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APRESENTAÇÃO 

O presente livro constitui o quarto volume da série de publicações técnicas 

do Programa de Mestrado Profissional em Produção e Gestão Agroindustrial da 

Universidade Anhanguera-Uniderp, sediado no município de Campo Grande, MS 

e reúne os principais trabalhos realizados neste último período, decorrentes dos 

projetos de pesquisa desenvolvidos com os alunos envolvidos, sob a orientação 

de conceituado corpo docente. 

O referido programa é destinado principalmente à formação de 

profissionais inseridos no mercado de trabalho e buscam ampliar sua capacidade 

com os conhecimentos técnico-científicos desenvolvidos em um mestrado. A 

maioria dos trabalhos foram realizados em parceria com empresas do setor 

privado e outras instituições de pesquisa, promovendo avanços multidisciplinares 

na solução de problemas atuais. Por estas características, os resultados aqui 

publicados atendem diretamente às demandas do agronegócio na geração de 

soluções para o setor produtivo e, também, para a agroindústria.  

A capacitação e qualificação dos acadêmicos, decorrentes de sua 

participação direta nos resultados de pesquisa aqui divulgados contribui, 

consideravelmente, para o aumento do nível desses profissionais que atuam no 

setor. Esses serão capazes de impulsionar melhorias tecnológicas que 

repercutirão em maior desenvolvimento econômico e maior competitividade das 

empresas. 

Os trabalhos aqui publicados contemplam três grandes áreas do 

conhecimento: estudos realizados na área de gestão do agronegócio, produção 

agropecuária sustentável, e trabalhos de conservação e recuperação de recursos 

naturais. 

O presente livro é composto por oito capítulos. O primeiro trata-se de 

importante contribuição para a elaboração de questionários, coleta e análise de 

resultados, que podem ser empregados para aprimorar a percepção dos 

mercados consumidores e melhorar os diversos processos de gestão das cadeias 

produtivas. 

O trabalho seguinte analisa o revolucionário sistema de integração lavoura 

pecuária e floresta, como importante alternativa econômica para a diversificação 

dos sistemas produtivos do estado do MS, hoje referência nacional no 

desenvolvimento e aplicação desta técnica. Demonstra ainda os principais 

benefícios sob a perspectiva agrícola, pecuária e florestal além dos relevantes 

impactos sociais e, principalmente, os reflexos ambientais internacionalmente 

reconhecidos. 
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O Brasil, é o maior produtor e exportador de sementes de forrageiras do 

mundo. Essa posição é garantida principalmente pela elevada qualidade genética 

dos materiais cultivados, assim como a qualidade fisiológica das sementes 

produzidas. Todavia, mercados cada vez mais exigentes, dentre eles os 

internacionais, merecem especial atenção ao controle fitossanitário. O terceiro 

capítulo desta publicação alerta sobre os principais fatores que podem 

comprometer a qualidade fitossanitária das sementes, relacionando os principais 

patógenos encontrados em sementes comercializadas. 

Os capítulos quatro e cinco abordam resultados de pesquisa de campo e 

bibliográfica, que discutem sobre a correta realização de duas práticas culturais 

imprescindíveis aos sistemas produtivos atuais: o controle das plantas infestantes 

e as adubações nitrogenadas de cobertura. O controle dessas plantas no milho 

tem se tornado cada vez mais difícil, dado o aumento da resistência de 

populações das principais plantas daninhas. Isso tem resultado em alterações nas 

práticas usuais e ressaltado a necessidade do manejo integrado de plantas 

daninhas, principalmente a rotação dos mecanismos de ação herbicida. 

Quanto à adubação nitrogenada do milho são discutidos resultados 

referentes ao parcelamento das coberturas com diferentes fontes, considerando 

as novas fontes de N disponíveis, popularmente conhecidas como “protegidas”, 

que prometem reduzir perdas e custos, aumentando, consequentemente, a 

eficiência produtiva. 

O capítulo seguinte aborda o estudo das principais substâncias alelopáticas 

com potencial para controle de plantas infestantes. Atualmente os mecanismos 

de ação utilizados nos herbicidas comerciais são restritos, e a descoberta e 

desenvolvimento de novos produtos é lenta, além de não acompanhar a rápida 

seleção de populações de espécies resistentes. Considerando os riscos à saúde 

humana e a contaminação ambiental decorrente do dependente uso do controle 

químico, torna-se evidente a necessidade de avanços no que se refere ao estudo 

de mecanismos alternativos com menor risco ao ambiente que vivemos. O 

capítulo relaciona várias substâncias alelopáticas de origem biológica, que podem 

ser utilizadas em um futuro não tão distante, para produção de bio-herbicidas 

com reduzido poder contaminante. 

Os dois últimos capítulos trazem discussões importantes relacionadas ao 

sistema produtivo pecuário. O sétimo capítulo abrange de forma esclarecedora o 

conceito de sanidade animal e sua correta interpretação, sem ignorar os impactos 

econômicos e a saúde do homem como mais um ser vivo inserido no sistema 
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produtivo, e não só como consumidor final. Define o equilíbrio como um fator 

preponderante no manejo harmônico e saudável dos ambientes produtivos.  

Por fim, o último capítulo traz resultados importantes no tocante ao 

crescente uso da técnica de transferência de embriões em bovinos. Revela o 

eficiente uso da raça nelore como receptora alternativa às tradicionais vacas 

cruzadas com sangue europeu. Como benefício ressaltam todas as vantagens 

adaptativas da raça nelore à maioria das condições dos rebanhos nacionais e com 

redução de custos com a aquisição de receptoras e melhor padronização dos 

plantéis que aplicam programas de transferência de embrião. 

Espero que, além de uma excelente leitura, você tenha este livro como 

fonte de consulta no tocante aos diferentes temas discutidos, que se entrelaçam, 

demonstrando que a pesquisa é um meio de se buscar respostas e sugerir 

soluções aos constantes “porquês” gerados pela necessidade e curiosidade que 

temos a cada momento em nossas vidas. 

 

Dr. Eduardo Barreto Aguiar 

Eng. Agrônomo, Mestre em Tecnologia de 
Produção Agrícola pelo Instituto Agronômico 
de Campinas e Doutor em Agronomia pela 
Faculdade de Ciências Agronômicas da 
UNESP. 
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Capítulo 1  

ESCALAS, QUESTIONÁRIO E TÉCNICAS 

ESTATÍSTICAS RECOMEDÁVEIS  

José Francisco dos Reis Neto1; 
Celso Correia de Souza1; 
Rafael Gabriel2. 

1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como propósito fornecer complementos básicos na escolha 

de escalas para a elaboração de questionário de pesquisa quantitativa. Define as 

escalas mais usuais empregadas em pesquisas de atitudes, considerando que não se 

esgota o assunto, pois existem outras escalas aqui não exploradas. A seguir, 

proporciona-se ao leitor a escolha de técnicas estatísticas para analisar os dados 

coletados, segundo as características da escala adotada. Pretende-se com isto, ajudar 

o pesquisador a preparar o seu projeto de investigação detalhando o método de 

acordo com a escala de medida, os dados coletados, a técnica estatística e o 

relacionamento entre as variáveis. 

2 TIPOS DE ESCALAS 

A escala é um termo que na ciência tem muitos usos. Sua procedência 

etimológica deriva do latim scalae, referenciando à escada ou degrau. Neste contexto 

será utilizada como um poder de graduação, avaliando se está mais abaixo ou mais 

                                                   

1 Professores Doutores do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Universidade 
Anhanguera-Uniderp. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E-mail: jose.rneto@uniderp.com.br, 
celso.correia@uniderp.com.br; 
2 Mestre pelo Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Universidade Anhanguera-
Uniderp. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
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acima. Também a escala será referida a qualquer pergunta, declaração, variável ou 

item, ou um conjunto delas, com a graduação variando de níveis de medidas nominal, 

ordinal, intervalar e razão (HAIR JR et al., 2010). 

2.1 Escalas Métricas e Não Métricas 

As escalas de medição de conceitos podem ser classificadas como: a) métricas, 

aquelas quantitativas ou contínuas; e, b) não métricas, aquelas qualitativas ou 

categóricas; como indicado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Classificação das escalas 

Escalas Não Métricas 
Nominal 
Ordinal 

Escalas Métricas 
Intervalar 

Razão 
Likert 

Fonte: Os autores 

2.2 Escala Nominal 

Define-se uma variável nominal quando os sujeitos ou os objetos são 

classificados em categorias. Este tipo de variável permite estabelecer relações de 

igualdade ou desigualdade entre os elementos, sem uma forma lógica entre categorias 

em si, não apresentando uma ordem desta diferença, nem se uma é maior que a outra 

(MALHOTRA, 2001). A diferença entre as categorias é apenas qualitativa. Um exemplo 

de uma variável nominal é o gênero, em estabelecemos um valor para o sexo feminino 

e outro valor diferente para o sexo masculino, como codificação, mas não se pode 

afirmar que um seja maior do que o outro. Outros exemplos de variáveis nominais: 

estado civil, local para compras de alimentos, setor de atuação da empresa, etc. 
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Para ilustrar esse ponto, considera-se um survey1 com os alunos de uma pós-

graduação: 

Exemplo 1: Você está satisfeito com as instalações do laboratório de 

informática? 

____ Sim ____Não 
 

No Exemplo 1, o laboratório de informática é o objeto e a característica a ser 

medida é a satisfação com as instalações. As categorias são satisfeito ou insatisfeito, 

como fica indicado pela medida dicotômica sim e não. 

Uma forma dos pesquisadores garantirem que todas as categorias foram 

oferecidas ao respondente, é a inclusão da categoria ‘Outros’. Se houver uma 

porcentagem maior que 15% nessa categoria, geralmente são consideradas como alta 

(HAIR JR et al., 2005). Para identificar a escolha dessa categoria, sugere-se indicar uma 

opção como: ‘Por favor, especifique _______’ ao lado da categoria ‘Outros’. 

2.3 Escala Ordinal 

É uma variável numérica que representa uma categoria ou identifica um grupo, 

disposto em uma ordem lógica, podendo identificar se uma é maior ou menor que a 

outra. Exemplo de uma variável ordinal é a avaliação do nível de escolaridade de um 

grupo: fundamental, médio ou superior; pois se pode considerar que o nível superior 

tem maior escolaridade do que o nível médio, e assim em diante. Em uma pesquisa 

sobre a preferência do produtor, em uma situação de plantio de uma safra, a ordem 

de preferência segue uma escala ordinal. Assim, pode-se classificar a primeira mais 

preferência, a segunda mais preferência, etc. Outros exemplos de variáveis ordinais: 

renda familiar, faixa de idade, classe econômica, etc. 

O Exemplo 2 ilustra uma escala ordinal. 

                                                   

1 Survey é um estudo descritivo transversal de uma amostra, com a utilização de um questionário 
estruturado, em um esforço para descrever as características de interesse de uma população 
investigada (FOWLER, 2009). 
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Exemplo 2: Considerando as suas participações em nossas salas de aula no 

último mês, classifique os seguintes itens de 1 a 4, com a nota 4 sendo a mais 

importante na sua escolha e 1 a menos importante. Dê números diferentes da sua 

importância para cada item. 

 
Conforto das cadeiras [ ] 
Controle de temperatura [ ] 
Equipamento de projeção [ ] 
Iluminação  [ ] 
 
A escala ordinal possui um nível melhor de análise quando comparada com a 

escala nominal. 

2.4 Escala Intervalar 

Uma variável é denominada intervalar quando os seus dados ou valores são 

numéricos, dispostos em uma ordem, do menor para o maior, e à distância entre os 

números da sua escala são iguais. Com este tipo de variável é possível realizar 

comparações de igualdade ou desigualdade, estabelecer uma ordem dentro dos seus 

valores, medir a distância entre cada valor. A variável intervalar carece de um zero 

absoluto e não é possível realizar operações de divisão ou multiplicação. Alguns 

exemplos de variável intervalar: teste de inteligência, grau de concordância, grau de 

satisfação, etc. Os dados obtidos por uma escala de Likert expressam uma variável 

intervalar para medir conceitos como atitudes, sentimentos, opiniões, interesse, 

importância, frequência, valor e percepção, através de classificações pré-codificadas. 

Pode-se indicar esta escala com o Exemplo 3, considerando uma afirmação em 

um questionário. 
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Exemplo 3: Indique a sua concordância ou a discordância com a seguinte declaração, 
circulando o número da sua escolha: 

 Discorda 
totalmente 

Discorda 
Não concorda e 
nem discorda 

Concorda 
Concorda 

totalmente 

Eu sei o que 
esperam de mim no 

Mestrado. 
1 2 3 4 5 

 

A escala intervalar possui as mesmas propriedades das escalas nominais e 

ordinais, porém permite que os sujeitos ou os objetos sejam comparados em termos 

das diferenças apresentadas na escala. 

2.5 Escala de Razão 

Uma variável razão apresenta as mesmas características de uma variável 

intervalar, com a diferença de apresentar o zero absoluto, ou seja, o valor zero (0) 

absoluto representa a ausência total da medida, podendo assim realizar qualquer 

operação aritmética (soma, diminuição, multiplicação e divisão) ou lógica (ordenação 

e comparação). 

Exemplos de variável razão: altura, peso, comprimento, quantidade, preço, 

salário, etc. 

Exemplo 4: A pergunta: 
 
Neste último mês, quantos dias choveram na sua propriedade rural? ____dias. 
 

Caso um respondente afirmar que choveu 2 dias e outro 8 dias, pode-se 

computar que a razão e concluir que na propriedade do segundo respondente teve 

(8/2=4) quatro vezes mais dias com chuva. 

A escala de razão possui todas as propriedades das demais escalas nominais, 

ordinais e intervalar, acrescentada do ponto de zero absoluto. 
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2.6 Escala de classificação somada de Likert 

É um tipo de escala utilizada para medir atitudes, percepções ou opiniões, 

utilizando entre cinco a sete pontos para avaliar a intensidade da concordância de 

alguém com um conjunto de declarações ou afirmações. Cada ponto da escala recebe 

um rótulo condizente com uma intensidade a ser avaliada pelo respondente, quanto 

ao seu sentimento, de tal forma que um conjunto de declarações forma um único 

conceito a ser investigado. Assim, quando são somadas as escalas para todas as 

declarações, denomina-se de classificação somada. Quando se utiliza uma única escala, 

chamamos de escala de Likert. 

A escala de Likert é classificada como uma escala intervalar. No entanto, quando 

se emprega cinco ou mais pontos, é aceito como uma escala métrica, podendo realizar 

as técnicas estatísticas pertinentes entre as variáveis dependente e independente. 

Também outra forma de se aplicar uma escala para declaração é descrever 

apenas as duas respostas extremas e as intermediárias com números. Os Exemplos de 

5 a 8 representam as formas mais comuns destas propostas. 

Exemplo 5: Valoração de 10 pontos 

Pobre         Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Exemplo 6: Concordância de 7 pontos 

Discorda 
totalmente 

Discorda 
em parte 

Discorda 
ligeiramente 

Não 
discorda e 

nem 
concorda 

Concorda 
ligeiramente 

Concorda 
em parte 

Concorda 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Exemplo 7: Importância de 5 pontos 

Sem importância Pouco 
importante 

Nem importante nem sem 
importância 

Um pouco 
importante 

Muito 
importante 

1 2 3 4 5 
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Exemplo 8: Probabilidade de 3 pontos 

Muito improvável Nem improvável nem 
provável 

Muito provável 

1 2 3 

 

3 CONCEITO DE CONFIABILIDADE INTERNA DE UM CONCEITO 

Na utilização de escalas métricas é interessante a adoção de um número maior 

de pontos, para o conjunto de itens ou variáveis, pois se pode obter uma maior 

confiabilidade de coerência interna do conceito, por exemplo, medida pelo alfa de 

Cronbach. A confiabilidade interna do conceito ou constructo está relacionada com a 

coerência das descobertas ao se reaplicar outras vezes o questionário. O resultado da 

consistência obtido é uma medida de correlação entre as perguntas ou as declarações 

que compreendem o conceito ou escala. 

O alfa de Cronbach varia de 0 a 1. Para a ciência social aplicada, os 

pesquisadores, geralmente, recomendam um alfa de 0,7 como um valor mínimo 

aceitável, no entanto, dependendo dos objetivos da pesquisa podem-se aceitar valores 

menores. O Quadro 2 apresenta valores práticos para o alfa de Cronbach. Para valor 

de alfa maior que 0,95, é recomendável verificar os itens do conceito para garantir a 

medição sob aspectos diferentes. 

 

Quadro 2 - Variações Práticas do Alfa de Cronbach 

Variação do coeficiente alfa Intensidade da associação 

<0,6 Baixa 

0,6 a < 0,7 Moderada 

0,7 a < 0,8 Boa 

0,8 a < 0,9 Muito boa 

0,9 Excelente 

Fonte: Hair Jr. et al. (2005, p. 200). 



 

8 

4 NÚMERO DE RESPOSTAS 

O número de respostas para uma pergunta ou declaração, ou ainda escala de 

medição, deverá ser equilibrada pelas exigências do projeto de pesquisa ou da 

característica do respondente ou da amostra. 

Sob a perspectiva do projeto de pesquisa quanto maior o número de respostas, 

maior a exatidão ou confiabilidade interna. No entanto, quanto maior o número de 

respostas em uma escala intervalar ou de Likert, mais difícil fica para discriminar os 

pontos, ao mesmo tempo fica mais difícil para o respondente processar a informação 

requerida. 

O nível de escolaridade do respondente, por exemplo, pode influenciar na 

escolha do número de resposta da pergunta ou da declaração. Uma baixa escolaridade 

pode sugerir uma escala dicotômica ou de três pontos. Pessoas com nível médio de 

escolaridade podem estar aptas a responder escalas de cinco a sete pontos. Aos 

respondentes com escolaridade superior podem-se submeter declarações de dez 

pontos discriminantes. 

Em amostra de população pouco exposta às pesquisas com aplicação de 

questionários estruturados, empregando escalas de medição, esta poderá ter 

dificuldades com escalas de cinco ou mais pontos, preferida dos pesquisadores. Para 

estes respondentes sugere-se o uso de escala de até três pontos. 

Outra alternativa que o pesquisador deverá optar, é a escolha de uma escala 

ímpar ou par de respostas. Uma escala ímpar, com uma resposta central de indecisão 

ou de neutralidade, pode ser entendida como aceitável quando o pesquisador prevê a 

probabilidade da existência na amostra de respondentes que possam escolher a 

neutralidade. Muitas vezes, o respondente tem uma opinião neutra e a ausência desta 

provocar a sua não resposta, o que não é desejável. O problema é a escolha da 

declaração do ponto central da escala. Nem sempre a expressão para a solução neutra 

ou indiferente pode ser adequada, comparativamente, com os pontos extremos de 

uma escala. 
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Quadro 3 - Escalas típicas de concordância ímpar de três e cinco pontos 

 Concordo Indiferente Discordo  

Concordo 
plenamente 

Concordar 
parcialmente 

Indiferente 
Discordar 

parcialmente 
Discordo 

plenamente 

 

Quando o pesquisador notar a baixa probabilidade de respostas neutras ou 

indiferentes, deve adotar a escala par. Ao se retirar da escala a resposta central, força-

se ao respondente opinar a sua escolha em campos de resposta positiva ou negativa. 

 

Quadro 4 - Escalas típicas de concordância par de dois, quatro 
e seis pontos 

 Concordo Discordo  

Concordo 
Concordar 

parcialmente 
Discordar 

parcialmente 
Discordo 

 

5 O EMPREGO DE DIFERENTES TÉCNICAS DA ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

A estatística descritiva, na maioria das vezes, é empregada para descrever as 

características de uma amostra ou de uma população, para verificar se a variável violou 

algum dos pressupostos às técnicas estatísticas que serão utilizadas (normalidade, 

linearidade e multicolinearidade) e responder a alguma questão de pesquisa. 

Para as variáveis métricas ou contínuas podem-se avaliar as estatísticas 

descritivas: mínimo, máximo e a amplitude observada, a média, a mediana, a moda, o 

desvio padrão, os quartis e percentis, a curtose e a assimetria. 

Para as variáveis não métricas ou categóricas utiliza-se a análise de frequência: 

número de ocorrências por cada categoria, porcentagem válida e porcentagem 

acumulada. 
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5.1 Escolha da Técnica Estatística 

Na maior parte das pesquisas envolvendo um conjunto de variáveis, prendem-

se em dois objetivos básicos: a exploração da intensidade de relacionamento entre 

variáveis ou a exploração da existência de diferença estatisticamente significativa 

entre um número de grupos extraídos da amostra ou da população.  

5.1.1 Explorando os Relacionamentos 

Existe um número de diferentes técnicas estatísticas que podem ser utilizadas 

para avaliar a intensidade de relacionamento. No Quadro 5 apresenta-se as técnicas 

estatísticas recomendáveis para a exploração da intensidade de relacionamento entre 

variáveis contínuas ou métricas. 

 

Quadro 5 - Técnicas estatísticas para avaliar relacionamentos entre variáveis métricas 

Correlação A correlação de Pearson é utilizada quando se pretende explorar a 
intensidade de relacionamento entre duas variáveis métricas. A indicação da 
correlação é dada pela sua direção (negativa ou positiva) e pela intensidade 
do relacionamento. Uma correlação positiva informa que se uma variável 
cresce a outra variável também cresce. Uma correlação negativa indica que 
uma variável aumenta, a outra decresce.  

Regressão 
múltipla 

A regressão múltipla é uma forma mais avançada de correlação e é utilizada 
para explorar na predição de um conjunto de variáveis independentes sobre 
uma variável dependente contínua. 

Regressão 
logística 

A regressão logística é uma técnica estatística que permite prever a 
probabilidade da ocorrência de uma variável categórica dicotômica, a partir 
da explicação de um conjunto de variáveis métricas e variáveis categóricas 
dicotômicas 

Análise fatorial Ferramenta estatística que permite condensar um grande conjunto de 
variáveis, ou itens de uma escala, em fatores, mais gerenciáveis. A técnica 
estatística resume os grupos subjacentes de correlações e procura ajustar as 
variáveis em aglomerações estreitamente relacionadas. 

Fonte: Hair Jr et al. (2009). 

 

Para as avaliações não paramétricas, com variáveis categóricas ou não métricas, 

podem-se utilizar do teste do Qui-quadrado, em duas situações básicas. A primeira, o 
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teste do Qui-quadrado é empregado na verificação da qualidade de ajuste da 

proporção de casos que são observados em várias categorias de uma variável simples, 

comparando-os com valores hipotéticos. A segunda, o teste do Qui-quadrado de 

independência é empregado para determinar se duas variáveis categóricas estão 

relacionadas, comparando as frequências observadas em várias categorias de uma 

variável sobre as demais categorias da outra variável (DANCEY; REIDY, 2006; FIELD, 

2009). 

5.1.2 Explorando as diferenças entre grupos 

É um conjunto de técnicas estatísticas que podem ser utilizadas para identificar 

se existem diferenças estatísticas significativas entre os grupos amostrados. 

Quadro 6 - Técnicas estatísticas para avaliar as diferenças entre grupos 

Teste t de student 

Testa a semelhança ou a diferença significativa de uma variável contínua 
entre dois grupos (por exemplo, homens e mulheres) ou de dois conjuntos 
de dados (tempo antes e depois). Existem dois tipos básicos de teste t. O 
teste do t pareado (também denominado de medidas repetidas) estuda as 
diferenças de uma mesma população em dois momentos distintos, por 
exemplo, antes e depois de um tratamento especificado. Neste caso as 
amostras são do mesmo tamanho. O teste t de amostras independentes é 
aplicado quando se deseja analisar a semelhança ou dessemelhança de uma 
determinada medida de dois grupos diferentes (independentes). Neste caso 
a medida é obtida num mesmo tempo, para cada um dos grupos. 

Análise de variância 
(ANOVA) de um 

fator 

A análise de variância de um fator é semelhante ao teste t, no entanto é 
utilizado quando se tem dois ou mais grupos e deseja-se comparar as médias 
de uma variável contínua comum entre eles. É denominada de um fator, pois 
se procura obter o impacto de somente uma variável independente sobre a 
variável dependente. Esta análise permitirá conhecer se existem diferenças 
entre os grupos e por meio de comparações post-hoc é possível determinar 
se os grupos são significativamente diferentes de um para outro. Existem 
dois tipos de teste ANOVA de um fator. A ANOVA de medidas repetidas 
analisa a mesma amostra em mais de duas ocasiões e a ANOVA entre grupos, 
ou amostras independentes, quando se deseja comparar a média de uma 
variável métrica de dois ou mais grupos. 
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Análise de variância 
(ANOVA) de dois 

fatores 

Esta análise estatística permite testar o impacto de duas variáveis 
independentes sobre uma variável dependente. A vantagem desta ANOVA é 
a possibilidade de testar o efeito da interação entre uma variável 
independente sobre a outra. Também tem a possibilidade de verificar o 
efeito total de cada variável independente. Existem dois tipos de teste 
ANOVA de dois fatores. A ANOVA entre grupos testa as variáveis 
independentes quando os grupos são diferentes e a ANOVA de medida 
repetida testa a mesma amostra em mais de uma ocasião. 

Fonte: Hair Jr et al. (2010). 

 

6 PROCESSO DE ESCOLHA DA TÉCNICA ESTATÍSTICA 

A escolha correta da técnica estatística deverá atender as necessidades da 

pesquisa. Esta escolha deverá considerar os fatores do tipo do problema a ser 

resolvido, o tipo de itens e escalas que foram incluídas no questionário e os dados que 

forem obtidos. 

O Quadro 6 é um resumo básico para iniciar-se na escolha das técnicas 

estatísticas e elemento direcionador para a revisão do questionário, como forma de 

poder revisar a escolha de variáveis e escalas adequadas necessárias a responder, de 

forma efetiva, os objetivos gerais e específicos da sua pesquisa. 

 

Quadro 6 - Sumário das Técnicas de Estatísticas Básicas 

Propósito 
Exemplo de 

questão 
Estatística 

Paramétrica 

Estatística Não 
paramétrica 
(alternativa) 

Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

 

Explorar 
relacionamentos 

Qual é a relação 
entre o gênero e 
a conclusão do 
curso? 

 Qui-quadrad 
Uma variável 
categórica. 
Gênero: M/F 

Uma variável 
categórica. 
Conclusão do 
curso: S/N 

Existe um 
relacionamento 
entre a idade e a 
satisfação com o 
curso? 

Correlação 
de Pearson 
(r) 

Correlação de 
Spearman (rho) 

Duas variáveis 
métricas ou 
contínuas 
Idade e 
satisfação 
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Quanto da 
variância da 
satisfação com o 
curso pode ser 
explicada pela 
autoestima, 
percepção de 
controle e 
otimismo? 
Qual destas 
variáveis é o 
melhor previsor? 

Regressão 
múltipla 

 

Conjunto de 
duas ou mais 
variáveis 
independentes 
contínuas. 
Autoestima, 
percepção de 
controle, 
otimismo. 

Uma variável 
dependente 
contínua. 
Satisfação com 
o curso 

Explorar 
relacionamentos 

Qual é a 
probabilidade do 
empresário rural, 
tomador de 
empréstimo, tornar-
se adimplente? 

 
Regressão 
logística 

Conjunto de 
duas ou mais 
variáveis 
independentes 
contínuas e 
categóricas 
dicotômicas 
Área cultivada: 
hectares; Idade 
do empresário: 
anos.  
Adimplência no 
ano anterior: 
Sim/Não 

Uma variável 
categórica 
dicotômica 
Situação de 
adimplência ou 
inadimplência 

Qual é a estrutura 
subjacente dos itens 
que compõem a 
Escala de Afeto 
Positivo ou 
Negativo? Quantos 
fatores estão 
envolvidos? 

Análise 
Fatorial 

 

Conjunto 
relacionado de 
variáveis 
contínuas. 
Escala de afeto 
positivo e 
negativo. 

 

Comparando 
grupos 

Os homens são mais 
propensos a 
concluir o curso 
superior do que as 
mulheres? 

 Qui-quadrado 

Uma variável 
independente 
categórica 
Gênero: M/F 

Uma variável 
categórica. 
Conclusão do 
curso: S/N 

Comparando 
grupos 

Existe uma 
mudança no 
otimismo dos 
alunos entre as 
avaliações N1 e N2? 

Teste t de 
amostras 
pareadas 

Teste de 
ranque de 
Wilcoxon 

Uma variável 
independente 
categórica 
(dois níveis)  
N1 (tempo 1) e 
N2 (tempo 2) 

Uma variável 
dependente 
contínua 
Otimismo 
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Existem diferenças 
no escore do 
otimismo para as 
pessoas com menos 
de 25 anos, 26 a 39 
e 40 ou mais anos? 

ANOVA de 
um fator 

Kruskal-Wallis Uma variável 
independente 
categórica (três 
ou mais níveis) 
Faixa de idade 
do grupo 

Uma variável 
dependente 
contínua 
Otimismo 

Existem mudanças 
no otimismo dos 
alunos no 1º. 
Semestre, 2º. 
Semestre e 3º. 
Semestre? 

ANOVA de 
um fator 
com 
medidas 
remetidas 

Teste Friedman Uma variável 
independente 
categórica (três 
ou mais níveis) 
1º. Sem., 2º. 
Sem., 3º. Sem. 

Uma variável 
dependente 
continua  
Otimismo 

Existem diferenças 
entre o otimismo 
para os homens e 
mulheres, para 
aqueles com 
menos de 25 anos, 
26 a 39 e 40 ou 
mais anos? 

ANOVA de 
dois fatores 

 Duas variáveis 
independentes 
categóricas, 
com dois ou 
mais níveis 
Gênero: M/F 
Faixa de idade 
do grupo 

Uma variável 
dependente 
continua  
Otimismo 

Fonte: Adaptado de Pallant (2007); Aranaz (2001). 

 

7 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta as indicações básicas para a elaboração de um 

instrumento de coleta de dados, escolhendo as escalas e variáveis apropriadas para a 

consecução do projeto de pesquisa. O assunto não se exaure, existindo diversos outros 

tipos de escalas e de técnicas estatísticas mais adequadas que podem ser utilizadas em 

pesquisa e na análise de dados. 

Para aqueles com interesse de um maior aprofundamento sobre como elaborar 

um questionário, sugerimos a leitura de Cooper e Schindler (2003), Malhotra et al. 

(2005), Mattar (2005), Dias (2012), entre outros. Para utilizar outras técnicas 

estatísticas, sugerimos a consulta de Hair et al. (2005), Dancey e Reidy (2006), Manly 

(2008), Levine et al. (2008), Field (2009) ou Fávero et al. (2009). 
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Capítulo 2  

I NTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA E FLORESTA 

Denise Renata Pedrinho1; 
André Dominghetti Ferreira1,2; 
Valdemir Antônio Laura1,2; 
Roberto Giolo de Almeida2; 
Sergio Paulo de Moraes Marques3. 

1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio no Brasil representa significativa parcela do PIB, proporcionando 

uma fonte de rendimento estável (PACIULLO et al., 2005; CARVALHO et al., 2009; 

MÜLLER et al., 2011). Dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

apontaram crescimento da produção agrícola no Brasil em 2011/2012, sendo que, este 

deverá continuar acontecendo. Os resultados revelam maior acréscimo da produção 

agropecuária que os acréscimos de área (MAPA, 2012). 

As projeções indicam que, entre 2012 e 2022, a produção de grãos (arroz, feijão, 

soja, milho e trigo) deve aumentar em 21,1%, enquanto a área deverá expandir-se em 

9,0%. Essa projeção mostra um exemplo típico de crescimento com base na 

produtividade.  

Além do crescimento em produção e exportação de grãos, outros produtos 

como a carne de frango, a carne bovina, o açúcar e a celulose, indicam grande potencial 

de crescimento nos próximos anos (MAPA, 2012). 

                                                   

1 Professores Doutores do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Universidade 
Anhanguera-Uniderp. Campo Grande, MS. E-mail: denise.pedrinho@uniderp.edu.br; 
2Pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS. E-mail: andre.dominguhetti@embrapa.br; 
roberto.giolo@cnpgc.embrapa.br; valdemir.laura@embrapa.br; 
3 Discente do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Universidade Anhanguera-
Uniderp. Campo Grande, MS. E-mail: sergio.pmoraes@anhanguera.com. 
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O Brasil possui 383 milhões de hectares agricultáveis e um rebanho de bovinos 

composto por 205,3 milhões de cabeças, destacando-se entre os maiores exportadores 

mundiais de carne (FERRAZ; FELICIO, 2010). 

No que diz respeito ao setor florestal brasileiro, este também não deixa a 

desejar. O Brasil abriga a segunda maior área ocupada por floresta no mundo, 

perdendo apenas para a Rússia e lidera o ranking com maior floresta tropical 

e primária. Além dos benefícios das florestas nativas gerados por meio dos serviços 

ambientais, e pelo manejo florestal, as florestas plantadas são bastante significativas, 

correspondendo a 4% do total das exportações do país em 2009. Diante desse cenário 

o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial para produção de celulose e o 11º lugar 

para produção de madeira serrada (ABRAF, 2012). 

O Estado de Mato Grosso do Sul destaca-se, no cenário atual do agronegócio, 

sendo a pecuária de corte uma das principais atividades econômicas do Estado, ao lado 

da agricultura e de outras relevantes cadeias em expressiva expansão, como o setor 

sucroalcooleiro, papel e celulose, seringueira, entre outros, que nos últimos anos vem 

agregando renda aos produtores e consequentemente aumentando as receitas do 

Estado. 

O Estado é hoje referência nacional para o sistema de integração lavoura-

pecuária-floresta (ILPF) maximizando o uso do recurso natural solo. O Programa ABC 

da Embrapa (Agricultura de Baixo Carbono), baseado em métodos de produção com a 

utilização de tecnologia altamente sustentável, como os Sistemas Agroflorestais que 

integram Agricultura, Pecuária e Floresta (Agropastoril, Silvipastoril, Silviagrícola e 

Agrossilvipastoril), proporcionam benefícios ambientais, econômicos e sociais. 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) ou ILPF permitem a diversificação de 

atividades na propriedade, recuperam pastagens degradadas pelo aumento de matéria 

orgânica no solo, além de proporcionar conforto térmico aos animais, esse sistema tem 

sido adotado em todo o Brasil, com maior representatividade nas regiões Centro-Oeste 

e Sul. 
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2 INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA E FLORESTA  

A busca pela intensificação do uso da área agrícola pelos agricultores e 

pecuaristas brasileiros vem ao encontro da necessidade de se aumentar a produção de 

alimentos e geração de renda das propriedades sem a abertura de novas áreas. Uma 

das alternativas dessa intensificação é a expansão vertical da produção, por meio da 

associação de vários componentes produtivos em uma mesma área. 

Os SAF’s ou sistemas de ILPF reúnem componentes agrícola, pecuário e florestal 

em uma mesma área, em alguma forma de arranjo espacial ou temporal. Neste 

sistema, a lavoura pode ser cultivada durante a fase inicial de implantação do 

componente florestal, evitando-se o pisoteio das árvores pelos animais, ou então em 

ciclos de cultivo previamente definidos, de maneira a promover, de forma menos 

onerosa, a reforma das pastagens. 

2.1 Tipos de cultivo 

Nos sistemas de ILPF, podem-se adotar dois tipos de cultivos, o consorciado e o 

rotacionado, descritos a seguir. 

- Consorciado: é a forma de cultivo onde duas ou mais espécies são cultivadas 

simultaneamente em uma mesma área, por um período comum de ciclo das espécies 

(WILLEY, 1979). As espécies utilizadas podem ser implantadas na mesma época ou em 

datas distintas, entretanto, neste sistema há a necessidade de verificar a influência de 

uma espécie sobre o crescimento e desenvolvimento, em que uma não pode prejudicar 

a outra. 

- Rotacionado: neste sistema de cultivo, as espécies vegetais são alternadas na 

mesma área, em que as espécies competem pelo mesmo período de cultivo, ou seja, 

em um ano cultiva-se uma espécie e no outro ano cultiva-se outra espécie. Nos 

sistemas de ILPF, a rotação é realizada plantando-se uma espécie produtora de grãos, 

e no ano subsequente plantando-se a espécie forrageira. Em sistemas de ILPF, a 

rotação pode ser realizada em períodos maiores que um ano, por exemplo, pode-se 
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cultivar a lavoura durante um ano e a pastagem por três anos, gerando um ciclo de 

rotação de quatro anos.  

Os dois tipos de cultivos apresentam inúmeras vantagens: 

- Produção diversificada de alimentos e outros produtos agrícolas; 

- Melhoria das características químicas, físicas e biológicas do solo;  

- Proteção do solo contra agentes promotores de erosão; 

- Menor necessidade de insumos, uma vez que há maior reaproveitamento dos 

nutrientes; 

- Auxílio no controle de plantas daninhas;  

- Quebra do ciclo biológico de pragas e doenças, proporcionando maior 

eficiência de controle; 

- Aumento e melhor distribuição da renda familiar;  

- A presença do componente arbóreo em áreas de pecuária proporciona maior 

conforto térmico aos animais; 

- Proteção do solo contra agentes climáticos. 

2.2 Sistemas agroflorestais 

São considerados sistemas agroflorestais todo sistema em que haja o 

componente arbóreo, a cultura agrícola (incluindo forrageiras e pastagens) e/ou 

animais integrados em uma mesma área, explorando diferentes extratos aéreos e de 

solo.  

Segundo Montagniniet et al. (1992), a integração destes componentes deve ser 

operacionalmente factível, ecologicamente desejável e socialmente aceitável pelo 

produtor rural, gerando os benefícios das interações ecológicas e econômicas dessa 

associação.  
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Os sistemas agroflorestais são classificados de acordo com a presença e manejo 

de seus componentes, e de acordo com Oliveira (2005) e Venturin (2010), podem ser 

classificados da seguinte maneira:  

1. Sistemas silviagrícolas ou agrossilviculturais: neste sistema há o consórcio do 

componente arbóreo com os cultivos agrícolas, podendo estes serem anuais ou 

perenes; 

2. Sistemas silvipastoris (SSPs): são os sistemas onde há a associação de árvores 

com a atividade pecuária ou a criação de animais em povoamentos florestais. 

Neste caso, sempre haverá a presença de uma espécie herbácea forrageira, 

sendo na maioria dos casos, uma gramínea; 

3. Sistemas agrossilvipastoris: quando ocorre, de maneira simultânea ou 

sequencial em uma mesma área, a combinação do componente arbóreo com 

cultivos agrícolas e a criação de animais.  

Os sistemas silvipastoris ainda podem ser classificados como eventuais ou 

verdadeiros (Bernardino, Garcia, 2009). Os SSPs eventuais são aqueles em que a 

associação dos animais com a pastagem e com as árvores se dá em algum momento 

da exploração arbórea ou pecuária convencional. Neste caso, os subprodutos da 

exploração são manejados de modo a não prejudicar o produto principal, por exemplo, 

em área de plantio de eucalipto, podem-se manter os animais na área até quando o 

componente arbóreo permitir o desenvolvimento da forrageira. 

Nos SSPs verdadeiros, os três componentes: árvore, animais e pastagem, fazem 

parte do sistema desde o planejamento do sistema, havendo, portanto, vários 

produtos principais. Ressalta-se que neste modelo, o espaçamento entre os renques 

ou indivíduos do componente arbóreo é tal que permita a existência de uma 

complementariedade entre os componentes, não ocorrendo, portanto, o efeito de 

supressão. 
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2.3 Implantação e manutenção dos sistemas integrados de produção 

O sucesso de um sistema integrado de produção começa a ser definido a partir 

de seu planejamento. O planejamento consiste em especificar antecipadamente 

objetivos e metas a serem atingidas e como executar as atividades necessárias para 

serem alcançadas. 

A primeira observação deve ser com referência ao sistema de produção 

predominante na região, capacidade de absorção da produção pelo mercado local e 

por outros mercados, infraestrutura de armazenamento e escoamento dos produtos 

entre outros. Após detectar a possibilidade de se inserir neste mercado, o produtor 

deverá iniciar o planejamento técnico, ou seja, definir as atividades necessárias à 

implantação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta que melhor se adapta 

à sua realidade. 

2.3.1. Planejamento técnico  

Escolha da área 

Para iniciar o planejamento técnico propriamente dito, o produtor deve verificar 

a aptidão de suas terras. 

Segundo Venturin et al. (2010), glebas aptas aos cultivos anuais de grãos, 

quando em pequenas propriedades, devem ser preservadas para esta finalidade. 

Quando da decisão de implantação de um sistema de ILPF neste tipo de área, o 

proprietário deverá adotar espaçamentos entre os renques de árvores de modo a não 

promover um elevado índice de sombreamento, uma vez que a interceptação de luz é 

um dos fatores que podem prejudicar a produtividade das culturas e da forrageira, 

inviabilizando dessa forma rentabilidade da propriedade. 

Para iniciar a implantação do sistema, é recomendável a escolha daquelas áreas 

com maior declividade, em algum estádio de degradação ou que apresentem alguma 
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outra limitação como pedregosidade, baixa fertilidade ou acessibilidade desfavorável 

dentro da propriedade (VENTURIN et al., 2010). 

Preparo do solo 

Após a escolha da área de maior aptidão para o sistema e da espécie florestal a 

ser utilizada, dar-se-á início no preparo do solo com o objetivo de proporcionar as 

melhores condições possíveis para o estabelecimento dos componentes do sistema. 

Dentre as etapas do preparo do solo a serem executadas, pode-se citar: 

1. Amostragem de solo para determinação das características químicas: a área 

deverá possuir características de solo mais homogêneas possível, para que a análise da 

fertilidade do solo seja a mais fiel possível. 

2. Construção de terraços em nível: caso a área apresente declividade ou 

características que favoreçam a erosão do solo, haverá a necessidade de construir 

terraços em nível para a contenção de enxurradas. 

3. Correção da acidez e fertilização do solo: após a análise química do solo, o 

técnico responsável verificará a necessidade de aplicação ou não de corretivos de solo 

(calcários), visando proporcionar condições para o estabelecimento das plantas. A 

partir dos resultados da análise química do solo também serão definidos os 

fertilizantes (nitrogenados, potássicos, fosfatados e micronutrientes) a serem 

aplicados com o objetivo de fornecer os nutrientes essenciais para o desenvolvimento 

das plantas. 

4. Preparo do solo, marcação das linhas de plantio e fertilização: após a 

aplicação do corretivo de solo, este deverá ser incorporado com o auxílio de arados, 

grades aradoras ou subsoladores, de modo a permitir seu maior contato com o solo e 

sua reação. 

Os fertilizantes destinados ao componente florestal, geralmente, são aplicados 

na faixa onde este será implantado, e para tanto, após a incorporação do calcário deve-

se marcar as linhas de plantio das árvores, para a abertura do sulco que então receberá 
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todos os fertilizantes necessários de acordo com a recomendação técnica. Deve-se 

atentar para a distância entre as linhas ou renques de árvores, obedecendo sempre a 

largura dos implementos que serão utilizados na área, principalmente para a condução 

do componente lavoura. 

Escolha da espécie arbórea 

A escolha da espécie arbórea, assim como dos demais componentes do sistema, 

deve ser bastante criteriosa, uma vez que com o passar do tempo haverá forte 

interação entre todos os indivíduos presentes na área. 

Alguns aspectos deverão ser considerados por ocasião da escolha da espécie 

arbórea, sendo: 

- Finalidade de uso da madeira (madeira serrada para movelaria ou 

construção civil, mourões, postes, lenha, sombreamento, frutos, tanino, entre 

outros); 

- Aptidão climática da região; 

- Suscetibilidade a pragas e doenças; 

- Potencial de suplantar espécies nativas da região; 

- Produção de compostos alelopáticos; 

- Produção de matéria orgânica com elevada relação C/N, resultando em 

baixa decomposição e excessiva deposição de serapilheira; 

- Aspectos de mercado (a espécie pode se tornar economicamente 

inviável com o passar dos anos, devendo-se tomar cuidado com os modismos). 

Dentre as espécies arbóreas, o eucalipto se destaca como de elevado potencial 

para utilização nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, pois apresenta 

um rápido crescimento em ciclo de curta rotação proporcionado pelas adequadas 

condições ambientais brasileiras. Além disso, o aprimoramento da silvicultura, 

principalmente em aspectos relacionados ao melhoramento genético e ao manejo 

possibilitaram que o cultivo de eucalipto fosse consolidado com elevadas 

produtividades de madeira. 
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Com o desenvolvimento da silvicultura clonal, isto é clonagem de árvores elites, 

houve consideráveis ganhos em produtividade de madeira, controle/prevenção de 

algumas doenças e uniformidade nos plantios. Deste modo, observa-se que a história 

do eucalipto no país tem sido marcada por muitos progressos tecnológicos alcançados 

em período relativamente curto, graças à condução de pesquisas de forma integrada 

entre instituições públicas e privadas. 

Ao optar por espécies nativas do Brasil, o agricultor ou pecuarista deve-se 

atentar para a legislação no que concerne às possibilidades de exploração e 

aproveitamento dos produtos. 

Plantio e manejo do componente arbóreo 

As mudas devem ser provenientes de viveiros registrados em órgãos 

agropecuários municipais e/ou estaduais, de modo a apresentarem qualidade 

fitossanitária e boas características morfofisiológicas, que irão proporcionar bom 

pegamento e desenvolvimento em campo. 

Durante o plantio das mudas haverá a necessidade de aplicação de uma lâmina 

de água de aproximadamente dois litros por planta, caso não ocorra precipitação logo 

após o plantio (SERRA et al., 2012). 

Alguns cuidados no plantio devem ser tomados para evitar a morte das mudas. 

O primeiro cuidado refere-se à profundidade de plantio, onde deverá ser obedecido o 

limite do coleto da planta (ponto de intercessão entre o caule e o sistema radicular), 

evitando o “afogamento” da muda ou então a exposição do sistema radicular ao ar. 

Após o plantio da muda, o plantador deverá compactar levemente o solo ao redor 

desta para eliminar bolsões de ar próximos ao sistema radicular, evitando a oxidação 

e morte das raízes. 

O controle de formigas cortadeiras, principalmente dos gêneros Atta (saúvas) e 

Acromyrmex (quenquéns), deve ser realizado desde o início do preparo da área, sendo 

necessária ser intensificado após o plantio das mudas, diminuindo a necessidade de 

realizar replantios. 
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A definição do arranjo espacial do componente arbóreo a ser utilizado será em 

função do produto principal a ser retirado da área, ou seja, forrageira, grãos ou 

madeira. Nos sistemas que preconizam a produção de forragem e grãos, a distância 

entre os renques de árvores deverá ser maior, de modo a diminuir a influência da 

competição por água, luz e nutrientes entre as árvores e forrageiras e culturas 

agrícolas. 

Deve-se dar preferência para o plantio das árvores no sentido Leste – Oeste, de 

modo a reduzir o sombreamento nos estratos inferiores. Nos sistemas onde se 

preconiza a produção de madeira, o espaçamento entre os renques de árvores poderá 

ser reduzido, porém, respeitando um limite para evitar perdas de produção de 

forragem e grãos. 

Atualmente, os arranjos espaciais mais utilizados são as fileiras simples, duplas 

e triplas, espaçadas de acordo com o objetivo principal de produção de cada 

propriedade. Por se tratar de um sistema integrado de produção, deve-se optar pela 

produção de madeira com maior valor agregado, possibilitando maior geração de 

renda por ocasião da comercialização. 

Para produzir madeira com características que possibilite seu uso nas áreas de 

movelaria, produção de laminados entre outros usos mais nobres, o produtor deverá 

optar pelo uso de linhas simples ou triplas, uma vez que estes tipos de arranjos 

favorecem o crescimento mais uniforme das árvores, de modo a produzirem madeira 

com melhores características físicas. 

Quando da escolha por linhas triplas, a madeira proveniente das árvores das 

linhas laterais apresentará características inferiores à madeira das árvores da linha 

central, em função do modo de crescimento. Dessa forma, as árvores das linhas laterais 

poderão ser comercializadas para a produção de lenha, carvão, mourões entre outras 

possibilidades de uso. 

A produção de madeira para o uso mais nobre demanda o emprego de duas 

principais técnicas de condução: a desrama e o desbaste. A desrama consiste na 
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retirada dos ramos laterais do fuste, evitando a formação de “nós” na madeira. Em 

plantios de eucalipto, a primeira desrama é realizada quando o diâmetro na altura do 

peito (DAP) atinge seis centímetros. 

As demais desramas serão realizadas anualmente, até atingir a altura desejada, 

em torno de oito metros de fuste livre. A altura da desrama nunca deverá ultrapassar 

30% da altura total da árvore, para evitar a diminuição excessiva da área foliar que 

pode comprometer o crescimento das árvores. Os animais somente poderão entrar na 

área após a realização da primeira desrama, que ficará em torno de dois a três metros 

de altura, evitando a quebra de maneira errônea dos ramos laterais pelos animais, que 

implicará em perda de qualidade da madeira. 

O desbaste consiste na retirada parcial das árvores, e possui como objetivo o 

aumento da área útil para cada planta, que proporcionará o aumento em diâmetro do 

caule das árvores, além de aumentar a insolação nos estratos inferiores, permitindo o 

crescimento das forrageiras e cultivos agrícolas nos sistemas. O primeiro desbaste 

geralmente ocorre aos quatro anos de idade, retirando-se os indivíduos menos 

vigorosos ou que apresentem alguma característica indesejável, como elevada 

tortuosidade ou baixa sanidade. 

O desbaste poderá ser sistemático ou seletivo. O desbaste sistemático deve ser 

aplicado em áreas onde as árvores ainda não se diferenciaram em classes de copas ou 

em áreas não desbastadas anteriormente. Ele consiste na retirada das plantas sem 

prévia avaliação e localizadas em posições espaciais pré-definidas. 

Por exemplo, pode-se retirar todas as plantas das linhas externas quando o 

sistema conta com linhas triplas, ou retirar plantas alternadamente em uma linha 

simples. Em plantios onde as árvores não são uniformes, essa técnica, por não ser 

seletiva, tem a desvantagem de acarretar a retirada de indivíduos superiores. 

O desbaste seletivo é a retirada das plantas avaliadas de acordo com 

características pré-estabelecidas, atendendo às demandas do tipo de uso que terá a 

madeira. Como os plantios em sistemas de integração visam, muitas vezes, à produção 
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de madeira para serraria, este método possibilita a retirada das árvores mais fracas ou 

com algum grau de defeito, tortuosas e bifurcadas, por exemplo, permitindo melhores 

resultados na produção e na qualidade final da madeira de uso mais nobre. 

Neste tipo de desbaste, geralmente são feitos dois cortes com intensidade 

aproximada de 30% cada (no quinto e décimo ano após o plantio, por exemplo), 

restando ao final do ciclo (12 a 14 anos), em torno de 40% de árvores com 

características desejáveis para serraria (FERREIRA et al., 2012). 

Escolha da espécie agrícola 

O cultivo de espécies produtoras de grãos em áreas recém implantadas com o 

sistema de integração lavoura-pecuária-floresta possibilita uma geração de renda no 

período em que não há a possibilidade de utilização da área para o pastoreio, 

amortizando parte dos investimentos de implantação. 

A renovação das pastagens é uma prática obrigatória para se obter maiores 

produtividades de forragem, e assim aumentar a taxa de lotação. Para reduzir os custos 

de renovação das áreas com forrageiras, o produtor pode implantar alguma cultura 

produtora de grãos durante o período chuvoso, e logo após a colheita, semear a 

forrageira. Dessa forma, haverá uma injeção de renda no sistema a partir da venda dos 

grãos, aumentando ainda mais a viabilidade do sistema. 

A escolha da cultura anual será em função da aptidão agrícola da região onde a 

propriedade está inserida, uma vez que a realização dos tratos culturais, colheita, 

armazenamento e comercialização podem se tornar um gargalo para a implantação da 

espécie. 

Segundo Serra et al. (2012), a cultura anual pode ser reinserida no sistema a 

cada quatro anos, com o objetivo de melhorar a fertilidade do solo, reciclando 

nutrientes e deixando a adubação residual para a forrageira. 
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Escolha da espécie forrageira 

A escolha da espécie forrageira a ser empregada nos sistemas ILPF deve se 

basear na sua tolerância ao sombreamento, uma vez que nesta condição as forrageiras 

irão priorizar o crescimento da parte aérea e detrimento do sistema radicular e 

retardar o início do florescimento. Todavia, as gramíneas forrageiras tendem a 

apresentar melhor valor nutritivo, com maior teor de proteína bruta e digestibilidade 

da matéria seca quando são sombreadas (ALMEIDA et al., 2012). 

Nos sistemas ILPF, em função do maior sombreamento proporcionado pelas 

árvores, mesmo quando implantadas no sentido Leste-Oeste, o manejo das forrageiras 

deverá ser mais criterioso, mantendo a altura de pastejo recomendada para a 

forrageira, de modo a permitir maior acúmulo de reservas e favorecer a rebrota. 

De modo geral, as gramíneas forrageiras são mais sensíveis ao sombreamento 

na fase de estabelecimento do que na fase produtiva, sendo algumas gramíneas mais 

tolerantes e com produção satisfatória com níveis de sombreamento de até 50% 

(ALMEIDA et al., 2012). 

Ainda segundo estes mesmos autores, as forrageiras leguminosas tendem a 

serem menos tolerantes ao sombreamento, quando comparadas às gramíneas. Dessa 

forma, recomenda-se que as leguminosas sejam utilizadas na fase inicial do sistema de 

ILPF, mesmo que em monocultivo, visando a melhoria da fertilidade do solo, ou em 

consórcio com gramíneas, visando a melhoria na qualidade da dieta do rebanho. 

3 BENEFÍCIOS DA ILPF 

3.1. Na perspectiva da pecuária  

Estima-se que mais da metade das áreas com pastagens cultivadas do Brasil 

apresentem algum estágio de degradação, como reflexo do manejo inadequado, 

resultando em baixos índices zootécnicos (MACEDO, 2005; DIAS-FILHO, 2007). 
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Este panorama, aliado às crescentes demandas por alimentos, madeira e 

biocombustíveis, e às restrições para abertura de novas áreas com vegetação nativa 

para a agropecuária e para exploração de madeira nativa, são indicativos da tendência 

do avanço de lavouras e de florestas plantadas sobre áreas com pastagens, 

principalmente, aquelas em algum estágio de degradação. Nesse sentido, Ferraz (2008) 

indica, para os próximos dez anos, tendência de diminuição de áreas com pastagens 

cultivadas no Brasil, porém, com ligeiro aumento no rebanho bovino, como 

consequência da intensificação do uso das pastagens cultivadas remanescentes. 

Em análise de tendências internacionais relacionadas à pecuária, Corsi, Goulart 

(2006) indicaram uma oportunidade para exportação do produto brasileiro com o 

aumento na demanda por carnes vermelhas, entretanto, alertaram para a necessidade 

de adequação quanto à segurança ambiental no processo produtivo, envolvendo os 

seguintes temas: bem-estar animal e qualidade da carne, conservação do solo e da 

água, mitigação da emissão de gases de efeito estufa e sequestro de carbono, e 

prestação de serviços ambientais em áreas com pastagens. 

Com estes cenários, as demandas pela melhoria nas condições socioeconômicas 

e ambientais de sistemas pecuários podem ser atendidas com a inclusão do 

componente florestal. Entretanto, há uma série de requisitos e de limitações para sua 

adoção, tendo como principais dificuldades encontradas: a maior complexidade de 

gestão desses sistemas, a necessidade de mão-de-obra qualificada e de profissionais 

com experiência no assunto, a maior necessidade de capital inicial e, sobretudo, 

barreiras culturais dos próprios produtores, pelo desconhecimento dos benefícios 

proporcionados pelos sistemas de integração. 

Neste contexto, a partir de 2008, o governo brasileiro tem investido em 

programas para o desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis (Produsa e 

Plano ABC), priorizando a recuperação de áreas e pastagens degradadas, 

disponibilizando linha de crédito específica para a implantação e ampliação de 

sistemas de integração de agricultura, pecuária e silvicultura (BRASIL, 2008; 2010). 
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Com o objetivo de recuperar ou intensificar a capacidade produtiva de sistemas 

pecuários, e em locais onde há condições de implantação de sistemas de integração, 

os sistemas de ILPF apresentam como principal vantagem, a amortização dos custos 

de implantação com a venda dos produtos oriundos da colheita da lavoura, além da 

possibilidade de antecipar o uso da pastagem quando a forrageira for implantada em 

consórcio com a lavoura, como no Sistema Santa Fé.  

Os benefícios do sistema para o componente forrageiro e animal são 

apresentados a seguir. 

3.1.1. Componente forrageiro 

O principal papel do componente forrageiro em sistemas de integração está 

relacionado à capacidade das pastagens bem manejadas em acumular carbono no 

solo, elevando os níveis de matéria orgânica e melhorando a qualidade física do solo. 

Desta forma, a associação da pastagem com a lavoura, que melhora a qualidade 

química do solo, caracteriza o sinergismo entre os componentes de sistemas de 

integração, culminando com a maior eficiência de uso da terra. 

A inclusão do componente florestal, em sistemas de ILPF, influencia os demais 

componentes pelo efeito da competição das árvores por fatores de produção e pelo 

sombreamento imposto aos componentes do sub-bosque. Entretanto, as árvores são 

capazes de bombear nutrientes de camadas mais profundas do solo e torná-los 

disponíveis aos outros componentes, por meio da reciclagem da serrapilheira. 

De modo geral, o sombreamento tende a diminuir a produtividade da forrageira 

e a aumentar o valor nutritivo da forragem. Entretanto, em condições de 

sombreamento moderado, de 30 a 50%, a produtividade forrageira pode não diminuir. 

Maiores teores de proteína bruta são comumente observados e, em certos casos, 

diminuição da fração fibrosa e maior digestibilidade da matéria seca, em comparação 

a condição de sol pleno (ALMEIDA et al., 2012a).  
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A escolha das forrageiras para uso em sistemas de ILPF deve se pautar na sua 

tolerância ao sombreamento, sendo que as principais forrageiras em uso no Brasil, 

apresentam desempenho satisfatório sob sombreamento moderado: Brachiaria 

brizantha cvs. Marandu, Xaraés e Piatã, B. decumbens cv. Basilisk, Panicum maximum 

cvs. Aruana, Mombaça e Tanzânia e Panicum spp. cv. Massai (ALMEIDA et al., 2012b). 

Quanto aos arranjos das árvores no sistema, podem variar de fileiras simples, 

duplas, triplas ou quádruplas, de acordo com a finalidade da madeira, e podem ser 

associados a práticas de desbaste seletivo ou sistemático, para permitir maior 

incidência de luz no sub-bosque. Em sistemas de ILPF com finalidade na pecuária, a 

implantação de fileiras simples facilita no manejo das árvores, exigindo menos mão-

de-obra. Espaçamentos entre fileiras de árvores mais amplos favorecem o 

desenvolvimento da forrageira no sub-bosque e a produção de madeira com maior 

diâmetro, além de permitir o consórcio com culturas agrícolas por maior período e com 

menores limitações em termos de competição por espaço, luz, água e nutrientes. Do 

ponto de vista da pecuária, espaçamentos entre fileiras de árvores podem variar de 10 

a 50 m, sendo que espaçamentos menores limitam a produção forrageira e animal 

(ALMEIDA et al., 2012b). 

Desse modo, o estabelecimento de gramíneas forrageiras a partir do primeiro 

ano do plantio das árvores tende a ser mais efetivo do que em sistemas com as árvores 

mais desenvolvidas e com maior sombreamento. O manejo dessas forrageiras deve ser 

mais cuidadoso, ou seja, deve-se evitar manter a altura de pastejo abaixo do 

recomendado para a forrageira em questão, para permitir maior acúmulo de reservas 

e favorecer o rebrote e a persistência (ALMEIDA et al., 2012b). 

3.1.2 Desempenho animal 

A melhoria do bem-estar animal com o fornecimento de sombra, em sistemas 

de ILPF, é um dos benefícios mais facilmente percebidos, sendo que os animais 

preferem pastejar sob a copa das árvores nas horas mais quentes do dia (ALVES, 2012).  
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O estresse térmico, ventos e chuvas fortes são prejudiciais para o desempenho 

produtivo e reprodutivo dos animais, causando um aumento no gasto de energia para 

mantença associado à redução do consumo (JORDAN, 2003; SILANIKOVE, 2000). Assim, 

as melhorias em variáveis do microclima proporcionadas pelo componente florestal, 

como diminuição da temperatura e da velocidade do vento e aumento na umidade 

relativa do ar (Tabela 1), atuam positivamente sobre o bem-estar e a produtividade 

animal. 

 

Tabela 1 - Variáveis microclimáticas em sistemas de ILP e ILPF, durante o período da 
manhã, no terço final do inverno de 2010, em Campo Grande, MS 

Sistema 
Temperatura 

média 
(ºC) 

 
Umidade relativa do ar 

(%)  

Velocidade do vento 
(m/s) 

 máxima mínima máxima mínima 

ILP 32,5  31,1 27,5  4,3 0,6 
ILPF1 31,3  33,1 30,2  2,3 0,1 

1 Arranjo espacial: 14 x 2 m; altura média das árvores: 9,79 m; amostragem feita a 3 m das fileiras de árvores. 
Fonte: Almeida (2010). 

 

Na literatura, há referências de reduções de 10 a 50% na produção de leite 

devido ao estresse por calor e de reduções de até 10% no consumo de matéria seca de 

bovinos de corte quando a temperatura ambiente se eleva de 25 ºC para 30 ºC 

(BARBOSA FILHO et al., 2010; CORSI;  GOULART, 2006; PORFÍRIO-DA-SILVA, 2006). 

Em um experimento em andamento na Embrapa Gado de Corte, em Campo 

Grande, MS, com dois sistemas de ILPF implantados em 2008, com soja e eucalipto 

(Eucalyptus grandis x E. urophylla, clone H13) em densidades de 227 árvores/ha 

(espaçamento de 22 x 2 m) e 357 árvores/ha (espaçamento de 14 x 2 m), seguidos do 

plantio de capim piatã, após colheita da cultura, observou-se custo de implantação 

com insumos e serviços de R$ 2.074,00 e R$ 2.218,00, respectivamente. Com a 

comercialização da soja (média de 2.100 kg/ha) e de uma colheita de forragem para 

feno (média de 4.000 kg/ha), em setembro/outubro de 2009, obteve-se amortização 

dos custos de 85% e 79%, respectivamente.  
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Os animais entraram em pastejo em maio de 2010 e permaneceram na 

pastagem até agosto do mesmo ano. Em um período de 80 dias, em plena época seca, 

somente com suplementação mineral, os animais apresentaram ganho médio diário 

de 654 g, sendo que as pastagens suportaram uma taxa de lotação de 1,5 UA/ha com 

um ganho de peso vivo de 127 kg/ha, mostrando o potencial destes sistemas, no 

fornecimento de forragem de alta qualidade no primeiro ciclo de pastejo (ALMEIDA, 

2010). 

No período de novembro de 2010 a maio de 2011 (162 dias), estes sistemas 

comportaram, em média, uma taxa de lotação de 1,76 UA/ha, com ganho médio diário 

de 428 g/animal e com ganho de peso vivo de 115 kg/ha, sendo que, no primeiro ano 

de pastejo, não houve diferença na produção por animal e por área entre os sistemas 

de ILPF, entretanto, a disponibilidade de forragem foi menor no sistema de ILPF com 

mais árvores, quando comparado à um sistema de iLP (testemunha), sendo um 

indicativo de que o sistema com maior área sombreada pode diminuir a produção 

animal, a partir do segundo ano de pastejo (COELHO, 2011).  

3.2 Na Perspectiva da Lavoura (soja e milho) 

O monocultivo e as práticas culturais inadequadas têm causado perda de 

produtividade das culturas, ocorrência de pragas e doenças, e degradação do solo e 

dos recursos naturais (MACEDO, 2009). 

 Nas áreas de lavouras temporárias, bem como em áreas de pastagens naturais 

e plantadas, predomina a monocultura e, na maioria dos casos, a utilização de boas 

práticas agronômicas não é verificada de forma completa, o que resulta em 

degradação na qualidade dos solos e se reflete em baixa produtividade e elevada 

erosão (HERNANI et al., 2002). 

Por sua vez, a associação do componente arbóreo às pastagens e às lavouras 

vem adquirindo importância. Macedo (2000) alega que a integração de árvores em 

meio a lavouras ou a pastagens se constitui em alternativa à produção intensiva de 
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lavouras e pastagens em monoculturas, além de ser uma opção agroecológica que 

inclui em seus conceitos referenciais os principais elementos da sustentabilidade, ou 

seja, o econômico, o social e o ambiental. 

Alguns esforços para reverter o processo de degradação dos solos foram 

iniciados no final da década de 1970, com a adoção de sistemas de terraceamento 

integrado em microbacias hidrográficas e o desenvolvimento de tecnologias para 

compor o sistema plantio direto (SPD), principalmente no Sul do Brasil (CASTRO FILHO 

et al., 2002).  

De acordo com Macedo (2009), a reversão do quadro de baixa sustentabilidade 

pode ser conseguida por meio de tecnologias como o SPD e os sistemas 

agrossilvipastoris. 

Segundo Balbino et al. (2012) a inclusão do componente arbóreo aos 

subsistemas lavouras e pastagens representa um avanço da integração lavoura 

pecuária (ILP), evoluindo para o conceito de ILPF quando se adota sua modalidade 

agrossilvipastoril.  

O componente agrícola pode restringir-se à fase inicial de implantação do 

componente florestal ou fazer parte do sistema por vários anos. 

As alternativas de culturas para compor o sistema são várias e a escolha vai 

depender de fatores como: adaptação às condições ambientais (clima, solo, manejo); 

características da propriedade (tradição de cultivo, nível tecnológico, assistência 

técnica, infraestrutura e logística); mercado para os produtos e adaptação das espécies 

ao cultivo consorciado com árvores e com as forrageiras que compõem o sistema, pois 

a maioria das culturas é altamente exigente em luz e não tolera sombreamento.  

As culturas de milho e sorgo têm sido utilizadas na ILPF em função das inúmeras 

aplicações que esses cereais têm na propriedade agrícola, quer seja na alimentação 

animal na forma de grãos ou de forragem verde ou conservada (silagem), quer seja na 

alimentação humana ou na geração de receita mediante a comercialização da 

produção excedente. 
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Estas culturas são particularmente interessantes para a formação de sistemas 

consorciados com florestas, pela simplicidade de condução e amplitude de utilização 

diante de diversidades climáticas, sendo o seu sistema de produção bem difundido 

entre os produtores. Em locais onde o clima favorece o plantio de milho, este tem sido 

recomendado para compor o sistema, pois consorcia bem tanto com o eucalipto, 

quanto com o capim (EPAMIG, 2013). 

Na região central de Minas Gerais (Bioma Cerrado), arranjos de ILPF são 

formados por consórcios de eucalipto com culturas anuais nos dois primeiros anos, 

principalmente arroz e soja ou, em alguns casos, sorgo e milho, com pastagem de 

capim braquiária a partir do terceiro ano, de forma agregada com pecuária de corte ou 

de leite nos anos consecutivos. No ano de implantação do sistema de ILPF, com a 

presença do componente arbóreo, a lavoura deve ser priorizada, pois a colheita dessa 

primeira safra contribuirá para a redução do custo de sua implantação (COELHO 

JÚNIOR et al., 2008; KRUSCHEWSKY et al., 2007; RIBEIRO et al., 2007; SOUZA et al., 

2007).  

Em sistema de consórcio entre milho + braquiária e eucalipto Urograndis no 

estado do Paraná, Franchini et al. (2012) observou uma margem bruta positiva e alta. 

A renda bruta desse sistema foi maior do que a obtida em outro trabalho com o sistema 

soja e eucalipto Maculata. A principal dificuldade encontrada foi o controle de plantas 

daninhas nas culturas, sem que ocorresse deriva nas plantas de eucalipto. 

Em experimentos realizados no noroeste paulista com os sistemas de ILPF com 

soja sob palhada de milheto + eucalipto Grancam ou eucalipto Urograndis (primeiro 

ano), seguido de milho + braquiária sob palhada de crotalária + eucalipto (segundo 

ano); ILP com milho + braquiária; e, SPD com o cultivo de milho solteiro, Borges (2011) 

observou as seguintes produtividades para a cultura do milho: 8.378, 9.709, 12.289 e 

8.148 kg ha-1, respectivamente para os sistemas ILPF (eucalipto Grancam), ILPF 

(eucalipto Urograndis), ILP e SPD. 
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Esses resultados indicam que o cultivo do milho no sistema de ILPF é 

perfeitamente viável e recomendável para a região, pois neste sistema há uma maior 

diversificação da renda, uma vez que se conta com o cultivo do milho, da forrageira e 

do eucalipto na mesma área. Ao mesmo tempo, obtém-se, portanto, ganhos em curto 

prazo com a comercialização do milho, em médio prazo com a venda dos animais (gado 

de corte ou de leite) e em longo prazo com o corte do eucalipto, cujo primeiro desbaste 

ocorre aos seis anos. 

Apesar de em alguns casos as produtividades das lavouras serem inferiores 

àquelas obtidas em monocultivo, é importante ressaltar que o papel do componente 

agrícola nesse sistema é melhorar as características do solo por meio da correção e 

fertilização, com o objetivo de recuperar as áreas degradadas e gerar renda em curto 

prazo, contribuindo para amortizar os custos de implantação do sistema (EPAMIG, 

2013). 

O aumento de produtividade dos componentes lavoura e animal em sistemas 

de ILP é resultante da interação de vários fatores e, muitas vezes, de difícil separação. 

Além da melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, a quebra de 

ciclos bióticos deletérios (pragas e doenças) contribui para aumentar a produtividade 

do sistema. A redução do uso de agroquímicos em razão da quebra dos ciclos de 

pragas, doenças e plantas daninhas é outro benefício potencial ao meio ambiente dos 

sistemas mistos (VILELA et al., 2008 apud BALBINO et al., 2011). 

Em virtude do papel reconhecido das árvores em crescimento para sequestrar 

carbono e, consequentemente, mitigar a emissão de GEE, os sistemas de ILPF são 

considerados relevantes para a região do Cerrado. Nas duas últimas décadas, o 

eucalipto tem sido estabelecido no Cerrado, em combinação com culturas do arroz e 

da soja nos primeiros dois anos, seguido de pastagens de braquiária e gado de corte, a 

partir do terceiro ano. Estudos recentes indicam que os sistemas agrossilvipastoris 

armazenam maior quantidade de carbono do que o recorte único de espécies e 
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sistemas de pastoreio, na superfície e em subsuperfície (NAIR et al., 2011 apud 

BALBINO et al., 2011). 

Os resultados obtidos com a ILPF apontam que ela é uma alternativa 

economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa para o aumento 

da produção de alimentos seguros, fibras e agroenergia, possibilitando a diversificação 

de atividades na propriedade, a redução dos riscos climáticos e de mercado, a melhoria 

da renda e da qualidade de vida no campo, contribuindo para a mitigação do 

desmatamento, para a redução da erosão, para a diminuição da emissão de gases de 

efeito estufa e para o sequestro de carbono, enfim, possibilitando a produção 

sustentável e proporcionando um mundo melhor para as próximas gerações. 

Em regiões onde a produção agrícola e a preservação dos recursos naturais 

estão sob crescente pressão, o que demanda a implementação de práticas que 

promovam o bom uso da terra, a ILPF tende a oferecer alternativas às questões 

ecológicas, econômicas e sociais (BALBINO et al., 2011). 

3.3 Na perspectiva da floresta  

Muitos são os benefícios dos sistemas de integração, entre eles, de acordo com 

Balbino et al. (2012), no que diz respeito ao componente arbóreo, pode-se considerar: 

− Redução dos custos de implantação das árvores pelo cultivo de pastagens 

e/ou culturas anuais;  

− Aceleração do crescimento, em diâmetro, das árvores devido ao maior 

espaçamento;  

− Melhoria na qualidade da madeira produzida pela maior regularidade da 

espessura de anéis de crescimento, adequando-se melhor as 

necessidades da indústria. 

− Garantia de cuidados e acompanhamento da área florestal. 

Conforme citado anteriormente, no Brasil, o componente arbóreo amplamente 

difundido é o eucalipto, que apresenta rápido crescimento e boa adaptação às 
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condições edafoclimáticas existentes no país, boa inserção no mercado e aceito em 

diversos setores da indústria (ALFENAS et al., 2004).  

Alguns outros exemplos de árvores podem ser utilizadas também em 

integração, entre elas, aquelas destinadas à extração de óleo, à produção de frutos, 

fixação de nitrogênio, à madeira para os diversos fins e essências, como: pinus (Pinus 

Spp.), mogno (Swietenia macrophylla), pau de balsa (Ochroma pyramidale), nim 

(Azadirachta indica), cedro australiano (Toona ciliata variedade australis), paricá 

(Shizolobium amazonicum), jacarandá (Jacaranda mimosifolia), seringueira (Hevea 

brasiliensis), acácia (Acacia mangium), leguminosas (leucena - Leucaena leucocephala; 

Acacia mangium, Peltophorum dubium, Inga sp., Mimosa scabrella, Acacia polyphylla 

e Mimosa caesalpiniaefolia), albizia (Albizia lebbeck), gliricidia (Gliricidia sepium) e 

jurema-preta (Mimosa hostilis) (OLIVEIRA et al., 2008). 

Entre estas, as características preconizadas compreendem ter crescimento 

inicial rápido, de forma a facilitar o seu estabelecimento e permitir o pastoreio precoce 

entre as fileiras, a copa reduzida e o fuste longo para diminuir o sombreamento na 

pastagem, baixo potencial invasivo para evitar sua propagação excessiva pela 

propriedade, bem como a capacidade de regeneração rápida, quando parcialmente 

danificada pelos animais, principalmente a espécie bovina e caprina (BALBINO et al., 

2011; MACHADO, 2012; MOTA, 2010). 

A utilização de espécies arbóreas fixadoras de nitrogênio, como as leguminosas 

são comumente utilizadas em integração com forragens para criação extensiva de 

ruminantes em propriedades onde as pastagens apresentam baixo teor 

proteico/energético, de modo que promovem melhorias na qualidade do solo e 

representam importante fonte nutricional ao rebanho nos períodos de estiagem do 

ano, em locais de pastagem e solo degradados (SÁ; SÁ, 2006; VILELA et al., 2008). 

Todavia, antes da implantação, deve haver planejamento e auxílio técnico para 

que essas vantagens não comprometam o crescimento dos outros componentes do 

sistema de integração. 



 

39 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O SAF’s ou ILPF proporcionam inúmeros benefícios econômicos, sociais e 

ambientais. Permitem a diversificação de atividades na propriedade, recuperam 

pastagens degradadas pelo aumento de matéria orgânica no solo, além de 

proporcionar conforto térmico aos animais. 

No Estado do Mato Grosso do Sul, muitas pesquisas são realizadas por 

Instituições de Ensino e Pesquisa, na área de desenvolvimento sustentável com o 

compromisso de assegurar a utilização correta de técnicas de sustentabilidade na 

agricultura, sendo essas pesquisas, imprescindíveis ao futuro da agropecuária nacional. 

REFERÊNCIAS 

ABRAF. Anuário Estatístico da ABRAF 2012. Brasília, 2012. p. 150. 

ALFENAS, A. C. et al. Clonagem e doenças do eucalipto. Viçosa: UFV, 2004. 442 p. 

ALMEIDA, R.G. et al. Forrageiras em sistemas de produção de bovinos em integração. 
In: BUNGENSTAB, D.J. (Ed.). Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: a 
produção sustentável.Brasília: Embrapa, 2012. p.87-94. 

ALMEIDA, R.G. Sistemas agrossilvipastoris: benefícios técnicos, econômicos, 
ambientais e sociais. In: ENCONTRO SOBRE ZOOTECNIA DE MATO GROSSO DO SUL, 7., 
2010, Campo Grande. Anais... Campo Grande: UFMS, 2010. p. 1-10. 1 CD-ROM. 

ALMEIDA, R.G. et al. Forrageiras em sistemas de produção de bovinos em integração. 
In: BUNGENSTAB, D.J. (Ed.). Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: a 
produção sustentável. Brasília: Embrapa, 2012ª. p. 87-94. 

ALMEIDA, R.G. et al. Estratégias de recuperação de pastagens por intermédio de 
sistemas integrados de produção de carne bovina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ZOOTECNIA – ZOOTEC, 22., 2012, Cuiabá. Anais... Cuiabá: UFMT; ABZ, 2012b. p. 1-34. 
1 CD-ROM. 

ALVES, F.V. O componente animal em sistemas de produção em integração. In: 
BUNGENSTAB, D.J. (Ed.). Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: a 
produção sustentável. Brasília: Embrapa, 2012. p. 143-154. 

BALBINO, L.C. et al. Agricultura sustentável por meio da integração lavoura-pecuária-
floresta (iLPF). Informações Agronômicas, n.138, p.1-18, 2012. 



 

40 

BALBINO, L.C. et al. Evolução tecnológica e arranjos produtivos de sistemas de 
integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.46, 
n.10, p.i-xii, 2011.  

BARBOSA FILHO, J.A.D.; SILVA, I.J.O.; MELLACE, E.M. Ambiência e instalações para 
novilhas leiteiras. In: PEREIRA, E.S. et al. Novilhas leiteiras. Fortaleza, CE: Graphiti, 
2010. p. 593-632. 

BERNARDINO, F.S.; GARCIA, R. Sistemas silvipastoris. Pesquisa Florestal Brasileira, 
n.60, p.77-87,  2009. 

BORGES, W.L.B. Produção de milho em sistema de integração na região noroeste 
paulista. Pesquisa & Tecnologia, v.8, n.2, p. 2011.  

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano Agrícola e 
Pecuário 2008-2009. Brasília: Mapa/SPA, 2008.  

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano Agrícola e 
Pecuário 2010-2011. Brasília: Mapa, 2010.  

CARVALHO, J. L. N. et al. Carbon sequestration in agricultural soils in the Cerrado region 
of the Brazilian Amazon. Soil and Tillage Research, v. 103, p. 342-349, 2009. 

CASTRO FILHO, C. et al. Aggregate stability under different soil management systems 
in a Red Latosol in the state of Paraná, Brazil. Soil and Tillage Research, v.65, p.45‑51, 
2002. 

COELHO JÚNIOR, L.M. et al. Análise de investimento de um sistema agroflorestal sob 
situação de risco. Cerne, v.14, p.368‑378, 2008. 

COELHO, F.S. Comportamento de pastejo e ganho de peso de bezerras Nelore em 
sistemas de integração lavoura-pecuária. 2011. 20 f. Dissertação (Mestrado em 
Zootecnia) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 
MG, 2011. 

CORSI, M.; GOULART, R. O sistema de produção de carne e as exigências da sociedade 
moderna. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 23, 2006, Piracicaba, SP. As 
pastagens e o meio ambiente: anais. Piracicaba, SP: FEALQ, 2006. p. 7-35. 

DIAS-FILHO, M.B. Degradação de pastagens: processos, causas e estratégias de 
recuperação. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2007. 190 p. 

EPAMIG – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. Integração 
lavoura-pecuária-floresta em propriedades rurais. Disponível em: 
<http://www.epamig.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=133> 
Acesso em: 6 jun. 2013. 



 

41 

FERRAZ, J. B. S.; FELÍCIO, P. E. Production systems: an example from Brazil. Meat 
Science. v. 84, p. 238-243, 2010.  

FERRAZ, J.V. Uma visão do futuro: a pecuária brasileira daqui a 10 anos. In: ANUALPEC 
2008: anuário da pecuária brasileira. São Paulo: Instituto FNP, 2008. p.22-32. 

FERREIRA, A.D. et al. Manejo das árvores e propriedades da madeira em sistema de 
ILPF com eucalipto. In: BUNGENSTAB, D.J. Sistemas de integração lavoura-pecuária-
floresta: a produção sustentável. Brasília: Embrapa, 2012. p.121-142. 

FRANCHINI, J.C. et al. Integração lavoura-pecuária-floresta na região Noroeste do 
Paraná. Londrina: Embrapa Soja, 2011.14p. (Circular Técnica 86). 

HERNANI, L.C. et al. A erosão e o seu impacto. In: MANZATTO, C.V.; FREITAS JUNIOR, 
E. de; PERES, J.R.R. (Ed.). Uso agrícola dos solos brasileiros. Rio de Janeiro: Embrapa 
Solos, 2002. p.47‑60. 

JORDAN, E.R. Effects of heat stress on reproduction. Journal of Dairy Science, v.86, p. 
E104-E114, 2003.  

KRUSCHEWSKY, G.C. et al. Arranjo estrutural e dinâmica de crescimento de Eucalyptus 
spp. em sistema agrossilvipastoril no Cerrado. Cerne, Lavras, v.13, p.360‑367, 2007. 

MACEDO, M.C.M. Integração lavoura e pecuária: o estado da arte e inovações 
tecnológicas. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, p.133‑146, 2009. 

MACEDO, M.C.M. Pastagens no ecossistema cerrados: evolução das pesquisas para o 
desenvolvimento sustentável. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: UFG; SBZ, 2005. p. 56-84. 

MACEDO, R.L.G. Princípios básicos para o manejo sustentável de sistemas 
agroflorestais. Lavras: UFLA: FAEPE, 2000. 157p. 

MACHADO, L. A. Z. Misturas de forrageiras anuais e perenes para sucessão à soja em 
sistemas de integração lavoura-pecuária. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 47, n. 4, 
p. 629-636, 2012. 

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão 
Estratégica. BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 2011/2012 a 2021/2022. Brasília, 
2012. p. 51. 

MONTAGNINI, F. et al. Sistemas Agroforestales: princípios y aplicaciones em los 
trópicos. San José: Organización para Estudios Tropicales, 1992.  

MOTA, V. A. Integração lavoura-pecuária-floresta na recuperação de pastejo de 
pastagem degradadas no Norte de Minas Gerais. Montes Claros, 2010. 112p. 



 

42 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Montes Claros, 2010. 

MÜLLER, M. D. et al. Economic analysis of an agrosilvipastoral system for a 
mountainous area in Zona da Mata Mineira, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
v. 46, n. 10, p. 1148-1153, 2011. 

NAIR, P.K.R. et al. Silvopasture and carbon sequestration with special reference to the 
Brazilian savanna (Cerrado). In: KUMAR, B.M.; NAIR, P.K.R. (Ed.). Carbon sequestration 
potential of agroforestry systems: opportunities and challenges. London: New York: 
Springer, 2011. p.145‑162.  

OLIVEIRA, T.K. Sistema agrossilvipastoril com eucalipto e braquiária sob diferentes 
arranjos estruturais em área de Cerrado. 2005. 150 p. Tese (Doutorado) – Universidade 
Federal de Lavras, Lavras-MG. 

PACIULLO, D. S.C.; HEINEMANN, A. B.; MACEDO, R. O. Based production systems of 
milk in the use of pastures. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, v. 1, n. 1, p. 
88-106, 2005. 

PORFÍRIO-DA-SILVA, V. Sistema silvipastoril para a produção de carne. In: SIMPÓSIO 
SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 23, 2006, Piracicaba, SP. As pastagens e o meio 
ambiente: anais. Piracicaba, SP: FEALQ, 2006. p. 297-327. 

RIBEIRO, S.C. et al. Estimativa do abatimento de erosão aportado por um sistema 
agrossilvipastoril e sua contribuição econômica. Revista Árvore, Viçosa, v.31, 
p.285‑293, 2007. 

SÁ, J. L.; SÁ, C. O. Sistema glória de produção de leite para o semiárido. Petrolina: 
Embrapa Semiárido, 2006.  

SERRA, A.P. et al. Fundamentos técnicos para implantação de sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta com eucalipto. In: BUNGENSTAB, D.J. (Ed.). Sistemas de 
integração lavoura-pecuária-floresta: a produção sustentável. Brasília, DF: Embrapa, 
2012. p.49-72. 

SILANIKOVE, N. Effects of heat stress on the welfare of extensively managed domestic 
ruminants. Livestock Production Science, v. 67, p. 1-18, 2000. 

SOUZA, A.N. et al. Viabilidade econômica de um sistema agroflorestal. Cerne, v.13, 
p.96‑106, 2007. 

VENTURIN, R.P. et al. Sistemas Agrossilvipastoris: origem, modalidades e modelos de 
implantação. Informe Agropecuário, v.31, n.257, p.16-24, 2010. 

VILELA, L. et al. Integração lavoura‑pecuária. In: FALEIRO, F.G.; FARIAS NETO, A.L. de 
(Ed.). Savanas: desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio 



 

43 

e recursos naturais. Planaltina: Embrapa Cerrados; Brasília: Embrapa Informação 
Tecnológica, 2008. p.931‑962. 

WILLEY, R.W. Intercropping: its importance and research needs. Part 1. Competition 
and yield advantages. Field Crop Abstracts, v.32, n.1, p.1-10, 1979.



 

44 

Capítulo 3  

QUALIDADE SANITÁRIA E CONTROLE DE 

PATÓGENOS EM SEMENTES DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS 
 
Bianca Obes Corrêa1; 
Juliane Ludwig2; 
Ismail Teodoro de Souza Junior3; 
Marlos Ferreira Dornas4. 

1 INTRODUÇÃO 

A importância das forrageiras na produção da pecuária no Brasil pode ser 

evidenciada pela grande extensão de terra ocupada por estas. No bioma Cerrado, 

Macedo (2005), baseado em estimativas, relata que a área de pastagens cultivadas 

atinge cerca de 60 milhões, e desses, 51 milhões de hectares são ocupados por 

braquiárias, sendo que Brachiaria brizantha cv. Marandu ocupa cerca de 30 milhões 

de ha. Já as espécies de Panicum ocupam uma área de aproximadamente 2,5 milhões 

de ha apenas na região do Cerrado, expressando assim seu potencial produtivo em 

solos de mediana fertilidade (SANTOS JÚNIOR, 2002). 

Desta forma, é imprescindível que as sementes apresentem boa qualidade, 

sendo essa determinada por atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários 

(POPINIGIS, 1985). A associação de patógenos às sementes tem grande importância 

econômica, pois várias são as perdas observadas nos mais distintos cultivos, devido a 
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introdução de patógenos veiculados pelas sementes nos campos de produção (LUCCA 

FILHO et al., 1999). 

Entre estes patógenos destacam-se os fungos, uma vez que são frequentemente 

responsáveis por perdas de rendimento e de qualidade de sementes. Segundo 

Neergaard (1979), os fungos podem provocar aborto, deformações, redução de 

tamanho, podridões, descolorações e necroses nas sementes, as quais têm reflexos na 

diminuição da viabilidade e da germinação das mesmas. 

Considerando a importância do Brasil no mercado mundial de forrageiras 

tropicais como o maior produtor e exportador de sementes (FERNANDES et al. , 2004), 

a presença de patógenos nas sementes têm constituído grande entrave às exportações 

brasileiras, devido às restrições fitossanitárias impostas pelos países importadores, as 

quais visam prevenir a introdução de patógenos em áreas isentas (LEITE et al., 2003; 

SANTOS e FAVORETO 2004). No que se refere ao mercado interno, a indiferença do 

pecuarista, que toma como base o preço por quilograma como critério para aquisição 

de sementes, não estimula a adequação do setor (MARCHI et al, 2006). 

Vários foram os microrganismos, principalmente fungos, potencialmente 

patogênicos, já constatados em sementes de pastagens no Brasil, tornando 

imprescindível a realização de estudos sobre controle químico, físico ou biológico 

visando subsidiar o manejo de patógenos em sementes de forrageiras, conforme 

aponta Vechiatto (2004). 

2 QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE PASTAGENS 

A associação de patógenos às sementes é umas das maneiras mais eficientes de 

sobrevivência e disseminação desses microrganismos (BLUM et al., 2006). Menten 

(1996) observa que, apesar da detecção de um microrganismo em determinada 

semente, mesmo esse sendo patogênico, só isso não é o suficiente para garantir a 

transmissão desse para a plântula originada. No entanto, esse mesmo autor destaca 

que a presença do patógeno na semente já indica o potencial de transmissão desse 
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para a plântula, mas o estabelecimento da doença só irá ocorrer se a semeadura for 

aliada a condições ambientais favoráveis. 

A sanidade da semente constitui fator importante para o estabelecimento e a 

manutenção de pastagens tropicais com boa qualidade. No que se refere à qualidade 

sanitária, pouco se conhece sobre os patógenos associados às sementes de forrageiras 

tropicais produzidas e comercializadas no país (FERNANDES et al., 2005). O que se sabe 

é que os impactos negativos que esses patógenos podem causar ao setor vão desde a 

redução no estabelecimento do estande, no desenvolvimento das plantas, na 

produção de sementes e na persistência das forrageiras no campo afetando, inclusive, 

a produção de leite e carne bovina (MARCHI et al., 2010). Além disso, uma vez 

presentes nas sementes, os patógenos podem afetar a germinação, o desenvolvimento 

das plântulas, a produção de sementes e a longevidade das forrageiras no campo 

(VECHIATO; APARECIDO, 2008). Problemas decorrentes da associação de patógenos 

com as sementes encontram-se listados no Quadro 1. 

Ainda são raros os resultados de pesquisa quanto a influência de patógenos na 

germinação, vigor e na sanidade das sementes de pastagens visando sua conservação. 

Martins e colaboradores (2001) realizaram um estudo com fungos potencialmente 

patogênicos presentes em sementes de Braquiaria spp. no Brasil, e observaram 

predomínio dos gêneros Drechslera, Phoma, Fusarium e Curvularia além de fungos 

saprófitas e contaminantes como Alternaria sp., Cladosporium sp., Epicoccum sp., 

Chaetomium sp., Nigrospora sp., Penicillium sp. e Aspergillus sp. A análise sanitária de 

sementes comerciais de braquiária, destinadas ao mercado interno, revelou a 

presença de importantes agentes fitopatogênicos, como Bipolaris sp., Curvularia sp., 

Fusarium sp. e Phoma sp. (GUIMARÃES et al., 2006). Além disso, a presença de Ustilago 

operta, agente causal do carvão, também foi reportada em sementes comerciais de B. 

brizantha (Marandu e Xaraés) e B. decumbens cv. Basilisk (MARCHI et al., 2009). 
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Quadro 1 - Implicações da associação de patógenos com sementes 

Implicações da associação de patógenos com sementes  
No campo: 

-Redução do poder germinativo e nível de vigor das sementes (perdas de estande e maior 
suscetibilidade das plantas a estresses em geral) 

-Introdução precoce e aleatória de focos de infecção em áreas de plantio 
-Acúmulo de inóculo em áreas de cultivo (prática de replantio e cultivos em sucessão) 
-Necessidade de aplicação de produtos fitossanitários para o combate de doenças introduzidas em 

áreas de plantio 
-Formação de sementes anormais (deformações, descolorações, composição alterada) 
-Produções reduzidas (menor número e peso de sementes) 
-Inutilização temporária de áreas para o cultivo de determinadas espécies vegetais 
-Seleção de populações mais virulentas/agressivas 
Na pós-colheita 
-Contaminação de máquinas e equipamentos de beneficiamento e, ou, processamento de sementes 
-Disseminação de doenças em longas distâncias (ausência de barreiras geográficas para as 

sementes) 
-Deterioração de sementes durante o período de armazenamento 
-Meio de perpetuação de doenças entre gerações (disseminação no tempo) 

Fonte: Machado e Pozza (2005). 

Com relação a sementes destinadas ao mercado externo, foi constatada 

incidência considerável dos gêneros Bipolaris sp., Fusarium sp. e Phoma sp. em 

sementes de B. brizantha cvs. Marandu e Xaraés, e, em B. decumbens cv. Basilisk 

(GUIMARÃES et al., 2006). Avaliação de lotes de sementes de P. maximum, com alta 

pureza física e destinados ao mercado externo, demonstrou resultados semelhantes 

aos encontrados para braquiárias, sendo Fusarium sp., o fungo com maior incidência 

(VECHIATO et al., 2010). 

No entanto, apesar da necessidade de informações, pelos produtores, 

consumidores e exportadores de sementes, sobre o estabelecimento de padrões de 

sanidade a campo e nas sementes bem como a oferta de técnicas e produtos eficientes 

para o tratamento de sementes, pouco foi estudado sobre o assunto até o momento 

(VECHIATO et al., 2010) e por isso, praticamente não existem recomendações para o 

controle dos patógenos incidentes em sementes de forrageiras (VERZIGNASSI; 

FERNANDES, 2001). 

Assim, a certificação fitossanitária torna-se indispensável para o sucesso da 

atividade agrícola no país e a adoção de padrões sanitários deve ser baseada na 
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realização da análise da sanidade de sementes, impedindo a introdução ou circulação 

de inúmeros patógenos. Machado (1994), enfatiza o papel das sementes na 

disseminação de patógeno já que essas circulam com mais facilidade quando 

comparados com outros materiais propagativos. 

3 MÉTODOS DE DETECÇÃO DE FUNGOS EM SEMENTES DE PASTAGENS 

O teste de sanidade escolhido deverá sempre fornecer informações confiáveis 

acerca da qualidade da semente a ser utilizada no campo ou aos serviços 

quarentenários, devendo seu resultado ser reproduzível e obtido em um curto espaço 

de tempo, determinando assim a condição sanitária da amostra de sementes e, por 

conseguinte, a qualidade do lote (HENNING, 2005). 

Segundo Henning (2005), os métodos mais utilizados são: 

3.1 Métodos sem incubação: 

i) Inspeção direta: sementes são examinadas a seco para determinar a 

presença de alguma estrutura (escleródios, cistos) ou sintomas típicos de 

alguma doença (descoloração, mudança de cor); 

ii) Exame da suspensão após lavagem das sementes: sementes são imersas 

em água e agitadas, para posterior avaliação da suspensão. O teste só pode 

ser realizado quando os esporos se aderem fracamente na parede externa 

da semente. 

3.2 Métodos com incubação: 

i) Método do papel-de-filtro (teste de blotter): realizado em caixas do tipo 

Gerbox previamente desinfestadas com hipoclorito e, no interior das quais 

são colocadas duas folhas de papel filtro devidamente umedecidos. Sobre as 

folhas são depositadas as sementes (média de 25 sementes/caixa) que 

permanecem incubadas em câmara climática tipo BOD, a temperatura de 22 
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°C e fotoperíodo de 12 horas. Após 7 dias, a presença de fungos nas 

sementes é avaliada sob microscópio estereoscópico e os mesmos 

identificados. Pode apresentar variações como o uso do 2,4D no 

umedecimento do papel e do congelamento rápido das sementes para evitar 

a germinação de leguminosas e gramíneas, respectivamente, e, com isso, 

facilitar a leitura.  

ii) Método da placa com ágar: as sementes deverão passar, primeiramente, 

por um processo de desinfestação superficial em hipoclorito de sódio (1%). 

Logo após essas sementes são depositadas em placas de Petri contendo 

meio de cultura, que geralmente é o BDA (batata-dextrose-ágar). 

Publicações como a de Dhingra e Sinclair (1995) trazem receitas de meios de 

cultura e mostram modificações específicas que podem tornar o meio 

seletivo para determinados microrganismos. 

3.3 Método de sintoma em plântulas: 

Nesse método, o princípio é o de oferecer condições para que as plântulas 

germinadas, a partir das sementes com algum patógeno, desenvolvam sintomas 

semelhantes aos encontrados no campo. Para a visualização dos resultados, o teste da 

germinação em areia é o mais utilizado. No entanto, esse método tem como 

desvantagem a demora na obtenção dos resultados além de ser oneroso.  

Além dos métodos listados anteriormente, testes sorológicos, bioquímicos, 

microscopia eletrônica e moleculares podem ser utilizados, no entanto, apresentam 

como inconveniente os altos custos e a utilização de equipamentos sofisticados, porém 

esses testes apresentam alta sensibilidade e especificidade além de resultados rápidos. 
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4 PRINCIPAIS FUNGOS ASSOCIADOS E MEDIDAS DE CONTROLE EM SEMENTES 

DE GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS 

As sementes atuam como agentes de disseminação de patógenos uma vez que 

sua eficiência não depende da distância e não há alterações na patogenicidade dos 

microrganismos associados (VECHIATTO; APARECIDO, 2008). Aliado a isso, a carência 

de pesquisas na área de controle de patógenos de sementes de forrageiras, recursos 

humanos limitados e com insuficiente treinamento corroboram com introdução e 

disseminação de patógenos. 

A presença de fungos no interior da semente pode permanecer 

macroscopicamente indetectável por um longo tempo. Quando em condições ideais, 

como no caso dos testes realizados em laboratório (vide item 3), observa-se a presença 

de estruturas fúngicas características de cada microrganismo, devendo o analista 

caracterizá-las e identificá-las (Figura 1). Apenas a identificação correta do patógeno 

permite utilizar a melhor método de controle do mesmo. 

 

Figura 1 - Fungo Bipolaris sp. em pleno desenvolvimento 

sobre sementes de Brachiaria spp. Estrutura vista ao 

microscópio estereoscópico e na lâmina em microscópio 

ótico de luz 

 
Fonte: Os autores. 

 



 

51 

A seguir, encontram-se descritos os principais patógenos que podem estar 

associados a sementes de forrageiras tropicais e com potencial de causar grande 

impacto no setor. 

4.1 Mela-das-sementes de Brachiaria spp. e de Panicum maximum 

É uma das doenças mais prejudiciais, principalmente em campos de produção 

de sementes de B. brizantha cv. Xaraés e Marandú, podendo atingir, também, 

cultivares de P. maximum (MARCHI et al., 2011). Marchi et al. (2011) associam a falta 

de padrões de qualidade sanitária para as sementes destinadas ao comércio interno 

com a ampla disseminação da doença no país.  

A doença é causada pelo fungo Claviceps sulcata, que penetra pela flor, e essas 

passam a exsudar um líquido de aspecto pegajoso. Condições de alta umidade e 

temperaturas entre 15 e 25 °C, favorecem o aparecimento da doença. Com o 

desenvolvimento da doença, aparecem fungos como Fusarium sp., patógeno associado 

a morte em pré e pós emergência. Os ovários infectados aumentam de tamanho e se 

convertem progressivamente em esclerócios ou ergot, com formato de chifre e cor 

marrom acinzentada, os quais garantirão a sobrevivência do patógeno e a reinfecção 

do hospedeiro suscetível (MARCHI et al., 2011). Como fonte de inóculo encontram-se 

as sementes, esclerócios e restos de panículas contaminadas que permanecem na 

área, podendo esses disseminar a doença a longas distâncias. 

O principal impacto negativo do patógeno não está associado apenas aos danos 

que causa a sementes, mas também aos alcaloides produzidos pelo fungo, que podem 

provocar o ergotismo em animais que se alimentam do pasto contaminado 

(FERNANDES et al., 1995). 

Verzignassi et al. (2003) alertam para a falta de medidas específicas e 

recomendam as seguintes estratégias para o controle preventivo da doença em 

campos de produção de sementes: 



 

52 

− Uso de sementes de boa qualidade sanitária, produzidas em áreas livres 

da doença; 

− Uso de sementes tratadas com fungicidas de amplo espectro;  

− Plantio em área de baixa probabilidade de ocorrência de frentes frias no 

florescimento do hospedeiro; 

− Plantio em áreas sem histórico de doença em cultivos anteriores;  

− Plantio em áreas isoladas de campos de pastagens;  

− Redução do trânsito de pessoas e de máquinas dentro do campo de 

produção após o início do florescimento. 

O uso de fungicidas para o controle do patógeno na parte aérea, apesar de ainda 

não existirem produtos registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para este fim (AGROFIT, 2013), pode vir a tornar-se uma medida de 

controle curativo já que Marchi et al. (2008) e Fernandes et al. (2017) verificaram 

controle eficiente da mela-das-sementes com a utilização de tebuconazole e das 

formulações piraclostrobina+epoxiconazole e de trifloxistrobina+ciproconazole. 

Cultivares de gramíneas resistentes à doença ainda não estão disponíveis 

comercialmente (MARCHI et al., 2011). 

4.2 Carvão da braquiária 

A doença é causada pelo fungo Ustilago operta. Os sintomas se apresentam na 

forma de massas pulverulentas negras, podendo romper o tegumento das sementes 

(VERZIGNASSI et al., 2001). 

Marchi et al. (2011) associam a introdução do patógeno no Brasil com o uso 

sementes contaminadas vindas de outros países. Em áreas experimentais da Embrapa 

Gado de Corte, no ano de 2000, cerca de 70% das sementes de B. brizantha cultivar 

BRS Piatã apresentavam a incidência da doença (VERZIGNASSI et al., 2001), 

demonstrando a necessidade de ensaios com outras cultivares com o objetivo de 

verificar a resistência das mesmas. O uso do tratamento térmico das sementes foi 
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descartado por Fernandes et al. (2010), já que as sementes perdem a viabilidade após 

a termoterapia. Vale destacar ainda, que a erradicação do patógeno na área é muito 

difícil, devendo o produtor se valer de medidas que impeçam a entrada do patógeno, 

como a aquisição de sementes certificadas e de boa qualidade sanitária. 

4.3 Cárie-do-sino do Panicum maximum 

O agente dessa doença é o fungo Tilletia ayresii, que ocorre principalmente em 

regiões de clima tropical. O fungo infecta as flores e sementes, deformando as e 

impedindo o seu desenvolvimento normal. As sementes infectadas apresentam-se 

com volume maior e abertas, formando internamente massa de esporos com 

coloração acinzentada, sinais importantes na diagnose da doença, que se rompem 

liberando e dispersando pelo vento grande quantidade de esporos (NUNES; BRANCÃO, 

2006). As condições ambientais favoráveis à cárie do sino, são temperaturas entre 16ºC 

a 27 ºC e umidade relativa entre 62% a 88% (SANTOS et al., 2015). A doença tem sido 

descrita como fator limitante para a produção de sementes de P. maximum nas regiões 

Centro-Oeste e Norte do Brasil em função das condições de clima dessas regiões 

favorecerem o desenvolvimento do patógeno (MARCHI et al, 2011), o que tem gerado 

impedimentos na exportação de sementes dessa região. 

Cultivares resistentes e o uso de sementes com certificado de qualidade 

sanitária garantem o controle e dificultam a entrada/disseminação do patógeno em 

novas áreas. O controle químico da doença ainda não foi relatado na literatura. 

4.4 Outros patógenos 

Fungos como Alternaria sp., Bipolaris sp., Curvularia sp., Phoma sp. e Fusarium 

sp. são comumente associados às sementes de braquiária e Panicum, sendo 

considerados potencialmente patogênicos à essas gramíneas forrageiras.  

Além disso, Santos et al., (2014) encontraram 14 gêneros de fungos associados 

às sementes de Brachiaria, Crotalaria e Panicum, sendo que Bipolaris sp., Phoma sp., 
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e Curvularia sp, com potencial patogênico. Os meus autores relataram Bipolaris sp. e 

Curvularia sp. têm taxa de transmissão média de 100% e 90%, respectivamente, de 

sementes para plântulas.  

Abaixo, uma tabela com a frequência de lotes comerciais de sementes de 

diferentes espécies e cultivares de braquiária, produzidos em diferentes regiões do 

Brasil nas safras 2004-2005 e 2005-2006, portadores de fungos. 

 

Tabela 1 - Frequência dos principais fungos encontrados em lotes comerciais de 

sementes de braquiária (B. brizantha ‘Marandu’, ‘Xaraés’, B. decumbens ‘Basilisk’, B. 

ruziziensis e B. humidicola), produzidos em diferentes regiões do Brasil em duas safras 

Fungos 
Frequência (%) 

Safra 2004-2005 Safra 2005-2006 

Alternaria alternata 37,5 26,9 

Aspergillus sp. 95,8 96,2 

Bipolaris sp. 100 100 

Cladosporium sp. 58,3 57,7 

Curvularia sp. 87,5 100 

Epicoccum sp. 66,7 53,8 

Fusarium sp. 95,8 96,2 

Nigrospora sp. 58,3 46,2 

Penicillium sp. 29,2 42,3 

Phoma sp. 100 100 

Rhizopus sp. 79,2 76,9 

Fonte: Adaptado de Marchi et al. (2010) 

Em trabalhos realizados, fungos como Alternaria sp., Bipolaris sp. e Curvularia 

sp. mostraram-se patogênicos a muitas gramíneas causando manchas foliares e nos 

caules, seca de folhas e morte de plântulas (ANJOS et al., 2004; LASCA et al., 2004). 

Marchi et al., 2006 levantam a hipótese de que o aumento da frequência de manchas 

foliares de Bipolaris nas pastagens poderia, em parte, estar associado à utilização de 

lotes de sementes contaminados.  

No caso de Fusarium sp., o mesmo está associado a produção de micotoxinas 

em outras gramíneas, e, quando ingeridas, podem ser letais ao homem e aos animais. 

Aliado a isso, esse fungo pode causar necroses e podridões radiculares, além de 
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necroses da coroa, da base do colmo e do nó subcoronal, reduzindo o número de 

plantas por área (WINDLES; HOLEN, 1989). Por outro lado, a presença de Phoma sp. 

nas sementes pode afetar a emergência, provocar sintomas severos e até a morte de 

plântulas de braquiária (GARCIA; PINEDA, 2000; LASCA et al., 2004). 

Cabe aqui destacar, o registro junto ao MAPA de fungicidas para o controle de 

alguns desses patógenos em sementes de pastagens (AGROFIT, 2013). O uso do 

produto deverá ser prescrito por um Engenheiro Agrônomo via Receituário 

Agronômico. 

4.5 Fitonematoides associados à sementes de forrageiras 

Além dos fungos, os fitonematoides são outro grupo importante de patógenos 

associados às sementes de forrageiras tropicais. Embora não existam pesquisas que 

demonstrem os danos causados às pastagens, acreditasse que os fitonematoides 

podem ter impacto significativo sobre a produção de matéria seca e persistência das 

forrageiras no campo (FAVORETO, 2004). Bernard e colaboradores (1998) relataram 

que os fitonematoides reduzem a produção e também a qualidade da forragem, 

compromete a qualidade das sementes e a regeneração natural das pastagens, além 

de implicações de natureza quarentenária, dificultando o comércio internacional. 

O método mais recomendado para extração de nematoides das sementes de 

forrageiras é pela flotação centrífuga em solução de sacarose com caulim (MARCHI et 

al., 2007; FAVORETO, 2006; 2008). 

Estudos sobre a associação de fitonematoides à sementes de forrageiras 

tropicais são escassos no Brasil. No entanto alguns trabalhos tem associado às 

sementes de forrageiras tropicais nematoides dos gêneros Aphelenchoides e 

Ditylenchus. Sendo Aphelenchoides spp., principalmente A. besseyi, encontradas com 

frequência em sementes de Brachiaria spp., P. maximum, Setaria italica, Cyperus spp. 

e Digitaria sanguinalis (BUENO et al., 2002; FAVORETO et al., 2006; GARCIA; TENENTE, 
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2001; TENENTE et al., 1994, 2000, 2003). Da mesma forma, Ditylenchus spp. têm sido 

relatadas em gramíneas forrageiras (FAVORETO et al., 2006). 

Marchi et al. (2007) também observaram a presença de Aphelenchoides e 

Ditylenchus associados as gramíneas. O maior número de espécimes de 

Aphelenchoides spp. foi observado nas sementes de B. brizantha cvs. 'Marandu', e, em 

seguida, nas sementes de B. brizantha cvs. 'Xaraés', B. decumbens 'Basilisk' e P. 

maximum 'Tanzânia'. Quanto à densidade populacional de Ditylenchus spp., os maiores 

valores foram observados nas sementes de 'Marandu', 'Xaraés' e 'Basilisk'. 

Nematoides dos gêneros Aphelenchoides e Ditylenchus foram associados as 

sementes das seguintes forrageiras tropicais: Brachiaria brizantha (cv. MG4 e MG5), B. 

decumbens, B. dictyoneura, B. ruziziensis, Panicum maximum (cv. Mombaça, Massai, 

Tanzânia, Áries e Aruana), Paspalum atratum, sendo que no caso de Setaria anceps (cv. 

Kazungula) foi encontrado somente espécimes do gênero Aphelenchoides. Dentre as 

espécies dos dois gêneros encontrados associadas às sementes estão: Aphelenchoides 

besseyi, A. bicaudatus, A. fragariae, A. sexlineatus, Ditylenchus myceliophagus, D. 

dipsaci e D. montanus (FAVORETO, 2008). 

Dentre as diferentes técnicas têm sido utilizadas para tratamento de sementes 

de gramíneas forrageiras visando à erradicação de nematoides, o tratamento térmico 

por via úmida tem demonstrado resultados positivos. O fitonematoide A. besseyi foi 

erradicado de sementes de B. dictyoneura, em vários combinações de tempo e 

temperatura (PINHEIRO et al., 1997). Para sementes de P. maximum, o tratamento das 

sementes a 60 °C, por 10 min, ou a 57 °C, por 15 min, erradicou A. besseyi sem o 

comprometimento da qualidade das sementes (GARCIA et al., 2000). 

Sendo assim, verifica-se que a utilização de sementes sadias, livres de patógenos 

é de grande importância para a pecuária brasileira. Considerando que o Brasil é o maior 

produtor, consumidor e exportador de sementes de gramíneas forrageiras tropicais do 

mundo, a comercialização dos lotes poderá ser prejudicada caso se verifique a 

presença de patógenos, principalmente no que diz respeito ao mercado externo, pois 



 

57 

existem restrições à presença de alguns fungos e nematoides em sementes por 

inúmeros países importadores. Além disso, torna-se imprescindível a necessidade de 

utilização de medidas para evitar a entrada ou que proporcionem redução e/ou 

eliminação dos patógenos no campo de produção de sementes, estendendo-se até o 

seu beneficiamento e armazenamento. O uso de sementes de baixa qualidade sanitária 

tem causado frequentemente danos e perdas na formação de áreas de pastagens, 

prejudicando a sustentabilidade da atividade pecuária no Brasil. 
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Capítulo 4  

M ANEJO DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO 

MILHO 
Fernando Tadeu de Carvalho1; 
Francisco de Assis Rolim Pereira2; 
José Antonio Maior Bono2; 
Michele da Rosa Lopes3; 
Sergio Amir Wachter3. 

1 INTRODUÇÃO 

A cultura do milho está sujeita a vários tipos de danos e sua produtividade pode 

variar em função do ataque de pragas, doenças e ocorrência de plantas daninhas, sob 

determinadas condições ambientais e métodos culturais utilizados. 

O milho é cultivado em várias áreas do Brasil, desde regiões de clima mais 

temperado como em regiões de clima mais quentes. Atualmente o Brasil cultiva em 

torno de 14,5 milhões de hectares com produtividade média de 4.500 kg/ha (IBGE, 

2012). Tais dados refletem um grande avanço tecnológico ocorrido nos últimos anos. 

Vale ressaltar que em seis anos o Brasil mais do que dobrou a produtividade média 

nacional, no entanto, apesar das boas condições disponíveis o clima 

predominantemente tropical é também muito favorável à ocorrência de uma grande 

diversidade e densidade de plantas daninhas, que podem interferir no 

desenvolvimento e na produtividade da cultura. 

  

                                                   

1 Prof. Dr. do Curso de Agronomia da Universidade Estadual Paulista UNESP – Campus de Ilha Solteira. e-mail: 
ftadeu@bio.feis.unesp.br; 
2 Prof. Dr. do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Universidade Anhanguera-Uniderp. 
Campo Grande, MS. e-mail: francisco.pereira@uniderp.edu.br, bono@uniderp.edu.br;  
3 Mestrandos em Produção e Gestão Agroindustrial-Universidade Anhanguera-Uniderp. 
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2 PREJUIZOS CAUSADOS PELAS PLANTAS DANINHAS 

Os prejuízos causados pelas plantas daninhas no milho são citados em vários 

trabalhos de pesquisa e estão relacionados à queda na produtividade e qualidade do 

produto colhido, além de outros como a dificuldade na execução da colheita, 

especialmente quando as infestantes são de hábito trepador como as cordas-de-viola 

(Ipomoea spp). Segundo Vargas et al. (2006) os prejuízos na produtividade do milho 

devido à concorrência de plantas daninhas podem variar de 10% a 80%, dependendo 

das condições em que a cultura se desenvolve. 

O grau de interferência das plantas daninhas na produtividade do milho 

depende de fatores relacionados à própria cultura (cultivar, espaçamento e 

densidade), dos fatores relacionados às infestantes (espécies, densidade e 

distribuição), dos fatores ambientais (clima e solo) e da forma como a cultura é 

manejada. Entre os fatores que podem ser manipulados, o manejo cultural é o mais 

importante para o sucesso no controle das plantas daninhas. Neste contexto é 

importante que se dê condições para que a cultura cresça o mais rápido possível e 

sombreie o solo, utilizando-se técnicas adequadas de cultivo como cultivares 

adaptadas à região, adubações adequadas, controle de pragas e doenças iniciais e 

outras práticas recomendadas. 

As plantas daninhas requerem para seu crescimento os mesmos fatores exigidos 

pelas culturas, ou seja, água, luz, nutrientes e espaço físico, estabelecendo-se um 

processo competitivo quando cultura e mato se desenvolvem conjuntamente. 

Contudo, os efeitos diretos mais importantes são a competição e a alelopatia. A 

competição por dióxido de carbono, CO2, é possível em algumas condições específicas, 

como no caso de comunidades vegetais muito densas em intenso crescimento, nos 

períodos de elevada luminosidade e baixa movimentação de ar. 

A competição conforme Pitelli (1985) é o recrutamento conjunto, por duas ou 

mais plantas, de recursos limitados no ecossistema comum, essenciais aos seus 

crescimentos e produções. 
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A suscetibilidade à competição por água depende muito da espécie 

considerada, pois esta varia na eficiência do uso da água, ou seja, na quantidade de 

matéria seca produzida por unidade de água absorvida.  

A competição por luz está relacionada com a habilidade das plantas em situar 

suas folhas acima das de outra espécie. O estiolamento é o recurso utilizado, no 

entanto as plantas daninhas, em geral, possuem capacidade bem mais desenvolvida 

que o milho. É importante lembrar que a maioria das plantas daninhas tem sua 

germinação inibida quando ocorre o sombreamento, tornando-se de grande 

importância para a cultura, o rápido fechamento das entrelinhas. 

A competição por nutrientes essenciais é de grande importância, pois esses, na 

maioria das vezes, são limitados. Mesmo o milho, sendo eficiente na absorção, não 

consegue acumular nutrientes como as plantas daninhas. Segundo Blanco (1985), a 

matocompetição produz efeitos nas concentrações foliares de Nitrogênio e Fósforo na 

planta de milho, não influenciando os níveis de Potássio e Zinco. A extração de 

nutrientes por plantas daninhas varia de acordo com a espécie e o ambiente. De acordo 

com Blanco (1985) , a extração de N varia de 1,0 a 3,8 %; P ± 0,5 % e K oscilam de 1,5 

a 5,0 %. Para acúmulo de matéria seca de plantas daninhas de 200g/m2, valor este 

bastante comum em lavouras, equivaleria a absorção de 20 a 76 kg de N/ha, 10 kg de 

P/ha e 30 a 100 kg/ha de K, que ficariam indisponíveis para a cultura (BLANCO, 1985). 

A competição por espaço é de difícil quantificação, podendo, contudo, admiti-

la, quando uma planta assume uma arquitetura diferente daquela que possui quando 

cresce livre da presença de outras plantas, mudando o posicionamento de seus órgãos, 

porque o espaço que deveria ocupar já se encontra ocupado por outras plantas. É 

importante ressaltar que qualquer mudança na arquitetura da planta do milho pode 

representar significativos prejuízos na produção. 

Ao contrário da competição, a alelopatia normalmente não é um processo 

recíproco e não cessa necessariamente com a morte da planta, pois as substâncias 

químicas com efeito alopático podem ser produzidas em qualquer parte da planta, 
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inclusive no material orgânico durante o processo de decomposição da palha. Sabe-se 

hoje, que a interferência alelopática exercida pelas plantas daninhas sobre as culturas 

desempenha importante papel na interferência global, embora, sob condições de 

campo seja praticamente impossível separar os componentes da interferência. 

Diversas plantas daninhas possuem capacidade alelopática para interferir no 

desenvolvimento normal de plantas de milho, como por exemplo o capim-colchão 

(Digitaria horizontalis), o nabo selvagem (Raphanus sativus) e o capim rabo de raposa 

(Setaria fabari). 

3 ESPÉCIES MAIS FREQUENTES EM LAVOURAS DE MILHO 

A relação de espécies daninhas mais frequentes na cultura do milho depende 

de fatores como a época de cultivo da cultura e a região em que está implantada. 

No Mato Grosso do Sul são comuns a seguintes espécies daninhas infestando as 

plantações de milho: as monocotiledôneas Panicum maximum (capim-colonião), 

Cenchrus echinatus (capim-carrapicho), Digitaria horizontalis (capim-colchão), 

Brachiaria plantaginea (papuã ou capim-marmelada), Brachiaria decumbens (capim-

braquiaria) e Commelina benghalensis (trapoeraba), as dicotiledôneas Alternanthera 

tenella (apaga-fogo), Euphorbia heterophylla (amendoim-bravo), Indigofera hirsuta 

(anileira), Amaranthus deflexus (caruru) e Ipomoeas spp. (cordas-de-viola). 

4 MEDIDAS CULTURAIS EMPREGADAS NO MANEJO DAS PLANTAS DANINHAS 

Entre as práticas culturais recomendadas uma das mais importantes é a rotação 

de culturas que, dentre as inúmeras vantagens que proporciona, é uma forma de 

prevenir o surgimento de altas populações de certas espécies daninhas, que se 

adaptam a uma determinada cultura. O monocultivo, assim como a repetição 

continuada de um mesmo herbicida na mesma área, pode favorecer o estabelecimento 

de certas espécies de plantas daninhas resistentes, aumentando sua interferência 

sobre a cultura. É importante que a escolha do tipo de cultura a ser incluída em uma 
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rotação, quando o principal objetivo é o controle de plantas daninhas, deve recair 

sobre espécies cujas características sejam bem contrastantes com as do milho 

(COBUCCI et al., 2004). 

Com relação aos fatores climáticos, no caso do milho, o cultivo em épocas mais 

quentes (verão) favorece o crescimento mais intenso da cultura e, conseqüentemente, 

o fechamento mais rápido. Nos períodos menos quentes (safrinha), o crescimento é 

menor, e o fechamento é mais demorado. Portanto, deve-se atentar para o momento 

da aplicação de herbicidas pós-emergentes, considerando que o período para o 

controle das plantas daninhas no cultivo de verão é mais curto do que para o milho 

safrinha. 

A adoção de espaçamentos menores em milho é uma das técnicas que tem sido 

muito utilizada e tem a vantagem de aproveitar melhor a radiação solar e causar um 

maior e mais rápido sombreamento do solo, tornando a cultura mais competitiva em 

relação às plantas daninhas (TEASDALE, 1998). 

5 MÉTODOS DE CONTROLE 

Com relação aos métodos de controle, os mais utilizados para o milho são os 

métodos mecânicos, principalmente utilizando-se cultivadores e o químico 

(herbicidas). Atualmente, em torno de 80 a 90% da área de cultivo no Brasil é tratada 

com herbicidas, mas vale ressaltar que no início deste século, no ano 2000, ainda se 

usava o controle mecânico em praticamente 50% das áreas. Tais mudanças ocorreram 

em função das novas opções de herbicidas que contribuem para determinar o atual 

bom nível tecnológico da cultura. 

5.1 Controle Mecânico 

O controle mecânico de plantas daninhas envolve as capinas (com enxadas) e 

os cultivadores. Caracterizam-se como uma ação pós-emergente, uma vez que é 
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empregada quando as plantas daninhas estão emergidas e em desenvolvimento 

vegetativo. 

Todas as recomendações para o método mecânico devem focar os cuidados 

para que não haja corte de raízes da cultura. As principais recomendações são para 

que sejam realizados cultivos rasos (3 a 5 cm no máximo), que as plantas daninhas 

estejam em fase inicial de emergência, que o solo esteja seco e que os cultivadores 

estejam bem afiados. 

A tração para o uso dos implementos pode ser animal ou tratorizada. No caso 

de tração animal o implemento mais recomendado é o cultivador Planet (Figura 1). 

 

Figura 1 - Cultivador Planet 

 

 Fonte: Almeida et al. (1983). 

 

O cultivador Planet possibilita a utilização de diferentes tipos de enxadas que 

permite adaptá-lo a diferentes situações de infestação e desenvolvimento da cultura. 

No primeiro cultivo, o cultivador deve ser equipado no centro com enxadas finas, tipo 

picão, que trabalham superficialmente movimentando pouco a terra, e as laterais com 

enxadas tipo meia-asa-de-andorinha que permite que se passe perto da linha da 

cultura sem danificá-la. Nas operações mais tardias recomenda-se como peça central, 

a asa-de-andorinha (Figura 2). 
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Figura 2 - Enxadas mais usadas no cultivador Planet 

 

 Fonte: Almeida et al. (1983). 

 

No caso de tração mecanizada, o implemento será equipado com enxadas finas 

dispostas na armação em posição desencontrada, de forma a diminuir a possibilidade 

de embuchamento. É imprescindível que o número de linhas do cultivador seja igual 

ao número de linhas levadas na semeadura, para evitar que ocorra amassamento de 

plantas. Além disso, o percurso a ser utilizado pelo cultivador deve ser o mesmo que 

foi utilizado pela semeadora. A Figura 3 representa uma situação em que ocorre o 

amassamento e corte de plantas da cultura devido ao número de linhas do cultivador 

ser diferente ao da semeadora. 

 

Figura 3 - Representação de cultivação inadequada 

 
Fonte: Os autores. 
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5.2 Controle Químico 

O controle químico de plantas daninhas no milho é uma opção que ganhou 

importância à medida que passou a ocupar áreas maiores e agricultores mais 

tecnificados adotaram a cultura. 

A pulverização dos herbicidas deve ser realizada com alguns cuidados para se 

obter a maior eficácia possível de controle. Deve-se atentar para os horários de 

aplicação evitando-se os momentos em que a umidade relativa do ar é menor do que 

55% e a velocidade do vento acima de 10 km/h. A ocorrência de chuvas seguidas à 

aplicação de herbicidas pós-emergentes prejudica a eficácia dos produtos e os 

herbicidas a serem aplicados no solo são mais eficazes quando há umidade no solo e 

poucos torrões. 

Recomenda-se a utilização de bicos do tipo leque e pressão de trabalho em 

torno de 45 lb/pol2. O tamanho das gotas deve variar de 200 a 500 micrometros e a 

densidade de 20 a 40 gotas/cm2. Para aplicação tratorizada, o volume de calda utilizado 

varia em torno 200 L/ha, no entanto em muitas regiões já tem se utilizado volumes 

menores. Para aplicação aérea, com aeronaves agrícolas, o volume de calda 

recomendado é de 20-50 L/ha, a faixa de aplicação é de 15 metros e altura de voo de 

2 a 4 metros. 

5.2.1 Herbicidas registrados para controle de plantas daninhas na cultura do milho 

Quanto à escolha do herbicida, devem ser considerados o sistema de cultivo 

utilizado, teor de matéria orgânica e textura do solo, características da comunidade 

infestante e os recursos de máquinas e equipamentos. Ressalta-se que o produto deve 

ser adquirido com prescrição, de acordo com o Receituário Agronômico. 
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Herbicidas seletivos para aplicação em pré-emergência 

Alachlor. Marca comercial: Alachlor Nortox, dose: 5,0-7,0 L/ha. Indicação: para 

o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas (folhas largas) no 

milho. 

Alachlor + atrazine. Marcas comerciais: Agimix (dose: 6,0-8,0 L/ha, em pré e 

pós-emergência inicial) e Boxer (dose: 7,0-9,0 L/ha). Indicação: para o controle seletivo 

de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no milho. 

Amicarbazone. Marca comercial: Dinamic, dose: 0,4 kg/ha. Indicação: para o 

controle seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. 

Atrazine. Marcas comerciais: várias, dose: 4,0-6,0 L/ha. Indicação: para o 

controle seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. Obs.: pré e pós-emergência 

inicial. 

Atrazine + simazine. Marcas comerciais: várias, dose: 3,5-8,0 L/ha. Indicação: 

para o controle seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. 

Atrazine + s-metolachlor. Marca comercial: Primestra, dose: 3,0-4,5 L/ha. 

Indicação: para o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no 

milho. 

Isoxaflutole. Marca comercial: Provence, dose: 80,0 g/ha. Indicação: para o 

controle seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. Obs.: não usar em solo 

arenoso. 

Pendimethalin. Marca comercial: Herbadox, dose: 2,0-3,5 L/ha. Indicação: para 

o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no milho. 

S-metolachlor. Marca comercial: Dual Gold, dose: 1,25-1,75 L/ha. Indicação: 

para o controle seletivo de plantas daninhas principalmente gramíneas no milho. 

Trifluralin. Marca comercial: Premerlin 600 EC, dose: 3,0-4,0 L/ha. Indicação: 

para o controle seletivo de gramíneas no milho. Obs.: não usar em solo arenoso e 

semear o milho na profundidade mínima de 5 cm. 
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Herbicidas seletivos para aplicação em pós-emergência 

2,4-D. Marcas comerciais: várias. Formulações 720g/L, dose: 1,0-2,0 L/ha. 

Indicação: para o controle seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. Obs.: em 

pós-emergência até no máximo 4 folhas da cultura, em torno de 25 cm de altura. 

Bentazon. Marca comercial: Basagran, dose: 1,5 L/ha. Indicação: para o controle 

seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. 

Aurora. Marca comercial: Aurora, dose: 25-30 mL/ha. Indicação: para o controle 

seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. 

Foramsulfuron + iodosulfuron. Marca comercial: Equip Plus, dose: 120-150 

g/ha. Indicação: para o controle seletivo de plantas daninhas latifoliadas no milho. 

Obs.: esperar 7 dias antes ou após a aplicação do herbicida para a utilização de 

inseticidas fosforados. 

Mesotrione. Marca comercial: Callisto, dose: 300-400 mL/ha. Indicação: para o 

controle seletivo de plantas daninhas principalmente latifoliadas no milho. 

Nicosulfuron. Marca comercial: Accent (dose: 50-80 g/ha) e Sanson (dose: 0,8-

1,2 L/ha). Indicação: para o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e 

latifoliadas no milho. 

Tembotrione. Marca comercial: Soberan, dose: 180-240 mL/ha. Indicação: para 

o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no milho. 

 

Herbicidas pós-emergentes seletivos para cultivares especiais 

Glyphosato. Marca comercial: Roundup Ready Milho. Dose: 1,5-2,0 L/ha. 

Indicação: para o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no 

milho. Obs.: somente para cultivares geneticamente modificados para tolerância ao 

glyphosato. 
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Imazapic + imazapyr. Marca comercial: Onduty. Dose: 100 g/ha. Indicação: para 

o controle seletivo de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no milho. Obs.: 

somente para cultivares geneticamente melhorados para tolerância aos herbicidas do 

grupo das imidazolinonas. 

 

Herbicidas não seletivos para aplicação pós-emergente em jato dirigido 

Glyphosato. Marca comercial: várias. Dose: 1,0-3,0 L/ha. Indicação: para o 

controle de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no milho. Obs.: aplicação em jato 

dirigido na entrelinha da cultura. 

Paraquat. Marca comercial: Gramoxone 200. Dose: 1,5-3,0 L/ha. Indicação: para 

o controle de plantas daninhas gramíneas e latifoliadas no milho. Obs.: aplicação em 

jato dirigido na entrelinha da cultura. 

. ÉPOCAS DE CONTROLE 

A época de controle de plantas daninhas é estabelecida em função do índice de 

interferência que estas exercem sobre a cultura no decorrer do seu ciclo. Com objetivo 

de facilitar o entendimento dessa relação, Pitelli (1985) estabeleceu os períodos em 

que se fundamenta a importância relativa da convivência entre a cultura e a 

comunidade infestante, sendo: período anterior a interferência (PAI), compreendido 

entre a semeadura da cultura e o início da interferência; período crítico de prevenção 

da interferência (PCPI), a partir do momento em que se inicia a interferência das 

invasoras sobre a cultura até o “fechamento” da cultura, estimando-se que a partir do 

sombreamento total do solo as espécies daninhas serão controladas naturalmente. A 

soma dos dois períodos forma o período total de prevenção da interferência (PTPI). 

Evidentemente que a determinação desses períodos irá variar de acordo com as 

condições ambientais, com a época de plantio, com as características da comunidade 

infestante, da cultivar semeada e do sistema de produção empregado. Dados 

compilados de vários trabalhos de pesquisa, desenvolvidos em diferentes ambientes e 
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épocas, indicam para a cultura do milho os seguintes dados médios: PAI = 0 ao 20º dia 

do ciclo; PCPI = 21º ao 45º dia do ciclo, o PTPI = 0 a 45 dias do ciclo. As medidas de 

controle empregadas em pré-emergência devem apresentar ação residual que abranja 

no mínimo os primeiros 45 dias do ciclo da cultura. No caso de ações pós-emergentes, 

tanto o controle mecânico como o químico, recomendam-se o controle imediatamente 

antes até imediatamente após o 20º dia do ciclo da cultura. Ressalta-se que quanto 

mais se atrase o controle, entrando no período crítico de interferência, maior serão os 

efeitos negativos sobre o rendimento da cultura. 

Em pesquisa realizada por Vargas et al. (2006), verificou-se que o rendimento 

da cultura do milho foi significativamente reduzido quando a competição exercida por 

plantas daninhas ocorreu entre 0 20º e o 60º dias após a emergência da cultura. 

Entretanto, a determinação desses períodos pode variar com o arranjo populacional 

de plantas de milho, a cultivar semeada, as condições edafoclimáticas e as espécies 

daninhas presentes na área (FREITAS et al., 2008). 

A aplicação de herbicidas em pré-emergência é a época mais utilizada na cultura 

do milho. As aplicações são realizadas imediatamente após o plantio e os produtos 

atuam melhor quando o solo apresenta boa umidade do solo. A ocorrência de 

precipitação após a aplicação também é importante para uma melhor distribuição do 

herbicida no solo e para que este devido à falta de umidade, não perca a eficiência. 

Os herbicidas utilizados em pós-emergência devem ser aplicados considerando 

tanto o período crítico de interferência como o estádio das plantas daninhas, em geral 

no estádio de plântulas com duas a quatro folhas (eudicotiledoneas) e até três perfilhos 

(monocotiledoneas). O estádio das plantas de milho e a característica fitotóxica do 

produto, também devem ser observados para que a cultura não seja afetada. 

Existe também a possibilidade de se utilizar herbicidas pós-emergentes não 

seletivos a cultura do milho, em jato dirigido. Deve-se nessa situação utilizar 

equipamento adequado e pessoal devidamente capacitado.  
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Independentemente do método a ser utilizado é importante que, de forma 

geral, não haja plantas daninhas no período dos 20 aos 45 dias após a semeadura do 

milho que é o período considerado como crítico para a cultura. 
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Capítulo 5  

M ANEJO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NAS 

CULTURAS DO MILHO E DO ALGODÃO 
 
José Antonio Maior Bono1; 
Júlio Cesar de Albuquerque Setti2; 
Francisco de Assis Rolim Pereira1. 

1 CULTURA DO MILHO 

1.1 Introdução 

O milho (Zea mays L.) em função do seu potencial produtivo, composição 

química e valor nutritivo, constituem-se em um dos mais importantes cereais 

cultivados e consumidos no mundo. Devido a sua multiplicidade de aplicações, quer na 

alimentação humana quer na nutrição animal, assume relevante papel 

socioeconômico, além de constituir-se em indispensável matéria-prima para diversos 

segmentos agroindustriais (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000). 

A cultura do milho na região centro-oeste vem crescendo de importância no 

cenário nacional, mas enfrenta altos custos de produção, quando comparada às 

regiões sul e sudeste (NECKEL, 2004). 

A redução dos custos de produção é uma necessidade para todas as culturas de 

grãos do país, entre elas o milho está inserido. Uma das alternativas de redução dos 
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custos estaria na melhoria da eficiência dos fertilizantes utilizados na cultura, entre 

eles os nitrogenados. 

Na cultura do milho, depois dos elementos químicos carbono, oxigênio e 

hidrogênio, o nitrogênio (N) é o elemento mais absorvido, exigindo assim grandes 

quantidades de fertilizantes nitrogenados, que para a maior parte das culturas 

representam o maior custo devido à baixa eficiência do uso do N, às perdas para o 

ambiente, atribuída normalmente às formas muito solúveis, as quais facilitam as 

transformações que ocorrem no solo (CANTARELLA, 2007). 

1.2 Eficiências do uso do N na adubação nitrogenada 

A recomendação de adubação é complexa, devido à dinâmica das 

transformações do nitrogênio no solo, à sua mobilidade e aos fatores que influem no 

aproveitamento pelas plantas. Vários fatores podem influenciar o potencial de 

resposta de uma cultura ao nitrogênio, dentre eles destacam-se: suprimentos de 

outros nutrientes, profundidade do perfil do solo com presença efetiva de raízes, 

tempo de cultivo, sistema de preparo do solo, rotação de culturas, intensidade de 

chuvas, nível de radiação solar e teor de matéria orgânica do solo. Transformações e 

perdas de nitrogênio no solo podem ocorrer através de processos conhecidos como: 

mineralização e imobilização, nitrificação e desnitrificação, lixiviação e volatilização 

(SETTI et al., 2006). 

Assim, na tomada de decisão sobre a necessidade de adubação nitrogenada 

alguns fatores devem ser considerados, tais como: condições edafoclimáticas, sistema 

de cultivo (plantio direto e convencional), época de semeadura (safra e safrinha), a 

resposta do material genético, rotação de culturas, época e modo de aplicação, fontes 

de nitrogênio, aspectos econômicos e operacionais. Isso enfatiza que as 

recomendações de nitrogênio devem ser cada vez mais específicas e não generalizadas 

(NECKEL, 2004). 
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O critério utilizado pelo produtor para realizar a escolha do fertilizante 

nitrogenado baseia-se, geralmente, no custo da unidade de N, na disponibilidade e na 

eficiência da fonte aplicada. Porém, durante o processo de escolha da fonte 

nitrogenada deve-se atentar para a forma de utilização que confere o melhor 

desempenho. Durante o ano de 2000, no Brasil, cerca de 50 % do N consumido foi na 

forma de ureia, 19% como sulfato de amônio e 12,1% como nitrato de amônio 

(MONESMITH, 2001). 

A ureia é uma das principais fontes de N em utilização devido a sua elevada 

concentração (45% N), permitindo ainda a obtenção de formulações concentradas com 

custo menor quando comparada a outras fontes. A ureia apresenta o N na forma 

amídica, que no solo é transformado na forma amoniacal (NH₄⁺) pela ação de uma 

enzima presente no solo conhecida como urease. 

Neste processo de transformação ocorre à formação de amônia (NH₃), produto 

intermediário, que é um gás e quando ocorre na superfície este produto pode ser 

perdido para a atmosfera, representando perdas de N, as quais podem ser mais 

expressivas quando o fertilizante é aplicado em solo coberto com resíduos vegetais 

(URBAN et al, 1987). Sousa e Lobato (2002) relatam perdas por volatilização de N de 

até 70%, utilizando a ureia fertilizante aplicada na superfície do solo. 

Atualmente, um dos fertilizantes utilizados no mercado é a ureia com inibidor 

da urease (Super-N), que tem a tecnologia Agrotain desenvolvida em Saint Louis nos 

EUA. A Ureia encapsulada (protegida por cadeia de amido) apresenta resultados mais 

eficientes quando comparados a ureia tradicional e ao sulfato de amônio (Figura 1). 
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Figura 1 - Produção de grãos de milho em função de doses e fontes de fertilizantes 

nitrogenados, na região de Chapadão do Céu – GO 

 

Fonte: Peixoto (2009). 

 

Cantarella et al. (2008) mostraram que o inibidor de urease, quando o 

fertilizante foi aplicado à lanço, contribuiu para reduzir as perdas de NH3, no entanto 

em condições de seca o efeito desse inibidor tendeu a ser pequeno, uma vez que após 

o efeito inibitório da urease o adubo ainda não foi incorporado ao solo e, portanto, 

ainda está sujeito a perdas por volatilização. 

O sulfato de amônio é uma opção como fonte de nitrogênio que não sofre 

volatilização de nitrogênio amoniacal (N-NH₃) quando o pH é inferior a 7, mesmo sendo 

aplicado sobre restos de cultura (VOLK, 1959). Outra grande vantagem da utilização do 

sulfato de amônio em relação à ureia é o fornecimento de enxofre, nutriente de 

fundamental importância para processos de fotossíntese, respiração, composição de 

aminoácidos e proteínas, etc. Porém o sulfato de amônio tem sua eficiência reduzida 

basicamente por desnitrificação e lixiviação de nitratos, sendo que a volatilização do N 

do nitrato é inexistente nas condições de cultivo de solo e clima tropicais. 
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Uma das alternativas de redução de perdas por volatilização seria o 

envolvimento da molécula da ureia, por algum produto menos higroscópico, que 

permitisse aplicá-la na superfície do solo. Assim, possibilitaria uma maior penetração 

com o processo de hidrólise ocorrendo no interior do solo, reduzindo 

consideravelmente as perdas de N na forma de gás amônia. 

O N-protegido é um produto obtido pela extrusão da mistura de amido e ureia. 

No processo de extrusão ocorre o pré-cozimento do amido sob temperatura elevada e 

alta pressão. A molécula de ureia fica então retida pelo amido gelatinizado, 

característica que confere ao produto grande estabilidade e que no solo pode 

apresentar uma degradação lenta e simultânea de seus componentes, permitindo a 

aplicação de todo o N tanto em cobertura como no sulco de plantio (SETTI et al., 2006). 

O manejo da adubação nitrogenada é uma das práticas difíceis de ser aplicada 

na prática, considerando que o nitrogênio é muito dinâmico no solo pelos seus 

processos de transformações o que ocasiona perdas por volatilização, lixiviação e 

desnitrificação. Neste sentido tem se buscado alternativas para melhorar a eficiência 

da adubação nitrogenada (KLUTHCOUSKI et al., 2006; FERNANDES; LIBARDI, 

2007SOUZA et al., 2001). 

Na avaliação da eficiência da utilização do nitrogênio (EUN) devemos considerar 

a quantidade aplicada. Peixoto (2009) verificou que a EUN diminuiu à medida que 

aumenta a dose de N aplicado, independente da fonte utilizada, conforme preconizado 

na Lei de Mitscherlich ou Lei dos incrementos decrescentes (RAIJ, 2011). 

As fontes de N-protegido e Super-N, com exceção da dose de 80 kg de N ha-1, 

foram mais eficientes que a fonte ureia e nas doses de 30 e 180 kg de N ha-1 a fonte N-

protegido teve uma EUN superior à fonte Super-N. Apenas na dose de 130 kg de N ha-

1 a fonte N-protegido não apresentou a maior EUN, sendo superado pelo sulfato de 

amônio (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Eficiência de uso do nitrogênio de diferentes doses e fontes de fertilizantes 

nitrogenados na cultura do milho, na região de Chapadão do Céu – GO 

Kg de N ha-1 
N-Protegido Sulfato de amônio Super-N Ureia 

Kg de grãos por kg de N aplicado-1 

30 75,90 a 57,41 cd 62,25 bc 49,63 d 

80 25,08 a 23,76 a 21,42 a 24,42 a 

130 19,50 a 20,59a 17,80 a 11,05 b 

180 15,64 a 8,47 b 9,42 b 9,13 b 

Médias seguidas pelas mesmas letras na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
 

Fonte: Peixoto (2009). 
 
 

Em doses elevadas de N aplicadas em cobertura a fonte N-protegido apresenta 

desempenho superior às demais fontes. Esse melhor desempenho do N-protegido está 

relacionado ao fato dessa fonte ter uma liberação mais lenta do N, e assim sua 

eficiência do uso de N foi superior às demais fontes. 

O N-protegido é um produto obtido pela extrusão da mistura de amido e ureia, 

sob condições de alta temperatura e pressão, levando à gelatinização do amido. Neste 

procedimento, o granulo de amido é gelatinizado e a ureia é modificada de uma 

estrutura cristalina para uma forma não cristalina, sendo a maior parte das estruturas 

não cristalinas encontradas dentro da porção gelatinizada. 

Com relação à viabilidade econômica do uso de cada fertilizante é dependente 

do preço do produto e da fonte utilizada. Peixoto (2009) considerando o atual a época 

de cenário de junho de 2009 (cenário de preço baixo do milho), registrou que a dose 

de 130 Kg de N ha-1, seria a de menor risco para três fontes de fertilizantes nitrogenado 

(Tabela 2). A fonte mais segura é o N-protegido, seguida pelo Super N, pois apresenta 

menos risco do que as demais fontes, pelo maior retorno de produtividade pela. 
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Tabela 2 - Retorno de grãos para cada kg de N aplicado em cobertura, considerando o 

milho a R$0,28 kg-1 (R$17,00 a saca de 60 kg) 

Fertilizantes Preço Preço da unidade 
Retorno de grãos para cada kg 

de N aplicado em cobertura 

Ureia R$ 877,50/t R$ 1,95/kg N 6,89 

Sulfato de amônio R$ 546,00/t R$ 2,57/kg N 9,08 

Super-N R$ 880,00/t R$ 1,96/kg N 6,92 

N-protegido R$ 877,50/t R$ 2,92/kg N 10,33 

Fonte: Peixoto (2009). 
 

 

1.3 Antecipação da aplicação do nitrogênio  

Recentemente em estudos realizados com fertilizantes nitrogenados de 

liberação lenta SETTI et al. (2006) BONO et al. (2009, 2010) detectaram uma alternativa 

de redução de perdas do nitrogênio, na cultura do milho. O N de liberação lenta por 

ser um produto protegido confere a ele uma liberação controlada no solo 

possibilitando assim aplicações de maiores doses de plantio e até de forma antecipada, 

permitindo uma maior flexibilização do uso do N em sistemas de produção, conforme 

observa-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores médios de produção de grãos de milho em diferentes coberturas 

vegetais e manejo da adubação nitrogenada em um Latossolo Vermelho Distrófico na 

região de São Gabriel do Oeste - MS 

Cobertura 

Doses de N (kg ha-1) 
Produção de Grãos 

(kgha-1) Antecipado Plantio Cobertura 

Milheto 0 0 0 5622,5 BC 

Nabo Forrageiro 0 0 0 5552,1 C 

Pousio 0 0 0 5685,0 BC 

MÉDIA    5619,9  

Milheto 30 60 90 6649,0 ABC 

Nabo Forrageiro 30 60 90 7436,7 A 
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MÉDIA    7042,9  

Milheto 30 80 70 7487,2 A 

Nabo Forrageiro 30 80 70 7286,6 A 

MÉDIA    7386,9  

Pousio 0 90 90 6915,1 A 

Pousio 0 30 150 6782,1 AB 

MÉDIA    6848,6  

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
probabilidade. 
Fonte: Peixoto (2009). 
 

 

Trabalhos realizados pela FUNDAÇÃO MS têm mostrado bons resultados de 

antecipação da parte da dose de N recomendada em solos com baixo potencial de 

perdas de N por lixiviação permitindo parcelar doses de N (BROCH e RANNO, 2008). 

A antecipação da aplicação do N em solos não revolvidos e com o cultivo de 

plantas de cobertura proporcionam modificações na ciclagem dos nutrientes, sendo o 

nitrogênio o mais afetado, principalmente devido à decomposição mais lenta dos 

resíduos vegetais deixados na superfície do solo influenciar nos processos de 

imobilização, mineralização, lixiviação, volatilização e desnitrificação (SÁ, 1996; SALET 

et al., 1997; CABEZAS et al., 2004). 

A qualidade do resíduo vegetal, principalmente sua relação C/N, e a 

disponibilidade de N mineral na solução do solo influenciam na taxa de decomposição 

(CERETTA et al., 2002) e no aproveitamento do N destes resíduos pelo milho (CABEZAS 

et al., 2004, ERNANI et al., 2005).  

Nas condições de cerrado, as gramíneas têm sido mais utilizadas como plantas 

de cobertura, com destaque para o milheto. Isto se deve a sua maior resistência ao 

déficit hídrico, com maior produção de biomassa e menor custo das sementes. Além 

disso, as elevadas temperaturas associadas à alta umidade, no verão, promovem 

rápida decomposição dos resíduos vegetais de baixa relação C/N (CABEZAS et al., 
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2004), favorecendo seu uso como cobertura vegetal para uso de adubação antecipada 

de N na cultura do milho. 

2 CULTURA DO ALGODÃO 

2.1 Introdução  

O nitrogênio é o nutriente que o algodoeiro retira do solo em maior proporção. 

É fundamental no desenvolvimento da planta, principalmente para os órgãos 

vegetativos. Doses adequadas estimula o crescimento e o florescimento, regulariza o 

ciclo da planta, aumenta a produtividade e melhora o comprimento e a resistência da 

fibra, outro lado, doses elevadas promovem o excessivo crescimento vegetativo em 

detrimento do crescimento reprodutivo (CARVALHO, et al, 1999). 

Dentre os insumos utilizados na cultura do algodoeiro, os adubos têm 

participação expressiva no custo de produção e se uso torna-se necessário devido na 

produtividade e qualidade das fibras. 

2.2 Manejo da adubação nitrogenada  

A época de adubação nitrogenada é um fator importante para a produtividade 

e sanidade do algodoeiro, pois aplicações tardias além de não resultarem em 

acréscimo de produtividade podem alongar o ciclo da cultura, tornando a planta mais 

susceptível a pragas e doenças. 

Bono et al (2008) trabalhando com parcelamento da adubação nitrogenada na 

cultura do algodão (Tabela 4) verificaram que as melhores produções foram obtidas 

sem parcelamento. 

Estes resultados estão de acordo com Zancanaro (2001) que citou que não há 

diferenças na produtividade e rendimento de pluma com parcelamento da adubação 

nitrogenada. 
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Segundo Moraes e Bolonhezi (2001), estudando o parcelamento da adubação 

nitrogenada em cobertura em duas épocas (40 e 63 dias após a emergência) com a 

variedade Cd-403, concluiu que a dose 60 kg N ha-1 em duas épocas propiciou melhor 

produtividade quando comparado em uma única aplicação. 

Junior et al (2001) estudando doses e momentos de aplicação de adubo 

nitrogenado na variedade IAC-22, concluiu que não houve diferenças para os 

momentos das aplicações. 

 

Tabela 4.  Produção de algodão em caroço em função do parcelamento e fonte de 
fertilizantes nitrogenado (arroba / ha) 

N aplicado Fontes 

Plantio Cobertura N-protegido Ureia Média 

0 100 203,8cB 214,6aA 209,2 

20 80 217,0bA 199,6bcB 208,3 

40 60 218,9bA 217,1aA 218,0 

60 40 224,2aA 194,0cB 209,1 

80 20 208,2cA 203,2bA 205,7 

100 0 226,2aA 238,3aB 232,5 

Média 216,4 207,1 213,8 

Letras iguais, maiúsculas na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. 

Fonte: Peixoto (2009). 

 

Bono et al (2008) estudando fonte de fertilizantes nitrogenada de liberação 

lenta verificaram a dose de 100 kg ha-1, quando aplicada toda no plantio proporciona 

a mesma produtividade, quando parcelada 40 no plantio e 60 em cobertura. Os 

mesmos autores concluem que na região do cerrado a adubação nitrogenada poderia 

ser aplicada toda no plantio, quando se utilizam fonte de fertilizantes nitrogenados de 

liberação lenta. 
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Capítulo 6  

A LELOPATIA E SEU POTENCIAL NA FORMULAÇÃO 

DE BIOHERBICIDAS 
Ademir Kleber Morbeck de Oliveira1; 
Rosemary Matias2; 
José Carlos Pina3; 
Leize Tatiane da Silva4. 

1. ALELOPATIA 

A evolução de ervas daninhas resistentes a herbicidas exige novas soluções para 

lidar com o problema, uma vez que as perdas econômicas geradas por estas plantas 

podem ser maiores do que as causadas por outras pragas. É necessário, portanto, criar 

classes de herbicidas e mecanismos de ação ainda não explorados (DAYAN et al., 

2009a). Por este motivo, a proteção as culturas muitas vezes resultam em custos 

elevados, além de danos ao ambiente devido a toxidade de determinadas formulações, 

levando a busca de soluções alternativas. Além destes fatores, herbicidas sintéticos 

não são aprovados para uso na agricultura orgânica, uma área que conquista cada vez 

mais consumidores em busca de alimentos mais saudáveis. 

Desta maneira, a procura de novos conceitos no controle de plantas 

indesejáveis na agricultura levou ao estudo da alelopatia, um mecanismo que 

determinadas espécies, principalmente os vegetais, utiliza para diminuir a competição 
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por recursos naturais. A exploração do potencial alelopático permite a introdução de 

alternativas técnicas de manejo de ervas daninhas, diminuindo a contaminação 

ambiental e preservando a qualidade dos alimentos, além de manter a produtividade 

da cultura. 

De acordo com Guimarães (1987), o problema na utilização de agrotóxicos não 

reside somente no produto em si, mas também nos processos de sua degradação, 

levando a produção de novas estruturas, muitas delas com elevado potencial de 

toxidez, que permanecem no ambiente por períodos variados. Assim, existe uma 

tendência ecológica no manejo de ervas daninhas, forçando a busca de soluções 

inovadoras. Os compostos naturais representam um grande campo para a descoberta 

de novos herbicidas, mais seguros para o ambiente, os chamados bio-herbicidas, que 

são baseados em estruturas derivadas de plantas e outros organismos vivos. Estima-se 

que existam aproximadamente, 24 milhões de compostos orgânicos, alguns com 

grande potencial alelopático (SOLTYS et al., 2013). 

A observação da capacidade de determinadas plantas interferirem no 

desenvolvimento de outras é bastante antigo. O primeiro registro foi descrito por 

Theophrastus (300 a.C.) um discípulo de Aristóteles, que propôs que a leguminosa Cicer 

atirtinum L. exauria o solo. Em 1832, o britânico De Candolle sugeriu que o cansaço da 

terra na agricultura era decorrente de exsudados liberados pelas plantas da própria 

cultura. Entretanto, a palavra alelopatia (grego allelon - mútuo e pathos - doença, 

prejuízo) é recente, tendo sido criada por Hans Molisch, em 1937 (SINGH et al., 2001; 

RICE, 2012). 

Baseado no conceito de Molisch, Elroy Rice, em 1984, definiu alelopatia como 

qualquer efeito direto ou indireto, benéfico ou prejudicial, de uma planta ou de 

microrganismos sobre outra planta, mediante produção de compostos químicos que 

são liberados no ambiente (SINGH et al., 2001). Ou seja, o termo refere-se as 

interações que ocorrem no meio ambiente, resultando em ganho competitivo por 

recursos para uma espécie, em detrimento de outra, sendo um fenômeno 
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multidimensional que ocorre constantemente na natureza e ecossistemas 

antropogênicos. Também é definida como a interação entre plantas e micro-

organismos por uma variedade de compostos, geralmente denominados de 

aleloquímicos ou compostos alelopáticos (GNIAZDOWSKA; BOGATEK, 2005; SOLTYS et 

al., 2013). 

No entanto, a determinação da qualidade e quantidade de aleloquímicos que 

são causadores das interações entre espécies é muito difícil de realizar, devido ao 

caráter multidimensional dessas interações, apesar do desenvolvimento de técnicas 

analíticas que permitem uma melhor especificação dos efeitos diretos deste 

fenômeno, em laboratório (SOLTYS et al., 2012). Outro ponto complexo no estudo das 

interações aleloquímicas é que determinados metabólitos podem atuar de diferentes 

maneiras, sendo seus efeitos, prejudiciais ou benéficos, dependendo do seu grupo 

funcional, propriedade química e concentração (GOLDFARB et al., 2009). 

Além disso, sua ação pode depender das condições ambientais, tais como o 

clima, chuvoso ou seco, por exemplo, no momento de sua liberação. Ou então, só 

possuir efeito quando na presença de outros aleloquímicos, atuando em sinergismo 

devido ao fato de não atingirem a concentração mínima necessária para exercer seu 

efeito, isoladamente, além da presença de determinados compostos anular (ou 

mascarar) o efeito de outros (antagonismo) (ALMEIDA, 1988). 

Por estes motivos, o estudo da alelopatia e a identificação dos compostos e seu 

modo de atuação é bastante complexa. Nas culturas comerciais, em determinados 

momentos já foram identificadas plantas espontâneas (popularmente chamadas de 

daninhas), que além de competir por água e nutrientes, podem exercer efeitos 

alelopático sobre a cultura comercial, sendo que algumas vezes a ação alelopática é 

específica, ou seja, uma espécie influencia somente determinadas espécies (NUNES et 

al., 2002). 

Um ponto importante a ser ressaltado é que os efeitos alelopáticos podem ser 

confundidos com a competição entre espécies; porém são observadas diferenças entre 
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os dois (RIZZARDI et al., 2001). Na alelopatia ocorre a liberação de algum composto 

químico no ambiente que vai interferir na sobrevivência da outra espécie, enquanto 

na competição ocorre uma restrição de elementos como água, luz e nutrientes, 

produzindo efeitos negativos sobre os organismos. Entretanto, é difícil separar estes 

dois fenômenos a campo, pois a alelopatia pode levar a uma diminuição da 

competição, aumentando a oferta de nutrientes, por exemplo, para uma das espécies, 

através da eliminação da outra (RIZZARDI, 2007). 

Embora o fenômeno seja de difícil comprovação nas interações planta-planta, 

quando em campo, devido as inúmeras variáveis relacionadas (clima, solo, tipo e 

quantidade dos metabólitos e sinergia, por exemplo), seu potencial de aplicação na 

agricultura é promissor. Conforme Taiz e Zeiger (1998) e Bortolini e Fortes (2005), 

algumas perdas econômicas em culturas de interesse comercial causadas por plantas 

daninhas ou resíduos de culturas prévias (cobertura morta) podem, em alguns casos, 

ser atribuídas a alelopatia. Assim, estudos têm demonstrado que as culturas que 

produzem compostos alelopáticos reduzem o crescimento, desenvolvimento e 

produção de outras que crescem simultaneamente ou posteriormente nas áreas. 

Além disto, outro aspecto interessante em relação a estas culturas é que os 

aleloquímicos podem apresentar efeito inibitório sobre a mesma cultura, comumente 

chamado de cultura autotóxica (BATISH et al., 2001). A autotoxicidade é uma forma 

específica de alelopatia na qual a planta produz aleloquímicos que prejudicam a 

germinação e/ou o desenvolvimento da própria espécie (CHON, 2004). Jennings e 

Nelson (2002), por exemplo, relataram a autotoxicidade em alfafa (Medicago sativa 

L.), que ocorre quando se tenta semear alfafa sobre uma plantação anterior de alfafa. 

Além disto, existem inúmeros casos em que determinado plantios (ou seus 

restos) são conhecidos por afetar o cultivo de outras culturas, causando prejuízos para 

as práticas agrícolas. Esta situação foi relatada com o uso do bagaço da cana-de-açúcar 

ou de outros restos vegetais, deixados na superfície do solo para evitar a erosão, 

preservar a umidade e/ou aumentar o balanço nutricional, entre outros benefícios. 
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Entretanto, na dependência da próxima cultura, o resultado pode ser a perda de 

produtividade devido a presença e liberação de aleloquímicos (NUNES et al., 2002). 

Devido a esta situação, determinadas práticas agrícolas, como cultivos de cobertura, 

consorciação, policultura e adubação verde, entre outras, devem ser cuidadosamente 

planejadas, evitando-se riscos e se devidamente manejadas, levando a melhoria de 

rendimento (SINGH et al., 2001). 

A liberação das substâncias alelopáticas, no ambiente, pode ser por exsudação, 

lixiviação, decomposição de resíduos vegetais ou volatilização (WITHAKER e FEENY, 

1971; RICE, 1987). Embora qualquer parte da planta possa produzir e/ou armazenar 

metabólitos secundários, a decomposição de resíduos culturais exibe maior influência 

sobre as outras plantas (BATISH et al., 2001), em áreas agrícolas. No ambiente natural, 

é mais complexo a identificação da parte vegetal que libera com maior eficiência os 

aleloquímicos, embora a parte aérea seja normalmente o órgão vegetal mais estudado 

nas pesquisas. 

Por estes motivos, culturas alelopáticas estão sendo utilizadas como uma 

importante ferramenta no manejo das plantas daninhas em programas de manejo 

sustentável. Neste contexto, várias culturas de cobertura e adubos verdes, conhecidas 

como naturalmente alelopáticas, são uma esperança para reduzir o consumo de 

herbicidas, diminuindo a população das espécies indesejadas (BATISH et al., 2001). 

Além disto, o estudo sobre os aleloquímicos produzidos e seu modo de ação podem 

levar a criação de novos produtos, eficazes no controle destas invasoras e menos 

prejudiciais ao ambiente. 

2 SUBSTÂNCIAS ALELOPÁTICAS 

As substâncias químicas responsáveis pelo fenômeno da alelopatia são 

geralmente referidas como aleloquímicos, embora tenham recebido diferentes nomes, 

na dependência do autor estudado. Esses compostos são sintetizados nas plantas 

como metabólitos secundários que parecem não ter qualquer função direta no 
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crescimento e desenvolvimento, sendo utilizados para outras funções. O significado de 

sua síntese parece ser uma interação entre a planta e seu ambiente e talvez sua 

presença represente uma mudança evolutiva através de mutações hereditárias e 

seleção natural (SINGH et al., 2001). 

A produção de aleloquímicos pode ocorrer em qualquer parte do vegetal, sendo 

liberados no ambiente por diferentes órgãos vegetais, como raízes, rizomas, folhas, 

caules, cascas, flores, frutos e sementes. Sua estrutura química é variável e em sua 

maior parte, os compostos produzidos levam a interações tipicamente de caráter 

negativo, sendo raras as positivas (SOLTYS et al., 2013), pois são resultado do 

metabolismo não-nutricional (WEIR et al., 2004; IQBAL e FRY, 2012). Sua concentração 

está relacionada às condições hídricas e nutricionais da planta, sendo que 

normalmente aumenta quando ocorre alguma deficiência e/ou estresse no vegetal. A 

idade do tecido ou da planta também são fatores que interferem na concentração e 

produção de tais substâncias e, quando liberadas em quantidades suficientes, causam 

diferentes efeitos alelopáticos. Normalmente, esta ação está relacionada, por 

exemplo, a inibição da germinação, crescimento e/ou no desenvolvimento de plantas 

já estabelecidas, que ocorre através de vários processos fisiológicos, incluindo 

alterações na fotossíntese, respiração, equilíbrio hídrico e hormonal (FERREIRA; 

AQUILA, 2000; SOLTYS et al., 2013). 

Podem ser citados alguns grupos químicos já identificados com potencial 

alelopático, como os compostos fenólicos e derivados. Nesta classe encontra-se a 

maior parte dos aleloquímicos apontados como tendo atividade, indo desde fenóis 

simples, flavonoides tricetonas, terpenos, benzoquinonas, cumarinas, terpenoides, 

estrigolactonas, ácidos fenólicos, lignina e aminoácidos não proteicos, até taninos de 

estrutura complexa (RICE, 2012; HUSSAIN; REIGOSA, 2011), esteroides, alcaloides, 

quinonas, ácidos orgânicos, aldeídos, ácidos aromáticos e lactonas simples insaturadas 

(NUNES et al., 2002), glicosídeos, ácidos graxos de cadeia longa e, polipeptídios, 

purinas e nucleotídeos (SOUZA FILHO; ALVES, 2002).  



 

95 

Os aleloquímicos podem ser classificados em 10 categorias, de acordo com suas 

diferentes estruturas e propriedades (HUSSAIN; REIGOSA, 2011), sendo que a maioria 

penetra no solo como compostos já ativos de plantas, por exemplo, ácidos fenólicos, 

cianamida, momilactonas e helianuóis. Alguns precisam ser modificados para a forma 

ativa por micro-organismos ou por condições ambientais específicas (pH, umidade, 

temperatura, luz e oxigênio, por exemplo) (SOLTYS et al., 2013). 

O interesse despertado pela alelopatia e a química de produtos naturais 

permitiu o avanço da ciência nesta área, identificando os principais compostos e 

explicando sua função nos sistemas agrícolas e naturais. Apesar de sua grande 

diversidade, algumas classes se destacam (Quadro 1) por sua capacidade de interferir 

no desenvolvimento vegetal de uma maneira mais intensa. 

 

Quadro 1 - Principais classes de metabólitos secundários com potencial alelopático 

Classe de 
Metabólitos 

Estruturas e Efeitos Alelopáticos 

Esteroides e 
terpenóides 

 Lactonas, diterpenos, triterpenos e sesquiterpenos 
possuem uma ampla diversidade de efeitos biológicos, incluindo 
o efeito sobre o crescimento de plantas (PICMAN, 1986). 

Ácidos graxos de 
cadeia longa e 
poliacetilenos 

 Atuam sobre o crescimento das plantas (SANTOS, 2007). 

Compostos fenólicos  

 São considerados potentes inibidores da germinação, 
afetando o crescimento da parte aérea e alongamento das raízes 
(RICE, 2012); 
 Diminuem o alongamento e a elasticidade da parede 
celular e a formação de lignina, contribuindo para a redução das 
raízes (FERRARESE, 2000), além de bloquear a respiração 
mitocondrial (WEIR et al., 2004); 
 Interferem na atividade de fitormônios, formando 
complexos com giberelinas (NUTBEAM; BRIGGS, 1982), exibindo 
ação antagonista com o ácido abscísico (RAY, 1986) ou inibindo 
as AIA-oxidases, aumentando a ação das auxinas (MÉNDEZ;  
MATO, 1997); 
 Segundo Wheller (1975), mesmo pequenas mudanças no 
metabolismo dos fenóis podem interromper processos que são 
essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta. 

Quinonas (quininas, 
benzoquinona e 

 Alteram a produção de ATP (Trifosfato de adenosina) em 
diversas plantas, impedindo o processo respiratório nas 
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antraquinona) mitocôndrias (PUTNAM, 1985). 

Ácido cinâmico e seus 
derivados 

 Pertence ao grupo das auxinas, hormônios vegetais 
responsáveis por regular o crescimento e a diferenciação celular 
(ESPINDOLA et al., 2006). 

Alcaloides 
 Suprimem a germinação e formação de plântulas normais 
(YE et al., 2001; ALVES et al., 2003).  

Taninos 

 Responsáveis por causarem efeitos diretos e indiretos no 
processo de divisão celular, podendo serem liberados em 
condições naturais por serem hidrossolúveis (RICE, 2012; 
FERREIRA; AQUILA 2000); 
 Os taninos condensados e/ou hidrossolúveis inibem o 
processo de nitrificação em diferentes espécies de gramíneas 
(RICE e PANCHOLY, 1973). 

Cumarinas 

 São apontadas como inibidoras da germinação e 
crescimento de plantas (RICE; PANCHOLY, 1973; SOUZA FILHO; 
ALVES, 2000); 
 Possuem a capacidade de bloquear a mitose, diminuir a 
entrada de água, o consumo de oxigênio e a capacidade de 
retenção de eletrólitos no interior da semente (ABENALOVI et al., 
2006). 

Flavonoides e 
derivados 
(glicoflavonoides) 

 Responsáveis por causarem efeitos diretos e indiretos no 
processo de divisão celular, podendo serem liberados em 
condições naturais por serem hidrossolúveis (RICE, 2012; 
FERREIRA; AQUILA, 2000); 
 Apesar de serem conhecidos pela atividade antioxidante, 
podem inibir a germinação e o crescimento de plântulas (RICE, 
2012; PUTNAM; ZANG, 1986), através da alteração da 
permeabilidade da membrana da mitocôndria e do cloroplasto 
(MORELAND; NOVITZY, 1987). 

Saponinas 

 Podem interagir com as membranas celulares, causar 
desequilíbrios hormonais e atuar diretamente no processo 
fotossintético (WEIR et al., 2004); 
 Interferem na germinação de sementes, por atuarem sobre 
a membrana das células, modificando sua permeabilidade 
(SOUZA FILHO; ALVES, 2002). 

Fonte: Rice; Pancholy (1973), Wheller (1975), Nutbeam; Briggs (1982), Putnam (1985), Ray 

(1986), Picman (1986), Putnam; Zang (1986), Méndez; Matos (1997), Moreland; Novitzy 

(1987), Ferrarese (2000), Ferreira; Aquila (2000), Souza Filho; Alves (2000); Ye et al. (2001), 

Alves et al. (2003), Weir et al. (2004), Abenalovi et al. (2006), Espindola et al. (2006), Santos 

(2007), Rice (2012).  

O modo de ação de alguns aleloquímicos é semelhante ao dos herbicidas 

sintéticos, o que tem permitido que fosse considerado seu uso como um bio-herbicida, 
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tornando-se uma nova classe de agrotóxicos no controle de plantas-alvo devido seus 

efeitos fitotóxicos (SOLTYS et al., 2013). A maioria dos aleloquímicos são totais ou, 

parcialmente, solúveis em água, o que os torna mais fáceis de aplicar, sem a 

necessidade de surfactantes adicionais (VYVYAN, 2002; DAYAN et al., 2009a). Sua 

estrutura química tem menor agressividade ao ambiente do que os sintéticos, com 

moléculas mais ricas em oxigênio e nitrogênio e relativamente poucos "átomos 

pesados", um substituto do halogênio, caracterizados pela ausência de anéis "não 

naturais". Essas propriedades diminuem consideravelmente seu acúmulo residual no 

solo, em relação ao sintético e os efeitos deletérios que esta situação causa no 

ambiente (SOLTYS et al., 2013). 

Por outro lado, suas características fitotóxicas possuem um menor tempo de 

vida, resultando em menor duração de sua atividade tóxica. A complexidade da 

estrutura gera mais estereocentros, tornando-os mais reativos e instáveis e portanto, 

a rápida degradação de um dos grupos químicos pode diminuir significativamente a 

bioatividade de todo o composto. Por outro lado, eles também podem se ligar a 

proteínas em pontos diferentes dos herbicidas sintéticos (NIMBAL et al., 1996; DAYAN 

et al., 2009b) e isso oferece a oportunidade de eliminar ervas daninhas já resistentes 

com o mesmo modo de ação dos herbicidas comercializados. 

Os aleloquímicos também são caracterizados pela eliminação de plantas sem a 

alta especificidade alcançada por herbicidas sintéticos. Por outro lado, seus efeitos em 

plantas que recebem o produto são altamente dependentes da dose (BELZ et al., 2005). 

Isso permite a oportunidade de pesquisar compostos que exibam seletividade e 

geralmente as monocotiledôneas são mais resistentes aos aleloquímicos do que as 

dicotiledôneas. Portanto, o uso de um composto como um herbicida potencial é 

possível, mas restrito ao cultivo de safras específicas, infestadas com uma composição 

própria de ervas daninhas (SOLTYS et al., 2013). 

No entanto, o campo do conhecimento sobre os aleloquímicos ainda é pouco 

estudado e conhecido frente a grande diversidade de moléculas com esta 
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característica, o que possibilita novas frentes de pesquisa, pois uma vez que eles são 

tão comuns, a possibilidade de se obter produtos com características tóxicas parece 

ser plenamente viável (ALMEIDA, 1988). Porém, a rota da descoberta é muito mais 

complicada com os aleloquímicos, em contraste com os herbicidas sintéticos, onde, a 

síntese, o bioensaio, a avaliação e a relação quantitativa da estrutura-ativa seguem a 

Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (QSAR), devendo, assim, os aleloquímicos 

serem isolados primeiramente de extratos vegetais (DUKE, 1990). 

A quantidade de metabólitos secundários encontradas nas estruturas vegetais 

é geralmente baixa, em comparação com o volume de compostos que se pode obter 

através da síntese química. Após a extração do metabólito da planta-alvo, é feita a 

purificação e seleção do composto mais relevante e a determinação do seu modo de 

ação. Este composto purificado pode atuar em plantas alvo com maior ou menor 

impacto. Mesmo em situações em que o metabólito é ativo em doses não lucrativas, 

modificações da estrutura química podem torná-lo mais ativo nas plantas-alvo, 

preservando as propriedades desejadas. 

No final do processo, à semelhança dos herbicidas sintéticos, os aleloquímicos 

são submetidos à QSAR. O longo processo de descoberta geralmente é compensado 

por uma trilha de registro mais curta e menos cara (DAYAN et al., 2012). De acordo 

com Bhowmik e Inderjit (2003), é importante destacar que antes que um aleloquímico 

possa se tornar um herbicida, as seguintes condições devem ser realizadas: 

− atividade fitotóxica na faixa entre 10-5 e 10-7 M; 

− estrutura química identificada; 

− modo de ação conhecido nas plantas; 

− tempo de residência no solo; 

− possível influência na ecologia microbiana e plantas não-alvo; 

− possíveis propriedades tóxicas na saúde humana; e 

− lucratividade da produção em escala comercial. 
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Um grande número de limitações não exclui os aleloquímicos como possíveis 

herbicidas. Em particular, eles podem ser alternativas na estratégia de manejo de ervas 

daninhas, pois a bioinformática e a bioquímica apoiam o desenvolvimento destes 

novos compostos (BHOWMIK; INDERJIT, 2003; DAYAN et al., 2009a; DAYAN et al., 

2012). Assim, a alelopatia pode contribuir com a produção menos impactante ao meio, 

através da descoberta de novas moléculas bioativas para o manejo de sistemas 

cultivados e controle de plantas daninhas (RIZZARDI, 2007). 

Entre os aleloquímicos pesquisados, tem havido interesse crescente pelo uso de 

óleos essenciais com potencial bio-herbicida. Alguns já foram comercializados e 

lançados com sucesso na agricultura orgânica, com seu modo de ação sendo o 

rompimento da cutícula que protege a célula, levando a dessecação ou queima dos 

tecidos jovens. Entre estes produtos podem ser citados os bio-herbicidas que 

consistem em óleo essencial de capim-limão (Cymbopogon sp.) ou com 10% de óleo 

de pinho (Pinus sylvestris L.) (DAYAN et al., 2009a), que são uma mistura complexa de 

monoterpenos, sesquiterpenos e fenóis aromáticos, óxidos, éteres, álcoois, ésteres, 

aldeídos e cetonas, com ação fitotóxica (BATISH et al., 2008). É conhecido que os 

terpenóides dos óleos essenciais voláteis apresentam potencial fitotóxico e Batish et 

al. (2008), durante os experimentos de campo, relataram que ervas daninhas, como o 

fedegoso (Cassia occidentalis L.) apresentaram de lesão dependentes da dose, 

indicando o potencial de uso destes compostos. 

As espécies-alvo apresentam diferentes comportamentos, em relação aos 

aleloquímicos, fato relacionado que a tolerância ou resistência aos aleloquímicos é 

mais ou menos específica, com espécies mais sensíveis que outras (FERREIRA; AQUILA, 

2000). Por exemplo, existe uma maior sensibilidade das Solanaceae frente a alguns 

aleloquímicos, conforme já foi relatada por Rizzi et al. (2016), em relação as 

Asteraceae, situação provavelmente associada a processos bioquímicos e fisiológicos 

distintos de grupos taxonômicos diferentes. 
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É discutido por autores como Ferreira (2004) que a taxa final de germinação 

normalmente é menos afetada, com os maiores efeitos sendo observados sobre o vigor 

de germinação e crescimento das plântulas. Porém, na dependência da espécie, os 

efeitos podem ocorrer na germinação, tal como relatado por Oliveira et al. (2013), com 

extratos de Vochysia divergens Pohl e Rizzi et al. (2016), com Vochysia haenkeana 

(Spreng.) Mart., situação relacionada as espécies, aleloquímicos presentes nas 

estruturas vegetais e suas concentrações, além de outros fatores ambientais. 

Essas informações confirmam que a estrutura, propriedades químicas e modo 

de ação em plantas-alvo de vários aleloquímicos já são um pouco conhecidos; 

entretanto, apenas uma pequena parte deles já foi introduzida com sucesso nas 

práticas agrícolas. Isso se deve principalmente às limitações destes compostos como 

agentes de proteção de plantas, mas também a necessidade de extensos experimentos 

de campo. Um aspecto muito importante que permite a introdução da alelopatia no 

manejo natural de ervas daninhas é o conhecimento sobre a biologia das plantas 

doadoras e alvo e quais metabólitos são responsáveis pela interação (MACÍAS et al., 

2007), o que as vezes é muito complexo. 

3 CONCLUSÃO 

O estudo da alelopatia é uma nova área na pesquisa na busca de novos 

compostos para o controle de espécies daninhas, os bio-herbicidas, menos danosos ao 

ambiente por seu menor tempo de permanência no meio devido sua degradação 

rápida, evitando a contaminação ambiental e permitindo a produção de alimentos 

mais saudáveis. Seu potencial de uso ainda é pouco explorado, apesar da diversidade 

de moléculas com potencial para o controle de espécies indesejadas, o que permite 

supor que em futuro próximo, novos bio-herbicidas estarão no mercado, devido suas 

vantagens ambientais. 
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Capítulo 7  

CONCEITOS EM SANIDADE ANIMAL E 

EPIDEMIOLOGIA 
Marcos Barbosa Ferreira1; 
Luiz Carlos Pereira2. 

1 SANIDADE 

Saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o 

qual garante a manutenção das características estruturais e funcionais do organismo 

dentro dos limites normais para sua forma de vida e fase do ciclo vital. Já sanidade é a 

qualidade ou virtude do que é são, ou seja, consiste no conjunto de condições que 

conduzem ao bem estar e à saúde, tendo por sinônimo higiene e salubridade. Deste 

modo, sanidade é o que está dentro da normalidade, estabilidade física e mental 

(HOUAISS, 2009). A saúde animal envolve questões relacionadas à enfermidades dos 

animais, enquanto a saúde pública envolve o controle dos riscos em toda a cadeia 

alimentar assegurando, assim, a oferta de alimentos seguros e bem estar animal 

(BRASIL, 2013). 

Em outro conceito, Astudillo (1990) define que saúde animal é o estado da 

população animal em que esta alcança uma otimização em suas funções em 

concomitância com o ecossistema no qual se desenvolve, respeitando o meio 

ambiente natural, e produzindo máximo benefício sem destruir a base dos recursos de 

que depende a comunidade, atrelada à situação social, econômica e também ao nível 

cultural (DUNLOP e MARBERT, 2004).  Os prejuízos à saúde animal podem ser diretos, 
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de efeito imediato e a curto prazo, ou indiretos, de efeito a médio prazo. Os prejuízos 

diretos estão relacionados com a diminuição, perdas de produção por restrições 

sanitárias e com o aumento da mortalidade. Os danos indiretos referem-se à perda de 

capacidade produtiva, deficiência de desenvolvimento bioeconômico bem como 

diminuição da capacidade reprodutiva (BOWER et al., 2001; THRUSFIELD, 2004; TOMA 

et al., 2004). 

Portanto, a sanidade é o conjunto de ações destinadas a impedir as perdas 

acarretadas à produção pelas doenças de natureza infecciosa, parasitária e nutricional. 

Neste contexto, para assegurar a saúde animal é necessária a existência de serviços 

veterinários bem estruturados, capacitados e aptos para detecção e adoção precoce 

das medidas de controle e erradicação das doenças (SÁ JUNIOR, 2004). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, o serviço 

veterinário é considerado um bem público mundial responsável pela condução da 

política de saúde animal. No Brasil, no entanto, tal serviço compartilha com o setor 

privado as responsabilidades para aplicação das medidas que objetivam a melhoria da 

saúde animal (BRASIL, 2013). Nesse sentido, o Governo Federal Brasileiro confeccionou 

um manual de legislações denominado Programa Nacional de Saúde Animal (PNSA) 

oferecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) onde são 

apresentadas portarias, instruções normativas e serviços que regulamentam os 

programas, na perspectiva da atenção integral à sanidade animal, sendo um 

instrumento orientador das ações do setor de Saúde Animal (BRASIL, 2013). 

Dentre os programas de defesa sanitária, destacam-se o Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa; Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal; Programa Nacional de Controle de 

Raiva dos Herbívoros; Programa Nacional de Prevenção e Controle das Encefalopatias 

Espongiformes Transmissíveis; Programa Nacional de Sanidade Avícola; Programa 

Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos; Programa Nacional de Sanidade dos 

Caprinos e Ovinos; Programa Nacional de Sanidade Apícola; Programa Nacional de 
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Sanidade dos Equídeos; Programa Nacional de Sanidade Suídea; e o Controle de 

Trânsito e Quarentena Animal (BRASIL, 2009). 

2 EPIDEMIOLOGIA 

Epidemiologia é o conjunto de tudo o que se conhece sobre uma enfermidade 

e como esta afeta uma coletividade, mais do que a um indivíduo. Em outras palavras, 

enquanto o médico se ocupa do indivíduo, o epidemiólogo estuda e trabalha com 

coletividades (OPAS/OMS 1964). Assim, a epidemiologia estuda a doença e outros 

eventos relacionados à saúde em populações animais e busca identificar as causas e os 

efeitos destas, investigando as formas pelas quais a infecção é transmitida e mantida. 

Portanto, é fundamental para a prevenção e controle da doença em animais (TOMA et 

al., 2004). 

A tradução literal da palavra “epidemiologia”, baseada em sua raiz grega, epi 

(єπι) = acima, demo (δημο) = povo e logo (λογο)= estudo, ou seja,, “estudo do que está 

acima do povo” ou, mais modernamente, “o estudo da doença nas populações”. 

Tradicionalmente “epidemiologia” se refere ao estudo em populações humanas, e 

“epizootiologia”, do grego zoo (ζωο)= animal, ao estudo de populações animais 

(KARSTAD, 1962; THRUSFIELD, 2004).  Desta maneira, surtos de doença em populações 

humanas são chamadas “epidemias” e, em animais, epizootias, ao passo que e em 

populações aviárias são denominadas “eporníticas”, do grego ornito (ορυιθ) = pássaro 

(MONTGOMERY et al., 1979). 

A epidemiologia visa cinco objetivos primordiais: determinação da origem da 

doença de causa conhecida; investigação e controle de doença de causa desconhecida 

ou pouco compreendida; aquisição de informações da ecologia e da história natural da 

doença; planejamento e monitoramento de programa de controle da doença; além da 

avaliação econômica dos efeitos da doença e dos custos benefícios das campanhas 

alternativas de controle (TOMA et al., 2004; THRUSFIELD, 2004). 
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2.1 Investigação e controle de doenças de causa desconhecida ou pouco 

compreendida 

Muitas das doenças de causa conhecida podem ser diagnosticadas de forma 

precisa pelos sinais exibidos pelos animais afetados, por testes laboratoriais 

apropriados e por outros procedimentos clínicos, tais como exames radiológicos 

(TOMA et al., 2004). 

Em muitas circunstâncias, o controle de doença se baseia em observações 

epidemiológicas antes da causa da doença ser identificada. A pleuropneumonia 

contagiosa bovina foi erradicada dos Estados Unidos pela observação da característica 

infecciosa da doença, antes que o seu agente etiológico, Mycoplasma mycoide, tivesse 

sido isolado (SCHWABE, 1984). Da mesma forma, a observação clássica de Edward 

Jenner da ação protetora da varíola bovina contra a varíola humana, no século XVIII, 

anterior à descoberta do poxvírus forneceu a base que permitiu a erradicação mundial 

da varíola (THRUSFIELD, 2004). 

Mais recentemente, estudos epidemiológicos na Grã-Bretanha sugeriram que a 

encefalopatia espongiforme bovina (BSE), doença neurológica dos ovinos conhecida 

como scrapie, tivesse ocorrido em decorrência ao consumo de alimentos contendo 

carne e farinha de ossos contaminados (WILESMITH et al., 1988). Isso foi suficiente 

para a introdução de uma legislação proibindo o fornecimento de alimentos contendo 

proteína para ruminantes, antes mesmo do agente etiológico ter sido identificado. O 

agente etiológico causador da BSE já foi identificado como sendo um príon, um agente 

infeccioso formado por proteínas que se acumulam no tecido nervoso, formando o que 

são conhecidas como placas amiloides causadoras de rompimento no tecido nervoso 

neuronal (ROBBINS et al., 1999; HUSSEIN; AL-MUFARREJ, 2004). 

2.2. Aquisição de informações da ecologia e da história natural da doença 

Um animal que é infectado com um agente infeccioso é hospedeiro deste 

agente. Hospedeiros e agentes existem em comunidades que incluem outros 
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organismos que vivem em determinados meio ambientes. Assim, o agregado de todos 

os fatos relacionados com animais e plantas forma sua história natural. As 

comunidades inter-relacionadas e seus ambientes são denominados ecossistemas, e o 

estudo dos ecossistemas é denominado ecologia (THRUSFIELD, 2004). 

Uma boa compreensão da história natural dos agentes infecciosos é possível 

somente quando esses são estudados no contexto dos ecossistemas de seus 

hospedeiros. Similarmente, um melhor conhecimento de doenças não infecciosas 

pode ser obtido pelo estudo dos ecossistemas em associação com características físicas 

com as quais os animais afetados estão relacionados. A estrutura geológica de um 

ecossistema, por exemplo, pode afetar a composição mineral das plantas e, portanto, 

determinar a ocorrência de deficiências e excessos de minerais nos animais (TOMA et 

al., 2004). 

Deste modo, o meio ambiente de um ecossistema afeta a sobrevivência de 

agentes infecciosos e seus hospedeiros.  Como exemplo, a infecção com o helminto 

fascíola hepática, é um sério problema em áreas com má drenagem de águas, pois os 

parasitas passam parte do seu ciclo de vida em um caramujo que necessita de um 

ambiente úmido. O clima do ecossistema também é importante porque restringe a 

distribuição geográfica dos agentes infecciosos que são transmitidos por artrópodes 

ao limitar a distribuição desses. Por exemplo, a mosca Tsé-tsé, que transmite a 

tripanossomíase, é restrita às regiões úmidas da África (FORD, 1971).  

Doenças infecciosas que são transmitidas por insetos, carrapatos e outros 

artrópodes, por meio dos quais se mantém na vida selvagem, apresentam relações 

ecológicas complexas, constituindo-se em problemas de difícil controle. Estudos 

epidemiológicos abrangentes dessas doenças auxiliaram, portanto, a esclarecer seus 

ciclos de vida e estabelecer os métodos adequados para controle (PEREIRA GOMES, 

2005). 
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2.3. Planejamento e monitoramento de programas de controle de doenças 

A instituição de programas de controle ou erradicação de uma doença em uma 

população animal deve ser baseada no conhecimento do nível de ocorrência da 

referida doença nessa população, assim como nos fatores associados à sua ocorrência, 

nas estruturas necessárias para seu controle e no custo-benefício envolvido na ação. 

Essas informações são igualmente importantes para um programa de controle de 

mastite a ser instituído em uma única propriedade, por exemplo, bem como para o 

estabelecimento de um programa de erradicação de brucelose em âmbito nacional, 

envolvendo todas as propriedades do país (PEREIRA GOMES, 2005). 

As técnicas epidemiológicas utilizadas incluem a coleta de dados sobre a doença 

nas populações (monitoramento e vigilância) com intuito de determinar se as diversas 

estratégias estão sendo eficazes. A vigilância também é necessária para avaliar se a 

ocorrência da doença está sendo afetada por novos fatores (THRUSFIELD, 2004; 

PEREIRA GOMES, 2005; MEDRONHO et al., 2009). 

2.4. Avaliação econômica dos efeitos da doença e de seu controle 

O custo do controle de uma doença em uma indústria de criação animal 

necessita ser confrontado com a perda econômica atribuível à doença. Portanto, é 

necessária uma análise econômica. Essa é uma parte essencial dos programas mais 

modernos de saúde animal. Apesar de ser econômico diminuir a alta ocorrência de 

uma doença em um rebanho, às vezes é antieconômico reduzir ainda mais o nível de 

uma doença que já tem baixo nível de ocorrência (TOMA et al., 2004). Por exemplo, se 

15% das vacas em um rebanho estão afetadas por mastite, a produtividade será 

severamente afetada e um programa de controle deve ser estabelecido para reduzir o 

prejuízo econômico. Por outro lado, se menos de 1% do rebanho estiver afetado, o 

custo de uma redução para níveis menores poderá não representar um suficiente 

aumento na produtividade que justifique e pague o gasto pelo programa de controle. 
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Assim como, os veterinários do governo não podem cumprir suas obrigações de rotina 

sem ter referência sobre as doenças de ocorrência nacional (THRUSFIELD, 2004). 

3 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Trata-se do conjunto de atividades que proporcionam informação indispensável 

para conhecer, detectar ou prever qualquer mudança que possa ocorrer nos fatores 

condicionantes do processo saúde/doença, com a finalidade de recomendar, 

oportunamente, as medidas indicadas que levem à prevenção e controle das doenças. 

Ou seja, a vigilância epidemiológica gera e obtêm informações que servem de base 

para elaboração de recomendações, avaliação de medidas de controle, e realização de 

planejamento (THRUSFIELD, 2004; MEDRONHO et al., 2009). 

3.1. Atividades para vigilância – quem faz o quê? 

A colheita de dados (demográficos, sociais, morbidade, mortalidade e 

produção), assim como os mecanismos para obtenção dos referidos dados 

(notificação, registros, rumores, inquéritos epidemiológico, enquetes e monitorias de 

rotina) são desempenhados pela Unidade Veterinária Local (U.V.L.) e pelo Supervisor 

Técnico Regional (S.T.R.). Enquanto o processamento dos dados coletados, a análise e 

interpretação dos dados processados, a recomendação das medidas de controle 

apropriadas, a avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, e a divulgação 

de informações pertinentes, são incumbências da área de epidemiologia. Já a 

promoção das ações de controle, ficam a encargo das demais áreas (TOMA et al., 

2004). 

3.1.1. Colheita de dados e informações 

O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da 

disponibilidade de informações que servem como subsídio para o desencadeamento 

de ações. A qualidade da informação, por sua vez, depende da adequada coleta de 
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dados, que são gerados no local onde ocorre o evento sanitário. É também nesse nível 

que os dados devem ser, primeiramente, tratados e estruturados, para se constituírem 

em um poderoso instrumento. Além disso, a informação deve permitir o 

estabelecimento de um processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e 

aprimoramento das ações (MEDRONHO et al., 2009). 

A coleta de dados ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de saúde, 

sendo que, a força e o valor da informação, que consiste no dado analisado, dependem 

da qualidade e fidedignidade com que o mesmo é gerado. Para isso, é necessário que 

as pessoas responsáveis pela coleta estejam bem preparadas para diagnosticar 

corretamente os casos, assim como, para realizar uma boa investigação 

epidemiológica, com anotações claras, confiáveis e facilmente assimiláveis. Outro 

aspecto se refere à quantidade do dado gerado, ou seja, sua representatividade em 

função do problema existente (THRUSFIELD, 2004). 

A passagem dos dados pelos diversos níveis deverá ser suficientemente rápida 

para o desencadeamento de ações, particularmente quando for necessário o 

desenvolvimento dessas por um outro nível, visando a adoção das medidas em 

momento oportuno. É importante salientar que o fluxo, a periodicidade e o tipo de 

dado que interessa ao sistema de vigilância estão relacionados às características de 

cada doença ou agravo (PEREIRA GOMES, 2005). 

4 TIPOS DE DADOS 

Os dados e informações que alimentam o Sistema de Vigilância Epidemiológica 

são os seguintes: 

4.1 Dados Demográficos e Ambientais 

Permitem quantificar a população e, envolvem basicamente, o número de 

animais, características de sua distribuição, condições sanitárias, climáticas, ecológicas 
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e sistema de produção. Ex.: Densidade Bovina por área de Pastagem (THRUSFIELD, 

2004; PEREIRA GOMES, 2005). 

4.2 Dados de Morbidade 

Podem ser obtidos por meio da notificação de casos e surtos (vigilância passiva), 

da produção de cooperativas e integrações, de clínicas, da investigação 

epidemiológica, e da busca ativa (vigilância ativa) de casos, estudos amostrais, 

inquéritos, entre outras formas. Ex.: Coeficiente de Prevalência, Coeficiente de 

Incidência (PEREIRA GOMES, 2005; MEDRONHO et al., 2009). 

Indicadores de Morbidade: A morbidade é frequentemente estudada segundo 

quatro indicadores básicos: incidência, prevalência, taxa de ataque e distribuição 

proporcional (THRUSFIELD, 2004). 

A incidência de uma doença, em um determinado local e período, é o número 

de casos novos da doença que iniciou no mesmo local e período. Traz a ideia de 

intensidade com que uma doença ocorre numa população, mede a frequência ou 

probabilidade de ocorrência de casos novos de doença na população. Alta incidência 

significa alto risco coletivo de adoecer (TOMA et al., 2004). 

���������	� �� �����ê��� 

=
nº de casos novos de determinada doença em um dado local e período x 10 n

População do mesmo local e período
 

 
A prevalência consiste no predomínio de determinado caso. Indica qualidade do 

que prevalece e, implica em um acontecimento que permanece num momento 

considerado. Portanto, a prevalência é o número total de casos de uma doença, 

existentes num determinado local e período. 
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=
nº de casos existentes (novos +  ant. ) em dado local/momento/período x10n

População do mesmo local e período
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O coeficiente de prevalência, acima exposto, é mais utilizado para doenças 

crônicas de longa duração. 

4.3 Dados de Mortalidade 

São obtidos por meio de declarações de óbitos. Mesmo considerando o sub-

registro, que é significativo em algumas regiões, a necessidade do correto 

preenchimento das declarações assume importância capital como indicador de saúde. 

Ex.: Taxa de Mortalidade de Leitões do nascimento até a desmama. 

/0 �� 1�'	)���� 2�') =
Número total de óbitos, no período x 1.000 − 9 ± √9< − 4>?

@ABCD>çãA EAE>D F> GHE>IH IA BHJíAIA
 

 

5 NOTIFICAÇÃO DE SURTOS OU EPIDEMIAS 

A detecção precoce de surtos e epidemias ocorre quando o sistema de vigilância 

epidemiológica local está bem estruturado, com acompanhamento constante da 

situação geral de saúde, da ocorrência de oito casos de cada doença e agravo sujeito à 

notificação. Essa prática possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do 

número de casos de uma patologia, ou de introdução de outras doenças não incidentes 

no local com consequente diagnóstico de uma situação epidêmica inicial, essencial 

para a adoção imediata das medidas de controle. Estes fatos devem ser notificados aos 

níveis superiores, Supervisor Técnico Regional e à Área de Epidemiologia, para que 

sejam alertadas as áreas vizinhas e/ou para solicitar colaboração (PEREIRA GOMES, 

2005). 

5.1 Notificação de Enfermidades Exóticas e ou em Erradicação 

O serviço oficial deve estar preparado para identificar a ocorrência, em grupos 

populacionais, de sinais que indiquem a atividade de alguma doença ou agravo de 

causa conhecida, ou do comportamento não usual de uma doença definida. 
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6 FONTES DE DADOS 

A informação para a vigilância epidemiológica se destina à tomada de decisões. 

Este princípio deve reger as relações entre os responsáveis pela vigilância e as diversas 

fontes que podem ser utilizadas para o fornecimento de dados (MEDRONHO et al., 

2009). As principais fontes de dados são: 

6.1  Notificação 

É a principal fonte a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o 

processo informação/decisão/ação. A listagem nacional das doenças de notificação, 

vigente no país está restrita à alguns agravos e doenças de interesse sanitário e 

econômico para o país, os quais integram a lista da OIE. Entretanto, estados e 

municípios podem incluir novas patologias, desde que se defina com clareza o motivo 

e objetivo da notificação, os instrumentos e fluxo que a informação vai seguir, e as 

ações que devem ser postas em prática de acordo com  as análises realizadas. Entende-

se que somente dados com utilização prática devem ser coletados para que os serviços 

de formulários não sejam sobrecarregados com informações desnecessárias para o 

aperfeiçoamento das atividades de saúde (THRUSFIELD, 2004; MEDRONHO et al., 

2009). 

A seleção da relação de doenças tem obedecido aos seguintes critérios: 

• Que estejam sujeitas ao Regulamento Sanitário Internacional; 

• Que tenham potencial zoonótico; 

• Que possam ser controladas por medidas regulares de prevenção e controle 

(vulnerabilidade); 

• Que tenham alta incidência e/ou prevalência (magnitude) e que estejam 

promovendo grandes prejuízos à produção; 

• Que possam ter importantes repercussões sociais e econômicas (transcendências). 

Mesmo sendo compulsória, o que significa ser dever de todo cidadão notificar 

a ocorrência de qualquer suspeita de doença que esteja na relação de notificação 
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compulsória, esta é uma obrigação inerente à profissão do Médico Veterinário 

(THRUSFIELD, 2004). A notificação é habitualmente realizada de modo precário, pelo 

desconhecimento de sua importância, descrédito nos serviços de saúde animal, falta 

de acompanhamento e supervisão da rede de serviços e, pela falta de retorno dos 

dados coletados e das ações que foram geradas pela análise (TOMA et al. 2004). Neste 

sentido, é fundamental que trabalhos de sensibilização dos profissionais e das 

comunidades sejam sistematicamente realizados, visando à melhoria da obtenção dos 

dados, no que diz respeito à sua quantidade e qualidade, fortalecendo e ampliando a 

rede de notificação, pois, idealmente, o sistema deve cobrir toda a população. Desta 

forma, considera-se que todas as unidades de saúde animal assim como todos os 

profissionais de saúde e mesmo a população em geral devem compor a rede de 

notificação pública, privada e filantrópica (MEDRONHO et al., 2009). 

6.2 Investigação Epidemiológica 

Procedimento que não só complementa as informações da notificação sobre a 

fonte de infecção, mecanismos de transmissão, dentre outras, como também pode 

possibilitar a descoberta de novos casos que não foram notificados. Deve sempre ser 

feita pelo Médico Veterinário que atende o município da propriedade investigada. 

Como exemplo, a investigação epidemiológica na propriedade de onde saíram os 

animais com carcaças condenadas, buscando novos casos ou explicação para as 

condenações, além de orientação para solução dos problemas sanitários encontrados 

(PEREIRA GOMES, 2005; MEDRONHO et al., 2009). 

6.3 Estudos Epidemiológicos 

Várias são as fontes que podem fornecer dados quando se deseja analisar a 

ocorrência de um fenômeno do ponto de vista epidemiológico. Os registros de dados 

e as investigações epidemiológicas se constituem em fontes regulares de coleta. No 

entanto, sempre que as condições exigirem, é necessário recorrer diretamente à 

população ou aos serviços em determinado momento ou período, para obter dados 
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adicionais ou mais representativos. Esses dados podem ser obtidos por meio de 

inquérito, investigação ou levantamento epidemiológico, sempre orientados e 

elaborados pela Área de Epidemiologia e, geralmente, administrados por um 

supervisor técnico do órgão regional (THRUSFIELD, 2004; MEDRONHO et al., 2009). 

6.4 Levantamento Epidemiológico 

É um estudo realizado com base nos dados existentes nos registros dos serviços 

de saúde animal ou de outras instituições. Não é um estudo amostral e se destina a 

coletar dados para complementar as informações já existentes. A recuperação de 

séries históricas, para análise de tendências, e a busca ativa de casos, para aferir a 

eficiência do sistema de notificação, são exemplos de levantamentos epidemiológicos 

(THRUSFIELD, 2004; PEREIRA GOMES, 2005; MEDRONHO et al., 2009). 

6.5 Imprensa e população 

Muitas vezes, informações oriundas da população e da imprensa são fontes 

eficientes de dados, devendo sempre ser consideradas, desde que pertinentes para 

confirmação ou descarte de casos. Quando a vigilância de uma área não está 

organizada ou é ineficiente, o primeiro alerta da ocorrência de um agravo, 

principalmente quando se trata de uma epidemia, pode ser a imprensa ou a 

comunidade. A organização de boletins que contenham informações oriundas de 

jornais e de outros meios de comunicação e seu envio aos dirigentes com poder de 

decisão, são importantes auxiliares da vigilância epidemiológica, no sentido de que se 

defina o aporte de recursos necessários à investigação e controle dos eventos 

sanitários (THRUSFIELD, 2004; MEDRONHO et al., 2009). 

6.6 Avaliação da produção 

Ao se visitar uma propriedade onde se realiza o acompanhamento da produção 

por meio de registros (fichas, arquivos de computador); deve-se atentar aos 
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indicadores de produção e de morbimortalidade para que, se possível, sejam 

detectados precocemente eventuais agravos que estejam ocorrendo de forma 

inaparente. Somente quando tomamos nota e comparamos valores médios de 

produção, mortalidade, conversão alimentar, entre outros, é que detectamos possíveis 

enfermidades, muitas vezes, imperceptíveis aos olhos do tratador ou do criador e que 

possam estar atrapalhando a produção (MEDRONHO et al., 2009). 

6.7 Diagnóstico de casos 

A confiabilidade do sistema de notificação depende, em grande parte, da 

capacidade dos serviços locais de saúde, que são responsáveis pelo atendimento dos 

casos, diagnosticarem corretamente as doenças. Para isso, os profissionais deverão 

estar tecnicamente capacitados e dispor de recursos complementares para a 

confirmação da suspeita clínica. Diagnósticos (laboratorial e epidemiológico) e 

tratamentos feitos correta e oportunamente asseguram a credibilidade dos serviços 

junto à população, contribuindo para a eficiência do sistema de vigilância (PEREIRA 

GOMES, 2005). 

6.8 Investigação epidemiológica de casos 

A investigação epidemiológica é o método de trabalho utilizado com muita 

frequência em casos de doenças transmissíveis, mas que se aplica a outros grupos de 

agravos. Consiste em um estudo de campo realizado a partir de casos (clinicamente 

declarados ou suspeitos) e de portadores. Tem como objetivo avaliar a ocorrência, do 

ponto de vista de suas implicações, para a saúde coletiva. Sempre que possível, deve 

conduzir à confirmação do diagnóstico, à determinação das características 

epidemiológicas da doença, à identificação das causas do fenômeno e à orientação 

sobre as medidas de controle adequadas. É utilizada na ocorrência de casos isolados e 

também em epidemias (MEDRONHO et al., 2009). 
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6.9 Roteiro de investigação 

Todo novo caso de doença transmissível é um problema epidemiológico não 

resolvido e, de algum modo, relacionado à saúde de outros indivíduos da comunidade. 

Isso significa que, diante da ocorrência de casos ou óbitos por causa inserida no sistema 

de vigilância ou de agravo inusitado, a equipe ou profissional responsável pela 

vigilância deve estudar o caso, investigando e estabelecendo o significado real do 

mesmo para a população e área em que este foi encontrado (THRUSFIELD, 2004; 

BRASIL, 2013).  

 

Neste contexto, várias indagações devem ser realizadas, como: 

1) De quem foi contraída a infecção? (fonte de contágio) 

2) Qual a via de disseminação da infecção e fonte de infecção ao doente? 

3) Que outros animais e rebanhos podem ter sido infectados pela mesma fonte 
de contágio? 

4) Quais animais a quem o caso inicial pode haver transmitido a doença? 

5) Qual(is) a(as) faixa(as) etária(s) acometida(s) pela enfermidade? 

6) Qual a raça e o sexo dos animais enfermos? 

7) A quem o caso ainda pode transmitir a doença? Como evitá-lo? 

8) Quando foi o início do foco? 

9) Onde? Em quais regiões a enfermidade pode ter se espalhado? 

10) Porque ela surgiu neste período? Ela se repete periodicamente? Quando? Em 
quais condições? 

11) Existe transmissor intermediário para a enfermidade? Portador sadio? 

12) Foi usada vacina para a enfermidade em questão?  

13) Como foi aplicada? Ela é apropriada para o caso? 
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7 CONCLUSÃO 

A sanidade animal não deve ser vista isoladamente da sanidade e bem-estar do 

ser humano uma vez que os animais, além de interagirem no mesmo ambiente, seja 

silvestre ou no âmbito doméstico, proveem o homem com produtos básicos como 

alimentos e vestuário, sem esquecer-se da relação afetiva no caso dos animais de 

companhia. 

Portanto, pode-se notar que o desequilíbrio sanitário na esfera animal 

acarretará desequilíbrio na esfera humana que também é formada por animais, 

considerados superiores numa escala hierárquica. Esse desequilíbrio é, no sentido mais 

amplo da palavra, conhecido como doença, seja em um único indivíduo, numa 

população ou diferentes populações. Assim, a disseminação de determinada 

enfermidade irá influenciar, finalmente, no equilíbrio econômico, proporcional ao 

tamanho dessa disseminação. Percebe-se que equilíbrio seja a palavra de ordem na 

interação homem-ambiente visada pelas ações epidemiológicas. 
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Capítulo 8  

A VALIAÇÃO DE VACAS DA RAÇA NELORE ( Bos taurus indicus) 

COMO RECEPTORAS EM PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE 

EMBRIÕES EM TEMPO FIXO (TETF) 
 

Ana Paula Azambuja-Matos1; 
Olímpio Crisóstomo Ribeiro2,5; 
Charles Ferreira Martins3; 
Fernando Paim Costa4; 

Marcos Barbosa-Ferreira5. 

1 INTRODUÇÃO 

A transferência de embriões (TE) apresenta interesse científico por permitir 

analisar mais profundamente os parâmetros fisiológicos, bioquímicos, genéticos e 

imunológicos da reprodução, favorecendo o estudo embrionário, antes e depois da 

implantação, e as interações do meio com o genótipo. No plano prático, conduz à 

utilização máxima de animais reprodutores de qualidade, além de pressionar 

positivamente a seleção genética de receptoras (DERIVAUX, 1980). 

O número de TE realizadas cresce a cada ano. Somente no período entre 2003 

e 2007 o número de embriões transferidos no Brasil ultrapassou os 260 mil (SBTE, 

2009). Paralelamente, esse evento tem alimentado um comércio em franca expansão, 

que visa o fornecimento de vacas receptoras. Neste contexto, existem centrais de 
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3 Departamento de Clínica Veterinária - Faculdade de Veterinária - Universidade Federal de Pelotas. 
4 Pesquisador Embrapa Gado de Corte/ Professor do curso de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, 
da Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande – MS; 
5 Professor do curso de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, da Universidade Anhanguera-Uniderp, 
Campo Grande-MS; 
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receptoras que preparam e avaliam constantemente fêmeas aptas ao processo, 

garantindo maior segurança para realização da TE. 

Uma TE bem sucedida depende do êxito nas diversas etapas que compõem 

esse processo, isto é, superovulação, detecção de cio da doadora e das receptoras, 

inseminação da doadora ou coleta de oócitos, recuperação de embriões, estoque in 

vitro de embriões por curto prazo, transferência dos embriões, manejo apropriado das 

receptoras ao longo da gestação e manutenção da progênie saudável até que ela seja 

utilizada ou comercializada. Caso uma dessas etapas seja feita inadequadamente, todo 

o processo pode falhar (HAFEZ, 2004). 

As receptoras constituem parte fundamental de um programa de TE, porque 

precisam conceber e levar a gestação a termo. A aquisição destas vacas é de custo 

elevado, a manutenção é dispendiosa e o estado de saúde é importante para o êxito 

do procedimento (GONÇALVES, 2002). Este mesmo autor sugere que o ideal é que as 

fêmeas utilizadas como receptoras sejam da mesma propriedade, pelo fato de se 

conhecer o histórico reprodutivo individual e de transmitir imunidade às viroses, 

bacterioses e parasitoses locais para os recém nascidos. 

A dificuldade de encontrar receptoras cruzadas de qualidade é grande, e elas podem 

custar, em média entre 18 e 20 arrobas de boi (aproximadamente R$1.224,00 a R$1.360,00 – 

para o preço da arroba de R$68,00, vigente em 10/12/2009 em Mato Grosso do Sul), enquanto 

que para a nelore o custo é o mesmo de uma vaca de cria comercial (entre R$850,00 a 

R$900,00; cotação do dia 10/12/2009 em MS). 

No caso de receptoras fornecidas por uma central, esse valor para a receptora 

cruzada é pago pelo produtor após prenhez confirmada. Caso o diagnóstico de prenhez não 

se confirme, a vaca é devolvida ao fornecedor. Ou seja, o valor agregado é devido ao embrião. 

Por outro lado, as receptoras nelore que não responderem positivamente à TETF podem ser 

reaproveitadas para outros fins, considerando-se que sejam pertencentes ao plantel da 

propriedade.  

Portanto, a possibilidade de utilizar vacas de cria nelore como receptoras em um 

processo específico como a TE é uma alternativa para maximizar a eficiência reprodutiva da 

propriedade com menores custos, principalmente naquelas que desenvolvem tanto a 
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pecuária de corte como a de gado de elite. Este fator aumentaria a seleção positiva no plantel 

de fêmeas nelore do rebanho, pois a produção destas seria orientada não somente para a 

estação de monta com touros, inseminação artificial (IA) ou inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF), mas também para TE e/ou TETF, ficando o produtor isento da necessidade de 

aquisição de vacas exclusivas para tal finalidade. 

Finalmente, buscou-se dar uma contribuição ao estado da arte em relação à 

viabilidade do uso das vacas nelore, dado que a Associação Brasileira dos Criadores de 

Zebu (ABCZ) estabeleceu como exigência a utilização de receptoras com 100% de 

genética zebuína a partir do ano de 2014, para procedimentos de TE e FIV para 

embriões das raças Brahman, Cangaian, Indubrasil, Nelore e Sindi. Podem ser usadas 

as seguintes categorias: fêmeas PO (puro por origem) com RGN (registro genealógico 

de nascimento) de qualquer raça zebuína; fêmeas LA (livro aberto) com RGD (registro 

genealógico definitivo) de fundação ou RGN de qualquer raça zebuína; fêmeas CCG 

(cruzamento sob controle genealógico), que tenham 100% de genética zebuína; e 

fêmeas cruzadas, sem controle, mas classificadas como 100% zebuínas (SRGRZ, 2009). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar, com base em parâmetros 

reprodutivos, produtivos e econômicos, a viabilidade de vacas da raça nelore como 

receptoras em programas de TETF. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos foram realizados em fazenda que possui rebanho comercial 

e elite, localizada na região sul de Mato Grosso do Sul, no período entre setembro de 

2008 a dezembro de 2009. 

Foram utilizadas 69 vacas multíparas, solteiras, com histórico de no mínimo 

duas parições, com peso médio de 468 kg, conferindo um escore corporal de médio a 

ideal, ou seja entre 3 a 3,5, considerando escala de 1 a 5 (MACHADO et al., 2008). 

Realizou-se exame ginecológico com auxílio de ultra-sonografia para 

observação de possíveis alterações que inviabilizassem o uso dos animais no 

experimento. Todas as vacas foram avaliadas quanto à sanidade reprodutiva para 
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brucelose (antígeno acidificado tamponado - ATT) e tuberculose (teste padrão de 

tuberculina na prega caudal), individualmente, e para leptospirose (prova de soro 

aglutinação microscópica) por amostragem aleatória (14,49%, correspondente a 10 

animais). 

O lote das receptoras, no início da sua seleção, em setembro de 2008, 

permaneceu em um piquete de 135 ha de Brachiaria decumbens. Após a TETF, as vacas 

prenhes foram removidas para um piquete com 35 ha de Brachiaria brizantha e 

Panicum maximum, com acesso livre a cochos com sal mineralizado (90g de fósforo), 

com consumo médio entre 90-100g/vaca/dia, e água ad libitum. 

Em uma propriedade situada no Estado de São Paulo foi realizada a coleta de 

oócitos das doadoras, que não foram submetidas a nenhum protocolo hormonal 

anterior. A coleta dos oócitos foi realizada por aspiração folicular com o auxílio de 

ultrassonografia, no dia 02/12/2008. 

A fertilização in vitro (FIV) foi realizada em laboratório terceirizado. A TE ocorreu 

no dia 10/12/2008 pelo mesmo profissional responsável pela avaliação 

ultrassonográfica do aparelho reprodutivo das fêmeas receptoras, com embriões a 

fresco. O protocolo empregado é ilustrado pela Figura 1. 

 

Figura 1 - Esquema do protocolo de indução hormonal utilizado para a sincronização 

das receptoras avaliadas. 

 
 

 
  

  

DIA 0 DIA 8 DIA 17 
Fonte: Os autores.  

Implante P4 + 2ml Benzoato de 
Estradiol 

2ml Cloprostenol + 1,1ml Benzoato de 
estradiol 

1,8ml ECG + Retirada do Implante P4  
TETF 
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Os passos que compuseram o protocolo são detalhados como segue: 

Dia 0 (24/11/2008) – Implante de Progesterona (P4) intravaginal (CIDR® Pfizer 

Saúde Animal) de 2º uso e aplicação intramuscular profunda (IMP) de 2 ml de benzoato 

de estradiol (Estrogin® Farmavet); 

Dia 8 (02/12/2008) – Durante o manejo do dia 8, além da retirada do implante 

de P4(CIDR® Pfizer Saúde Animal), foi aplicado pela via IMP 2 ml de cloprostenol sódico 

(Sincrocio® Ouro Fino Saúde Animal LTDA), 1,1 ml de benzoato de estradiol IMP 

(Estrogin® Farmavet) e 1,8 ml de gonadotrofina coriônica equina IMP (Novormon® 

Intervet Schering-Plough)  

Dia 17 (10/12/2008) – Realização do procedimento de TE. Foram utilizados 

embriões de 13 acasalamentos distintos, repetindo-se algumas combinações. 

As receptoras, responsivas ao tratamento, ou seja, com corpo lúteo (CL) 

presente, detectado através de palpação retal, foram inovuladas pelo método 

transcervical com embriões a fresco produzidos in vitro. O diagnóstico de gestação foi 

realizado em 09/01/2009, aos 28 dias de gestação, por ultrassonografia transretal. 

A taxa de aproveitamento foi estabelecida pelo número de receptoras 

consideradas aptas para inovulação em relação a todas tratadas com o protocolo para 

TETF. A taxa de concepção foi obtida a partir da relação entre as receptoras gestantes 

e as receptoras inovuladas. A taxa de prenhez é o número de vacas prenhes em relação 

ao número de fêmeas tratadas. Os valores para taxa de perda embrionária foram 

calculados como a quantidade de receptoras que não desenvolveram a gestação a 

termo em relação às fêmeas gestantes. A taxa de nascimento é o número de animais 

nascidos multiplicado por 100, dividido pelo número de receptoras prenhes. 

Os parâmetros pesquisados foram arranjados em tabelas de contingência e, 

posteriormente, submetidos à análise pelo teste de Qui-quadrado, uma via, a 5% de 

probabilidade de erro (GOMES, 1985). 
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Como a tomada de decisão do produtor é condicionada pelos resultados 

econômicos, buscou-se fornecer algum indicador que possibilitasse comparar vacas 

nelore e vacas cruzadas, como receptoras. Para tanto foi utilizado o princípio da 

orçamentação parcial (HOFFMANN et al., 1984), considerando um rebanho de 120 

receptoras e preços de dezembro de 2009. Os seguintes pressupostos foram 

estabelecidos: o custo do processo de FIV/TETF é o mesmo para vacas nelore ou 

cruzadas, exceto pelo valor das receptoras; os benefícios correspondem às diferenças 

no custo do capital imobilizado em vacas e no valor dos bezerros obtidos; a qualidade 

e o valor unitário dos bezerros são equivalentes para as duas alternativas. 

A redução no custo do capital imobilizado em vacas, obtido com as vacas 

nelore, foi calculado para uma taxa de juros real de 10% ao ano, aplicada sobre a 

diferença entre o valor investido nos dois tipos de receptoras. 

Os dados encontrados no presente trabalho foram comparados com o histórico 

de TETF da propriedade realizados com receptoras cruzadas, considerando o período 

de dezembro de 2008 a dezembro de 2009. Os dados também foram comparados com 

os resultados da literatura para receptoras cruzadas e nelore. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentaram corpo lúteo responsivo ao tratamento hormonal 95% das 

receptoras, ou seja, 66 vacas. Portanto, 66 fêmeas nelore foram submetidas à TE 

(inovuladas). As taxas de aproveitamento em protocolos de TETF estão em torno de 

70% (SPELL et al., 2001; BARUSELLI et al., 2000; TRIBULO et al., 2000), portanto as taxas 

observadas no presente trabalho foram maiores que as constantes na literatura 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Resultado dos parâmetros avaliados nas vacas nelore 

submetidas à TETF 

Parâmetros Receptoras Nelore 

Quantidade de vacas 69 
Peso médio das vacas (kg) 468 
Peso médio dos bezerros ao nascer (kg) 35,68 
Peso médio dos bezerros aos 60 dias (kg) 99 

Índices zootécnicos % n 

Taxa de aproveitamento 95,00 66 

Taxa de concepção 40,90 27 

Taxa de prenhez 39,13 27 

Taxa de perda embrionária 18,51 5 

Taxa de nascimentos 81,48 22 
Fonte: Os autores. 

O índice de concepção tem grande amplitude de variação, dependente do 

protocolo utilizado e do estado fisiológico da receptora, como vaca com bezerro ao pé, 

por exemplo, variando desde 35% a 82,1% (BARUSELLI et al., 2000; MARQUES et al., 

2004; REIS, 2004; BARREIROS et al., 2006). Portanto o índice obtido para este 

parâmetro para as vacas nelore está dentro do esperado. 

A prenhez positiva observada nas vacas nelore, de 39,13% está em concordância 

com dados de literatura (BARUSELLI et al., 2000; MARQUES et al., 2004; REIS, 2004; 

BARREIROS et al., 2006), os quais são bastante variáveis. Estes mesmos pesquisadores 

observaram valores entre 20% e 50%. Os dados do histórico da propriedade avaliada 

revelaram taxa de prenhez de 37,98% para receptoras cruzadas (49 vacas com 

diagnóstico de prenhez positivo, provenientes de um total de 129 TETF). 

Diferente variáveis podem estar envolvidas no sucesso da prenhez em TETF. Um 

componente relevante é o meio de cultivo que afeta o desenvolvimento pré-

implantação do embrião e o desenvolvimento fetal (SARTORI et al., 2004). Quando 

tecnologias com maior grau de artifícios são utilizadas, as perdas embrionárias são 

mais acentuadas, pois além das influências do ambiente externo, a capacidade de 



 

129 

adaptação do embrião às condições ambientais afeta diretamente seu 

desenvolvimento (SARTORI et al., 2004; FARIN et al., 2001). 

A taxa de perda embrionária pode oscilar entre 20 a 40% (REIS et al., 2004; 

KUNZ, et al., 2002). Corroborando esses dados, observou-se taxa de mortalidade 

embrionária de 18,21%. Esses valores têm reflexo na taxa de nascimentos, que foi de 

81,48%. 

Na análise econômica considerou-se que ambas alternativas (vacas nelore ou 

vacas com sangue de raças europeias) geraram o mesmo produto, apesar da maior 

taxa de prenhez obtida no presente trabalho (39,13%), em comparação com o histórico 

da propriedade com vacas cruzadas (37,98%). Assim, a orçamentação parcial ficou 

restrita ao cálculo do benefício advindo do menor valor de aquisição das vacas nelore. 

Esse benefício para 120 vacas, correspondente à redução nos juros sobre o valor das 

mesmas, importou em R$ 5.520,00 (Tabela 2). 

 

TABELA 2 - Benefício líquido adicional estimado para receptoras nelore em 

substituição a cruzadas, para uma escala de 120 vacas. 

Variáveis Unidade Nelore Cruzadas 

Custo da vaca R$/cab. 900,00 1.360,00 

Capital imobilizado em vacas R$ 108.000,00 163.200,00 
Redução dos juros sobre vacas1 R$ 5.520,00 – 

1(163.200,00-108.000,00)*10% 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Esse número, embora de pequena grandeza, pode contribuir para tornar o 

negócio mais lucrativo em conjuntura de margens de lucro estreitas. Portanto, em vista 

do cálculo realizado, pode-se afirmar que o uso de vacas nelore, nas condições do 

presente trabalho, pode resultar em ganho econômico para o produtor. 
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4 CONCLUSÃO 

As vacas da raça nelore avaliadas foram eficientes como receptoras de embriões 

em programas de transferência de embrião em tempo fixo, podendo substituir 

satisfatoriamente as vacas cruzadas europeias. Tal eficiência pode contribuir para 

melhor resultado econômico, fruto de menor custo das vacas, além de obter-se ganho 

na padronização racial e melhor seleção reprodutiva de fêmeas zebuínas. 
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