercado,
porém focaremos a seguir apenas nos fertilizantes minerais para

aplicação via solo, e no fornecimento dos macronutrientes, especialmente Nitrogênio (N), Enxofre
(S), Fósforo (P) e Potássio (K).
Principais tipos de fertilizantes minerais
Segundo o Decreto nº
4.954, de 14/01/2004, com alterações do Decreto nº 8.384/2014
do MAPA, temos os seguintes tipos
de fertilizantes minerais: fertilizante mineral simples, fertilizante mineral misto e fertilizante mineral
complexo.
O fertilizante mineral simples é o produto formado, fundamentalmente, por apenas um
composto químico, contendo um
ou mais nutrientes de plantas.
Nesse tipo, destacam-se a Ureia,
o Sulfato de Amônio, o Nitrato de
Amônio, o Superfosfato Simples, o
Superfosfato Triplo, o MAP, o DAP,
e o Cloreto de Potássio. A vantagem desse tipo de fertilizante é
que geralmente possuem maiores
concentrações de um ou poucos
nutrientes específicos (em cada
grânulo), reduzindo o custo por kg
de nutriente presente no fertilizante, além de sofrerem menos processos na fabricação, o que pode
reduzir o custo. Porém, para uma
adubação mais completa e equilibrada, há a necessidade de realizar mais de uma aplicação para
levar todos os nutrientes necessários.
O fertilizante mineral misto é produto resultante da mistura
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física de dois ou mais fertilizantes
minerais. Isso gera uma flexibilidade enorme de formulações que podem ser feitas, podendo-se incluir
mais nutrientes e nas proporções
desejadas. São exemplos o 05 20
20, o 09 25 15, o 11 30 20, 10
20 10, dentre tantos outros. Porém o custo desse tipo de adubo
já aumenta devido aos processos
de mistura e peneiramentos. Outro problema que pode ocorrer é a
segregação dos grânulos das diferentes matérias-primas ao longo
do transporte e aplicação desse
tipo de fertilizantes. Isso tende a
se agravar quanto maior o número
de diferentes matérias-primas e
variação dos tamanhos, formatos
e pesos de grânulos. O resultado é
uma distribuição desuniforme dos
nutrientes no campo, formando
pastagens desuniformes e menos
produtivas.
Num nível mais alto de
tecnologia, o fertilizante mineral
complexo, é o produto formado por
dois ou mais compostos químicos,
resultante da reação química de
seus componentes, contendo dois
ou mais nutrientes. Todos os nu-

trientes estão presentes em cada
grânulo do fertilizante. Com isso,
não ocorre o problema do efeito
de segregação dos nutrientes e
se conseguem formulações multinutrientes, equilibradas e com
ótima qualidade de distribuição. O
resultado é uma distribuição uniforme dos nutrientes e uma adubação equilibrada. Esse pode ter o
custo mais alto e não proporciona
uma quantidade de formulações
tão grande, pois reduz significativamente a produtividade fabril na
medida que aumenta muito a variação de fórmulas.
Manejo de Nitrogênio e de
Enxofre e fertilizante nitrogenados e com enxofre
O Nitrogênio (N) é o nutriente mais expressivo, absorvido
em maior quantidade pela maioria
das plantas, cumprindo um importantíssimo papel como elemento
chave na molécula de clorofila,
onde se dá a reação mais importante do planeta, a fotossíntese,
reação de formação da biomassa.
Por essa razão, as plantas respondem muito em rendimento com a

aplicação desse nutriente. Especialmente as gramíneas. As leguminosas podem obter boa parte
do N pelo processo de fixação biológica do N atmosférico. O enxofre (S) tem muitas sinergias com
o N, tanto no solo como nos seres
vivos, pois são elementos que andam juntos na síntese de proteínas.
A dinâmica do N e do S no
solo é muito intensa e tem forte
relação com a dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS). Cerca
de 95 % do N está na fração da
MOS, e o enxofre também depende muito desse componente para
o seu armazenamento no solo. O
principal mecanismo de contato
íon-raiz (como o nutriente se desloca no solo até chegar à superfície das raízes para ser absorvido)
é o fluxo em massa (vai arrastado
junto com a água absorvida no fluxo transpiratório das plantas). As
plantas absorvem o N na forma nítrica (NO3-) ou amoniacal (NH4+)
e S na forma de sulfato (SO4-)
Seguem na Figura 3 os
principais fertilizantes que fornecem N e/ou S, com as respectivas
concentrações de nutrientes:

Figura 3: Principais fertilizantes fornecedores de nitrogênio
e enxofre (ver superfosfato
simples na Figura 4).
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Na Tabela 1 abaixo, es- ções dos fertilizantes minerais dos mais comuns.
tão apresentadas as especifica- simples nitrogenados e sulfuraTabela 1: Especificações dos fertilizantes minerais simples nitrogenados e sulfurados mais comuns (adaptado de MAPA – Anexo I
da Instrução Normativa Nº 39, 2018).
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A ureia é a fonte de N mais
comum do mercado. Também é o
fertilizante nitrogenado mais concentrado, porém só fornece N. A
forma física é granulada. O N está
na forma amídica, necessitando ser transformado no solo para
ser absorvido. Nesse processo de
transformação, o nitrogênio da
ureia pode ser perdido pelo processo de volatilização na forma
de amônia, principal desvantagem
dessa fonte. Outra questão é que a
densidade da ureia é uma das menores dentre os fertilizantes, sendo
necessária a redução da faixa de
largura de aplicação para se conseguir uma aplicação uniforme (é
muito comum vermos lavouras e
pastagens com faixas verde-claro,
mostrando onde caiu menos ureia,
mais longe do centro da passada
do distribuidor a lanço).
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O Nitrato de amônio tem
menor concentração que a ureia,
também só fornece N, porém contém 50 % do N na forma nítrica,
50 % na forma amoniacal, ambas
já nas formas que as plantas absorvem. Não promove acidificação
na zona do sistema radicular em
decorrência do equilíbrio durante o
processo de absorção (ao absorver
um íon amônio, a raiz emite um hidrônio (ácido); ao absorver, porém,
um íon nitrato, emite uma hidroxila
(alcalina). Outra vantagem é que o
equilíbrio entre essas duas formas
promove maior desenvolvimento radicular e consequente maior
produção de parte aérea (folhas,
caule). As perdas de N por volatilização são desprezíveis ou nulas. A
forma também é granulada, muito
parecida com a da ureia. Porém,
tem risco de decomposição autos-
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sustentável ou de provocar explosão, sendo um produto controlado
pelo exército. Por essa razão, é
muito difícil encontrar esse fertilizante puro no mercado, e precisa
ser transportado como carga especial.
O Sulfato de amônio tem
a menor concentração de N entre
as fontes, porém alta concentração de S. As perdas de N por volatilização são quase tão reduzidas
quanto as do nitrato de amônio.
Porém é o fertilizante que promove a maior acidificação do solo entre os mais comuns. A forma pode
ser granulada ou farelada, neste
último caso dificultando bastante
a qualidade de distribuição.
O Nitrato de Amônio e Cálcio e o Nitrosulfocálcio possuem
concentrações de N intermediária
entre as fontes. O primeiro ainda
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fornece Cálcio (Ca) e Magnésio
(Mg), ao passo que o segundo, Ca
e S. Ambos possuem o N nas formas 50 % nítrica e 50 % amoniacal, apresentando exatamente as
mesmas vantagens que o nitrato de amônio. Porém, ambos os
produtos são estabilizados para
tornarem-se seguros, sem o risco
de explosão, não sendo produtos
controlados pelo exército. A forma
de ambos é granulada, sendo que
esse processo de estabilização
torna os grânulos grandes, uniformes e pesados, o que proporciona
uma ótima distribuição, em faixas
mais largas que as demais fontes.
O Nitrosulfocálcio fornece N e S na
proporção de 7:1, a mesma proporção que as plantas absorvem
desses nutrientes, muito favorável
ao equilíbrio para as plantas, ao
contrário do sulfato de amônio.
O Enxofre Elementar, como
o próprio nome diz, apresenta o
enxofre na forma elementar (S°),
e ele precisa ser transformado a
sulfato no solo para ser absorvido. Embora bastante concentrado,
o S° depende de uma reação de
oxidação no solo promovida por
determinadas bactérias, a qual é
afetada por vários fatores para
disponibilização às culturas: tamanho de partículas extremamente pequeno e alta dispersão delas, altas temperaturas, presença
de oxigênio, entre outros. Na sua
transformação, o S° acidifica o solo
também. Para facilitar a sua aplicação pura, o produto é pastilha-

do, o que vai contra às condições
ótimas para a sua solubilização.
Existem tecnologias para abrandar essa questão, como a adição
de Bentonita (Tabela 1). O S° pode
ser utilizado na granulação com
outras matérias primas, formando em geral fertilizantes NPS, mas
os processos em geral formam
camadas com baixa dispersão do
elemento, o que dificulta a oxidação no solo.
Em geral, as plantas forrageiras demandam a aplicação de
cerca de 30 kg/ha de N por tonelada de MS de forragem a produzir
e 4 a 4,5 kg/ha de S. Mas, além
da espécie, as doses de N e de S
são definidas dependendo do teor
de matéria orgânica do solo e do
tipo de cultura anterior (se era leguminosa ou gramínea), podendo
ser aplicado menos do que o apresentado acima.
É recomendada a aplicação parcelada do nitrogênio, sendo
uma parte no estabelecimento das
pastagens (25 a 50 kg/ha, sendo
maior a dose quanto maior quantidade de palha de gramínea cultivada anteriormente). O restante
deve ser aplicado em cobertura,
não podendo faltar uma dose ao
redor de 50 kg/ha de N no afilhamento. As demais doses são recomendadas ao longo do desenvolvimento da pastagem de acordo
com a expectativa de rendimento.
O S pode ser aplicado todo junto
com a adubação de base, mas é
interessante a aplicação parcela-

da junto com o N em proporção
similar à que as plantas absorvem.
As coberturas nitrogenadas podem ser aplicadas na superfície do solo, por ser o N móvel
no solo com predomínio de fluxo
em massa como mecanismo de
contato íon-raiz. Para evitar perdas de N por volatilização, a condição ideal para a aplicação de
ureia é com posterior chuva de, ao
menos, 30 mm (o que raramente
acontece). As demais fontes não
têm esse problema. Na adubação
de base, no estabelecimento, o N
pode ser aplicado em superfície
ou incorporado. Quando incorporado junto à linha de semeadura,
ajuda a promover maior arranque
da pastagem.
Manejo de Fósforo e fertilizantes fosfatados
O Fósforo (P) não é um
nutriente requerido em grandes
quantidades pelas plantas em
comparação com o Nitrogênio e
o Potássio (K), mas ele é aplicado
em quantidades relativamente
importantes devido à sua baixa
eficiência no sistema. Em geral,
a disponibilidade natural nos
solos tropicais e subtropicais
é baixa. Isso se dá pelas perdas desse elemento por fixação
numa reação irreversível junto
às argilas e aos óxidos de ferro
e de alumínio do solo. Quanto
maior a acidez do solo, o teor de
argila e de óxidos de ferros e de
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alumínio e menor o teor de matéria orgânica do solo, maiores
são as perdas. O P é um nutriente muito importante nos processos que envolvem energia dentro da planta.
É considerado um nutriente imóvel no solo, sendo a
difusão o principal mecanismo
de movimento até a superfície
das raízes. Na difusão, a distância percorrida pelo nutriente
é infinitamente pequena, motivo pelo qual se recomenda posicionar o nutriente incorporado, próximo à zona das raízes.
Quanto mais pobre em P for o
solo, mais importante é esse posicionamento. Se o solo possuir
bons níveis de P, pode-se avaliar
a possibilidade de aplicação em
superfície, porém isso deve ser
feito com muito critério.
Os principais fertilizantes
fosfatados são apresentados a
seguir, com as respectivas concentrações de nutrientes comuns encontradas no mercado:
Todos esses fertilizantes
têm 100 % do fosfato solúvel, ou
seja, disponível às plantas. A solubilidade de fosfato para essas
fontes é expressa em água mais
Citrato Neutro de Amônia (CNA).
Podemos assumir que a fração
solúvel em água é prontamente
disponível, ao passo que a do CNA
possui uma solubilidade gradual,
sendo o processo de solubilização
realizado pelos ácidos emitidos
pelas raízes das plantas, pelos mi-
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Figura 4: Principais fertilizantes fornecedores de fósforo
crorganismos solubilizadores do
solo, ou da acidez natural do solo.
Quanto maior o potencial de fixação de P do solo, mais importante
se torna essa fração solúvel em
CNA, pois, no início do ciclo, o P é
sim muito importante para o desenvolvimento radicular, porém a
absorção ainda é pequena, ficando toda a fração solúvel em água
vulnerável às perdas por fixação.
Também todos são granulados
(principalmente para reduzir a superfície de contato do P com o solo
e reduzir perdas, além de facilitar
a distribuição).
Na Tabela 2 a seguir, estão apresentadas as especificações dos fertilizantes minerais
simples fosfatados mais comuns.
Segundo os dados apresentados,
os fertilizantes fosfatados devem
apresentar, no mínimo, os seguintes percentuais de fração solúvel
em água: DAP 84 %, MAP 92 %,
Superfosfato Simples 89 % e Superfosfato Triplo 88 % (dividindo o
mínimo de solubilidade em água
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pelo mínimo de P2O5.
O Superfosfato Simples
(SSP) possui baixa concentração
de P, porém elevadas concentrações de Ca e de S na forma de
sulfato de cálcio. Essa baixa concentração de P, por outro lado, proporciona uma melhor distribuição
do P, pois são aplicados 2,5 vezes
mais grânulos por área para uma
mesma dose de P em comparação
ao TSP e DAP e quase 3 vezes em
comparação ao MAP. O Ca e o S na
forma de sulfato de cálcio (o mesmo gesso), como uso continuado e
cumulativo, exerce um importante
papel na formação de aprofundamento do sistema radicular das
plantas, uma vez que o S é muito
móvel no solo e leva o Ca de carona, e o Ca tende a reduzir a atividade do alumínio em profundidade, favorecendo o crescimento das
raízes. Isso porque o Ca é imóvel
na planta, e as raízes dependem
de encontrar Ca no solo para crescerem (ele não vem de outros tecidos para a ponta das raízes).
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Tabela 2: especificações dos fertilizantes minerais simples fosfatados mais comuns (adaptado de MAPA – Anexo I da
Instrução Normativa Nº 39, 2018).

O Superfosfato Triplo (TSP)
possui alta concentração de P e
um pouco de Ca. Já o MAP, a fonte de mais alta concentração de
P, também fornece N. O DAP tem
uma proporção de N maior em
relação ao P do que o MAP. Uma
vantagem que o DAP possui em
relação às demais fontes é a reação de dissolução alcalina, ao passo que as demais fontes formam
um ambiente ácido ao redor dos
grânulos, o que pode reduzir um
pouco a eficiência do P. Porém deve-se ter cuidado com altas doses
de DAP na linha de semeadura, especialmente em solos mais alcalinos, pois ele pode provocar danos
às raízes se ocorrer volatilização
de amônia. Da mesma forma, não
é recomendada a aplicação de
DAP em superfície em solos que

tenham recebido calcário recentemente, ou em solos alcalinos, pois
pode-se perder N por volatilização.
A dose de P2O5 a ser aplicada para a adubação de manutenção das pastagens é de cerca
de 10 kg/ha por tonelada de MS
de forragem a produzir. Deve-se
tomar especial cuidado com as
leguminosas, pois são bastante
sensíveis à falta de P, tornando-se
difícil estabelecer boas pastagens
as contendo puras ou em consórcio com gramíneas em solos pobres em P e ácidos.
A recomendação é de aplicar todo o P no estabelecimento,
preferencialmente incorporado na
linha de semeadura. Porém, em
solos corrigidos, em situações com
menor potencial de perdas por fixação, pode-se pensar na aplica-

ção de parte do P por meio de fertilizantes com grânulos de rápida
dissolução nas estações de maior
produção de forragem (primavera
no Sul, por exemplo). Esse P conjugado com N e com S, pode favorecer um incremento na produção de
forragem.
Manejo de Potássio e fertilizante potássicos
O potássio (K) é um nutriente quase tão requerido quanto
o N pelas culturas, sendo fundamental para vários processos na
planta. A sua disponibilidade natural nos solos é variável, sendo alta
em solos oriundos de matérias
de origem contendo feldspatos e
micas, como na Serra do Sudeste,
Campanha e Fronteira Oeste do

Revista Campo Nativo & Pastagens | Nº 05

39

Matéria central

RS.
É um nutriente bastante
depende da textura e da CTC do
solo, bem como do tipo de argila.
Quanto maior a CTC do solo (mais
argiloso e com mais MOS), maior
tende ser a presença desse elemento.
Um cuidado especial deve
ser tomado com o manejo desse
nutriente em solos com argilas
expansivas (argilas 2:1), como as
argilas presentes nos Vertissolos e Chernossolos da Campanha
e Fronteira Oeste do RS, pois o K
pode ser fixado no entre camadas
desses minerais, numa reação com
irreversibilidade similar à do P. Portanto, embora esses solos tenham
altas CTCs e possam apresentar
quantidades interessantes de K na
análise do solo, pode ocorrer uma
eficiência mais baixa desse elemento, havendo respostas à sua
aplicação mesmo em situações de
boa concentração no solo.
O principal mecanismo de
contato íon-raiz do K é a difusão,
assim como o P. Porém, a mobilidade do K tende a ser maior em
solos arenosos e com baixa CTC,
tendendo a ocorrer um pouco mais
de fluxo em massa. Entretanto,
em solos “pesados”, a mobilidade
pode ser tão baixa quanto à do P,
ficando uma proporção de difusão tão alta quanto a do P. Nesse
sentido, os desdobramentos e cuidados com o manejo do nutriente
são os mesmos.
O principal fertilizante potássico utilizado nas culturas de
grãos e pastagens no Brasil é o
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Cloreto de Potássio (KCl), o qual
possui 60 % de K2O. Existem outras fontes, como o Sulfato de Potássio e o Nitrato de Potássio, mas
há custos mais altos e são mais
destinados às culturas hortícolas,
de maior valor agregado. Cresce
também no mercado brasileiro o
uso de outras fontes como a Polialita (fornece K, Ca, Mg e S).
Trata-se de um sal, portanto com elevado índice salino
devido à presença de cloreto (muito mais do que de K). Por essa
razão, quantidades muito altas
de K próximo às sementes ou às
raízes podem provocar danos em
um estabelecimento desuniforme
das pastagens. Esse limite vai depender muito do tipo de solo e das
condições do mesmo e da pluviometria na época da aplicação.
Em função desse risco, infelizmente, disseminou-se no Brasil uma cultura de remoção total
do K na adubação de base, especialmente incorporado na linha de
plantio. Como vimos acima, dependendo do tipo de solo, é recomendado ao menos parte da aplicação do potássio na base, pois
o nutriente pode não chegar ao
sistema radicular em quantidades
suficientes conforme à demanda
das plantas.
Como mencionado antes,
as plantas forrageiras absorvem
quantidade expressivas de K, e
isso é muito crítico em áreas de
produção de feno ou de silagem.
Nessas situações, deve-se tomar
muito cuidado com a reposição
desse nutriente.
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Por outro lado, a quantidade exportada de K nos tecidos
animais é bastante reduzida, e, no
leite, é sensivelmente maior. Porém, a intensidade de redistribuição desse nutriente nas pastagens
é significativa, pois os animais colhem as folhas das plantas, e devolvem o nutriente via urina em
pontos específicos onde urinam ou
estercam, boa parte em paradouros, ao redor das sombras, cochos
e bebedouros. Em sistemas intensivos de pastejo rotacionados,
essa questão impacta menos. Em
contrapartida, sistemas de produção de leite, onde as vacas ficam
boa parte do tempo fora da pastagem (dormindo fora à noite, por
exemplo), ou em pastagens sendo
exploradas com pastejo horário
(animais ficam apenas 1 a 2 horas
comendo e depois removidos), a
exportação de K e outros nutrientes pode ser tão alta quanto a de
áreas de produção de silagem ou
de feno.
As doses recomendadas
para adubação de manutenção de
K variam entre 10 e 30 kg/ha de
K2O por tonelada de MS de forragem, dependendo da espécie e do
uso (10, para gramíneas e leguminosas em geral para pastejo, 20
para milho e sorgo para silagem e
30 para alfafa).
É recomendado o parcelamento, quanto maiores forem os
riscos de perdas. Especialmente
em solos arenosos e com baixa
CTC e para doses maiores, recomenda-se o parcelamento, com
parte no estabelecimento e o res-
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tante em cobertura durante o desenvolvimento da pastagem. Esse
manejo reduz o risco de perdas do
nutriente por lixiviação.
Conclusão
São muitos os detalhes
relacionados ao manejo da adubação de forma eficiente. O principal conceito envolve o Manejo 4C,
o qual emprega o uso da Fonte,
Dose, Momento e Local corretos.
Outro aspecto muito importante
é a qualidade física do produto, o
que vai determinar uma ótima distribuição uniforme e precisa, numa
operação com fluidez. Torna-se
evidente que, após o discutido acima, a escolha do fertilizante não
se limita apenas ao custo do nutriente e sim na escolha da combinação que vai trazer o maior retorno em linha com o perfil e com a
estratégia do negócio.
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Matéria central

Iniciativa Sustentável

A sustentabilidade na pecuária
discutida de ponta a ponta na cadeia
Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável
E-mail: comunicacao@gtps.org.br

Mesa-redonda une diversos atores da pro- ciado conecta-se com as principais empresas do sedução da carne bovina para fortalecer a tor. “O networking oportunizado dentro do GTPS é um
pecuária sustentável no Brasil
dos pontos de destaque. Temos vários exemplos de
parcerias de sucesso que ocorrem aqui dentro. Entre
O GTPS – Mesa Brasileira da Pecuária Sus- nossos associados estão grandes players do setor,
tentável – reúne todos os elos da cadeia de produção organizações importantes, startups e empresas de
da carne bovina com um objetivo comum. Produtores destaque no agronegócio brasileiro”, ressalta Schuler.
rurais, empresas de insumos e serviços, frigoríficos e
Quem se associa ao Grupo também é conindústrias, varejos e restaurantes, instituições finan- templado com treinamentos, palestras, participação
ceiras e representantes da sociedade civil se encon- e descontos em eventos, presença na mídia entre outram em grupos de trabalhos e reuniões diversas em tras vantagens. Mais informações sobre o trabalho do
busca de soluções para desenvolver a sustentabili- GTPS e como se associar estão disponíveis nas redes
dade na pecuária brasileira.
sociais e no site gtps.org.br.
“Hoje somos mais de 60 organizações associadas que somam forças, agregam diferentes pontos de vista e trazem diversas experiências para debates sobre temas relevantes e que estão em alta no
cenário da pecuária”, assegura o presidente do Grupo,
Sergio Schuler, que também é vice-presidente de Negócios de Nutrição e Saúde Animal para Ruminantes
na DSM.
As atividades e reuniões dos grupos de trabalho resultam em posicionamentos da cadeia, relatórios que compilam conhecimento acerca dos temas
debatidos e webinars para compartilhar as soluções
com o público externo. Atualmente, “Clima” com foco
em emissões de gases do efeito estufa, e “Rastreabilidade” são os temas discutidos nos grupos de
trabalho. Ainda em 2022 haverá o grupo de trabalho de “Terra”, que abordará assuntos relacionados à
mudança de uso do solo, o manejo de pastagens e o
pagamento por serviços ambientais.
História
Para fazer parte dos grupos e demais atividades, é necessário se associar à Mesa. Além de
A instituição sem fins lucrativos foi criada em
debater temáticas pertinentes para a área, o asso- 2007 com o objetivo inicial de debater uma forma
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única e transparente de adoção de
padrões e práticas comuns para o
setor. “Fomos a primeira organização do mundo a reunir todos esses
atores para falar de pecuária sustentável. Já são mais de 15 anos
de história que surgiu de uma ideia
inédita e serviu de inspiração para
a criação de outras mesas pelo
mundo”, lembra a gerente executiva do GTPS, Luiza Bruscato.
Além das atuais 11 mesas-redondas em outros países
e regiões, como África, Austrália,
Argentina, Bolívia, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Europa,
México, Nova Zelândia e Paraguai,
o Grupo também estimulou a criação da Mesa-redonda Global da
Carne Bovina Sustentável (Global
Roundtable for Sustainable Beef),
da qual hoje é membro ativo.
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bilidade de suas atividades. Para
isso, o usuário deve se cadastrar
e preencher um questionário com
indicadores relacionados ao meio
ambiente, à gestão do negócio
(rentabilidade) e de pessoas (trabalhadores) e ao impacto à comunidade local.
“Após o preenchimento, a
plataforma gera um relatório com
informações sobre o momento
atual na jornada da sustentabilidade e o que pode ser melhorado
e, ainda, aponta caminhos para
isso ser feito. São estratégias que
podem resultar em uma diferenciação de mercado e, consequentemente, em mais rentabilidade. A
gerente também ressalta que as
informações fornecidas são confidenciais.
O GIPS está disponível em
gips.org.br.

Guia de pecuária
Sustentável

Serviços

Dentre as entregas do
GTPS à sociedade está o GIPS –
Guia de Indicadores da Pecuária
Sustentável. A ferramenta gratuita
auxilia produtores rurais, empresas de insumos, indústrias e varejos a avaliar o nível de sustenta-

O GTPS também desenvolveu um treinamento em pecuária
sustentável para apoiar o produtor rural e o técnico de campo
que queira entender mais sobre
o tema e se aprofundar nos indicadores da sustentabilidade. O
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treinamento ocorre virtualmente
e tem duração de 16 horas. Para
participar é necessário ter conhecimento prévio na área agrícola,
pecuária ou ambiental.
Além disso, é possível
contratar palestras sobre o tema,
como “Desafios e Oportunidades
da Pecuária Sustentável no Brasil”
e “Tendências Globais da Sustentabilidade na Cadeia da Pecuária”.
Mais detalhes podem ser consultados no site do Grupo.
Mapa de iniciativas
O Grupo faz questão de
dar visibilidade a boas práticas
relacionadas ao tema que acontecem no Brasil. O objetivo do Mapa
de Iniciativas da Pecuária Sustentável (MIPS) é mostrar ações que
sejam replicáveis, ser fonte de
informação sobre o tema, inclusive para investimento e, principalmente, que sirvam de inspiração
para produtores rurais e demais
envolvidos com o assunto.
É possível cadastrar uma
iniciativa gratuitamente. Conheça
o MIPS em gtps.org.br/mips.

Gestão eSustentável
Planejamento
Iniciativa

Uma nova Gestão na Pecuária
Valentina Albornoz Pavão; Ana Luiza Velazquez Schultz.
Equipe Agroteams.
E-mail: agroteamsrs@gmail.com

A

forte intensificação dos sistemas de produção pela maior demanda de alimentos,
exige a profissionalização dos negócios pecuários para atuar de forma competitiva no
Mercado e garantir a sobrevivência do negócio. Os
modelos de produção contemporâneos estão sendo
generalizados e caracterizados como vilão da saúde humana e do meio ambiente, desconsiderando os
benefícios relacionados à longevidade, qualidade de
vida das pessoas e à responsabilidade com os recursos naturais. O ponto que une a produção e concomitantemente os benefícios já citados, está na gestão
dos processos dentro da porteira.
De forma genérica, o modelo tradicional de
gestão possui uma desconexão entre os interesses
das pessoas e da organização, com convivência, forçada e improdutiva. Por estar ligada diretamente a
cultura da organização, estes fatores não são fáceis
de se reverter, visto que, muitas vezes impera desconfiança e excesso de controles, regras e penalidades
advindos da forma como o líder atua. Qual o resultado deste “ciclo vicioso” na prática? Alta rotatividade
e descontentamento de parte e/ou todas pessoas da
equipe. Em casos severos, impacta no comportamento decrescente dos indicadores produtivos.
Esse modelo tradicional de gestão que deu
“bons” resultados até hoje, não será capaz de assegurar o sucesso e sustentabilidade dos negócios no
futuro. A permanência da atividade, principalmente
agropecuária, está diretamente relacionado à (re)
construção de vários paradigmas dentro da porteira e
estes, necessitam uma postura empresarial e, saber
“lidar” com as pessoas.
Para reverter esta situação, acreditamos em
um novo despertar para entender mais de gente, conhecer mais de gente e gostar mais de gente. Afinal
os negócios rurais são feitos de pessoas e fortemen-

te caracterizados pela cultura, que ao nosso olhar,
precisa ser transmitida às novas gerações (legado).
Sendo assim, elegemos como alternativa a profissionalização das pessoas pela Gestão Humanizada na
Pecuária. Esta, caracterizada por acreditar nas pessoas como agente ativo dos processos de produção,
através da ação conjunta (coparticipação) para convergir os propósitos entre a empresa e seus colaboradores.
Para movimentar a empresa em direção ao
novo conceito de Uma Nova Gestão na Pecuária, vale
ressaltar que é um processo natural e dinâmico, pois
parte em identificar e fortalecer a cultura organizacional das empresas, que requer a conquista do verdadeiro encantamento das pessoas pelo local onde
trabalham e assim, gerar a participação efetiva de
todos. O “meristema” da Gestão de Pessoas é a cultura, ou seja, a personalidade da Empresa. Esta, influencia fortemente no comportamento das pessoas
no dia a dia da fazenda, que na prática é visto a partir
das crenças, valores, hábitos e as interações da equipe.
Na verdade, a (re) Humanização dos negócios
resulta em “Conscientizar as pessoas que a propriedade rural é um pequeno ecossistema, onde a amplitude das soluções parte da visão sistêmica em convergir os interesses de produção, a conservação do
meio ambiente e como alicerce principal, a qualidade
de vida das pessoas”. Nesse sentido, o aumento da
produção torna-se consequência do processo, bem
como o retorno econômico do negócio.
O primeiro passo ao introduzir a nova Gestão é a conscientização das pessoas envolvidas nos
processos da Empresa para despertar a vontade de
crescer no negócio e se desenvolver pelo aspecto
profissional. Em ordem de prioridade, sugerimos colocar as pessoas certas nos lugares certos através
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de um bom processo de Recrutamento e Seleção. Vale lembrar
que “só remunerar não basta!”.
Esta afirmação advém da ciência
que já comprova que a permanência de um colaborador na empresa
provém de vários fatores, como
citados por Maslow: necessidades
fisiológicas; segurança; amor e
pertencimento e auto realização.
Então, após atender as necessidades primárias podemos pensar na
satisfação do colaborador.
Ao considerar um novo
olhar sobre o papel das pessoas
nos processos pecuários, propomos o desenvolvimento das competências e habilidades por meio
de novos conhecimentos técnicos
dentro da porteira e para que todos se sintam seguros e engajados ao executar as rotinas do

campo. Consideramos dois eixos
principais:
i) Pilares técnicos provido
pelo norte científico: conhecimentos de ponta que na maioria das
vezes, não estão sendo aplicados
nas fazendas;
ii) Transferência do conhecimento: empoderamento do gestor e seus colaboradores através
do entendimento dos processos.
Nossa forma de trabalhar
busca (re)contruir a cultura e clima
organizacional a partir da convergência de propósitos entre as pessoas e a “razão de ser” das empresas rurais para resgatar o sentido
do trabalho diário. Como prioridade da organização criar um ambiente desafiador e próspero para
o desenvolvimento de relações de
confiança mutua e assim, manter

as diretrizes fundamentais da gestão rural. As mudanças são vistas
como fortalecimento do ecossistema, com ferramentas didáticas,
planos táticos e suas respectivas
metas estrategicamente pré-estabelecidas. O grande diferencial não
está em O QUE fazer e sim COMO
fazer. Permitir que as pessoas se
sintam parte do processo, mesmo
sabendo que nosso modelo de pecuária requer uma hierarquia bem
marcada.
Segundo Marcio Fernandes, uma nova gestão pode ser
colocada em prática (tanto na
gestão da própria vida, bem como
dos negócios), através de quatro
grandes pilares: Acreditar, Praticar,
Melhorar e Compartilhar.

“As pessoas não querem só se ver representadas,
elas querem fazer parte do
processo e percebem quando
algo foi criado sem que elas
fossem envolvidas”.

Fonte: Marcio Fernandes

Para finalizar, é urgente
a necessidade de iniciar um processo de mudança e adaptação
da cultura organizacional a esse
“novo mundo” que se abre diante
de nossos olhos. Em vez de seguir
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pelos trilhos forjados a ferro e fogo
por décadas de gestão tradicional,
ou melhor, por décadas de mais
do mesmo, vamos juntos iluminar
novas trilhas por onde as pessoas
queiram verdadeiramente seguir.
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Assim, a atratividade para novos
colaboradores e futuros talentos
é de forma natural pois, existirá
reputação no mercado advinda
de uma nova cultura empresarial.
Estes fatores são sinônimos de ri-
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queza, principalmente nos tempos
de hoje em que permeia a dificuldade (ou inexistência) da mão de
obra qualificada no campo.
Este contexto objetiva provocar aos Gestores a pensar em
gerar atrativos para diminuir a
rotatividade das empresas rurais,
aumentar o tempo médio da equipe no campo e construir equipes
engajadas para construir melhores
resultados e paralelamente, incentivar o desenvolver dentro da

empresa (crescimento mútuo).
Ao caminharmos para o
desfecho desta matéria percebemos que ainda há muito para falar
sobre Gestão de Pessoas a fim de
preparar os sistemas de produção
para atender às futuras demandas
da sociedade global, nos quesitos
de demanda de alimentos e compromissos ambientais. Deixamos
uma mensagem final aos Pecuaristas:

“Precisamos multiplicar o
conhecimento, facilitar os processos e empoderar as pessoas para
manejar de forma sistêmica os sistemas pecuários. Aplicar o saber
técnico e resgatar o valor do trabalho diário em prol da produção
sustentável e lucrativa e sempre
acreditarmos que podemos produzir, beneficiar o meio ambiente, e
resgatar a felicidade de trabalhar
no campo, basta reconhecer e dar
valor ao nosso papel” .
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Repovoando os solos com vida
Fernando Beccon Nerva

Médico Veterinário.
Representante do laboratório Biossíntese Agriscience RS e SC.
Consultor de Produção Biológica na Pecuária.
Participante equipe técnica do BioVerm RS e SC.
E-mail: fernnerva@gmail.com

A

vida do solo, a composição química, a
estrutura física, o clima e o tempo, são
elementos que influenciam a produtividade agrícola, sem esquecer da qualidade da semente. Um solo vivo, com bactérias, fungos, protozoários, nematoides, insetos, anelídeos,
é capaz de alterar os outros elementos. Esses organismos são capazes de disponibilizar minerais
de areia, argila, matéria orgânica, e até do ar que
respiramos. Bactérias e fungos, através de suas
enzimas, extraem os minerais do ambiente para
crescer e se multiplicar. Essas enzimas também
quebram matérias primas abundantes como a celulose, lignina, quitina e outros, retirando daí seus
nutrientes. Bactérias estão presentes em todos
os ecossistemas, do fundo do mar à lava recém
resfriada. As bactérias ao transformarem nutrientes em colônias, se transformam em alimentos
para protozoários e adubo para o sistema. Esses
protozoários, são alimento para alguns nematoides. Alguns nematoides consomem fungos, e são
consumidos por outras espécies de nematoides,
num ciclo constante de reciclagem de nutrientes.
Essa cadeia se completa com a participação de
insetos, minhocas, cascudos, tatu bola, aranhas,
pássaros... As “sementes” desses organismos são
disseminadas pela chuva, vento, insetos polinizadores, pássaros além do próprio gado, pelos cascos, pêlos, lã...
Tal vida do solo necessita de água e ar,
inclusive armazenando-os para seguir vivendo e
multiplicando-se. Os agregados do solo têm essa
função e, para isso, as colônias de fungos e bac-
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térias produzem substâncias semelhantes à cola,
que reúne grãos de areia e silte ou separa partículas de argila para formar túneis de ventilação e
irrigação. A alteração na estrutura física do solo
também é construída por minhocas, besouros, larvas e outros, que se protegidas pelo plantio direto
com semeadura de cobertura edificam um alicerce duradouro, porém frágil. Essas seriam as alterações da vida nas condições físicas dos solos.
A interferência da vida do solo sobre o clima se dá pela manutenção da umidade e pelo
resfriamento do mesmo, servindo de fonte de
água que evapora e evita emissão de ondas de
calor que afastam as nuvens.
O tempo das culturas produzidas em solos
vivos obedece uma outra cronologia, antecipando
e prolongando o ciclo das plantas beneficiadas
por essa situação.
Plantas não caminham, a vida na rizosfera
se encarrega de trazer os minerais e outros nutrientes, aminoácidos, fitohormônios, antibióticos
e uma série de metabólitos produzidos pelos microorganismos. A resistência sistêmica adquirida
contra doenças representa a possibilidade da própria planta rejeitar ou até expulsar uma ameaça,
os biológicos do solo se encarregam de estimular
essa defesa.
Levou mais de um século para que a ciência por trás da produção primária chegasse ao
consenso: a microbiota do solo é tão importante
quanto a adubação.
Quando mais se estuda a natureza, mais
se entende porque árvores se formam sem insu-
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mos de fora. O conhecer desse processo permite acelerar
em décadas a reciclagem de
nutrientes e o crescimento vegetal. As Agroflorestas estão
restaurando desertos, recuperando fontes de água, produzindo chuvas e comida para todos
do ecossistema utilizando esses
conhecimentos.
Pensar que plantas conseguem produzir biomassa pela
fixação de carbono do ar com a
energia do Sol e água, através
da fotossíntese, é como transformar gases em alimentos sem
contas à pagar.
Até o final do século XIX
esta conclusão estava dividida
entre os que defendiam o uso de
húmus, matéria orgânica, estercos, compostos e outros como
fontes suficientes para a produção agrícola. Já os mineralistas
defendiam o uso de insumos
minerais como necessários para
se obter boas colheitas. Das
grandes guerras vieram muitas
informações sobre minerais solúveis, utilizados mais tarde na
produção de Adubo (NPK, nitrogenados).
O crescimento exponencial da área cultivada com Soja
no país nas últimas duas décadas e a agricultura de precisão
desenvolvida com tecnologia
nacional, apontam que mesmo
com índices ótimos de fertilidade química e ótimas condições
físicas do solo, as plantas ainda

apresentam sinais de deficiência mineral na seiva.
Plantas melhores nutridas são observadas em integração com a Pecuária, em plantio
direto.
A resposta está na maior
população de fungos, bactérias, protozoários e nematoides,
além do aumento da mesofauna (anelídeos, tatú bolinha,
aranhas...), todos de espécies
benéficas, proporcionado pela
integração com herbívoros, basicamente ruminantes.
Com o surgimento do
diagnóstico biológico do solo,
do uso de tecnologia molecular,
(exame de DNA da microbiota
do solo chamado de exame de
metagenômica) pôde-se identificar e classificar as espécies de
microorganismos ligados à: solubilização de minerais, promoção de enraizamento, fixação
de nitrogênio, estimuladores de
imunidade sistêmica adquirida, predadores de transmissores de doenças. Ou seja, estes
são aliados que trabalham para
o bem das plantas. As plantas fornecem alimentação aos
microorganismos através dos
exsudatos das raízes e em diversas outras formas de relacionamento, onde todos envolvidos
ganham.
Esse
acompanhamento preciso aplicado nas últimas
décadas no Brasil também trouxe informações valiosas sobre

como melhorar as condições
ótimas de produção e como não
prejudicá-la. Patamares de produção acima dos 80 sacos por
hectare no soja e duzentos ou
mais no milho, começaram a ratificar os avanços nessa forma
de garantia de lucratividade,
mantendo o patrimônio em boas
condições de saúde.
Esse novo horizonte,
aplicável na produção de pasto e melhoramento de campo
nativo, deve ser construído com
perseverança, dedicação e confiança. Essa construção leva um
tempo. Começar com parte do
campo, já com programação de
continuidade na adubação biológica é uma opção, geralmente
aplicada em propriedades com
uso de adubos convencionais.
Aplicações de Inoculantes no
outono e na primavera, trazem
a perspectiva de resultados
crescentes. No segundo ano se
tem respostas mais significativas, apesar de ser possível
comprovar a evolução já no
primeiro ano. Como os exames
de metagenômica custam ao
redor de R$ 1.200-1.500,00/
amostra, a opção é a análise de
atividade enzimática que custa
+- R$ 150,00/amostra. Quando se coleta antes e após das
inoculações biológicas, pode-se
comparar os resultados. Quanto
maior a atividade enzimática,
mais vida no sistema, que na sequência promove o aumento da
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matéria orgânica no solo. Outro
exame que verifica a quantidade de sólidos solúveis na seiva
é com o uso do refratômetro
(graus Brix 0-32),aparelho que
pode ser encontrado por menos
de R$ 200,00. As pastagens devem ter acima de 5 graus Brix,
segundo a bibliografia. Comum
encontrar níveis acima de 10-12
em áreas inoculadas. A maior
densidade nutricional das forrageiras vem junto com a maior
atividade biológica na rizosfera.
Isso significa pasto mais nutritivo, melhor nutrição, mais saúde,
melhor desempenho no ganho
de peso e na reprodução.
Altas doses de Nitrogênio, fosfatos solúveis, cloreto
de potássio e calcáreo atrasam
a colonização e selecionam microorganismos por vezes prejudiciais. Doses moderadas de
adubo químico podem ser melhor aproveitadas em associação com os biológicos desejados que estejam no solo.
O gênero de Bacillus Rhizobium já é amplamente usado
no soja, no feijão e nas leguminosas forrageiras. Eles fixam
nitrogênio da atmosfera substituindo a uréia. Os Rhizobium
são muito eficientes na fixação
de nitrogênio do ar (78 % do ar é
N, gratuito). Existem outros Inoculantes comerciais, selecionados e registrados no MAPA, que
também tem uma excelente relação custo benefício.
Exemplo disso é o Azos-
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pirilium brasilense, bactéria Gran
negativa que fixa nitrogênio em
gramineas
aproximadamente
40 kg de N. Já o Pseudomonas
fluorescens solubiliza fósforo
retido no solo através dos seus
ácidos orgânicos, como o ácido
sulfidrico. e os fungos predadores de helmintos (Duddigtonia
flagrans e Pochonia clamydosporia) que além de combater a
verminose também promovem
o enraizamento e a degradação
da matéria orgânica. liberação
continua de nutrientes para as
plantas. O gênero Trichoderma
sp. de fungos, tem cepas muito
eficientes no controle de nematoides das raízes, decompõe a
m.o. e promovem o enraizamento. Uma curiosidade é que existe
uma cepa de Trichoderma que
transforma celulose em glicose,
cultivado e usado na indústria
alimentícia. Os Bacillus tem espécies selecionadas com características muito positivas, como
o B. subtilis (que retém enzimas benéficas na capa de seus
esporos) o arybhathai que vêm
das raízes dos cactos e induz o
fechamento dos poros (estômatos) das plantas em situações
de seca. Outros fungos como o
Beauveria bassiana e o Metarizium além de controlarem moscas branca e da fruta, carrapatos e algumas lagartas, também
ajudam na liberação de minerais
existentes na matéria orgânica.
Trabalhamos com o laboratório
LagBio de Cascavel PR que pos-
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sui as informações genéticas de
mais de 150 mil espécies de microorganismos. O uso de inoculações complexas em pastagens
permite um ganho na eficiência
aproveitando a ação de sinergia
de alguns microorganismos eficientes.
Essas inoculações podem
ser feitas nas sementes ou por
pulverização, irrigação, usando
Adubo orgânico bem curado, havendo alguns comerciais peletizados que facilitam a aplicação
(áreas de ressemeadura natural). Esse manejo é um processo de nutrição para o solo.
Esses microorganismos
estão na natureza e podem
ser capturados e cultivados em
compostos, fermentadores e
biodigestores, acompanhados
de verificação da qualidade microscópica dos mesmos. Nesses
casos o número de espécies de
microorganismos
inoculados
pode passar de centenas de milhares. Em inoculações de estirpes selecionadas em laboratório
trabalhamos com a variação de
três a aproximadamente 20 espécies de biológicos.
Já temos trabalhos com
aplicação de Inoculantes nos
municípios de Viamão, Osório,
São Lourenço do Sul, Herval,
Pinheiro Machado, Ulha Negra,
Aceguá, Bagé, Santana do Livramento, Alegrete, Cachoeira
do Sul, Encruzilhada do Sul, São
Martinho da Serra, Pouso Novo,
André da Rocha, Caxias do Sul,
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Lagoa Vermelha e Bom Jesus no
RS, além de Pinhalzinho em Santa Catarina. No controle biológico de verminose, com os Fungos
helmintófagos do BioVerm estamos em outros municípios.
Os resultados surgem
com observações e relatos dos
produtores que começaram a
usar os biológicos ano passado ou retrasado, 2020. No caso
de pastagens, apesar do frio no
RS, recebemos retorno de forrageiras de inverno mais escuras, antecipação de entrada dos
animais na pastagem, maior
presença de folhas e aumento
do ciclo. No caso de verminose
a continuidade é fundamental.
Venho obtendo no meu pequeno rebanho de ovelhas Crioulas
Zero OPG em exames seguidos,
na quase totalidade de animais.
Aqui aplico 100 % da área (1,5
hectares, há 1 ano) diversas
cepas de microorganismos eficientes, além do fornecimento
de fungos helmintófagos (BioVerm) ininterruptamente no sal
mineral há 2 anos. Só uso vermífugos químicos no pré parto
das matrizes e no desmame dos
cordeiros.
Este mesmo cenário está se repetindo na propriedade Terroir da Vigia em Santana
do Livramento em rebanho de
aproximadamente 200 cabeças de ovinos leiteiros, com fabricação própria de queijos. Na
Vigia os resultados fazem parte

de estudos científicos à serem
publicados sob a orientação do
Dr Médico Veterinário Leonardo
Menezes.
Este mês de abril de
2022 fizemos dois eventos de
Inoculação de sementes, com
uso de fungos helmintófagos
inclusive, em algumas propriedades das regiões de Bagé e
Alegrete, onde teremos a oportunidade de acompanhar em
diversas localidades, contando com a participação de mais
de 20 pecuaristas. O início do
uso dessa técnica é promovido
por estes encontros onde cada
produtor leva uma boa amostra
para acompanhar em sua propriedade.
O uso combinado de Biológicos no campo e no sal mineral traz a esperança de produção sem resíduos químicos,
além de mais tranquilidade nas
situações de altas lotações, colaborando também com a produção de pasto (nutrição).
Apesar de ser analisado
cada caso, no geral na região sul
recomendamos de uma à duas
Inoculações por ano, por ocasião do outono e primavera. Em
situações de lavouras e campos
degradados esta recomendação
muda para mais, podendo chegar à 6-8 inoculações no ano
(principalmente quando substitui adubo químico em agricultura).
A mudança para siste-

mas de produção com biológicos deve ser construída e o
acompanhamento do produtor
é parte fundamental. O controle biológico de pragas também
colabora para a redução dos
químicos, dos custos e melhoras
nos rendimentos. A busca por
soluções biológicas promove a
produção com evolução na qualidade da terra, na valorização
do patrimônio. Dois momentos
são cruciais no processo, a Inoculação em si, bem misturado
com betoneira fica ótimo e prático, e o plantio. O solo deve
estar úmido, com previsão de
chuva nos próximos 3 dias, e realizada à tardinha, os raios UV
são bastante prejudiciais para a
colonização de “chegada”. Com
a capacidade de se multiplicar
rápido, no caso das bactérias
uma geração a cada 20 minutos, se “somente” 1.000 UFC
(unidade formadora de colônias,
sementes) amanhecerem estabelecidas a cada cm quadrado
de solo, ao final do mesmo dia
esse espaço estará “tomado”
por trilhões de microorganismos,
no caso bactérias. Estar atento
a esses detalhes fazem toda a
diferença que separa o sucesso
da perda de tempo e dinheiro.
Pensar que a cada segundo haverá ação benéfica no solo é um
forte motivo para caprichar nessa hora. Promova a vida, investir
na natureza é sinônimo de longevidade!
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Aspectos da biologia e ecologia
x mitos sobre a biodiversidade
do Pampa (PARTE III)
Serpentes, Cobras e Víboras
Luciano Moura de Mello

H

omens e mulheres do campo sempre foram
reconhecidos por sua força, determinação e
valentia. A história mostra que estes atributos físicos e de personalidade humana foram necessários, além de outros, para que o homem
pudesse ter se instalado e explorado com sucesso
este ambiente, assim como, posteriormente, desenvolvido aqui atividades como a pecuária e a agricultura, que passaram a caracterizar a vocação econômica do Pampa.
Envolvido pelas enormes dificuldades de ocupação e sobrevivência no campo, além das numerosas questões bélicas que envolviam política e manutenção de fronteiras que foram enfrentadas, pode-se
dizer que este é um homem que tem pouco a temer.
Contudo, se algo costuma amedrontar as
pessoas neste ambiente, de forma bem geral, são
serpentes. Não creio que nenhum outro tipo de animal possa ter motivado – e ainda motivar, tamanho
temor...
De certa forma, o receio destes animais fortemente enraizado em nosso comportamento pode ser
justificado, já que só no início dos anos 1900 os primeiros soros antiofídicos passaram a ser produzidos
no Brasil, ou seja, antes disso um acidente com uma
serpente representava um potencial risco de morte,
já que a mortalidade no caso de acidente com serpente peçonhenta era de cerca de 25 % dos casos.
Sendo os soros antiofídicos os únicos recursos conhecidos capazes de evitar danos significativos
a tecidos e membros - ou mesmo impedir a morte
de pessoas causada pela picada de algumas serpentes - diversos “tratamentos alternativos” e “remédios

Biólogo. Dr. Docente do Colégio Militar de Santa Maria, RS.
E-mail: luciano_moura_biologia@yahoo.com.br

caseiros” foram desenvolvidos, muitos deles a base
de infusão de ervas com álcool. Contudo, extratos
de plantas, infusões ou outras formas “populares”
de enfrentamento do acidentes com serpentes peçonhentas não possuem qualquer ação antiofídica
eficiente relatada na bibliografia e que possa substituir o tratamento soroterápico. Atualmente, com o
enfrentamento de um acidente como este, os casos
de evolução para morte é de menos de 0,4 % dos casos.
Por outro lado, este temor promoveu uma generalização tão grande com relação às espécies de
serpentes que leva, até hoje, a uma eliminação de
todo e qualquer animal que seja observado ...
Esta “generalização” (produzida antes pela
ignorância justificada pela necessidade de sobrevivência) não pode ser mais utilizada como razão para
a matança indiscriminada destes bichos, uma vez
que (1) temos informação disponível sobre as diferentes espécies e suas características como também
(2) informação no sentido de orientar procedimentos
que, adotados evitam enormemente os casos de acidentes ofídicos, e, em ultimo caso, (3) temos recursos atualmente para evitar riscos decorrentes dos
acidentes na grande maioria dos estabelecimentos
locais ou regionais de saúde.
Inicialmente cabe distinguir o que são serpentes venenosas e peçonhentas, por que esta simples
caracterização já pode demonstrar que as “serpentes” compõe um amplo e heterogêneo grupo de seres
vivos com relação a riscos de acidentes e, talvez, o
início de um estudo destes importantes animais.
De forma geral utiliza-se o termo “veneno-
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so” para os organismos que possuem uma substância como parte
de seu arsenal químico (toxinas) e
que, em contato com determinados tecidos de outros organismos,
podem causar efeitos fisiológicos
diversos, como danos neurológicos
ou motores, necrose, irritação, processos alérgicos, etc. Venenos são
utilizados por uma grande quantidade de animais (e plantas!) na
natureza, normalmente para defesa ou (no caso de animais), para
dominar suas presas. Existem rãs
(extremamente) venenosas, por
exemplo, mas que sem nenhum
meio específico para fazer suas
toxinas sair de sua pele e chegar a
um predador, empregam este recurso de forma passiva.
Todas as serpentes possuem veneno!
E do que, basicamente,
estamos falando quando mencionamos esta palavra “veneno”, no
caso das serpentes?
Estamos falando de uma
saliva modificada, produzida em
uma glândula salivar modificada,
rica em substâncias que são capazes de iniciar a digestão química,
interferir no sistema nervoso, muscular ou agir sobre outras estruturas do corpo de suas presas.
Já o termo “peçonhento”,
implica na necessidade de que um
determinado organismo possua
um meio ativo para a inoculação
de toxinas (veneno) no corpo de
seus agressores ou presas. Aranhas, por exemplo, são animais
peçonhentos muito importantes
do ponto de vista médico, já que
não só produzem substâncias capazes de agir no organismo de
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suas presas (produzindo diversas
reações) como são capazes de
inocular estas toxinas em seus
corpos.
Serpentes também possuem uma característica interessante: são animais incapazes de
fragmentar suas presas, sendo
obrigadas a ingerí-las inteiras
(ovos e outros animais). Logo, o
uso de substâncias que facilitem
o processo digestório (destruindo proteínas de sua presa, antes
mesmo dela iniciar a ingestão de
sua presa) constitui uma estratégia fisiológica adicional destes
animais à dificuldade de romper
barreiras como a pele, escamas,
pelos ou penas de suas presas,
possibilitando assim, aproveitar o
máximo possível dos organismos
dos quais se alimenta.
Se é verdade que todas
as serpentes são venenosas, também é uma verdade que nem todas elas são peçonhentas, já que
muitas delas (a grande maioria,
aliás) não possuem um “sistema”
composto por dentes especializados em conduzir o veneno de suas
glândulas salivares até a corrente
sanguínea de outro animal.
Venenos de diferentes
animais possuem efeitos muito
diferentes, alguns deles trazendo
maior gravidade no caso de acidentes com humanos (como, por
exemplo, aqueles que agem sobre
o sistema nervoso ou com ação
proteolítica) e outros que dificilmente levariam a qualquer efeito
sistêmico, ficando localizados a
reações alérgicas, dor local, irritação, etc. Convém ainda destacar,
que nenhuma serpente desenvol-
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veu ao longo de sua história natural, uma peçonha especificamente
para se proteger – muito menos
atacar um animal do porte do ser
humano! Estas substâncias, cabe
lembrar, são “caras” para as serpentes e possuem o objetivo de
produzir efeitos sobre presas pequenas, não sobre um animal do
tamanho de um ser humano. Logo,
quando ocorre um acidente com
serpentes é sempre um evidente
caso de defesa do animal utilizando-se de um recurso precioso.
Como este recurso não evoluiu
para afetar um animal tão grande, isso dá ao homem ou mulher
adulta, saudáveis, uma significativa vantagem em tempo para se
buscar apoio médico e evitar problemas mais sérios, sendo relativamente seguro o apoio médico
quando obtido até 2 horas após a
ocorrência da picada .
Feita a distinção entre animais venenosos e peçonhentos
já podemos trazer mais um interessante dado a esta discussão:
somente cerca de 15 % de todas
as serpentes brasileiras são peçonhentas, ou seja, 85 % das serpentes encontradas no país (de quase 800 espécies diferentes) não
possuem a capacidade de inocular
veneno no corpo de suas presas,
muito menos no corpo do ser humano a ponto de causar qualquer
intoxicação a nível sistêmico com
importância médica significativa.
Como se pode observar,
até aqui, a grande maioria das
serpentes com as quais podemos
termos alguma possibilidade de
cruzar em nossas vidas, não oferecerá qualquer risco ao homem.
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Mesmo que um acidente ocorra
(e veremos adiante que é possível
evitar quase 100 % dos acidentes!),
o apoio médico no mais curto pra-

zo evitará quase todos os danos pentes peçonhentas que podemos
mais importantes.
encontrar no Brasil:
Vamos conhecer um pouco mais
sobre os principais grupos de ser-

Fontes das imagens:
(01) https://spain.inaturalist.org/taxa/30564-Micrurus-frontalis
(02) Jhonatas Baptista, https://spain.inaturalist.org/observations/80565808
(03) John Sullivan, https://spain.inaturalist.org/observations/332861
(04) Wayne Godbehere, https://spain.inaturalist.org/observations/5401344
(05) João Gabriel De Angeli Elston, https://spain.inaturalist.org/photos/93139066
(06) João Gabriel De Angeli Elston, https://spain.inaturalist.org/observations/69840050
(07) Bruno Reis Dotto, https://spain.inaturalist.org/observations/5161346
(08) Alfredo Sabaliauskas, https://spain.inaturalist.org/observations/67008998

Os grupos de serpentes
mostradas acima representam
praticamente todos aqueles com
os quais devemos nos preocupar,
quando se trata da possibilidade de
acidentes com importância médica.
Observe que não há Colubrídeos na
tabela acima - que muitos popularmente podem chamar de “cobras”,
entretanto, algumas delas podem

ser peçonhentas (como a Cobra-cipó, Philodryas olfersii) mas não há
sequer tratamento sorológico específico, restringindo-se na maioria
dos casos ao controle de sintomas
pouco graves.
Com relação aos acidentes
ofídicos no Brasil, em 2020 , foram
registrados 31.395 acidentes com
evolução para morte em 121 ca-

sos. Isso significa que 0,385 % do
número de acidentes com serpentes peçonhentas no Brasil acarretou óbito dos pacientes (Ministério
da Saúde). As vítimas costumam
serem homens (mais de 70 %) em
idade economicamente ativa, envolvendo, sobretudo, trabalhadores
rurais e indígenas, que em quase
100 % dos casos deixam de buscar
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apoio médico. Embora o maior número de acidentados seja do sexo
masculino, mulheres e crianças podem compreender ¾ do número de
vítimas graves.
O soro antiofídico é distribuído gratuitamente nos órgãos de
saúde e ministrados unicamente
por equipes médicas . No Rio Grande do Sul constituem unidades de
referência para o tratamento de
acidentes com serpentes as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde,
podendo o atendimento ser realizado nestes locais: Pronto Socorro
Municipal, em Alegrete; Santa Casa
de Caridade de Bagé, Hospital de
Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, Hospital Geral de Caxias
do Sul, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo em Cruz Alta, Hospital de Caridade de Erechim, Hospital de Caridade Divina Providência
em Frederico Westphalen, Hospital
de Caridade de Ijuí, Hospital Bruno
Born em Lajeado, Hospital São Vicente de Paula de Osório, Hospital
de Caridade de Palmeira das Missões, Hospital da Cidade de Passo
Fundo, Pronto Socorro Municipal de
Pelotas, Hospital de Pronto Socorro
de Porto Alegre, Hospital Monte Alverne e no Hospital Santa Cruz do
Sul, em Santa Cruz do Sul, Hospital
Universitário de Santa Maria, Sociedade Hospitalar de Caridade Vida e
Saúde de Santa Rosa e Hospital de
Caridade de Santo Ângelo.
Convém lembrar que o uso
de equipamentos de proteção por
trabalhadores rurais podem evitar
grande parte dos acidentes registrados, como o uso de luvas e calçados fechados (botas ou pernei-
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ras). Luvas protegem cerca de 20 %
dos acidentes, já que muitos deles
ocorrem nas mãos e braços principalmente durante a manipulação
de objetos a campo (como lenha ou
resíduos que podem estar servindo
de abrigo para serpentes). O uso de
calçados fechados, evitam 75 % dos
acidentes, uma vez que estes animais facilmente estão ocultos na
vegetação e se protegem investindo contra as áreas do corpo mais
próximas dos locais onde se encontram.
O cuidado pessoal com o
uso de luvas, de botas ou perneiras,
como se observa, poderia evitar
mais de 95 % de todos os acidentes
registrados.
Sendo animais de “sangue
frio”, as serpentes também estão
mais ativas nas horas quentes do
dia ou nos meses mais quentes do
ano. Em função deste comportamento, quase metade dos acidentes são registrados entre os meses
de dezembro a março no Brasil,
período em que devemos redobrar
a atenção com relação a estes animais.
O desmatamento, que caracteriza um dos grandes problemas ambientais de nossos dias,
tem ainda sido uma importante
causa associada ao aumento do
número de acidentes ofídicos, observando-se, sobretudo, um número crescente do número de acidentes com cascavéis no Rio Grande
do Sul.
Por fim, as serpentes - peçonhentas ou não - integram e se
distribuem próximo ao topo das
cadeias alimentares, ou seja, pos-
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suem um importante papel no controle de outras populações, como
pequenos roedores, aves, répteis e
anfíbios.
Proteger estes importantes
animais e garantir que exerçam seu
papel na natureza requer, antes de
mais nada, conhecimento. Sua leitura, até este ponto, já demonstra
seu interesse na busca por informações. Resta agora avançar na leitura, buscar novos dados, garantindo
que a mudança de conduta que
nos permita romper com o “comportamento predatório”, lamentavelmente ainda muito presente na
maioria de nós.
NOTAS DE RODAPÉ:
1 Serpentes, cobras ou víboras?
Serpentes (ou Ophidia) é o termo
científico que corresponde a uma
subordem da Ordem dos Squamata,
na Classe dos Répteis. Neste grupo
encontram-se todos os animais de
corpo alongado e coberto de escamas, sem patas, carnívoros e pecilotérmicos (ou “de sangue frio”,
que não regulam sua temperatura).
Usa-se o termo “cobra”, popularmente, para designar as serpentes
que pertencem à família Colubridae,
que corresponde à família mais numerosa em espécies de serpentes,
normalmente não peçonhentas. A
designação também popular “víbora” pode ser encontrada como referência às serpentes peçonhentas
da Família Viperidae. Assim “víboras” ou “cobras” são maneiras muito
usuais, regionalizadas e “popularizadas” de se fazer referência à Serpentes.
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2 Curiosamente, muitos “adaptam”
nomes populares de animais peçonhentos para reforçar ou justificar
a necessidade das mortes: “cruzeira-preta”, cruzeira-d’água, “filhote
de jararaca”, são nomes usados
para caracterizar animais de espécies completamente distintas, sem
nenhuma relação com serpentes
peçonhentas ou a estágios de desenvolvimento daquelas.
3 Que se refere à capacidade de
uma substância (enzima) de realizar a quebra de proteínas (proteólise).

4 Acidentes do Elapídeos (Coraisverdadeiras), embora sejam muito
raros, podem apresentar os primeiros sintomas em menos por volta
de uma hora (45-75min).
5 Dados do Ministério da Saúde,
para o ano de 2018 e da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná,
2021.

7 Soro antiofídico encontrado em
casas veterinárias não devem ser
ministrados em humanos, em nenhuma hipótese. Eles são ministrados a animais sob cuidados de um
Médico Veterinário. Soros antiofídicos para o tratamento de humanos
não são comercializados em farmácias ou outros estabelecimentos no Brasil.

6 Não foram encontrados dados
mais recentes sobre os registros de
acidentes ofídicos nas fontes consultadas.
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Simplificando as Dimensões
Jurídicas da Água
Alexandre Valente Selistre
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sia que inicia este artigo, e tampouco a angústia que
atormentou o agronegócio gaúcho, ao enfrentar neste
verão de 2022, a seca mais grave em 70 anos, segundo o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos*.
Esta circunstância, fez debater a captação, a gestão e
as circunstâncias legais que envolvem o uso da água,
Provavelmente um cidadão urbano, sem con- enquanto recurso natural, e esclarecer estes questiovivência com o campo, não consiga entender a poe- namentos, é a pretensão deste trabalho.
(...) enquanto a chuva passa, que apague o pó, que faça
lodo, embarre, que a seca é braba, de sair fumaça! (...) no moirão
da frente, deixe no mais, o seu “recau” que molhe, senão a chuva
para de repente! Espanta a chuva, muitos dizem, creio; é que não
presta recolher arreio, tempo de seca, quando o céu embarra.
(BRAUN, 1987)

Da Contextualização
A preocupação atual com a água, decorre da
conscientização global de que, muito embora cubra 2/3
do planeta, o volume de água potável disponível não
supre a demanda da explosão demográfica, do consumo excessivo, com alto desperdício, e da crescente poluição, provocados pela ação humana. O Brasil contém
13,8 % das reservas de água doce mundiais, para uma
população de somente 2,8 %, principalmente por abri-

gar 78 % do Aquífero Guarani (o maior manancial subterrâneo de água doce do mundo), com potencialidade
hídrica imensa, que corresponde a mais de 43mil m3/
habitante, todavia apenas 0,7 % são utilizados (BARROS, 2015). Porém, a distribuição no abastecimento
brasileiro não é proporcional e haja sérios problemas
de saneamento básico, mormente na zona marginal
suburbana e industrial, alertando a todos, nos diversos
níveis (Figura 1a).
Contudo, a utilização de água na zona rural, na
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atividade agropecuária, perante a
Constituição Federal de 1988 (art.
20, inc. III), foi a que sofreu maior
modificação, conforme passou a
ser considerada bem de domínio
público da União, de uso comum do
povo, consoante sua natureza ambiental (caput do art. 225) (BRASIL,
1988). A partir de então deixaram
de existir águas particulares ou
municipais; qualquer recurso hídrico, desde lagos, rios ou córregos,
poços, barragens ou reservatórios;
superficiais ou subterrâneos; passaram a ser bens do Estado (VIEGAS,
2005). Se o corpo de água (rio ou
lago) ultrapassar mais de um estado ou fizer fronteira internacional, compete à União, mediante a
Agência Nacional de Águas (ANA);
caso contrário, ao estado-membro
local respectivo, e, no caso do Rio
Grande do Sul, perante a Secretaria
do Meio Ambiente (SEMA).
Consequentemente, o produtor rural deve conhecer quando
há a necessidade, ou dispensa, e
para quem pedir a outorga e licenciamento ambiental para o uso da
água, sob pena de sofrer as consequências inerentes, tanto daquela
que transpassa ou margeia, quanto
mesmo daquela armazenada em
sua propriedade agrária particular, não obstante as suas próprias
expensas. Acontece que, no Brasil,
a Função Socioambiental da Propriedade, é limite imanente e legitimador do direito à propriedade, em
contraprestação de satisfação à
coletividade (PARRA, 2017) e, consequentemente, o abastecimento
de água, também impera contentar, concomitantemente, tanto as
expectativas individuais do fazendeiro, quanto às da população: por
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índices mínimos de produtividade,
alimentos a preços acessíveis, respeito a direitos sociais trabalhistas,
com equilíbrio ecológico, na conservação dos recursos naturais, pelo
risco de inviabilidade do agronegócio (FALKENBERG, 2019), ao garantir desenvolvimento agrário sustentável. Querubini assevera a dúplice
finalidade da Função Socioambiental da Propriedade Rural: salvaguardar os interesses difusos na defesa do ambiente; e a de proteger o
produtor rural contra seus próprios
abusos, evitando assim a exploração danosa ou incorreta, determinando o emprego das melhores
técnicas possíveis, na exploração
e manejo racional (GONÇALVES, e
CERESÉR, 2013) e uso ecoeficiente
da água.
Ecoeficiência na definição
de Glavič e Lukman (2007) se dá
pela entrega de alimentos, bens ou
serviços a preços competitivos que
satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida,
enquanto, paralela e progressivamente reduza impactos ecológicos.
A maximização da produção agronômica e o manejo do solo e da
água (LAL, 2010), tem de ser feita
conforme o ciclo de vida, em um
nível de capacidade de carga estimada da Terra, sem exaurir recursos naturais. Também denominada
por TAUBE et al. (2014) de “produtividade dos fatores ambientais”
as pastagens são consideradas o
agroecossistema mais importante,
pelos serviços ecossistêmicos que
prestam.
A relevância das pastagens nativas, reside exatamente
nos pastos: a) seja pela produção
de biomassa que alimentará rumi-
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nantes, na conversão de água, açúcares e radiação solar em celulose;
b) seja pela absorção de metano
(CH4), pelo sequestro de dióxido
de carbono (CO2), a liberação de
oxigênio (O2), mediante a fotossíntese; c) seja por servir de habitat à
biodiversidade endêmica; como, inclusive, d) seja para abrigar os recursos hídricos para dessedentação
animal (VIANA et al., 2021; RONEY
e WALKER, 2021). Cresce em significado quando se percebe que, sem
rúmen, seres humanos não conseguem quebrar os enzimas, para
processarem celulose em seus estômagos, ou seja, a pecuária exercida predominantemente a pasto,
principalmente no bioma Pampa,
tem potencial conservacionista
para Lutzenberguer (1997).
Da Outorga e do Licenciamento
A outorga é a concessão ou
autorização administrativa do Estado, para que o produtor rural possa
captar água necessária a seu empreendimento, mediante estudo de
disponibilidade hídrica (conforme
a capacidade para a demanda),
vistorias (em diferentes épocas do
ano) e o enquadramento do recurso
hídrico, para expedição de alvará.
Seja para perfurar poços artesianos
subterrâneos, levantar taipas de
açudes ou barragens para captação
pluviométrica, ou canalizar recursos
hídricos superficiais, por prazo, termos e condições expressamente
determinadas (Decreto Estadual
n° 52.931/16). Os procedimentos
para outorga de recursos hídricos
devem ser realizados via Sistema
de Outorga de Água do Estado do
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Rio Grande do Sul (SIOUT RS),
100 % digital e online, conforme o
rigor técnico, por acompanhamento
profissional.
A dispensa de outorga (Figura 1b) decorre da vazão do volume de água: se for um açude (com
maciço, a taipa e vertedouro, o ladrão), um reservatório para água da
chuva, de um curso d’água efêmero ou de uma bacia de distribuição,
pode ocorrer quando a vazão for inferior a 5 milhões m3; já, no caso de
uma barragem, uma represa de um
curso d’água superficial (permanente ou intermitente, excluindo os efêmeros!), se inferior a 3 milhões m3.
Em contraponto, as cisternas ou
cacimbas (reservatório subterrâneo
de água potável, acumulada por
escavação em solos húmidos, por
ressumação) ou tanques australianos (reservatório externo, elevados
e circulares para captação pluvial),
também dispensam outorga, devido à baixa demanda e não acumulação de toda a água de uma bacia de distribuição, ainda mais em
locais onde não haja rede pública
disponível para conexão. Todavia, o
cadastramento junto ao SIOUT RS
e a solicitação de dispensa de outorga persistem (Resolução CRH n°
91/11), mesmo sem custo, pois são
imprescindíveis à regularização.
Não obstante, quanto à finalidade de uso, desde o barrageamento, há necessidade de Alvará
de Construção, assim como seu
Plano de Segurança e Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) por
responsável técnico, que, em caso
de Irrigação Agrícola, que deve ser
realizada exclusivamente por agrônomo, conforme o Conselho Regio-

nal de Engenharia e Agronomia do
Rio Grande do Sul (CREA RS). Da
mesma forma, além da outorga
para o uso de água para irrigação,
caracterizado pelo sistema de irrigação (equipamentos e infraestruturas de reserva, de captação, de
condução, de circulação, de distribuição e de drenagem de água na
agricultura), é obrigatório e indispensável o licenciamento ambiental para sistemas de irrigação.
Pela potencialidade de
contaminação do lençol freático e
bacia hídrica subterrâneos, a prospecção e perfuração de poços tubulares artesianos, ainda mais em
questão da profundidade, também
precisa de outorga, autorização
prévia (licença de perfuração, por
um geólogo ou engenheiro de minas) e licenciamento ambiental,
inarredavelmente.
Licenciamento ambiental
é um procedimento administrativo
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a operação de um
empreendimento que utilize recursos ambientais, no caso da água,
pela potencialidade poluidora ou de
degradação ecossistêmica da atividade. Possui diversas fases, desde
a Licença Prévia (no planejamento,
para aprovar localização e viabilidade ambiental); passando pela
Licença de Instalação (para a instalação do empreendimento ou atividade); até a Licença de Operação
(para exercício da atividade), todas
com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme
a Lei Política Nacional de Recursos
Hídricos nº 9.433/97, que criou Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos, e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente n°
6.938/81.
Sensível aos reflexos da forte estiagem encarada pelo agronegócio, neste verão passado, a Sema
publicou a Instrução Normativa n° 3
de 2021, que dispensou a outorga
do uso da água em financiamento
e licenciamento ambiental para as
atividades de irrigação e dessedentação animal na safra 2021/2022.
Esta isenção, entretanto, só é viável
exclusivamente para empreendedores cadastrados e com processos
já em andamento, perante o SIOUT
RS.
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Traços e Vozes do Pampa

Ritual de Campo e Essência
Por Gustavo Martins

Acadêmico de Medicina Veterinária,
Poeta, compositor.
E-mail: gustavosjmartins@hotmail.com

O campo estende as lonjuras pra o ritual que atora o dia
Querência, lida em porfia, a alma sabe os motivos
De firmar bem os estrivos ganhando a várzea da estância
E assim refaz a constância sustentando um gesto antigo
E a peonada reponta um lote pampa dos buenos
Que cruza a estalo de mango o vau da sanga que encheu
Que a chuva então estendeu, dando vigor ao banhado,
Por diante a ponta de gado, que o silvido, compreendeu.
O poncho topando o vento, que rompeu alguma copla
No reponte que se solta pra quem recorre invernadas
E alguma rês desgarrada dispara direito a grota
Num grito de – “Olha a Volta!” mostrou serviço a cuscada.
E a lida então se retrata e o gado busca o rodeio
O mouro mascando o freio, firmando um ritual pampeano
Corto o rastro dum sobreano, que sente a força da trança
E a armada que longe alcança, das precisões de vaqueano.
Voltam num tranco altaneiro cantando arreio e esporas
E um assovio campo a fora contraponteando por diante
Firmando assim, nesse instante, um quadro pampa sereno.
Campeiros em fletes Buenos retornam em seus semblantes
E assim o campo é essência e a alma entende o motivo
Por ter o chão nos estrivos, perfil dos meus ancestrais,
É a cena desses rituais encordoando um tempo novo
Seguindo razões de um povo, buscando sonhos iguais.
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