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IPNI Brasil organizou um Simpósio, em âmbito
nacional, sobre o manejo adequado de nutrientes em
pastagens. Realizado em Cuiabá, o evento reuniu
234 pessoas de diversos setores da cadeia pecuária – engenheiros
agrônomos, zootecnistas, técnicos, consultores, produtores, exten
sionistas e pesquisadores – provenientes de oito estados. Onze
palestrantes discutiram o atual sistema de produção pecuária e as
técnicas avançadas de manejo das pastagens e do sistema de pro
dução pecuário para alta produtividade e lucratividade.
A seguir, estão resumidas as principais mensagens deixadas
pelos palestrantes.

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS DA PECUÁRIA
Cenários
A pecuária de corte vem passando por grandes transfor
mações com o decorrer dos anos. Vive-se um período promissor
para o mercado, visto que o país detém o maior rebanho comercial
bovino do mundo e a carne brasileira começa a ganhar cada vez
mais espaço no comércio internacional, tornando o país o segundo
maior exportador mundial de carne de boi, superando a Austrália
e os Estados Unidos.
O sucesso da pecuária brasileira no mercado internacional
decorre de uma série de fatores. Esse movimento positivo foi
iniciado com a substituição da pecuária de reserva de valor pela
eficiência produtiva – o boi deixou de ser uma moeda e passou a
ser um investimento produtivo. A partir dessa decisão estratégica,
o país ganhou poder de oferta, passou a trabalhar com preços ainda
mais competitivos, voltado para a qualidade.
Os principais competidores da carne brasileira – Estados
Unidos, Austrália, Índia e China – apresentam desafios nos âmbi
tos climáticos, produtivo e de comercialização. Nesse sentido, o
pecuarista precisa aproveitar as oportunidades para a exportação,
principalmente para o mercado asiático, que só em 2017 representou
40% do volume embarcado externamente (Figura 1).
Embora as perspectivas sejam otimistas também para o
mercado nacional, o setor deve lembrar que o país ainda passa por
incertezas políticas e econômicas que podem influenciar nos movi
mentos do mercado da bovinocultura de corte. Com a oscilação de
preços nos mercados, seja por conta de oferta e demanda, seja por

1
2

Figura 1. Exportações brasileiras de carne bovina por país (% de volume
exportado).
Fonte: ABIEC/Secex (2016).
Crédito: Sérgio de Zen.

políticas econômicas, é necessário uma boa gestão da atividade,
por parte dos pecuaristas, para evitar perdas e auferir mais ganhos.
Resultados de pesquisa realizada pela Confederação da
Agricultura e Pecuária (CNA) em parceria com o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da ESALQ/USP, em
13 estados brasileiros (Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia, Rio
Grande do Sul, São Paulo e Tocantins), por meio do Projeto Campo
Futuro, mostraram que, em 10 anos, a produtividade média da pecuária
nacional cresceu mais de 22%. Considerando que 90% da produção
pecuária é a pasto, o manejo das pastagens é a principal estratégia
utilizada para elevar a produtividade.
Além do manejo das pastagens, outras estratégias também
possibilitam a melhora dos índices produtivos, como: investimento
em genética e alimentação (concentrado), confinamento de animais
mais jovens aliado ao uso de tecnologias de ponta e estratégias de
compra dos animais de reposição, integração lavoura-pecuária (ILP)
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e diversificação da produção. Investir em animais de alta genética é
importante devido à demanda da sociedade por “carne premium”. A
utilização de animais mais jovens no confinamento é essencial para
assegurar eficiência de deposição de massa muscular e de tecido adi
poso – importante para propiciar um acabamento ideal de carcaça. A
diversificação da produção favorece o pecuarista, já que ele passa a
atuar em mais de um mercado, diminuindo, assim, o risco da atividade.
Todos esses fatores proporcionam um boi de melhor quali
dade, padronizado e um rendimento financeiro maior, com preços
mais altos e premiações. Pelo lado da indústria, um produto com
maior padronização facilita o escoamento e a venda para clientes
mais exigentes.
Tendências
O futuro da pecuária está garantido no Brasil, porém, a
questão atual é saber como cada produtor rural se enquadrará na
nova realidade da agropecuária de precisão.
Estima-se que quatro em cada dez pecuaristas terão que aban
donar a atividade na próxima década caso não demonstrem ganhos
de competitividade e nem incluam a sucessão familiar na pauta de
seus negócios. Ainda que com menor número de produtores, menor
rebanho e menor área de pasto, o setor sempre produzirá mais, melhor
carne e carne mais segura, com preço menor. Os produtores nacionais
precisam focar na aplicação de novas tecnologias e em mudanças
na gestão de suas fazendas caso pretendam continuar no mercado.
É preciso integrar para crescer. Quanto mais complexo e
dinâmico o negócio, maior a necessidade de trabalhar em equipe. O
momento exige o diálogo entre produtor, consultor, gerente e filhos
(sucessor e herdeiros). Alianças estratégicas com outros produtores
e maior integração entre indústrias de insumos, produtores e frigorí
ficos são necessárias para assegurar a competitividade brasileira no
mercado global. A capacidade de criar esse diálogo divide o setor em
dois grupos: o pecuarista tradicional, que perde espaço e rentabili
dade, e o produtor vencedor, que expande sua atividade (Figura 2).
O ponto de partida para uma agropecuária competitiva
é construir um modelo de negócio personalizado. A pecuária
sustentável será protagonizada por produtores que combinarem
tecnologia com gestão de componentes diversos de sua atividade,
como animais, máquinas, pessoas e redes. O produtor precisa se
tornar um empresário.
O planejamento adequado e o gerenciamento dos custos para
a melhor utilização dos recursos e fatores de produção disponíveis,
com foco em maior produtividade, é fundamental para uma pecuária
de corte sustentável. É na elaboração do planejamento estratégico
que são definidos os objetivos de longo prazo e as ações estratégicas
que permitirão atingir os objetivos.

MANEJO DA ADUBAÇÃO E PRODUÇÃO DE FORRAGEM
A adubação das pastagens é uma das etapas mais importantes no
estabelecimento de qualquer sistema de produção pecuário sustentável
e lucrativo. Para isto, é essencial avaliar e corrigir a fertilidade do solo,
tendo como principal objetivo o aumento da produção de forragem.
Embora a adubação seja uma prática tecnicamente compro
vada para a sustentabilidade das pastagens, somente nos últimos anos
tem aumentado o interesse de técnicos e produtores pela sua adoção.
Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos
(ANDA), apenas 1,5% do volume total de fertilizantes comerciali
zados no país é destinado à pastagem.
A tecnologia de intensificação da produção de carne por meio
da correção e adubação do solo traz ganhos técnicos e econômicos.
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Figura 2. O pecuarista tradicional de hoje e o pecuarista empresário de
amanhã.
Crédito: Francisco Vila.

Na pastagem extensiva, o potencial de produção de forragem
é limitado, na quase totalidade das regiões brasileiras, pela baixa
fertilidade natural dos solos, associado à competição entre plantas
forrageiras e plantas invasoras, fatores de crescimento (luz, água,
nutrientes e espaço), ataque de pragas e doenças e erros de manejo
do pastejo (subpastejo e superpastejo).
Nas pastagens intensivas sem irrigação, uma vez eliminadas
aquelas limitações, o potencial de produção de forragem passa a
ser estabelecido pelo volume e distribuição das chuvas na região e
pelas doses de adubação, principalmente, pelo nível de nitrogênio
(N) aplicado. Na possibilidade de irrigar a pastagem, o potencial de
produção de forragem passa a ser limitado pela disponibilidade dos
elementos climáticos (temperatura e luz), pelo potencial genético
da planta forrageira e pelo nível de adubação.
À medida que aumenta a intensificação da produção, o
custo médio da arroba diminui, pois as despesas administrativas
e os custos fixos que estão envolvidos no cálculo operacional se
diluem, aumentam o lucro/hectare, a relação benefício/custo e a
lucratividade. Além disso, há também ganho no capital terra.
Resultados comparativos entre sistemas de pastejo intensi
vos de sequeiro e intensivos irrigados, obtidos em experimentação
desenvolvida em fazendas de pesquisa e comerciais em várias
regiões do país, mostraram que há possibilidade de uma pastagem
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intensiva suportar, só com suplemento mineral na dieta, uma taxa de
lotação média anual de 5 a 7 UA/ha em sistemas de sequeiro (sem
irrigação), produzir ganho de 0,75 kg/animal/dia e produtividade de
56 @/ha/ano. Associando-se a suplementação (múltiplo e concen
trado) às tecnologias de correção e adubação no sistema irrigado,
é possível obter ganho de 1,25 kg/animal/dia, com taxa de lotação
média anual de 12 UA/ha e produtividade de 144 @/ha/ano.
Quanto à relação beneficio/custo da intensificação da pasta
gem, observou-se que a cada R$ 1,00 investido no programa de cor
reção e adubação do solo houve um retorno de R$ 0,90, comparado a
R$ 0,41 no sistema sem adubação e correção.
Deve-se considerar que o aumento na taxa de lotação resul
tante do uso de fertilizantes implica em custos adicionais com a
compra de mais animais, suplementos, vacinas, etc. Os custos com a
compra de animais pode representar entre R$ 5 (nos ciclos de baixa)
e R$ 8 (nos ciclos de alta) para cada R$ 1 investido no programa
de correção e adubação do solo da pastagem.
O manejo adequado dos fertilizantes é norteado por quatro
princípios científicos: fonte certa, dose certa, local certo e época
certa. Esses são os fundamentos do Manejo 4C e das Boas Práticas
para o Uso Eficiente de Fertilizantes (BPUF), as quais têm como
objetivo propiciar as condições adequadas para o suprimento balan
ceado de nutrientes para a cultura e ao mesmo tempo minimizar as
suas perdas. O manejo 4C deve ser definido a campo e para cada
situação específica. Assim, determinar quais práticas são corretas
para uma dada fazenda depende do tipo de solo, das condições
climáticas, da cultura, das condições de manejo e de outros fatores
específicos do local.
O manejo 4C tem impacto direto nos resultados de produ
tividade e na eficiência de uso dos fertilizantes:
Fonte certa: é preciso optar por fontes de fertilizantes
adequadas ao sistema de produção, à necessidade da cultura, às
propriedades do solo e à sua capacidade de fornecimento.
Dose correta: é preciso ajustar a quantidade de fertilizante
a ser aplicada com a necessidade da cultura, levando em conta o
fornecimento pelo solo e a composição do produto.
Época certa: é preciso sincronizar o fornecimento e a disponibilização dos nutrientes com a demanda das plantas. A disponibi
lização e a absorção de nutrientes variam de acordo com a cultura,
com o nutriente, com as condições do solo e do ambiente e com o
tipo de fertilizante.
Local certo: É preciso colocar os nutrientes onde eles são
necessários e mantê-los onde as culturas possam absorvê-los. Para isso,
a metodologia de amostragem e a forma de aplicação são decisivos
(a lanço, localizado, incorporado, em cobertura, via foliar) (Figura 3).
Os fertilizantes são fatores de produção com forte influência
na produtividade. Portanto, a sua correta utilização pode significar
a diferença entre lucro e prejuízo.
Nem todo fertilizante é igual. Apesar do processo genérico
de obtenção da maioria dos fertilizantes ser o mesmo, existem dife
renças entre eles. As necessidades da pastagem podem ser atendidas
por fertilizantes simples ou compostos, balanceados e equilibrados,
contendo os nutrientes que são necessários. Os fertilizantes com
postos representam a maior parte dos fertilizantes comercializados.
As mais diversas composições de nutrientes podem ser obti
das – NP, NK, NPK –, as quais podem conter, frequentemente, outros
nutrientes, como S e micronutrientes. A composição de matériasprimas pode variar para uma mesma fórmula, inclusive com o
emprego de inertes ou óxidos de Ca e Mg.
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Figura 3. Distribuição desigual dos grânulos da formulação 20-00-20 com
equipamento de discos duplos rotativos, em função da diferença
de granulometria e densidade das partículas.
Crédito da foto: Leandro Gimenez.

É importante fazer uma análise comparativa do custo dos
produtos e das fontes primárias de nutrientes que são fornecidas
nas fórmulas, levando em conta a confiabilidade e a praticidade
desta forma de adubação. O melhor fertilizante é aquele que atende
com maior eficiência e menor custo as necessidades apontadas na
análise de solo e planta.
O sucesso do manejo do solo visando a otimização no
fornecimento dos nutrientes às plantas depende da tecnologia de
aplicação de corretivos e fertilizantes.
A tecnologia de aplicação envolve diversas áreas do conhe
cimento agronômico, como propriedades dos corretivos e fer
tilizantes, máquinas aplicadoras, fertilidade do solo e nutrição
mineral de plantas. Desta forma, para que se possa alcançar êxito
na aplicação dos corretivos e fertilizantes, devem ser considerados
vários aspectos ligados à tecnologia de aplicação associados aos
resultados de testes de aplicação de corretivos e fertilizantes que
foram conduzidos em condições de campo.
As características físicas, químicas e físico-químicas dos ferti
lizantes e corretivos são determinantes para o desempenho qualitativo
e quantitativo da aplicação. As principais características que devem
ser analisadas são: estado físico, granulometria, dureza dos grânulos,
fluidez ou escoabilidade, densidade, higroscopicidade e empedramento.
Além do tamanho dos grãos, o seu formato também é impor
tante, e a forma granulada é a mais comum e também a que apresenta
melhor desempenho, considerando os aspectos de fluidez, higroscopi
cidade e empedramento, pois implica em menor superfície de contato e
exposição ao meio. O maior problema está na fração pó do fertilizante,
que pode provocar o entupimento da saída de adubo da adubadora.
A segregação de fertilizantes pode ocorrer tanto no transporte
e manuseio do produto quanto na aplicação no campo. Em ambos
os casos, o problema se torna ainda maior com o uso de produtos
contendo mais de um nutriente (misturas NPK), embora também
ocorra com o uso de um produto simples. Quando um fertilizante que
apresenta grânulos de tamanhos e densidades distintos é submetido ao
lançamento mecânico, poderão ocorrer variações na dosagem e nos
teores dos nutrientes ao longo da faixa de aplicação. Nesse sentido,
na aplicação de um fertilizante NPK, por exemplo, composto pela
mistura de ureia, DAP e cloreto de potássio, há uma variação expres
siva nos teores de NPK da fórmula ao longo da faixa de aplicação
(Figura 4), causada pela variação no peso dos grânulos de ureia (mais
leves) e de DAP e cloreto de potássio (mais pesados).
A dureza dos grânulos também é fator importante a ser
considerado, e é função da matéria-prima utilizada na fabricação
do insumo e da umidade do ambiente, podendo apresentar compor
tamentos denominados de “moles” até “muito duros”, que estão
associados à sua dissolução e à tendência de rompimento ou quebra.
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Aduba-se a pastagem para elevar a produtividade de forra
gem, entretanto, é frequente observar elevadas perdas devido ao
mal manejo. Muitos pecuaristas têm problemas com o subaprovei
tamento das pastagens. Com a adequação do manejo, o produtor
pode aumentar a taxa de lotação sem aumentar o custo. Com a
redução das perdas de forragem, há também diminuição do nível
de invasoras nas áreas de super pastejo.
A exploração econômica da pastagem depende, principal
mente, da taxa de lotação. O manejo da pastagem, isto é, a eficiência
do pastejo, que é a adequação da qualidade da forragem em relação
à exigência nutricional dos animais, deve anteceder a preocupação
em aumentar a produção dos pastos com a adubação.
A adubação deve estar sempre atrelada aos níveis de manejo
de acordo com as variações na taxa de lotação.

TÉCNICAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
Figura 4. Aplicação a lanço de NPK. A largura de aplicação das partícu
las leves (ureia) é menor do que a largura de aplicação das
partículas mais pesadas (DAP e KCl).
Fonte: Pedro Henrique Cerqueira Luz.

A utilização de técnicas de agricultura de precisão com a
finalidade de manejar a variabilidade dos atributos de fertilidade do
solo introduz um fato novo nas lavouras, pois passa-se a analisar
as áreas agrícolas individualmente quanto ao tipo e quantidade de
fertilizantes a receber. Porém, somente a aplicação geo-referenciada
em taxa variável não garante a qualidade do perfil transversal.
Resultados de testes de aplicação demonstram que não é
aconselhável generalizar as recomendações quanto à largura e
velocidade de trabalho e tipo de equipamento a ser utilizado para
cada insumo, pois as variações nas condições do ambiente, dos
insumos e do equipamento interferem nos resultados. Portanto,
os testes de aplicação devem ser realizados frequentemente, para
cada tipo de produto e máquina a ser utilizada, associados ao cons
tante treinamento de operadores no campo (Figura 5).
Antes de adubar, é necessário ajustar a infraestrutura das
fazendas em relação à disponibilidade de espaço nos cochos para
fornecimento de sal mineral e/ou de suplementos proteicos e/ou
outros suplementos, como energéticos, volumosos, entre outros.
Da mesma forma, deve-se dar atenção ao acesso dos animais ao
cocho de água, à localização das aguadas, etc. Esses detalhes fazem
a diferença entre o sucesso e a frustração nas adubações das pas
tagens. Cada propriedade tem as suas peculiaridades e, portanto,
merece análise individual, para que a adubação seja bem sucedida.

Na busca por maior rentabilidade, o pecuarista tem procu
rado intensificar a sua produção com a utilização de tecnologias de
processos e de insumos. Nesse sentido, tem-se utilizado técnicas
para a diminuição da duração do ciclo de produção.
O fator humano é um dos fatores-chave na intensificação
da produção. O proprietário deve ter um elevado nível de envolvi
mento com o sistema de produção, ou ter uma pessoa de confiança
que assuma tal papel com autonomia e excelência. Os funcionários
devem ser treinados e capacitados para essa nova forma de produ
ção. E a gestão profissional e eficiente de todo o sistema determinará
a permanência dos mais adaptados às mudanças.
O pastejo deve permitir a maximização da produção animal
sem prejudicar em nenhum aspecto as plantas forrageiras. Ao pensar
em intensificar a produção, as divisões de pastagens devem ser o
primeiro fator a ser observado na propriedade, visando maximizar
o aproveitamento das forragens. Para que seja feito um correto tra
balho de redimensionamento da fazenda é importante ter em mãos
o mapa da propriedade (Figura 6). Por meio dele é possível inserir
os pontos de divisão atrelados à água e cocho, além de se obter a
real dimensão da propriedade e, consequentemente, do valor a ser
investido e do potencial de produção.

Figura 6. Mapa de fazenda com a identificação dos talhões e dos setores.
Crédito da foto: Welton Cabral.

Figura 5. Avaliação de aplicadores de corretivos e fertilizantes.
Crédito da foto: Leandro Gimenez.
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O manejo do gado de forma segura, eficiente e com baixo
estresse é um poderoso aliado na exploração sustentável da pecuária.
Não requer grandes investimentos e pode aumentar o desempenho
dos animais. Os animais devem ser bem tratados, com ração de
qualidade, água limpa e sombreamento no pasto (Figura 7).
O fornecimento de suplementos proteicos e energéticos é
outra importante ferramenta de intensificação. Tem o objetivo de
melhorar a conversão alimentar dos animais em pastagens, encurtar
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Figura 8. Pasto após soja, na integração lavoura-pecuária.
Crédito da foto: Flavio Augusto Portela Santos.

Figura 7. Os animais devem ser bem tratados, com ração de qualidade
e água limpa.
Crédito da foto: Welton Cabral.

os ciclos reprodutivos, reduzir os ciclos de crescimento e engorda
e aumentar a capacidade de suporte dos sistemas produtivos. Isso
aumenta a eficiência de utilização das pastagens e supre a deficiência
de nutrientes nas diferentes épocas do ano, gerando um incremento
na produtividade (@ produzidas/ha/ano).
Outro instrumento de intensificação é a integração lavourapecuária (ILP). Para ser sustentável, a atividade tem que ser tec
nicamente adequada, ambientalmente correta, socialmente justa e
economicamente viável.
Atualmente, a degradação das pastagens no Cerrado é o
maior problema para a sustentabilidade da produção animal a pasto.
Como alternativa para a recuperação de pastagens degradadas, a
ILP apresenta viabilidade técnica e econômica, na qual a produção
da lavoura (grãos, fibras, etc.) é utilizada para cobrir os custos de
preparo da área e aquisição dos corretivos e fertilizantes, ficando o
pecuarista com a pastagem recuperada (Figura 8). Com a integração,
há redução na incidência de pragas, doenças e plantas daninhas nas
lavouras em função da rotação de culturas, baixando os custos de

produção (redução da quantidade de defensivos agrícolas e custos de
aplicação), e maior eficiência de utilização de corretivos e fertilizan
tes aplicados por meio de consorciação e /ou sucessão de culturas/
pastagem em uma mesma área. Resultados de pesquisa mostraram
que a margem líquida de fazendas com ILP pode ser 165% maior
frente à de propriedades com apenas agricultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando os recursos ambientais são explorados com eficiência,
podem-se estabelecer altas produtividades em sistemas de pasta
gens. Por isso, o sistema de produção de carne a pasto passou a ser
muito competitivo como alternativa de utilização da terra.
Os índices de produtividade média da pecuária brasileira
ainda estão muito aquém do seu potencial. Várias causas podem ser
apontadas para essa baixa produtividade, como desconhecimento e
não-adoção de tecnologias disponíveis, manejo inadequado do reba
nho e formação e manejo das pastagens incorretos, o que contribui
para a degradação das pastagens. Considerando que a maior con
centração do rebanho bovino é explorada em áreas naturalmente de
baixa fertilidade e/ou que foram exauridas pelo cultivo de pastagens
ou de outras culturas, a adubação, juntamente com outras estratégias
de manejo, é de fundamental importância para tornar a atividade
econômica, social e sustentável, sem causar danos ao ambiente.

FERRAMENTA AGRONÔMICA PARA RECOMENDAÇÃO
DE CALAGEM E ADUBAÇÃO EM PASTAGENS
O IPNI Brasil acaba de lançar mais uma ferramenta
agronômica de uso gratuito para avaliação da ferti
lidade do solo e recomendação de calagem e adubação
em pastagens. Agora, pecuaristas, agrônomos, técni
cos e zootecnistas contarão com a ajuda do IPNI para
interpretação dos resultados da análise de solo e para a
definição da necessidade de calagem e adubação de suas
pastagens localizadas nos estados de São Paulo e Minas
Gerais e nos estados da região dos Cerrados.
Para utilizar a ferramenta acesse http://brasil.ipni.net.
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