
  QUEM SOMOS NO OESTE PAULISTA

Faz. Santa Gina

Tabela 1

Área total

Reserva

Compensação

1.269,52

163,96

-

1.105,56

1/3

368,52

Área útil

Soja

Campina

1/2

709,79

2.033,15

406,63

206,95

1.419,57

Nelore CV Total

1.292,20

3.730.46

570,59

206.95

2.952,92

213,90

1/2

427,79 

-

-

427,79

Hoje trabalhamos com três propriedades próximas entre si, duas das quais situadas no município de Caiuá 
e uma terceira em Presidente Epitácio. Na tabela 1 demonstramos as áreas existentes e as aproveitáveis, 
segundo o projeto do Cadastro Ambiental Rural (CAR), registrado nos órgãos ambientais responsáveis. 

Nosso programa prevê a instalação de dois 
sistemas:

1. Fazenda Santa Gina: soja em um terço da área, 
sendo um ano de soja e dois de pasto.

2. Fazendas Campina e Nelore CV: soja em cada  
metade da área, sendo dois anos de soja e dois 
anos de pasto.

Em 2016 pretendemos alcançar o objetivo 
plantando 1.300 hectares de soja.

Esperamos atingir a meta em 2016 e, em 2018, 
100% da área já terá sido utilizada com plantio de 
soja. Nosso sistema entrará numa rotina constante, 
sem necessidade de mais investimentos na 
preparação do solo.

Nossos equipamentos já estão dimensionados 
para esse objetivo, exceto no caso da colhedeira, 
que pode ser terceirizada ou completada com a 
aquisição da 2ª unidade.

Plantio 2014

Área plantada em 2014

Área plantada 447,4

Campina Santa Gina

-

Nelore CV Soma

447,4-

Plantio 2015

Área plantada em 2015

Área plantada 652,54

Campina Santa Gina

368,52

Nelore CV Soma

1.021,06-

Programa para 2016

A ser plantada 368,52

Campina Santa Gina

709,79

Nelore CV Soma

1.292,20213,9

ESTAÇÃO 1 - NELORE CV
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Peso à desmama
O gráfico  mostra a evolução do 
peso à desmama para machos 
e fêmeas, comparando a média 
de peso nos anos sem integração 
e com integração. Vemos um 
incremento de 20,5 kg para os 
machos e 13 kg para as fêmeas.



A mesma tendência é ainda mais evidente 
quando observamos o peso ao primeiro 
ano de idade.

As melhorias na qualidade da pastagem 
resultaram num peso padronizado, 28 kg 
superior para os machos e 23,5 kg  para 
as fêmeas.

Um desempenho muito maior em um custo 
de arroba produzida consideravelmente 
inferior, já que deixamos de fornecer 
qualquer tipo de concentrado para estas 
categorias, que foram recriadas 100% a 
pasto.
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Comparando o ganho de peso nos 155 dias 
de recria, período entre a desmama e um 
ano de idade, em sistemas convencional 
e em pasto pós-soja na ILP, os machos 
tiveram ganho de peso 22% superior 
enquanto que as bezerras tiveram ganhos 
48,3% acima da média histórica, este bom 
desempenho alcançado nas bezerras 
proporcionou a antecipação em 1 ano no 
inicio de sua vida reprodutiva.

Média últimos anos Pós-ILP

MACHOS FÊMEAS
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Apresentamos resultados preliminares da estação, com uma única inseminação foram obtidos em média 
34% de prenhez, considerando que todos os lotes foram submetidos a duas inseminações e repasse com 
touro, acreditamos que o índice final fique acima dos 60%.

PRENHEZ PRECOCE



Certamente a precocidade sexual é uma característica de alto impacto na rentabilidade da produtividade 
de uma fazenda de cria. Com o mesmo número de matrizes é possível obter mais bezerros, diluindo os 
custos de produção em um número maior de produtos.

Neste caso teremos cerca de 400 bezerros a mais sem aumentar uma única matriz na fazenda.

Do ponto de vista do melhoramento genético os benefícios também são muitos, entre eles um aumento do 
progresso genético em função da diminuição do intervalo entre gerações, além de possibilitar uma maior 
pressão de seleção, tendo em vista que teremos um número maior de bezerras à disposição da reposição.

Trabalhos realizados em rebanhos que já se utilizam desta prática revelaram que a probabilidade de 
permanência no rebanho de matrizes superprecoces é praticamente o dobro das matrizes não precoces 
(68,6% contra 35%) , assim podemos concluir que elas são mais férteis e continuam produtivas nas próximas 
crias. O efeito disso a longo prazo é bastante animador, já que a precocidade sexual é uma característica 
de alta herdabilidade.

As áreas que são ocupadas com soja recebem 
diferentes destinações na safrinha.

Parte é ocupada com pasto de inverno, 
parte com a cultura do milho para produção 
de silagem de planta inteira e parte para a 
produção de milho grão. Este último, que foi 
utilizado para a produção de silagem de grão 
úmido, traz grande economia e redução de 
desperdícios no sistema, uma vez que dispensa 
fretes para enviar ao armazém e trazer de volta 
para a fazenda na época de confinamento, 
sem contar os custos de secagem do milho.

ECONOMIA E AUMENTO DE FATURAMENTO
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AUMENTA E DIVERSIFICA O FATURAMENTO

MATABROTO: 

O Matabroto corta horizontalmente o solo em toda a largura de trabalho, numa profundidade que pode 
ser regulada entre 25 e 40 cm. 

Este corte horizontal destrói o sistema radicular da maioria dos brotos que ocorrem em pastagens e provoca 
uma completa e homogênea descompactação e aeração do solo, sem misturas de camadas.

O projeto exclusivo de suas hastes proporciona revolvimento mínimo da superfície do solo e macroporosidade 
na camada trabalhada que o torna ideal para subsolagem em plantio direto.

Sem as barreiras da compactação, as raízes das plantas se desenvolvem de forma vigorosa em direção 
às camadas mais profundas do solo, onde há água mesmo em estiagens mais prolongadas. Aumenta a 
capacidade de infiltração, retenção e armazenamento de água, protegendo curvas de níveis.

Tabure Ikeda, José Takahashi e João K. ao lado do 
mata broto e incorporador de calcário no sub solo

ESTAÇÃO 2 - DINÂMICA IKEDA



ESTAÇÃO 3 - COCAMAR UNOESTE

PRÁTICAS FUNDAMENTAIS PARA O CULTIVO DE SOJA E SOLOS ARENOSOS

A Fazenda Campina, com a adoção de tecnologias corretas para a produção de grãos em solos arenosos, 
vem contribuindo para quebrar o paradigma de que esta classe de solo não tem potencial para produção 
de soja. Na safra 2014/15 a fazenda obteve a produtividade de 74 sacas/hectare em um dos seus talhões, 
isso é possível com uso de tecnologias que serão descritas no texto abaixo e apresentadas na estação 3 do 
Dia de Campo de 31/03/2016.

Para discutirmos as práticas fundamentais para cultivo de soja em solos arenosos, é importante entender que 
temos diversas limitações, sendo as principais: fragilidade estrutural, baixa fertilidade e baixa capacidade 
de retenção de água. 

Neste contexto, a frase “agricultura é a salvação da pecuária e a pecuária é a salvação da lavoura”, 
cresce em importância e tem mostrado que o sucesso financeiro ocorre porque as duas atividades se 
complementam. 

O retorno econômico dos investimentos na recuperação das pastagens degradadas é mais rápido quando 
a agricultura subsidia os gastos da reforma. Por outro lado, a agricultura também se tornou dependente da 
pecuária e a presença da massa seca produzida pelas gramíneas é fundamental em sistemas que usam a 
agricultura para viabilizar ou alavancar a pecuária, e aumentar a rentabilidade da fazenda.

A palhada e as raízes das gramíneas deixadas pela pastagem no processo de ILP, são sem sombra de 
dúvida o fator-chave para o sucesso e estabilidade na produção de grãos. No entanto, existem outras 
práticas que devem ser implementadas, dentre elas: a) Construção e manutenção da fertilidade do solo 
por meio de corretivos e fertilizantes; b) Ajuste físico do solo, podendo ser realizado de forma mecânica 
ou biológica; c) Manter o solo vegetado o maior tempo possível durante o ano, isso é importante para 
ciclagem de nutrientes; d) Escalonamento da semeadura e uso de cultivares com diferentes grupos 
de maturação; e) Uso de inoculante no sulco de semeadura, garantindo maior eficiência na fixação 
biológica de nitrogênio; f) Dessecação antecipada, proporcionando melhor plantabilidade; g) Máquinas 
e equipamentos adequados; h) Gestão de pessoas e processos.

MOTO-SEMEADORA MS-40, MS-40CR E MS-60CR:

A Moto-semeadora MS-40 desenvolvida pela IKEDA em parceria com a EMBRAPA, faz a distribuição a lanço 
de sementes, fertilizantes e corretivos de solo, embarcada até em veículos leves do tipo motocicletas e 
quadriciclos. É acionada por motor elétrico alimentado por bateria de 12 VCC, comum nesses tipos de 
veículos.

SUBSOLADOR/INJETOR DE CORRETIVOS:

Tem as mesmas características operacionais do Matabroto, quanto ao trabalho no solo, porém aproveita 
a câmara formada sob suas lâminas e Injeta, sob pressão de uma turbina, produtos e corretivos (em forma 
de granulados e pó) no interior do solo, fazendo sua mistura através da camada trabalhada.

É o equipamento ideal para correção de solos em plantio direto, que não podem perder sua cobertura 
morta.

O equipamento a ser apresentado é o primeiro de sua série de fabricação e terá seu lançamento oficial 
previsto para o Agrishow 2016.

Essa apresentação constitui um pré-lançamento, dedicado exclusivamente aos participantes do Dia de 
Campo.

INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA: OPÇÃO TECNOLÓGICA SUSTENTÁVEL PARA OS SOLOS 
ARENOSOS

No Brasil existem cerca de 200 milhões de hectares com solos arenosos distribuídos na maioria dos estados 
e, destes, cerca de 50 milhões de hectares estão cobertos com pastagens com baixa produtividade 
pecuária, ou seja, degradadas. 

Isso ocorre porque até bem pouco tempo, esses solos eram considerados inaptos para a prática da 
agricultura. Hoje, porém, com o advento da Integração Lavoura e Pecuária (ILP) e Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (ILPF) têm sido possível a recuperação e utilização desses solos com sustentabilidade. 

ESTAÇÃO 4 - EMBRAPA



Aliás, a ILP e a ILPF têm sido as únicas tecnologias altamente viáveis para esses solos, tanto no que diz 
respeito à produção de grãos como na pecuária. 

Em resumo, com a ILP e a ILPF tem sido possível obter: mais biomassa de cobertura e radicular, resultando 
no aumento gradativo da matéria orgânica do solo; mais agregados estáveis; mais macroporosidade e 
menor massa específica do solo; maior capacidade de retenção de água; maior permeabilidade; maior 
recuperação de fósforo (P); maior disponibilidade de nitrogênio; maior reciclagem de nutrientes; melhor 
enraizamento das culturas anuais; menor perda de solo por erosão; maior atividade biológica; redução de 
danos causados por Rhizoctonia, Fusarium, mofo-branco e a maioria das espécies de nematoides; redução 
das plantas daninhas, resultando em menor uso de fungicidas e herbicidas.

Ademais, esses sistemas permitem a viabilidade econômica por meio da otimização dos recursos de 
produção da propriedade; sinergia entre as atividades de produção animal e vegetal; redução de custo e 
aumento da receita líquida; maior estabilidade temporal, sendo particularmente eficiente na recuperação 
de áreas degradadas; manutenção de pastagens produtivas; redução de risco pela diversificação de 
atividades e sustentabilidade econômica; redução dos impactos ao meio ambiente e da necessidade 
de utilização de agroquímicos; redução da abertura de novas áreas; aumento da eficiência no uso de 
máquinas, equipamentos e mão de obra; geração de empregos e de renda; melhoria das condições 
sociais no meio rural, entre outras.

Nas três últimas décadas, a pesquisa agropecuária brasileira desenvolveu e está difundindo pelo menos  
sete sistemas envolvendo a ILP, a saber: 

SISTEMA BARREIRÃO (1991), para recuperação/renovação de pastagens degradadas;

SISTEMA SANTA FÉ (2001), visando à produção de forragem para a entressafra e palhada para o Sistema 
Plantio Direto (SPD) (muito apropriado para solos arenosos);

SISTEMA SANTA BRÍGIDA (2011), para introdução, via consórcio, de gramíneas e leguminosa forrageira 
(muito apropriado para solos arenosos);

SISTEMA SÃO MATEUS (2014), para recuperação de pastagem e posterior produção de soja (muito apropriado 
para solos arenosos);

SISTEMA SANTA ANA (2015), para a recuperação de pastagens com produção de silagem; (muito apropriado 
para solos arenosos)

SISTEMA VACARIA (no prelo), para manutenção de pastagens produtivas; (muito apropriado para solos 
arenosos)

SISTEMA SÃO FRANCISCO (no prelo), para implantação de pastagem via sobressemeadura. 

Com a ILP tem sido possível obter até quatro safras no ano agrícola na seguinte sequência: soja, seguida 
de milho consorciado com forrageiras, seguido de safrinha de boi e, finalmente uma safra de matéria 
orgânica e palhada de cobertura do solo para o próximo ciclo – tudo isso dependente apenas de chuva. 
Essa audácia tem sido conseguida com muito sucesso em solos arenosos, antes considerados inadequados 
para a produção agropecuária. Na ILPF agrega-se também, a partir do sexto ano, a produção madeireira. 

Com a predominância desses sistemas de produção na agropecuária brasileira e a recuperação das 
pastagens degradadas em todo o território nacional, será possível duplicar a produção de grãos e triplicar 
a capacidade de suporte das pastagens.  Tudo isso com menor custo e menor risco, dispensando a abertura 
de novas fronteiras agrícolas, o que reduzirá substancialmente os impactos ambientas e consolidará no 
Brasil um modelo inédito de agricultura sustentável – modelo para todo o cinturão tropical do globo.

O componente florestal (ILPF), não obrigatório, porém, é muito importante em alguns nichos, como:

(1) Quebra-vento

O vento acelera a perda de água das forrageiras por evapotranspiração, além de provocar erosão eólica. 
Assim, o plantio de árvores nos corredores ou divisões de pastagens retarda a perda de turgescência das 
pastagens nos períodos secos, além de gerar receita a partir do sexto ano do plantio;

(2) Pequena propriedade pecuária

A implantação de árvores em renques, principalmente eucalipto, desde que obedecidas as orientações 
técnicas, permite, nos dois primeiros anos, o cultivo de outras espécies intercaladamente, resultando em 
melhor uso da área. Quando intercalada com forrageiras, proporciona o tão necessário conforto animal e 
uma receita adicional;

(3) Pecuária leiteira

O gado leiteiro, principalmente de origem europeia, é menos produtivo a pleno sol, resultando, 
comparativamente à ILPF, em menor tempo de pastejo e ruminação, maior tempo de ócio, maiores 



temperatura da superfície corporal e frequência respiratória e menor ganho de peso de novilhas; 

(4) Solos difíceis

O plantio de árvores, principalmente consorciado com pastagem, em renques ou bosques também é 
indicado para os solos muito declivosos, arenosos ou pedregosos.

Recuperar áreas degradadas, aumentar a produtividade, reduzir custos e riscos são os principais atributos 
da ILP e da ILPF, consideradas agronomicamente eficientes, ambientalmente preservadoras, socialmente 
justas e economicamente rentáveis, principalmente em solos arenosos.

Reproduzimos aqui trechos inéditos de autoria de Maurício Antonio Lopes, presidente da Embrapa e dos 
pesquisadores João Kluhcouski e Luis Adriano Maia Cordeiro.

Patrocinadores:

FAZENDA CAMPINA. CAIUÁ - SP

Informações e Reservas:

(18) 3902 • 9394 - unidade.presidenteprudente@cocamar.com.br
(11) 3168 • 8001 - sp@carlosviacava.com.br


