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SEJAM BEM-VINDOS

EDITORIAL

A presente edição do dia de campo da Fazenda Santa Gina ocorre em momento de aumento da produtividade 
da Pecuária Brasileira, com avanços ambientais significativos. Segundo dados do estudo “Cálculo da Pegada de 
Carbono e Hídrica na Cadeia da Carne Bovina no Brasil”, que faz parte do projeto do Instituto Escolhas “Do Pasto 
ao Prato: Subsídios e Pegada Ambiental da Carne Bovina”, publicado pela Folha de São Paulo em 31/jan/2020, 
nossa pecuária produziu mais carne por hectare e menos gases de efeito estufa por quilo de carne. 

De acordo com o jornal, de 2008 a 2017 o rebanho bovino de corte passou de 166,7 milhões para 183,7 milhões 
de cabeças. A quantidade de carcaça processada cresceu de 6,6 milhões para 7,7 milhões de toneladas, 
enquanto a área ocupada pela pecuária passou de 139 milhões para 141 milhões de hectares. Isto significa um 
aumento de lotação e um aumento de mais de 15% na produção, que passou de 47,48 quilos para 54,61 quilos 
por hectare/ano, com a consequente redução da emissão de gases de efeito estufa por quilo de carne.

Segundo o estudo, a melhoria da eficiência ambiental decorreu principalmente da diminuição do desmatamento 
para a produção de carne. A “pegada de carbono” reduziu-se de 157 kg CO2eq/kg carne para 64 kg CO2eq/kg 
carne, de 2008 a 2017.

No entanto, o estudo também detectou diferenças importantes na eficiência ambiental entre diversos sistemas 
de produção, como pasto degradado (PD), pasto estável (PE), pasto bem manejado (PBM), sistema integrado (SI) 
e confinamento (CO).

O jornal destaca que, nos sistemas integrados de ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), ocorre a “emissão 
negativa”, ou seja, um “sumidouro de carbono” (sic), observando-se um sequestro de carbono em torno de 
27 kg CO2eq/kg carne ao longo da década. 

“Pastagens degradadas implicam prejuízos vários para os produtores e para a sociedade em geral. Aumentam 
a pegada de carbono e usam solo de modo ineficiente, o que por sua vez induz a abertura de novas áreas para 
a pastagem e, assim, para mais emissões”, destaca a reportagem.

E nós acrescentamos que a ILPF significa a produção sustentável da carne dos pontos de vista ambiental, social 
e econômico.



Apresentamos um breve resumo sobre 
o desempenho produtivo e reprodutivo 
de bovinos de corte Nelore Mocho CV. 
O melhoramento genético é uma das 
principais ferramentas para melhoria da 
produtividade do rebanho, principalmente 
se for associado a tecnologias que elevam 
a oferta de forragem na seca, como a 
integração lavoura-pecuária (ILP). “As duas 
tecnologias andam perfeitamente juntas, 
possibilitando elevar os índices reprodutivos 
na cria, o que estimula os pecuaristas a 
usar genética melhoradora”, avalia Ricardo 
Viacava, titular da Marca CV que, ao lado 

do pai, Carlos Viacava, conduz um projeto de seleção com a raça Nelore Mocho no interior de São Paulo, 
em áreas de integração. 

Para 2020, as perspectivas dessa dobradinha genética/ILP são muito positivas. O setor pecuário deve avançar 
a passos largos na identificação de animais sexualmente precoces e com alto potencial para eficiência de 
carcaça, ganho de peso e conversão alimentar, características que podem levar o Brasil a outro patamar de 
produtividade no campo. “Elas serão os vetores da pecuária seletiva nos próximos anos”, acrescenta Carlos 
Viacava, que investe pesado na obtenção de um Nelore precoce. Com isso, ele conseguiu reduzir a idade 
média de suas matrizes de 7 para apenas 3,8 anos nas últimas safras, mudança que permitiu incremento de 
300 bezerros por safra, com o mesmo plantel ativo. Esse ganho somente foi possível com a coleta de oócitos e 
transferência de embriões das melhores fêmeas do plantel, todas em idade ainda muito jovem, utilizando-se 
tecnologias de última geração.

Viacava destaca que “é preciso ganhar escala na precocidade do Nelore brasileiro para avançar na 
qualidade de carne”. No plantel CV, o desafio reprodutivo de fêmeas precoces começou há seis anos, 
permitindo que, nesta temporada, toda a reposição seja feita com novilhas precoces e superprecoces 
manejadas em áreas de integração lavoura-pecuária na Fazenda Campina, em Caiuá, SP, propriedade 
comprada em 1986 e que abriga todo o rebanho de cria. Esse projeto pioneiro de ILPF conduzido em 
solos arenosos lhe garantiu, além da produção de grãos, pastagens de safrinha, que são essenciais para 
a intensificação da recria e cobertura precoce das fêmeas. São 2.500 matrizes em reprodução, 58% 
acasaladas com tourinhos sob teste de progênie, reforçando a aposta do criatório na genética jovem e 
sustentável da fazenda. 

PERSPECTIVAS 2020 - VISÃO DAS LIDERANÇAS
com Carlos e Ricardo Viacava – Nelore Mocho CV e DBO

CENÁRIO FAVORÁVEL 
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Importante aliada

Na busca pela precocidade, outra importante aliada é a genômica. 
“O uso dessa ferramenta tem avançado nas propriedades brasileiras 
e seu potencial é gigantesco”, explica Viacava. Em 2010, primeiro 
ano de avaliações genômicas no Brasil, a Associação Nacional dos 
Criadores e Pesquisadores (ANCP), da qual Viacava é vice-presidente, 
avaliou 2.000 animais em 12 características de interesse econômico. 
Em 2019, essa base subiu para mais de 60.000 animais, avaliados em 
33 características ponderadas, número que deve avançar 10% neste 
ano. A CV foi uma das pioneiras no uso da genômica, inicialmente 
para validar as avaliações genéticas convencionais e elevar a 
acurácia das DEPs dos touros e matrizes de seu rebanho. Depois, a 
empresa passou a usar essa tecnologia massivamente na seleção 
das fêmeas de reposição (são 1.000 novos genótipos por ano), 
dando um “upgrade” no projeto de precocinhas. 

Na última temporada de monta, a taxa de prenhez no grupo de 
fêmeas entre 10 e 14 meses foi de 67%. Nos machos, a ferramenta é 
utilizada no grupo dos 20% melhores de cada safra. “O ganho genético 
com a genômica é absurdo se comparado ao melhoramento 
convencional. Começamos com uma acurácia média de 25% e 
hoje estamos acima de 55% nos tourinhos, o que tem se expressado 
substancialmente na progênie”, destaca Viacava ao avaliar o uso 
contínuo da ferramenta na reprodução programada da ANCP.

Para os próximos anos, as expectativas recaem sobre o aumento de 
informações de genótipo e fenótipo relacionados à maciez da carne, 
a terceira característica priorizada pelos projetos mais avançados 
de seleção. A CV foi uma das empresas a fornecer dados sobre 
essa característa à Embrapa Cerrados e à ANCP para as pesquisas 
que resultaram no desenvolvimento da primeira DEP de Maciez 
(DMAC), lançada há três anos. “Estamos na fase inicial da genômica, 
mas não há dúvidas de que essa tecnologia ajudará a pecuária 
brasileira a alcançar um novo nível de produção e qualidade. Se 
hoje é impossível comprar um touro sem olhar suas DEPs, no futuro 
ninguém comprará nenhum animal sem sua avaliação genômica”, 
conclui Ricardo Viacava, garantindo que o mercado de genética 
caminhará sincronizado ao DNA bovino.

Números da
ANCP e CV



A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) é uma 
alternativa de alto potencial socioeconômico 
para a região do Oeste Paulista. Para sua 
viabilização é necessária a utilização da 
cultura da soja em rotação com as pastagens 
e com cereais como milho e sorgo. As 
características edafoclimáticas da região 
contam com duas peculiaridades (solos 
arenosos e períodos de longos veranicos) 
que aumentam o risco agrícola e fazem 
com que estratégias de manejo específicas 
necessitem ser desenvolvidas e utilizadas. Entre 
tais estratégias, a utilização de cultivares de 
soja com sistema radicular profundo e alto 
potencial de recuperação de stress hídrico 
está entre as mais efetivas. O programa de 
melhoramento genético de soja conduzido 
pela Embrapa para os cerrados do Brasil 
Central e Nordeste possui germoplasma de 
soja selecionado para suportar as condições 
de stress hídrico de algumas regiões como o 
Oeste da Bahia, que podem ser posicionadas 
no Oeste Paulista para mitigar os riscos da 

cultura da soja na região. Do ponto de vista econômico, deve-se considerar que, na média dos anos, o potencial 
de produtividade da soja no Oeste Paulista é menor do que em outras regiões de maior oferta climática para a 
agricultura. Portanto, para minimizar o risco financeiro, o agricultor deve maximizar a receita obtida com o produto 
colhido, bem como reduzir o custo da lavoura. Assim, além de cultivares com maior resiliência ao stress hídrico, é 
desejável que o produtor do Oeste Paulista produza soja com maior valor agregado, o que atualmente pode ser 
conseguido por meio da produção de grãos de soja não transgênica (convencional), os quais são mais valorizados 
no mercado. Atualmente, a soja não transgênica está recebendo prêmios da ordem de 15% acima do preço da 
soja transgênica. Por outro lado, o custo da lavoura de soja convencional, do ponto de vista da semente, pode 
ser minimizado com o uso de sementes não transgênicas, tendo em vista que estas são isentas do pagamento 
de royalties por parte do agricultor, representando economia de R$ 148,00 por hectare. Dessa forma, a estratégia 
do uso da soja convencional pode aumentar a receita e reduzir a despesa da lavoura de soja, aumentando a 
margem operacional e minimizando o risco, dando mais sustentabilidade econômica à ILP no Oeste Paulista. 
1 Pesquisadores da Embrapa Cerrados – Rodovia BR 020, km 18, zona rural, Planaltina-DF.

O plantio consorciado entre soja e espécies forrageiras apresenta desafios 
relacionados à dificuldade decorrente da competição existente entre 
estas espécies, sendo a cultura agrícola de pior capacidade competitiva 
em função do seu menor porte em relação às forrageiras. Isso inviabiliza a 
semeadura em épocas simultâneas. Além disso, o maior desenvolvimento 
vegetativo das forrageiras por ser planta C4 dificulta a colheita da soja. 
A alternativa para viabilizar esse consórcio é a sobressemeadura, técnica já em 
uso para implantação de culturas de cobertura enquanto o ciclo da cultura 
principal ainda não foi finalizado. Isso permite a antecipação da semeadura, 
da germinação e do desenvolvimento dessas plantas de forma a serem 
aproveitadas condições de temperatura e umidade mais favoráveis. A técnica 
da sobressemeadura tem sido utilizada em áreas de cultivos de grãos, com a 
sobressemeadura a lanço de diversas plantas de cobertura realizada sobre a 
cultura da soja, por ocasião de sua maturidade fisiológica, nos estádios R5 a 
R7, segundo a escala de desenvolvimento demonstrada na Figura 1. O objetivo 
da sobressemeadura de espécies forrageiras nessas condições é proporcionar 
a produção de forragem no período de entressafra ou de cobertura para o 
solo, visando o sistema de plantio direto. Entre as plantas forrageiras, a Brachiaria 
ruziziensis tem sido considerada opção apropriada para o sistema integração 
lavoura-pecuária pelo recobrimento uniforme do solo e suscetibilidade ao 
herbicida glifosato. Os capins da espécie Megathirsus maximum (sin. Panicum 
maximum) têm se adaptado com sucesso a esta prática por germinarem e se 

desenvolverem com facilidade na superfície do solo. As formas de implantação das forrageiras na soja podem ser 
as mais variadas. Atualmente, existem no mercado diversas opções de equipamentos adaptados para a realização 
da sobressemeadura.

A quantidade de sementes das espécies forrageiras recomendável varia entre 1,5 a 2 vezes a quantidade de 
sementes puras viáveis recomendada para o cultivo tradicional (sem consórcio), justamente pelo fato de que as 
sementes estarão em condições pouco favoráveis ao pleno estabelecimento. Entre 30 e 40 dias após a colheita da 
soja, aproveitando-se do final da estação de verão e início do outono, já é possível realizar o pastejo com bovinos. 
1 Texto elaborado por Lourival Vilela, Giovana Alcântara Maciel e Sebastião Pedro da Silva Neto - Embrapa Cerrados.

Figura 1. Escala de desenvolvimento da soja proposta por Fehr & Caviness (1977), citados por Farias et al. (2007).
Fonte: adaptado de http://www.deprimeirasemduvida.com.br.

SOJA NÃO TRANSGÊNICA COM ALTA RESILIÊNCIA:
ALTERNATIVA PARA O OESTE PAULISTA

Sebastião Pedro da Silva Neto1, Lourival Vilela1

SOBRESSEMEADURA DE CAPINS NA SOJA1

Grande parte do Oeste Paulista é composta por solos 
arenosos, de baixa fertilidade, com ocorrência de 
períodos de estiagem longos nas águas (veranicos). Os 
sistemas integrados de produção, principalmente lavoura-
pecuária, são formas de otimizar o uso deste tipo de solo 
e melhorar suas condições físicas, químicas e biológicas. 
É uma alternativa para pecuaristas e agricultores obterem 
melhor rentabilidade por hectare. 

A produção de soja nessa região cresceu 80% nos últimos 
seis anos*. Parte expressiva desse aumento se deve ao 
plantio da soja usada na reforma das pastagens, pelo 
próprio pecuarista ou então através de arrendamento, 
em que a recuperação de pastagens degradadas por 
meio da adoção de sistemas agrícolas diminui o custo de 
produção, gerando renda e melhorando a sua qualidade. 

Atualmente, o capim mais utilizado pelo agricultor é a Brachiaria ruziziensis, para períodos mais curtos de utilização 
e locais onde não há preocupação com a cigarrinha. Ele apresenta facilidade de manejo da palhada (dessecação 
e facilidade de realização de plantio direto), precocidade de pastejo, boa qualidade nutricional, além de ter um 
melhor custo-benefício. 

No entanto, existem opções de forrageiras com outras características que também se adaptam a sistemas 
integrados. A Brachiaria brizantha BRS Piatã tem sido utilizada por seu enraizamento agressivo, ótima produção de 
matéria seca e boa adaptação ao período seco. Já a BRS Paiaguás tem facilidade na dessecação e no manejo 
da palhada, além de boa produção de massa seca. Porém, pode ter problemas com ataque de cigarrinha, 
sendo então uma opção para curtos períodos de pastejo. E ainda há o tradicional Braquiarão ou Brachiaria 
brizantha Marandu, que ainda é a forrageira mais utilizada pelos pecuaristas no Brasil pela sua alta adaptação, 
boa produção de forragem e resposta à adubação. 

Existem novas forrageiras, como a braquiária híbrida BRS Ipyporã que, além de ser resistente às cigarrinhas, aguenta alta 
carga animal; e a Panicum maximum BRS Quênia, de porte médio, que se destaca pela qualidade da forragem e alto 
desempenho animal. Cada uma dessas espécies terá seu florescimento, produção, qualidade e adaptação variando 
de acordo com a época do ano, solo e manejo, o que amplia o horizonte de opções do produtor e seu sistema. 

*Informações extraídas de estudo realizado pelo Prof. Dr. Edemar Moro (UNOESTE), com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), compilados pelo Instituto de Economia 
Agrícola da Embrapa.

1 Engenheira Agrônoma da SOESP (Sementes Oeste Paulista)
2 Zootecnista e Pesquisadora da Embrapa

ESPÉCIES DE GRAMÍNEAS PARA REGIÃO
E ADAPTAÇÃO NA ILPF

Andreza Pereira da Silva Cruz1 e Giovana Alcântara Maciel2



A parceria entre agricultores e pecuaristas é uma grande oportunidade para implantar a ILPF e gerar 
excelentes resultados para ambas as partes. Para os agricultores, significa a possibilidade de expandir suas 
áreas de cultivo e otimizar o maquinário. Já aos pecuaristas, configura-se como uma excelente estratégia 
para reforma das pastagens, alcançando um bom patamar de qualidade com baixo investimento.

Muitos pecuaristas acreditam que a parceria beneficiará somente o agricultor, uma vez que ele é o 
proprietário. Na verdade, o maior beneficiário dessa aliança será o pecuarista, que terá seus pastos 
renovados com baixo custo, tendo assim a chance de uma retomada de lucratividade da fazenda. 
A condução de pastagens de baixa produtividade sob uma lógica extrativista tende ao prejuízo. Dessa 
forma, a parceria é uma excelente alternativa para garantir a permanência na atividade. 

A tentativa de arrendamento com a cobrança de um alto preço ao agricultor não é viável em regiões 
com solos arenosos e sujeitos a veranicos. Ao impor um custo elevado de arrendamento, o pecuarista 
acaba inviabilizando o estabelecimento de uma aliança estratégica, não percebendo que ele próprio 
será o mais prejudicado com essa prática.

Felizmente, exemplos de parcerias bem sucedidas têm surgido, nas quais os proprietários de áreas de 
pastagens, buscando se fortalecer, veem os agricultores como parceiros que os ajudam a explorar todo o 
potencial da pecuária. Como não pretendem dedicar-se à agricultura, permitem que esse trabalho seja 
realizado por produtores profissionais, os quais investem na reestruturação do solo e na recuperação da 
sua fertilidade – um dos seus principais objetivos. 

Nas regiões atendidas pela Cocamar, são discutidos diferentes formatos em que as duas partes buscam 
um ponto de equilíbrio a fim de que um acordo se torne interessante. Por exemplo, alguns pecuaristas 
custeiam a correção do solo com calcário e gesso, definindo uma escala de produtividade de soja 
para uma eventual participação: até 37 sacas por hectare (90 na linguagem em alqueire), o agricultor 
é isento; acima disso, ele começa a pagar um percentual ao dono das terras. O arrendatário investirá 
em adubação adequada, conforme análise e orientação técnica, deixando um residual para que a 
braquiária, semeada a seguir, seja beneficiada e resulte em uma pecuária lucrativa e de ciclo curto.

Até 2013, nosso sistema de produção de tourinhos e matrizes se modulava em pastejo contínuo e rotacionado, 
com intensificação de até 50% das áreas, correção de solo e adubações com NPK.

Em meados de 2012, visitamos a Embrapa em Goiânia/GO, onde foi apresentado o desempenho dos animais em 
pastagens formadas através do sistema de ILPF pelo renomado pesquisador João Kluthcouski. Em 2013, tivemos a gloriosa 
visita deste em nossas propriedades. Foi então iniciada uma grande revolução, que promoveu transformações a cada 
período do ano, em meio a expressivos desafios socioeconômicos que exigiram coragem, soluções que buscaram 
variabilidade e flexibilidade, tendo sido obtidos tanto resultados positivos quanto negativos. Os obstáculos, muitas vezes 
difíceis, foram superados, buscando sempre alcançar o melhor desempenho possível com o sistema de ILPF.

A safra 2019/2020 será a sétima desde a implantação da ILPF. Ao longo do tempo, foi possível obter uma variação muito 
ampla entre as espécies e variedades das culturas, solteiras e muitas vezes consorciadas, buscando sempre uma maior 
variabilidade junto ao sistema de plantio direto (PD), com muito respeito às propriedades do solo, o qual obteve grandes 
benefícios. 

Com a utilização de gramíneas e seu sistema radicular agressivo e volumoso temos a descompactação e aeração do 
solo. Já com as leguminosas podemos contar com o grande benefício de fixação de N pelas suas raízes, possibilitando 
uma maior e mais longa disponibilidade do mesmo para todo o sistema; ainda podemos obter os grãos para consumo 
e comercialização, aumentando e diversificando o faturamento anual, e suas folhas, quando consumidas, fornecem 
alto teor proteico na dieta dos animais. Aliado ao sistema de PD, conseguimos construir um solo melhor estruturado, com 
a conservação e aumento da MO, proporcionando assim um maior armazenamento e disponibilidade de nutrientes e 
água para as culturas, o que em solos arenosos é muito difícil.

Entre as espécies e variedades utilizadas em nossas fazendas, podemos relatar:

LEGUMINOSAS: Soja, Feijão Guandu (super N) e Feijão Caupí.

GRAMÍNEAS: Brachiarias (decumbens, ruziziencis, paiaguas, ipyporã, marandu, piatã e xaraes), Panicum maximum 
(mombaça, tanzânia, zuri, paredão, quênia, massai e tamani), Milheto, Sorgo e Milho.

Utilizamos uma diversidade de culturas em nosso sistema para podermos contar com uma maior segurança 
nas produtividades, uma vez que os fatores climáticos (umidade, temperatura, vento, pressão atmosférica), 
a localização (altitude e latitude), época do ano, tipo de solo e principalmente os longos períodos de veranicos, 
interferem significativamente no potencial de produção.

Um dos maiores benefícios obtidos após a implantação do sistema ILPF foi a reforma dos pastos com a melhora da 
qualidade e maior oferta de forragens, aumentando assim a produtividade por ha. As recrias de garrotes e novilhas nos 
pastos de inverno passaram a obter um ganho médio de 600 g/a/d. Os tourinhos são suplementados por um período 
menor e comercializados com um peso médio maior, aproximadamente 620 kg. Já o mais importante benefício foi 
permitir a inclusão de 100% das bezerras de 10 a 14 meses de idade e 310 kg na estação de monta, com um resultado 
de prenhezes confirmadas variando entre 65% e 70%. 

PRODUÇÃO MÉDIA DE SOJA
POR SAFRA E POR FAZENDA 

DESAFIOS, SOLUÇÕES E RESULTADOS DA ILPF
PARA O GRUPO CV

Juliano Roberto da Silva - Zootecnista e diretor de produção do Grupo CV
João Kluthcouski - Pesquisador da Embrapa
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Super precoces paridas aos 22 meses de idade
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