


Da redação

pecuária brasileira é a mais

competitiva do mundo, e pode

ser mais ainda. Principal-

mente se houver recuperação de pas-

tagens degradadas, uso racional dos

recursos, manejo adequado e maior

concentração de cabeças por hectare.

Essa é a opinião de muitos especialis-

tas da área, entre eles, Sávio Mendon-

ça de Barros, diretor da área de sis-

temas de produção e sustentabilidade

do Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (Mapa).

Barros observa que até hoje,

a grande competitividade brasileira

está justamente por ser extensiva/

com enorme quantidade de pastagem,

alimentar o gado com capim e com

isso ter um menor custo de produção

que outros países que têm como base o

confinamento. Esse método brasileiro

de pecuária, com o boi criado a pasto,

ganhou o mercado mundial, agradan-

do muito os paladares estrangeiros,

pois oferece a carne de bovinos bem

menos estressados que o australiano,

americano e principalmente o euro-

peu, que vivem em pequenas áreas e

com grande quantidade de cabeças.

Outra vantagem do nosso boi está na

alimentação verde, que o torna mais

saudável.

No entanto, diante de um ce-

nário mundial que reúne de um lado,

uma crescente necessidade de amplia-

ção na produção de alimentos, e de

outro, o avanço de problemas ambien-

tais, exigindo a adoção de práticas

sustentáveis como o desenvolvimento

de energias renováveis e a preserva-

ção de florestas, a pecuária brasileira

precisa mudar sua forma de atuação.
uNão precisamos adotar o modelo da

Austrália de semiconfinamento, nem

o americano de confinamento, e muito

menos o europeu de hiperconfinamen-

to. Basta aperfeiçoar nosso modelo,

contando com aperfeiçoamento gené-

tico, técnico e de gestão. Nosso gado

continuará verde, mais competitivo e

ainda atenderá as exigências do mer-

cado no que diz respeito à sustentabi-

lidade", diz Barros.

O emprego da pecuária produti-

va, além de garantir a preservação do

meio ambiente, possibilita mais quali-

dade e competitividade aos produtos.

Com uma gestão responsável, o pro-

dutor tem em mãos uma ferramenta

a mais para atender às exigências dos

importadores e consumidores quanto

à garantia da qualidade e sanidade

dos alimentos. O conceito é simples,

porém, empreender a prática, nem

tanto, já que envolve mudanças de há-

bitos, de práticas de manejo e exige

investimentos. Por isso, é fundamen-

tal o desenvolvimento de mecanismos

de incentivo.

Protocolo - com o objetivo de

promover a cooperação técnica entre

países da África e América Latina

para aumentar a produção sustentável

de alimentos, foi assinado em 1° de

outubro de 2008, um protocolo de in-

tenções entre o Mapa e a Organização

das Nações Unidas para Agricultura

e Alimentação (FAO). O documento

prevê a formulação de programa es-

tratégico para a recuperação de áreas

de pastagens degradadas e a intensi-

ficação da produção sustentável em

sistemas de integração lavoura-pecu-

ária-silvicultura, especialmente nos

biornas da Amazônia e o Cerrado.

Barros adianta que o tratado

entre a FAO e o governo brasileiro

começará pela Amazônia, por causa,

principalmente, da grande pressão de

organismos ambientais contra o des-

matamento na região. "Não podemos

penalizar os pecuaristas que lá estão,

nas décadas de 1960,70 e até 80,

os produtores foram incentivados a

irem para aquela região do País para

desenvolvê-la. Muitos - na maioria

moradores do Sul do Brasil -, segui-

ram para lá. Investiram, fizeram suas

vidas e isso precisa ser valorizado. As-

sim, precisamos oferecer alternativas

para que a atividade aconteça de for-
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ma racional", diz.

A pecuária bovina é a principal

atividade econômica da Amazônia,

são quase 70 milhões de cabeças. "'A

retirada da atividade na região seria

um choque econômico", observa Bar-

ros. A disseminação da pecuária na

região aconteceu porque os desbrava-

dores não tiveram uma resposta posi-

tiva com a implantação da agricultu-

ra, as condições edafoclimáticas não

ajudaram. Já o gado bovino encontrou

sol, calor e água o ano todo, o que fa-

vorece o menor custo de produção.

"Na Amazônia, até a quantidade de

infestação de carrapatos e vermes é

bem menor", comenta Barros, salien-

tando um dos diferenciais favoráveis à

atividade pecuarista na região.

Incentivos - estima-se que na

Amazônia existam em torno de 30

milhões de hectares de áreas degrada-

das. O tratado do governo brasileiro e

a FAO espera recuperar 10 milhões de

hectares de pastagens nos próximos

cinco anos, e aos poucos if avançan-

do. "A terra pisoteada pelo gado por

seis, sete anos, fica degradada, daí o

produtor ocupa outra área, isso já faz

parte da cultura do pecuarista. Po-

rém, ele não é mais o responsável pelo

desmatamento na Amazônia, hoje,

quem faz isso, são as madeireiras ile-

gais", salienta Barros. Para estimu-

lar a recuperação de pastagens degra-

dadas, Barros informa que o Governo

Federal está elaborando um pacote

de incentivos visando à redução de

custos, por exemplo, na aquisição de

calcário.

Além dos incentivos fiscais e

crédito facilitado, o pecuarista, por

meio da Embrapa, receberá conhe-

cimentos técnicos sobre manejo ade-

quado do solo, variedades de capim,

leguminosas para rotação de cultura

e alimentação complementar do gado.

"O trabalho de conscientização é fun-

damental. É preciso que o pecuaris-

ta passe a ter a convicção de que ele

pode triplicar sua produção de carne

de forma economicamente viável, sem

derrubar árvores. Quando o pecuaris-

ta perceber que a atividade sustentá-

vel faz bem ao ambiente, mas é me-

lhor ainda para o seu bolso, não vai

querer outra prática", afirma Barros.

Segundo ele, áreas de pastagens de-

gradadas também se encontram em

grande volume em Estados como

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Goiás e Minas Gerais. O programa de

recuperação de pastagens degradadas

também se estenderá para outras re-

giões do País, mas ainda não há pre-

visão de quando vai acontecer. Já na

Amazônia, está programado para ini-

ciar no meio deste ano.

O desenvolvimento da agri-

cultura tropical - o Brasil tem

competência para produzir alimen-

to e também energia, mas para isso

é indispensável o desenvolvimento

em pesquisas. A agricultura brasi-

leira sobreviveu tentando transferir

tecnologias de áreas temperadas até

a década de 1970, e só após o sur-

gimento da Embrapa é que se come-

çou a desenvolver modelos adequados

às condições do Brasil. Em 30 anos

construímos a chamada agricultura

tropical do planeta, e é preciso seguir

estudando, pesquisando, para que se

possa criar esses novos conceitos e

formas de produção. Os investimentos

em pesquisadores para atuar na Em-

brapa, ou nos diversos centros de pes-

quisas públicas do País, têm que ser

prioridade de governo.



A integração lavoura-pecuária-

silvicultura é um dos muitos projetos

que não saem do papel sem a susten-

tação da pesquisa. A idéia do projeto

é utilizara terra para lavoura e depois

da colheita, para pecuária. Assim o

solo não fica ocioso durante o período

de entressafra e o agricultor garante

uma renda a mais. Tudo isso manten-

do árvores de floresta espalhadas pela

área. Essas árvores/ além de produzi-

rem frutas, óleos e madeira, garantem

conforto térmico para os animais de

pastagem numa região extremamente

quente como Roraima, por exemplo.

O pesquisador da Embrapa Ro-

raima, Amaury Bendahan, explica

que a solução tem menor impacto am-

biental, aumenta a produtividade por

área, por mão de obra e por recursos

investidos. "A melhoria dos fatores

de produção gera maior resultado por

hectare e diminui os riscos econômi-

cos e biológicos", garante Bendahan.

Segundo o pesquisador, enquanto o

tradicional cultivo baseado em um

só produto facilita o avanço de pra-

gas e centraliza custos, o sistema de

integração lavou ra-pecuária-floresta

explora melhor as camadas do solo,

quebra ciclo de pragas e constitui
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uma diversificação de atividades que

aumenta a renda do agricultor. Tudo

evitando a degradação ambiental.

Novas variedades - o projeto

Sistemas Pecuários Sustentáveis em

Áreas Alteradas da Amazônia de-

senvolvido em rede pelas unidades de

pesquisa da Embrapa da região Norte,

com recursos do Banco da Amazônia,

vem buscando alternativas para tornar

a atividade pecuária mais sustentável e

produtiva. Entre os principais resulta-

dos do projeto está o desenvolvimento

de novas variedades de gramíneas e a

definição de coeficientes técnicos para

os diferentes sistemas pecuários da re-

gião. Além disso, a pesquisa identifi-

cou os impactos econômicos, sociais e

ambientais destes sistemas.

Em termos de Acre, a pesquisa

já rendeu uma cultivar de amendoim

forrageiro, com elevada produção de

sementes. O amendoim forrageiro é

uma leguminosa com alta capacida-

de de fixação de nitrogênio e elevado

valor nutritivo. Largamente utiliza-

da em consorciação com gramíneas,

reduz a necessidade de adubação do

solo e contribui para o desempenho

produtivo do rebanho, com maiores



ganhos para o produtor.

Para o pesquisador Carlos Mau-

rício Andrade, responsável por um dos

planos de ação do projeto, o desenvol-

vimento de um'sistema de produção

de sementes de amendoim forrageiro

viabilizará a oferta da tecnologia ao

mercado consumidor, com menores

custos. Isto vai facilitar a sua adoção

pelos produtores e contribuir para o

aumento da produtividade dos reba-

nhos e recuperação de pastagens de-

gradadas na região.

Também foram desenvolvidas

entre outras novidades tecnológicas,

duas variedades de capim: Tangola e

Estrela Africana, mais produtivas e

melhor adaptadas às condições am-

bientais do Estado. O capim Tangola

é uma variedade resistente ao enchar-

camento, por isto, foi recomendada

pela Embrapa para o Estado do Acre,

para uso na adaptação de solos mal

drenados. A tecnologia vem se mos-

trando uma alternativa eficiente para

solução do problema da Síndrome da

morte do capim Braquiarão, que afeta

grande parte das pastagens da região.

Integração lavoura-pecuãria no

oeste baiano - a Embrapa desenvolve

projetos relacionados à pecuária pro-

dutiva em todo o País, não apenas na

região Amazônica. A equipe de pesqui-

sadores da Embrapa Cerrados (Planal-

tina - DF) que trabalha com integração

lavoura-pecuária CILP) visita, em mé-

dia a cada três meses, fazendas do oes-

te baiano para avaliar ensaios de milho

consorciados com brachiaria e monito-

rar as parcerias entre produtores de

grãos e pecuaristas, um dos desafios

para expandir o uso da ILP.

A última visita dos pesquisado-

res Robélio Leandro Marchão e Ro-

berto Guimarães Júnior à região de

Correntina, BA e Luis Eduardo Ma-

galhães, BA, foi entre os dias 12 e 15

de janeiro. Eles acompanham o tra-

balho iniciado na Fazenda Xanxerê,

em Correntina, propriedade de 10 mil

hectares que faz uso da ILP. Outras

atividades estão sendo implantadas

também nas fazendas São Marcos,

Eliane e Condomínio Strassburger.

A equipe tem observado a evolu-

ção na aplicação de tecnologias agro-

pecuárias na região. Marchão expli-

ca que uma parcela significativa das

propriedades já utiliza a Brachiaria

ruziziensis como planta de cobertura

para o plantio direto de milho, soja e

algodão. "Em alguns casos o sistema

está evoluindo do plantio direto para

um sistema de integração lavoura-pe-

cuária com a presença de animais na

área", comenta.

O Produtor Luis Carlos Berga-

maschi, em sua Fazenda Xanxerê, é

um dos pioneiros na prática da ILP

no oeste baiano. Em sua propriedade,

seis mil hectares são destinados a soja

e o restante ao algodão, feijão e milho.

IMa entressafra maio/junho a setembro,

utiliza 2.200 hectares de terra para

promover integração lavoura-pecuá-

ria. Através de parcerias com outros

produtores ele coloca nesta área cerca

de três mil cabeças de gado (corte).
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Os pesquisadores pretendem

diversificar as pastagens nos siste-

mas de ILP do oeste baiano. Após os

ajustes nos sistemas de produção, nos

quais estão sendo avaliadas as dife-

rentes formas de plantio do capim, as-

sim como doses de herbícidas e popu-

lação de plantas, a equipe de pesquisa

pretende recomendar a inserção de

outros cultivares de forrageiras como

a BRS Piatã e a Massai.

Avaliação dos híbridos de mi-

lho - outra atividade de pesquisa rea-

lizada no oeste baiano é a avaliação

dos híbridos de milho mais produtivos

quando consorciados com capim. O

processo de estabelecimento de par-

cerias entre agricultores e pecuaristas

também têm sido uma fonte de apren-

dizado para a equipe da Embrapa

Cerrados.

Roberto Guimarães destaca que

os agricultores fazem contratos de

parceria com pecuaristas para engor-

da de animais no período de entres-

safra. A introdução dos animais nos

sistemas gera a chamada "safrinha

de boi", uma forma de possibilitar

ganhos econômicos em área que não

teria produtividade entre as safras de

grãos. No esquema de parceria, os lu-

cros e os recursos investidos são divi-

didos entre as partes.

"A região não tem precipitação

suficiente para realizar duas safras

de grãos", complementa Marchão. A

área de pasto formado em consórcio

com milho engorda os animais na en-

tressafra e permite uma parceria en-

tre agricultores e pecuaristas em que

ambos saem ganhando. As atividades

desenvolvidas pela equipe de ILP no

oeste baiano, iniciadas pelo pesqui-

sador Lourival Vilela que coordena o

projeto, são financiadas pela Finep e

Embrapa. Os pesquisadores contam

também com apoio de instituições lo-

cais para realizar eventos de transfe-

rência de tecnologia.

Menor tempo de abate - a

Embrapa Pecuária Sudeste, locali-

zada em São Carlos, SP, desenvolve

pesquisas genéticas com diversas es-

pécies de gado em busca de uma car-

ne de melhor qualidade. Aliado a isso,

também é desenvolvido um programa

de boas práticas agrícolas, que tem

como objetivo dar ao produtor condi-

ções de que a carne de seu rebanho

seja inspecionada e obtenha certifi-

cado de venda. Segundo o pesquisa-

dor Rymer Ruiz Tullio, que tem como

foco de pesquisa o gado, as pesquisas

são feitas desde, aproximadamente,

1991. A ela, foram agregados novos

rebanhos, possibilitando novos cruza-



mentos. Atualmente, Tullio desenvol-

ve vários tipos de cruzamento de ra-

ças dentro da Fazenda Canchim, sede

da Embrapa Pecuária Sudeste.

Ruiz explica que foram escolhi-

das e "misturadas" raças adaptadas

às condições climáticas, uma vez que

esse fator pode causar interferência

no estudo. Devido a esses estudos

genéticos, o tempo de abate do gado

nascido desses cruzamentos sofreu

uma sensível diminuição. Antes, um

boi demorava cerca de três anos para

atingir o peso ideal, que é de 18 a 20

arrobas. Hoje, esse tempo pode ficar

entre 12 a 20 meses.

Além da conseqüência mais evi-

dente, a diminuição de tempo no pas-

Hoje, devido a pesquisas agropecuárias, é
possível abater o gado em até 20 meses

to, que aumenta a lucratividade do pe-

cuarista, Rymer aponta outros fatores

benéficos: o couro do animal, enca-

minhado a curtumes, tem mais quali-

dade, pois o animal é mais novo. isso

influencia, também, na possibilidade

do animal contrair doenças típicas do

campo, como carrapatos (quanto me-

nor o tempo de vida, menor a chance

de contrair doenças).

Feijão Guandu - outra novi

dade da Embrapa Pecuária Sudeste

(São Carlos) é o lançamento de uma

nova variedade de feijão guandu, de-

nominada "BRS mandarim", dirigida

principalmente a pecuaristas e a pro-

dutores de cana. O guandu mandarim

apresenta alta produtividade de for-

ragem (parte verde da planta), que é

10% superior à variedade de guandu

mais usada no Brasil, portanto indica-

do para a alimentação de bovinos. Ou-

tra característica é a uniformidade de

sementes, dando assim plantas iguais

e uniformes, o que não ocorre com as

outras variedades, que apresentam

muita mistura.

A nova variedade tem ainda boa

persistência, o que permite uma vida

útil de quatro anos, quando bem ma-

nejada, ao passo que a produção das

variedades já existentes chega apenas

ao segundo ano. Além disso, é mode-

radamente resistente à macrophomi-

na, fungo que ataca as raízes e mata

a planta. Em experimentos realizados

com novilhas leiteiras, o uso do guan-

du mandarim levou a uma redução de

21% no custo de alimentação. Tam-

bém se verificou uma redução de 8%

no custo por kg de ganho de peso nes-

sas novilhas, devido à redução de con-

centrado (soja, milho, rações) e for-

necimento de aproximadamente 20%

da ingestão total de matéria seca na

forma de guandu picado.

A leguminosa é rústica, o que

facilita sua implantação e manejo, in-

clusive em solos de baixa fertilidade.

Mas não tolera encharcamento e ne-

cessita de alta luminosidade durante a

formação das vagens. A cultivar pode

ser utilizada também no consumo



humano, como legume verde e grãos

secos e ainda na recuperação de áre-

as degradadas. Para a produção de

forragem, a semeadura deve ser feita

na estação chuvosa, buscando maior

volume de massa verde, pois com pou-

co espaço para o seu desenvolvimento,

o feijão poderá ser cortado ainda na

mesma estação. Aos produtores que

anseiam recuperar áreas degradadas,

a época está associada à cultura prin-

cipal/ respeitando os 60 dias que a

planta necessita para se desenvolver.

Confinamento estratégico -de

acordo com a organização não gover-

namental WWF-Brasil, em 1965, no

Brasil havia em média 1,3 hectare de

terra por habitante, e hoje há o equi-

valente a 0,6 hectare por habitante.

Ou seja: em menos de meio século o

nosso quintal diminuiu pela metade. A

WWF coloca que temos 260 milhões

de hectares ocupados por pecuária

e 60 milhões com agricultura, e que

não é admissível produzir uma rês por

hectare, quando se pode chegar a sete,

oito cabeças, desde que seja feito in-

vestimento no pasto e manejo correto.

Mas estamos pior do que a ONG

pensa, pois nossa média de cabeças de

bovinos por hectare é de 0,7. Segundo

o zootecnista Fabiano Tito Rosa, da

Scot Consultoria, quando chegarmos a

ter a média de uma cabeça por hecta-

re, já será um grande ganho. Fabiano é

especialista na prática de confinamen-

to de gado, sistema ainda muito pouco

utilizado no Brasil. Nosso rebanho de

gado bovino possui entre 180 milhões

a 200 milhões de cabeças, das quais

apenas 2,73 são de confinamento.

Porém, segundo Fabiano a ten-

dência é que essa prática cresça. "Pri-

meiro porque o boi gordo, assim como

qualquer commodity, tende a perder

valor ao longo dos anos. Para com-

pensar esse movimento, é necessário

aumentar, constantemente, a escala

de produção. Segundo porque pres-

sões sócio-ambientais praticamente

impedem que se aumente escala atra-

vés de abertura de novas áreas, ou

seja, é preciso melhorar a produtivi-

dade. Terceiro porque os preços caem,

mas os custos sobem ao

longo dos anos. Des-

sa forma, é preciso

melhorar resultados

e diluir custos fixos e

variáveis indiretos. Den-

tre as tecnologias mais eficientes

para se conseguir alcançar todos es-

ses objetivos, temos o confinamento,

principalmente o confinamento estra-

tégico", afirma o zootecnista.

O confinamento estratégico ma-

ximiza a engorda no pasto, que é me-

nos custosa. O gado deve chegar o

mais pesado possível no cocho, com

uma média de 13 arrobas, assim fica-

rá menos tempo no confinamento, por

volta de 120 dias para ganhar mais

quatro arrobas. Com isso o custo com

confinamento é reduzido.

O zootecnista salienta, que além

dessa alternativa, o produtor precisa

aprender a aprimorar a gestão do ne-

gócio. "Cerca de 90% dos pecuaristas

não sabem qual seu custo de produção.

É preciso aprender a assegurar o ne-

gócio, fazer hedge, lidar com o mer-

cado futuro", observa Fabiano com a

tranqüilidade de que o cenário já foi

pior, afinal até poucos anos, 100% dos

pecuaristas ignoravam essa prática. E

hoje, já há a certeza de que facilmente,

a pecuária brasi leira pode aumentar de

quatro a cinco vezes a sua atua! média

de 0,7 cabeça por hectare. Três rezes

por hectare, se comparado com outros

países parece ser o mínimo, mas se

tratando de Brasil, da nossa área de

pastagem, e do nosso boi sem estresse,

vamos revolucionar o mercado. (Q
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