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Estudo mostra redução de 26,8 milhões de 
hectares de pastagens degradadas em áreas 

que adotaram o Plano ABC
Imagens de satélites apontam que a área total com pastagens classificadas 
como degradação severa reduziu de 34,3% para 25,2% entre 2010 e 2018

Efeito do Trichoplus JCO sobre 
Brachiaria Ruziziensis

Na formação de palhada a 
boa cobertura vegetal na 
superfície do solo é um re-

quisito indispensável e a utilização 
de Brachiaria Ruziziensis para for-
mação de palhada e produção de 
volumosos é uma prática bastante 
realizada.

A Brachiaria se destaca pela ex-
celente adaptação a solos de baixa 
fertilidade, facilidade de estabele-
cimento e considerável produção 
de biomassa proporcionando exce-
lente cobertura vegetal do solo.
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Qual o motivo da 
pressa?

PARCEIROS DA ACRIOESTE

Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

Desde que fomos pegos de surpresa em outubro deste ano, 
sobre um Termo de Ajustamento de Condutas (TAC), firmado em 
junho entre o município de Barreiras e o Ministério Público do 
Estado da Bahia (MP-BA) para a mudança de finalidades do Par-
que de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha para Parque Mu-
nicipal de Barreiras, ficamos preocupados com a forma e pressa 
com que estava sendo definido o futuro de um bem público.

A Acrioeste nunca foi contrária a que melhorias fossem fei-
tas no Parque de Exposição, muito pelo contrário, era uma de 
nossas reivindicações junto ao atual e ex-gestores de Barreiras. 
Acontece que o TAC acabou fazendo com que etapas fossem 
atropeladas, impedindo que a população de Barreiras, maior 
interessada no assunto, pudesse participar ativamente em um 
amplo debate. Uma audiência pública virtual chegou a ser re-
alizada no dia 03 de novembro, mas devido a fragilidade de 
divulgação, acabou não atraindo o interesse do público.

A área do Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha 
foi doada para Barreiras pela família Balbino de Carvalho no 
ano de 1973, com a expressa finalidade de fomentar a pecuária 
do município. O que muito nos estranha, é que embora tenha 
sido doado para essa finalidade, o MP-BA, através do TAC, exi-
ge o desfazimento de todas as benfeitorias existentes no par-
que (bretes, currais, tathersal, galpões), bem como a retirada 
do local de todas as entidades voltadas para o agronegócio de 
Barreiras, penalizando um setor que também faz parte da ca-
deia produtiva do município, no caso a pecuária. Inclusive em 
2020, a pecuária de Barreiras foi a 19ª em crescimento no Bra-
sil, com um aumento de 10% em seu rebalho, monstrando que 
a genética aqui produzida está em pé de igualdade com outras 
praças tradicionais da bovinocultura.

Esperamos que a Prefeitura de Barreiras e o MP-BA se sen-
sibilizem, refaçam o TAC e promovam um amplo debate com a 
sociedade, real interessada no tema.
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Tecnologia permite ampliar a aplicação de defensivos 
biológicos nas lavouras por meio de drones

Um problema comum dos 
agricultores é a quantida-
de de pragas e doenças 

que atacam a plantação, seja nas 
grandes ou pequenas culturas.

E para aumentar a eficiência na 
aplicação, os produtores têm en-
contrado no drone – também co-
nhecido como veículo aéreo não 
tripulado (Vant) – um grande alia-
do no controle desses inimigos.

O Brasil tem hoje mais de 78 
mil drones cadastrados na Agência 
Nacional de Aviação 
Civil (Anac). Do total, 
pouco mais de 1.400 
são utilizados em ati-
vidades agropecuários.

O uso dele na agri-
cultura não chega a ser 
novidade, já é utilizado 
para mapear proprie-
dades e monitorar pra-
gas, mas agora ele tam-
bém é capaz de fazer o 
controle delas com di-
versos defensivos bio-
lógicos.

Antes, era possí-
vel distribuir insetos, 
inimigos naturais dos 
alvos, pelos drones, os chamados 
macrobiológicos. Agora, é possível 
também espalhar fungos e bactérias 
pelos talhões na forma líquida, que 
é a aplicação dos microbiológicos.

O Brasil tem hoje mais de 78 mil 
drones cadastrados na Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac). Do 
total, pouco mais de 1.400 são utili-
zados em atividades agropecuários.

Uma das principais vantagens 
da aplicação de microbiológicos 
com a ajuda dos drones é o tempo 
que o produtor ganha.

Além da economia de tempo, o 
consumo de água também é me-

nor. Isso porque o líquido aplica-
do é mais concentrado do que dos 
pulverizadores tradicionais.

O empresário Nei Brasil é o 
fundador da companhia que de-
senvolveu esse tipo de drone. O 
trabalho começou em 2005, mas 
foi só em 2017 que resolveu aposta 
no mercado agrícola.

A empresa não vende o equi-
pamento, mas, sim, o serviço de 
aplicação e, para isso, existe uma 
plataforma na internet.

Lá, o produtor rural acessa e 
agenda a pulverização. Um piloto 
da empresa faz todo o trabalho, 
são 61 profissionais e equipamen-
tos disponíveis.

Depois do produto ser aplica-
do no campo, o agricultor recebe 
um relatório e, após conferir, paga 
a conta, que varia de R$ 200 a R$ 
300 por hectare.

Os defensivos biológicos

“A natureza é repleta de inimi-
gos naturais, se a gente for buscar, 
no solo brasileiro, nas culturas, a 

gente vai encontrar uma diversida-
de extremamente grande de inimi-
gos naturais”, explica Italo Delali-
bera Júnior, pesquisador da escola 
de agronomia da USP, a Esalq.

“Então, a gente estuda isso e 
transforma em uma tecnologia. 
Seria, basicamente, produzir um 
microorganismo e aplicar ele com 
um produto semelhante ao que se 
faz com produto químico”, acres-
centa o agrônomo.

Os pesquisadores classificam 
esses inimigos 
naturais em dois 
grupos, como dito 
acima: os macro, 
que são basica-
mente os insetos; 
e os micro, que 
são fungos, vírus 
e bactérias. Essa 
dupla compõe o 
chamado controle 
biológico.

O Brasil tem, 
atualmente, cerca 
de 265 produtos 
biológicos autori-
zados para a utili-
zação nas lavouras. 

Há 10 anos, esse número era de 
apenas 21.

Livre para todas as culturas

A aplicação dos pesticidas mi-
crobiológicos por drone pode ser 
feita em qualquer cultura, mas, 
por enquanto, ela só foi testada na 
produção de hortaliças.

Desde novembro do ano pas-
sado, um drone visita a hora do 
agricultor Marcio Hasegawa. Toda 
semana, o equipamento aplica os 
defensivos em um hectare de cou-
ve-manteiga.
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Estudo mostra redução de 26,8 milhões de 
hectares de pastagens degradadas em áreas 

que adotaram o Plano ABC

Imagens de satélites 
apontam que a área 
total com pastagens 
classificadas como 
degradação severa 
reduziu de 34,3%

para 25,2%
entre 2010 e 2018
Estudo realizado pelo Laborató-

rio de Processamento de Imagens e 
Geoprocessamento da Universidade 
Federal de Goiás (Lapig/UFG) ava-
liou, com base na classificação au-
tomática de imagens de satélites da 
série Landsat, o grau de degradação 
das áreas de pastagens no Brasil no 
período de influência do Plano ABC 
(Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono) e verificou expressiva re-
dução no número de propriedades 
com áreas de pastagens com degra-
dação severa e moderada entre 2010 
e 2018.

O estudo aponta que, no período 
de 2010 a 2018, foram recuperados 
26,8 milhões de hectares de pasta-
gens degradadas, número bem supe-
rior à meta estabelecida pelo Plano 
ABC, de 15 milhões de hectares. A 
área recuperada é maior que o territó-
rio do Reino Unido, que tem aproxi-
madamente 24,2 milhões de hectares.

O aumento na qualidade das 
pastagens foi mais expressivo nas 

regiões Centro-Oeste e Sul do país, 
abrangendo os estados de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Sul e também o esta-
do do Tocantins. A recuperação ocor-
reu principalmente no bioma Cerra-
do, onde houve maior investimento 
do Plano ABC para RPD.

Nas áreas de contratos do Plano 
ABC (Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono) para Recuperação de 
Pastagens Degradadas (RPD), a área 
total com pastagens classificadas 
como Degradação Severa reduziu de 
34,3% para 25,2% no período avalia-
do. A análise de cerca de 5,5 milhões 
de propriedades, conforme os dados 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
também sugere um aumento nas áre-
as de pastagens classificadas com 
Degradação Leve e Não Degradada. 
Em termos proporcionais, e conside-
rando este conjunto de propriedades, 
o aumento mais expressivo foi para a 
classe Não Degradada, de aproxima-
damente 94,7 %.

Segundo a diretora do Departa-
mento de Produção Sustentável e Ir-
rigação (Depros) do Mapa, Mariane 
Crespolini, o estudo é pioneiro no 
país. “Ele nos permite avaliar a efeti-
vidade da política pública e o quanto 
os produtores rurais, quando incenti-
vados, são capazes de corresponder 
adotando práticas sustentáveis de 
produção”, diz Mariane.

“Comparando os dados obtidos 
em 2010 com as informações de 
2018, foi observada uma melhora na 

qualidade das pastagens no período 
avaliado, com redução no percentual 
de área em todas classes de indícios 
de degradação, ao mesmo tempo em 
que houve aumento no percentual de 
áreas sem indícios de degradação”, 
aponta o estudo, coordenado pelo 
pesquisador Dr. Laerte Guimarães 
Ferreira Júnior da UFG.

As áreas totais ocupadas por 
pastagens em 2010 e 2018 foram 
de aproximadamente 171,6 e 170,7 
milhões de hectares, respectivamen-
te. “Estes números indicam uma 
estabilização na área total ocupada 
na última década, que de fato vem 
ocorrendo e é evidenciado por uma 
melhora na condição das pastagens”, 
diz o relatório.

Plano ABC - O Plano ABC é uma 
política nacional focada em estimular 
a agricultura sustentável. A iniciativa 
foi lançada durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática (COP 15), realizada em 
dezembro de 2009, em Copenhague, 
na Dinamarca.

No primeiro trimestre do atual 
ano-safra (julho a setembro de 2020), 
as áreas agropecuárias com tecnolo-
gias de redução dos gases do efeito 
estufa financiadas pela linha de cré-
dito do Programa ABC (Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbono) pas-
saram de 245 mil hectares para 485,1 
mil hectares, crescimento de 97,9% 
na comparação ao mesmo período de 
2019.



Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Novembro|Dezembro de 2020                                     ANO 11 - Nº 26

05

Dados esperados da importação de 
carne bovina por país em 2021

Afinal, qual a expectativa 
para 2021 e como evo-
luiu em relação aos anos 

anteriores, o ritmo de compra dos 
principais compradores de carne 
bovina do mundo?

O fato é que o USDA atuali-
zou os dados esperados de im-
portação de carne bovina dentre 
os principais compradores mun-
diais em outubro de 2020, com 
expectativa de crescimento mun-
dial das vendas em 2021.

A Tabela abaixo apresenta os 
dados de compra, em milhões de 
toneladas em equivalente carca-
ça, de carne bovina, de 2015 a 
expectativa para 2020 e 2021, se-
gundo dados do USDA.

 A expectativa da importação 
de carne bovina por país em 2021 
revela que a China deve seguir 
crescendo as compras, embora 
em menor ritmo de alta.

A importação chinesa deve 
alcançar novo recorde, a 2,85 
milhões de toneladas em equi-
valente carcaça, alta de 3,6% em 
relação a perspectiva para 2020, 
de 2,75 milhões de toneladas.

E ainda com relação a China, 

vale destacar que, confirmando 
a projeção para 2021, o ganho 
acumulado frente a 2016 foi de 
quase 4 vezes (3,75). Pois é, as 
compras de carne bovina pela 
China aumentaram quase 4 vezes 
desde 2016.

O mercado mundial de carne 
bovina igualmente deve crescer 
e renovar a máxima, a 9,26 mi-
lhões de toneladas, mas, a exem-
plo da China, com menor ritmo 

de crescimento comparado aos 
anos anteriores (Tabela). Isso 
porque o segundo maior importa-
dor mundial, os Estados Unidos, 
devem apresentar forte queda nas 
compras em 2021, a exemplo de 
Hong Kong e Rússia.

A Figura a seguir apresenta a 
participação esperada dos prin-
cipais importadores mundiais no 
mercado comércio mundial de 
carne bovina, em 2021.
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Fungo promete acabar com a cigarrinha-das-pastagens 
no Brasil Fungo promete acabar com a cigarrinha-das-

-pastagens no Brasil

‘Muitos produtores que já fazem a aplicação do fungo há cinco 
anos nunca mais usaram produtos químicos’

A cigarrinha-das-pasta-
gens uma praga que 
ataca praticamente em 

todos os biomas, todos as varie-
dades de gramíneas, e compro-
mete bastante a produtividade 
da pecuária de corte e leite no 
Brasil. Os insetos sugam a seiva 
das plantas e injetam toxinas que 
vão “secando” o cultivar, pro-
cesso conhecido popularmen-
te como a “queima do capim”, 
até a sua morte, caso não haja 
interferência química durante 
as infestações. As informações 
foram trazidas pelo engenheiro 
agrônomo e pesquisador do Ins-
tituto Biológico de São Paulo, 
José Eduardo Almeida, que após 
estudar por vários anos alterna-
tivas de controle, identificou um 
fungo (CEPA – IBCB 425) que 

pode eliminar a praga em até 
100%.

A instituição, vinculada à 
APTA (Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios), que 
por sua vez responde a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado, começou os estu-
dos com maior intensidade após 
a proibição das queimadas nas 
lavouras de cana-de-açúcar. As 
queimadas ajudavam a controlar 
a cigarrinha da raiz da cana e a 
descoberta do fungo contribuiu 
para o controle do inseto, elimi-
nando em muitos casos, total-
mente a praga, ressaltou o pes-
quisador. “Esse fungo causa uma 
doença na cigarrinha. Os esporos 
dele atingem o corpo do inseto 
causando a mortalidade entre três 
e cinco dias. A gente recomenda 

até aplicações anuais, porque o 
fungo se estabelece na pastagem, 
então o pecuarista vai ter um 
equilíbrio melhor da cigarrinha 
no seu pasto”, disse.

Almeida reforça que o fun-
go já está disponível nas prin-
cipais lojas agropecuárias e que 
sua aplicação pode reduzir entre 
70% e até 100% a utilização de 
produtos químicos nas áreas de 
pastagens, dependendo do grau 
de infestação e do correto manejo 
de aplicação. “Muitos produtores 
que já fazem, há pelo menos cin-
co anos a aplicação do fungo via 
pulverização, nunca mais usaram 
produtos químicos. Todas as em-
presas do segmento agropecuária 
que produzem fungos no Brasil 
já possuem nossa cepa e o con-
trole biológico é o melhor cami-
nho”,acrescenta.

Outras recomendações tam-
bém foram ditas pelo pesquisa-
dor como o uso ou não de óleo 
mineral juntamente com o fungo, 
nesse caso somente se a cigar-
rinha estiver em fase adulta; o 
horário do dia para aplicação e 
as condições de umidade do ar; 
além do grau de infestação nas 
áreas. É recomendável que o fun-
go entre em ação quando houver, 
ao menos, 25 insetos para cada 
metro quadrado. “Somente uma 
leitura correta da área poderia 
estabelecer os critérios de aplica-
ção do fungo”, finalizou.
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Efeito do Trichoplus JCO sobre Brachiaria Ruziziensis

Na formação de palhada a 
boa cobertura vegetal na 
superfície do solo é um re-

quisito indispensável e a utilização 
de Brachiaria Ruziziensis para for-
mação de palhada e produção de 
volumosos é uma prática bastante 
realizada.

A Brachiaria se destaca pela ex-
celente adaptação a solos de baixa 
fertilidade, facilidade de estabele-
cimento e considerável produção 
de biomassa proporcionando exce-
lente cobertura vegetal do solo.

Diversas são as estratégias uti-
lizadas para aumentar a produção 
de biomassa e o uso de Trichoder-
ma para promoção de crescimento 
radicular e parte aérea é uma exce-
lente ferramenta para o incremento 
de produção de massa.

Trichoplus JCO
O Trichoplus JCO é um ino-

culante microbiológico sólido 
formulado a partir de conídios e 
propágulos do fungo Trichoderma 
asperellum – Isolado UFT 201. 
Este produto é indicado para pro-
moção de crescimento e incremen-
to de produtividade.

Modo de ação
O fungo Trichoderma aspe-

rellum, se estabelece na região da 
rizosfera e estimula o desenvol-
vimento vegetal, principalmente 
pela produção de fitohormônio de 
crescimento, o ácido indol acético, 
solubilização de fosfato, ciclagem 
de nutrientes e decomposição de 
matéria orgânica, transformando-a 
em nutrientes assimiláveis pelas 
plantas.

Resultado em campo experi-

mental 
• Local: Fitoagro Bom Jesus-

-Piauí 
• Cultura: Brachiaria Ruzizien-

sis
• Produto: Trichoplus JCO

Observou-se que o tratamento 
com Trichoplus JCO apresentou ex-
celente performance no incremento 
de biomassa (massa verde total) e 
em todos os parâmetros avaliados, 
conforme gráfico acima.

36 dias após plantio

54 dias após plantio

Nestas imagens percebe-se a ação do Trichoplus JCO na promo-
ção de crescimento tanto da parte aérea como do sistema Radicular.
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Curso Gestão na Pecuária Leite
A Faculdade Rehagro dará início a partir 
do dia 01 de dezembro a mais um curso 
ON LINE, desta vez em Gestão na Pecu-
ária Leiteira.
Aqueles produtores que desejam alcançar 
melhores índices produtivos e financeiros 
e levar sua produção a um patamar de lu-
cratividade jamais visto, tem essa grande 
oportunidade.
Em Barreiras a Faculdade Rehagro man-
tém parceria com a Acrioeste, Antonio 
Balbino Empreendimentos Agropecu-
ários, Cooperleite e Leite Oeste Bahia, 
além do apoio da Abraleite, Girolando, 
Balde Branco e Leite Integral.
Os associados da Acrioeste que tiverem 
interesse devem entrar em contato com a 
entidade para ter acesso a condições espe-
ciais. (77) 3611-5027
Demais interessados devem entrar em con-
tato pelo fone: (31) 9 8420-5802 (Neto)

Bahia iniciou II Etapa de Vacinação contra 
a Febre Aftosa em 01 de novembro

A Bahia recebeu o status de 
Zona Livre da Febre Aftosa, 
concedido pela Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE), nos 
últimos 23 anos de forma consecu-
tiva. Para dar continuidade aos re-
sultados positivos, no último dia 01 
foi iniciada a 2ª etapa de vacinação 
contra a doença em 2020, destinada a 
bovinos e bubalinos de até dois anos 
de idade. Além de vacinar, o produtor 
deve declarar todo o rebanho para a 
Adab (Agência de Defesa Agropecu-
ária da Bahia). Para evitar aglomera-
ção e tornar mais rápida a declaração 
da vacina, o produtor pode realizar o 
processo via internet no site (www.
adab.ba.gov.br), também nas lojas de 
revenda de produtos agrícolas e sin-
dicatos rurais.

A meta é vacinar quase 3,3 mi-

lhões de animais na Bahia, nesta 
segunda etapa anual contra a Febre 
Aftosa. Além da declaração dos ani-
mais de até dois anos, o produtor 
terá que declarar as demais faixas 
etárias e realizar a atualização dos 
dados cadastrais. A segunda etapa 
assume uma maior importância por 
se tratar de animais mais jovens, 
alguns ainda não receberam nenhu-
ma dose de vacina e estão com o 
sistema imunológico em formação 
e, portanto, mais vulneráveis à do-
ença. Os pecuaristas que não vaci-
narem o rebanho durante o período 
da campanha e não fizerem a decla-
ração ficarão impedidos de vender 
ou transportar o rebanho. Por isso, a 
orientação é não deixar para última 
hora, evitando a perda dos prazos. 
É válido ressaltar aos produtores a 

necessidade da vacina contra a Bru-
celose, que também é obrigatória.

O coordenador do Programa Na-
cional de Vigilância da Febre Aftosa 
da Adab, José Neder, destaca que 
apesar de a doença ter sido erradi-
cada na Bahia no ano de 2001, a va-
cinação ainda é mantida. A próxima 
etapa do trabalho prevê a elimina-
ção da vacinação em 2022. “Pedi-
mos a atenção dos produtores para 
podermos cumprir o calendário ofi-
cial do Ministério da Agricultura. Se 
obtivermos altas taxas de vacinação 
nessa etapa, juntamente com as duas 
etapas do próximo ano, recebere-
mos a chancela e poderemos retirar 
em definitivo a vacinação contra a 
Febre Aftosa do Estado da Bahia, 
o que seria um marco para o setor 
produtivo”.


