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A soja possui capacidade de associação simbiótica com
bactérias, sendo que as mesmas realizam a fixação do
nitrogênio gasoso presente na atmosfera do solo dei-

xando-o assim disponível para a planta. Além disso, segundo
pesquisadores, ela pode nutrir-se através do Nitrogênio (N) con-
tido no solo na decomposição da matéria orgânica ou ainda do N
aplicado na forma de fertilizante. Porém, a quantidade presente
no solo é muito variável em decorrer da quantidade de matéria
orgânica e o uso de fertilizante é limitado pelo alto custo. O su-
primento de N através da simbiose com bactérias trouxe maior
viabilidade econômica para a cultura da soja, em termos de nu-

trição de plantas. 
O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantida-

de pela maioria das culturas, por ser constituinte de várias mo-
léculas importantes, como proteínas, ácidos nucléicos, alguns
hormônios e clorofila. Na cultura da soja, é fundamental, pois
os grãos são ricos em proteína, com um teor médio de 40%,
sendo a fonte de proteína de menor custo. Contudo, a aduba-
ção mineral nitrogenada na soja requer cuidados especiais vi-
sando não prejudicar a fixação biológica de nitrogênio (Thomas
& Costa, 2010). Porém, seja por questões culturais ou econô-
micas alguns produtores utilizam N mineral na adubação da
cultura. Uma destas situações é a adubação de desenvolvimen-
to inicial, chamada pelo produtor de “arranque”, a qual se refe-
re à aplicação de pequenas doses de N junto com a adubação

de base da cultura (P e K).
De acordo com pesquisadores da Embrapa Cerrados, não

existe razão para o uso de adubos nitrogenados minerais em
nenhum estágio do cultivo da soja em solos do Cerrado. Segun-
do a pesquisadora Ieda Mendes, especialista em microbiologia
do solo, a necessidade ou não da utilização desse insumo para
elevar a produtividade das lavouras é assunto recorrente no
dia a dia de quem planta e inocula soja. Tanto, que os produto-
res devem ficar atentos, isso porque os estudos mostram que
ao se considerar os custos do adubo nitrogenado (sulfato de
amônio) e o preço da saca de soja, essa prática não se mostra
economicamente viável.

Durante pesquisa realizada pela Embrapa Cerrados foram
conduzidos, de forma sistematizada, 15 experimentos para ava-

liar as informações sobre o uso de adubação nitro-
genada suplementar tardia na cultura da soja. Os
resultados obtidos demonstraram a inviabilidade
econômica dessa prática e reforçaram ainda mais
os benefícios que resultam da substituição dos fer-
tilizantes nitrogenados pela inoculação das semen-
tes com bactérias fixadoras de nitrogênio.

Segundo a pesquisadora, a fixação biológica de
nitrogênio é suficiente para propiciar o nutriente em
quantidade adequada para o pleno desenvolvimento
e produção da cultura. Sendo que a Fixação Biológi-
ca de Nitrogênio (FBN) consiste na conversão (por
meio de bactérias, denominadas rizóbios) do nitro-
gênio presente na atmosfera em formas que possam
ser utilizadas pelas plantas. Nela diz ainda que no
Brasil, por conta do processo de inoculação da soja,
ou seja, da adição de rizóbios às sementes no mo-
mento da semeadura, não é necessário utilizar adu-
bos nitrogenados nas lavouras. Isso representa uma
economia anual para o país de cerca de R$ 20 bi-
lhões. “Os benefícios da inoculação não se restrin-
gem aos aspectos econômicos. Ao substituir o uso
de adubos nitrogenados na cultura da soja, a fixa-
ção biológica de nitrogênio influencia de forma posi-
tiva a qualidade do solo por evitar problemas rela-
cionados à poluição”.
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Especialistas da Embrapa chamam atenção para uso
desnecessário de adubos nitrogenados mineraissojicultura

Mestranda estuda alternativa para produção bovina
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C om objetivo de estimar a participa-
ção dos sistemas de produção agro-
pecuários na dinâmica de gases de

efeito estufa, a rede de pesquisa Pecus come-
ça a reunir para publicação os primeiros resul-
tados dos experimentos para assim subsidiar
políticas públicas e alternativas de redução.
Dessa forma será possível saber se os siste-
mas de produção possuem potencial de miti-
gação, assim eles serão comparados com a
vegetação nativa (floresta, caatinga, pampas)
de cada região em que estão inseridos. Com
centenas de pesquisadores e diversos parcei-
ros no Brasil e no exterior, incluindo universi-
dades, institutos de pesquisa e agências de
fomento à pesquisa e da iniciativa privada, os
pesquisadores da rede e suas equipes têm fei-
to experimentos nos seis biomas brasileiros -
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlânti-
ca, Pantanal e Pampa.

Líder da rede, a Embrapa Pecuária Sudes-
te (São Carlos, SP) vem realizando a pesquisa
em áreas de Mata Atlântica. Sendo que após
cinco anos do início do primeiro projeto a
equipe comemora a consolidação dos primei-
ros resultados. A emissão de gases de efeito
estufa pela pecuária é um processo conheci-
do. Entretanto, é importante e necessário
avaliar os diferentes sistemas de produção. O
metano é um importante gás de efeito estufa
e é produzido naturalmente pelos herbívoros
ruminantes (que possuem estômago dividido

em quatro partes: rúmen, retí-
culo, omaso e abomaso). 

No entanto, segundo a
pesquisadora da Embrapa Pe-
cuária Sudeste, Patrícia Pe-
rondi Anchão Oliveira, não
basta calcular a emissão de
GEEs, é preciso também medir
a remoção de gases pelos sis-
temas pecuários por meio do
sequestro e acúmulo de carbo-
no nos sistemas de produção.
Isso ocorre principalmente co-
mo consequência da fotossín-
tese das plantas. Nesse pro-
cesso são formados carboidra-
tos, que contêm o elemento
carbono. Este passa a fazer
parte da estrutura das plan-
tas. Quando elas morrem e se
transformam em matéria orgâ-
nica, o carbono presente nelas
é incorporado ao solo, no processo chamado
de sequestro de carbono. O carbono presente
na madeira das árvores também representa
uma forma de sequestro de carbono. Se a ma-
deira não for queimada e permanecer intacta
em usos como mobiliário ou construção civil,
o carbono sequestrado permanece estocado.
A pesquisadora explica que de gás poluente, o
CO2, após o processo de fotossíntese e cres-
cimento das plantas, se transforma em carbo-
no estocado na matéria orgânica do solo ou
na madeira. Sendo que Durante a evolução
desses animais, o rúmen foi útil para que eles

pudessem comer muito alimento de uma vez e
retirar-se para um local seguro de predadores,
realizando lá a ruminação e a fermentação
desse alimento com a ajuda de micro-organis-
mos. Grande parte do metano produzido pelos
animais é, portanto, liberada pela boca e nari-
nas.

Para medir a emissão de metano pelo ga-
do, os pesquisadores da rede Pecus utilizam
uma canga, acoplada a um cabresto na cabe-
ça do animal por um período de 24 horas. Par-

te do gás emitido pela boca e narinas fica re-
tida numa espécie de tubo que, vedado, é le-
vado para análise em um aparelho chamado
cromatógrafo. As pastagens também emitem
gases de efeito estufa. Por isso, na Pecus es-
tão sendo avaliadas as dinâmicas de gás car-
bônico, óxido nitroso e metano. Esses gases
são medidos por meio de uma câmara estática
colocada nas áreas de pastagens e de mata
durante uma hora. A análise do sistema solo-
planta também é feita no cromatógrafo.
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Uso de Coprodutos da Lavoura e do Bio-
diesel em Estratégias de Produção In-
tensiva de Bovinos a Pasto, trata-se

do trabalho da mestranda Renata Pereira da Sil-
va, do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Animal, da UFMT, desenvolveu o trabalho “Uso
de Coprodutos da Lavoura e do Biodiesel em Es-
tratégias de Produção Intensiva de Bovinos a
Pasto”, defendido na Faculdade de Agronomia,
Medicina Veterinária e Zootecnia (Famev).

De acordo com o trabalho, três experimen-
tos foram realizados no setor de Bovinocultu-
ra de Corte da Fazenda Experimental da Uni-

versidade Federal de Mato Grosso, localizada
no município de Santo Antônio do Leverger, a
30 quilômetros de Cuiabá. A finalidade foi “a-
valiar o fornecimento de níveis de suplemen-
tos múltiplos sobre os parâmetros nutricio-
nais, desempenho produtivo, viabilidade eco-
nômica de novilhas Nelore recriadas em pas-
tagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu
durante o período da seca; e avaliar o forneci-
mento de níveis de substituição do milho pela
glicerina em suplementos múltiplos sobre o
desempenho produtivo e viabilidade econômi-
ca de novilhos Nelore em pastejo no período
seco do ano”.

A glicerina é um coproduto do biodiesel
cujo aproveitamento é autorizado pelo Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) como insumo para alimentação ani-
mal. Devido ao alto teor de ácidos graxos, po-
de ser fonte nutricional economicamente viá-
vel na substituição de ingredientes energéti-
cos como o milho, por exemplo.

Na pesquisa de Renata Silva, no experi-
mento um foram utilizadas 20 novilhas nelo-
res, com idade e peso médios iniciais de 22
meses e 328,45 quilos, respectivamente; no
experimento dois foram utilizadas cinco novi-
lhas nelores, com idade e peso médios de 22
meses e pouco mais de 344,00 quilos, e no
experimento três foram utilizados 40 novilhos
nelores com peso corporal médio inicial de
203,12 quilos e idade média inicial de 12 me-

ses, distribuídos em oito piquetes de 1,6 ha
cada. Concluiu-se que os animais suplementa-
dos apresentaram maior ganho de peso médio
diário (GMC) em relação aos que receberam
um suplemento apenas com mistura mineral
ad libitum (MM). “Os diferentes níveis propor-
cionaram retorno financeiro positivo.”

A banca de dissertação foi composta pe-
los professores Joanis Tilemahos Zervouda-
kis (orientador), Luciano da Silva Cabral (co-
orientador), ambos da Famev, e Emerson Ale-
xandrino, da federal do Tocantins - UFT (exa-
minador externo) e pelas professoras Lucia-
na Keiko Hatamoto-Zervoudakis (co-orienta-
dora) e Rosemary Laís Galati (examinadora
interna).

Primeiros resultados de experimentos que avaliam produção de gases no campo são reunidos

Pesquisadores fazem alerta

Animais herbívoros ruminantes produzem gás metano que está sendo medido e avaliado
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A adubação mineral nitrogenada na 
soja requer cuidados especiais para não
prejudicar a fixação biológica de nitrogênio


