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Recuperação de pastos 
na Bacia do Guariroba

Contraste entre o pasto degradado e o pasto recuperado ao fundo

A “recuperação de pastagem em 
solos arenosos” – com uso de di-
ferentes espécies forrageiras e 
manejo adequado de pastagem 
– implantada em Unidade De-
monstrativa na Fazenda Cres-
cente, localizada na Bacia do 
Guariroba, em Campo Grande, 
será apresentada em um dia de 
campo no sábado, 11 de abril, 
das 8h30min às 12h. A ação é re-
sultado do projeto Água Brasil, 
uma parceria entre WWF-Brasil, 
Banco do Brasil, Fundação Ban-
co do Brasil e Agência Nacional 
de Águas.

No local, os produtores rurais 
e outros visitantes conhecerão 
três estações: recuperação e 
conservação ambiental da Ba-

cia do Guariroba; recuperação 
de pastagem e a implantação da 
unidade demonstrativa; e utili-
zação e manejo da pastagem.

A Embrapa é responsável pe-
la orientação técnica do projeto. 
“Estamos avaliando três pro-
cessos de recuperação de pas-
tagens e queremos mostrar aos 
produtores essa primeira etapa 
da implantação e os resultados 
de outros trabalhos que temos 
sobre o assunto”, explica o pes-
quisador da Embrapa Gado de 
Corte Ademir Zimmer.

Ainda para este ano, está pre-
visto outro dia de campo, sobre 
os resultados obtidos na Unida-
de Demonstrativa implantada 
na Estância São Luiz, também 

na Bacia do Guariroba, sobre 
integração lavoura-pecuária-
floresta.

De acordo com a analista do 
WWF-Brasil, Flávia Araujo, o 
trabalho desenvolvido nes-
sas unidades demonstrativas 
é uma soma de esforços por 
um objetivo comum: a con-
servação. “Por um lado, temos 
o apoio da Embrapa Gado de 
Corte sobre resultados de via-
bilidade técnica e econômica 
da recuperação de pastagem 
e, por outro, o Água Brasil dis-
ponibiliza aos produtores da 
região informações sobre di-
ferentes formas de condução 
da recuperação de pastagens 
degradadas e os benefícios re-

sultantes da escolha de cada 
modelo”, diz.

Como chegar: Fazenda Cres-
cente a 17 km do autódromo, 

BR-262, entrar à direita na pla-
ca do Km 299. Percorrer 7 km. 
Informações no telefone 3025-
1112.

Sistema de pulverização ele-
trostática desenvolvido pela 
Embrapa reduziu mais de 90% 
a quantidade de agrotóxicos 
comumente aplicada na pulve-
rização convencional. A conclu-
são é de empresa de consultoria, 
que avaliou a nova tecnologia.
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O IX Congresso Brasileiro de 
Biossegurança, que acontece-
rá em Porto Alegre, no período 
de 29 de setembro a 1 de outu-
bro, prorroga a inscrição para 
envio de trabalhos científicos. 
Os trabalhos poderão ser en-
viados até o dia 30 deste mês.

Parlamentar estadual apre-
sentou uma solicitação ao go-
verno do Estado para redução 
do valor da pauta tributária da 
raiz crua da mandioca produ-
zida em MS e sugeriu, ainda, a 
oferta de derivados do produto 
na alimentação escolar.

Marcados os dias em que acon-
tecerá, em Campo Grande, mais 
uma etapa do Circuito Expocor-
te. Vai ser no período de 29 a 30 
de julho. E o evento será realiza-
do no Centro de Convenções Ru-
bens Gil de Camilo. As inscrições 
estão abertas.

Em recuperação após proble-
mas enfrentados em fevereiro, 
as exportações brasileiras de 
carne de frango registraram 
forte elevação em março. Foram 
348,9 mil toneladas embarcadas 
no mês, resultado 7% superior 
ao mesmo mês de 2014.


