
IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO PARA A GERAÇÃO DE MATRIZES SUPERPRECOCES DE BOVINOS 
DE CORTE.

No Uruguai, os sistemas de criação de gado são desenvolvidos 
principalmente em pastagens naturais, incorporando curtos 
períodos de suplementação em pontos estratégicos ou o uso 
estratégico de pastagens melhoradas no ciclo de produção. 
O tipo de pastagem natural utilizado por lá, com baixa 
produção no inverno, o que seria equivalente ao fi nal do 
período seco na região sudeste do Brasil, origina um défi cit 
alimentar nos meses de inverno, o que justamente coincide 
com o último terço da gestação em vacas prenhes. Além 
disto, o inverno é uma estação crítica para a recria das fêmeas 
(pós-desmama), uma vez que tem uma forte infl uência sobre 
a manifestação da puberdade e prenhez das novilhas. 

Após desenvolver uma linha de trabalho há mais de 15 anos, 
podemos afi rmar que a distribuição das taxas de ganho 
de peso em diferentes momentos da vida do animal afeta 
a entrada na puberdade das novilhas e que o ganho de peso 
no primeiro inverno após o desmame é a variável indicadora 
que determina a efi ciência reprodutiva das novilhas.

Além disso, como mencionado no início, a nutrição da vaca 
gestante é muito importante porque a condição corporal 
ao parto está altamente correlacionada com a efi ciência 
reprodutiva subsequente. O anestro pós-parto é a principal 

causa da baixa taxa de prenhez e temos desenvolvido várias 
linhas de pesquisa para encurtá-lo, desde a suplementação 
estratégica até o controle do aleitamento (desmame precoce 
e desmame temporário).

Contudo, hoje à luz de novos conhecimentos, a nutrição 
pré-parto é importante não só porque afeta a efi ciência 
reprodutiva, mas porque também infl uencia a saúde e o 
desempenho futuro da progênie. Esta nova abordagem 
resultou no que pode ser chamado de programação fetal 
e é onde muitas equipes de grandes centros de pesquisa 
estão dedicadas.

É uma questão complexa do ponto de vista técnico e exige 
um trabalho para criar alianças de trabalho com equipes de 
diferentes especialidades, visando a geração de informações 
para uma pecuária mais produtiva e sustentável.

Eng Agr Phd Graciela Quintans
Pesquisadora INIA - Uruguai
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EMBRAPA, UNOESTE E COCAMAR EM UM DIA DE 
CAMPO NA FAZENDA CAMPINA.

Com satisfação abrimos as porteiras da Fazenda Campina para mais um dia 

de campo comandado pela Embrapa, Unoeste e Cocamar, essa representando 

a prestigiosa Rede de Fomento, que vem se dedicando intensamente na 

divulgação e nos ensinamentos para a recuperação de solos degradados 

e melhor desempenho econômico e social das propriedades rurais, com grande 

impacto favorável ao meio ambiente no Brasil.

Estamos concluindo nossa quarta safra de soja desde que 

iniciamos a ILPF, estimando uma colheita de 70 mil sacas, com 

uma produtividade razoável de 48 sacas por hectare, em três fazendas. Nosso rebanho, que aumentou em torno 

de 20% desde que iniciamos o processo, neste ano estabilizou-se, porém com um desempenho bastante avançado, o que se refl ete, 

sobretudo, no trabalho com as bezerras precoces. Neste dia de campo, nossos convidados receberão informações sobre o trabalho 

com as superprecoces, bem como valiosas explanações dos técnicos e pesquisadores da Embrapa, Unoeste e Cocamar sobre 

os diversos tipos de consorciamentos realizados e seus benefícios, bem como sobre a evolução das características químicas 

e físicas dos solos utilizados na ILPF.



TABELA 1: ÁREAS CONSORCIADAS COM GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS - FAZ. CAMPINA/SANTA GINA

TABELA 2: HISTÓRICO DOS TALHÕES DE MILHO PARA SILAGEM 2016/17 - CV - FAZENDA CAMPINA / CAIUÁ/SP 

20/04/17 GRAMÍNEAS LEGUMINOSAS

TALHÕES FAZ.
ÉPOCA IMPLANT. Áreas Braquiárias ou Panicuns Milheto Feijão Guandu Feijão Caupi

Formação meses (ha) Variedades pontos/ha BRS 1501 kg/ha Super N kg/ha Tumucumaque kg/ha

I 17 FC jan/14 40,2 75,9 Marandu 400 a 450 X 20 X 3 - -

I 19 FC jan/14 40,2 77,3 Marandu 400 a 450 X 20 X 3 - -

I 21 FC abr/17 0,6 49,4 Marandu 400 a 450 X 20 - - X 7

I 2A FC abr/16 12,8 31,0 Tamani 400 a 450 X 10 X 3 - -

I 2B FC abr/16 12,8 31,0 Paredão 400 a 450 X 10 X 3 - -

I 2C FC abr/16 12,8 31,0 Zuri 400 a 450 X 10 X 3 - -

BX 3 SG mai/16 11,8 62,3 Marandu 400 a 450 X 12 X 3 - -

BX 4 SG mai/16 11,8 62,3 Marandu 400 a 450 X 12 X 3 X 7

BX 5 SG mai/16 11,8 62,3 Piatã 400 a 450 X 12 X 3 - -

483

TALHÕES
CULTURA ADUBAÇÃO SIST. ÁREAS (ha) MILHO MÉDIAS CICLO CHUVAS NO PERÍODO PLANTA INTEIRA

ANTERIOR SEM. COB. PLAN. TOTAL PLAN. VARIEDADE SEM. COLH. DIAS FEV MAR VER. DES. ABR MAI TOT. t/ha % (MS) TOTAL

INV. 5B
Marandu (2,5 

anos)
Cheia Ds. Cheia Direto 36,0 35,0 2B 655/PRO2 13/2 - - 50 128 18 21 43 - 221 - - -

INV. 3B
Ruziziencis 
(0,5 anos)

Cheia Ds. Cheia Direto 24,0 23,0 2B 655/PRO2 17/2 - - 36 147 18 17 53 - 236 - - -

INV. 7/A
Marandu (2,5 

anos)
Cheia Ds. Cheia Direto 28,0 27,0

2B 655/BM 
855

20/3 - - - 70 18 - 43 - 113 - - -

INV. 6 Soja (2 anos) Cheia Ds. Cheia Direto 86,4 83,8
BM 3061 

CONV./855 P2
30/3 - - - - 18 - 43 - 43 - - -

TOTAL = 174,4 168,8 Ultima chuva = 23/fev 13/mar  = Volta/Chuva MÉDIA = - - -

TALHÕES
CULTURA ADUBAÇÃO SIST. ÁREAS (ha) MILHO MÉDIAS CICLO CHUVAS NO PERÍODO PLANTA INTEIRA

ANTERIOR SEM. COB. PLAN. TOTAL PLAN. VARIEDADE SEM. COLH. DIAS DEZ. JAN. VER. DES. FEV. MAR. TOT. t/ha % (MS) TOTAL

INV. 3A/1 Milho/Ruzizien. Cheia Ds. Cheia Direto 20,0 18,0 BM 709/PRO2 30/11 2/3 90 186 308 10 13 103 4 601 47,2 34% 850

INV. 3A/1 Milho/Ruzizien. Cheia Ds. Cheia Direto 5,0 5,0 BM 3063/PRO2 2/12 3/3 89 186 308 10 11 103 4 601 48,4 30% 242

TOTAL = 25,0 23,0 Ultima chuva = 10/dez 20/dez  = Volta/Chuva MÉDIA = 47,5 32% 1.092

MILHO SILAGEM DE PLANTA INTEIRA - SAFRA/DEZEMBRO/16 - LAVOURA DE SEGUNDO ANO

MILHO SAFRINHA - PRODUÇÃO DE SILAGEM DE PLANTA INTEIRA/GRÃO ÚMIDO - FEVEREIRO/MARÇO/17 (COLHEITA E PRODUTIVIDADE AINDA NÃO REALIZADAS)

CONFIRA OS RESULTADOS DO SISTEMA ILPF NAS FAZENDAS DO GRUPO CV.M

Umas das modalidades adotadas no sistema ILPF nas fazendas 
do Grupo CV, foi a introdução de consórcios de gramíneas 
com leguminosas. Dentre as variedades disponíveis para 

o consórcio de gramíneas com leguminosas, na TABELA 1, 
podemos observar as espécies utilizadas em nosso sistema.

São grandes os benefícios que estamos tendo com a 
introdução dos consórcios. Além das leguminosas servirem 
para pastejo com grande valor nutritivo, as mesmas fi xam 
nitrogênio no sistema, sendo mais relevante principalmente 
no período da seca, onde as gramíneas respondem bem a 
sua rebrota, com grande vigor, disponibilizando alto volume 
de matéria seca de alta qualidade, que quando associada ao 
consumo das leguminosas, formam um pull de nutrientes. 
O desempenho dos animais, variam entre 450 a 700 g/a/d, 
dependendo da lotação e categoria em pastejo.

Outro grande benefício que colhemos com o consórcio, 
é a diversifi cação de espécies forrageiras e graníferas no 
sistema. Com a rotatividade de culturas, temos um melhor 
controle de plantas invasoras, sanidade e vida microbiana 
no ambiente. Com relação a produção de silagem, no talão 
I3A, tivemos excelente produtividade de silagem de planta 

inteira, consorciada com braquiária marandu, chegando 
a 47,5 t/ha (TABELA 2). Variedades de milho de altíssima 
qualidade, dentado e semi-dentado, de alta digestibilidade, 
tanto dos grãos como de colmos e folhas (BM 3063 e BM 709 
– BIOMATRIX). Para atingir essa produção, em especial neste 
talhão, não tivemos problemas com veranicos. Grande volume 
e boa distribuição de chuvas, durante todo ciclo vegetativo, 
germinação, adubações e fl orescimento. Produção essa, 
considerada excepcional, uma vez que, estamos em uma 
região de baixa altitude (270 mts) e em solo arenoso 
(12% de argila). Depois da colheita, ainda pudemos efetuar 
um pastejo imediato para o consumo da sobra de braquiária, 
e em seguida após 20 dias, novamente um segundo pastejo, 
ambos com ganhos de 550 g/a/d/, sem a utilização de adubos 
e fornecimentos de suplementação, apenas com o residual da 
lavoura e sal mineral.

Outras áreas foram semeadas com milho para produção 
de silagem de planta inteira e de grão úmido, uma vez que, 
precisamos ter uma grande reserva de volumoso e de grãos 
de alta qualidade para suplementação dos animais jovens 
suplementados no período de transição (primavera/verão). 

Nesta época, aproximadamente metade das áreas da fazenda 
serão vedadas para formação de palhada, iniciando o ciclo 
das lavouras de soja, o verdadeiro sistema ILP.



ha RELAÇÃO (%) ÁREAS sc/ha 

189 32% PRIMEIRO ANO 33,1

400 68% SEGUNDO ANO 44,5

589

TALHÕES ANO
SISTEMA

ÁREAS (HA)
SEM.

GRAMÍNEAS MÉDIAS

SOJA TOTAL LEGUMINOSAS SEM.

INV. 1 2 MATA BROTO 87,6 74,0 XARAES/MILHETO 18/4

INV. 10 2 DIRETO 83,8 81,3 MARANDU/MILHETO 30/3

INV. 13 2 DIRETO 87,7 70,1 MARANDU/MILHETO 9/4

INV. 17B 1 DIRETO 37,9 25,4 PAIAGUAS/SORGO/GIRASSOL 15/4

INV. 20 2 DIRETO 95,8 91,0 MARANDU/MILHETO 9/4

INV. 21- A 1 DIRETO 27,7 26,5 MARANDU/MILHETO 17/4

INV. 21- B 1 DIRETO 7,9 7,5 MARANDU/MILHETO 17/4

INV. 23 1 DIRETO 47,6 46,2 DECUMBENS/MILHETO 12/4

INV. 24 1 DIRETO 44,7 42,5 PAIAGUAS/MILHETO 22/3

INV. 4B1 1 DIRETO 20,9 20,4 DECUMBENS 25/3

INV. 4B2 1 DIRETO 20,9 20,4 DECUMBENS/MILHETO 16/4

INV. 6 2 DIRETO 86,4 83,8 TAMANI/TANZANIA/MILHO 30/3

649 589

TABELA 3- RESUMO DAS PRODUTIVIDADES DOS TALHÕES DE SOJA SAFRA 16/17 - CV - FAZENDA CAMPINA / CAIUÁ/SP

RESUMO DA FORMAÇÃO DAS PASTAGENS DE INVERNO – PÓS SOJA - MAR/ABR./17 - FAZ. CAMPINA / CAIUÁ/SP

TALHÕES
CULTURA ANO

SISTEMA

ÁREAS 
(ha)

SOJA MÉDIAS CICLO CHUVAS/PERÍODO VEGETATIVO
VERANICOS EM 4 PERÍODOS

PROD.LÍQUIDA/SC

ANTERIOR SOJA TOTAL SEM. VARIEDADES SEM. COLH. DIAS DEZ. JAN. FEV. MAR. TOTAL ha 
% 

(um.)
TOTAL

INV. 1 Ruziziencis 2 Direto 87,6 74,0 AS 3730 IPRO 13/12 5/4 108 140 308 103 147 698 2 56 67 85 48,0 11,6% 3.555

INV. 10 Ruziziencis 2
Mata 

Broto/
Dir.

83,8 81,3 NS 6700 IPRO 29/11 28/3 114 184 286 121 128 719 16 70 81 99 43,0 14,6% 3.498

INV. 13
Sobre S./

Ruzizi.
2

Mata 
Broto/

Dir.
87,7 70,1

BMX Ponta 
IPRO

8/12 2/4 110 181 251 103 147 682 7 61 72 90 32,7 10,9% 2.294

INV. 17B
Sorgo/

Ruziziencis
1 Direto 37,9 25,4

BMX Potência 
RR

12/12 4/4 108 166 252 124 120 662 3 57 68 86 6,7 11,8% 171

INV. 20 Ruziziencis 2 Direto 95,8 91,0
BMX Ponta 

IPRO
3/12 31/3 113 166 252 124 120 662 12 66 77 95 43,6 10,4% 3.967

INV. 21- A Decumbens 1 Direto 27,7 26,5 RK 6813 RR 11/12 3/4 108 166 252 124 120 662 4 58 69 87 18,1 12,8% 481

INV. 21- B Decumbens 1 Direto 7,9 7,5
BMX Potência 

RR
11/12 4/4 109 166 252 124 120 662 4 58 69 87 37,4 11,8% 280

INV. 23 Marandu 1 Direto 47,6 46,2
BMX Ponta 

IPRO
5/12 30/3 110 166 252 124 120 662 10 64 75 93 50,1 11,8% 2.314

INV. 24
Decumb./

Humid.
1 Direto 44,7 42,5 RK 6813 RR 5/12 20/3 100 166 252 124 120 662 10 64 75 93 36,4 14,8% 1.546

INV. 4B1
Milho/

Ruziziencis
1 Direto 20,9 20,4

BMX Potência 
RR

13/12 24/3 96 140 308 103 147 698 2 56 67 85 46,5 14,4% 950

INV. 4B2
Milho/

Ruziziencis
1 Direto 20,9 20,4 RK 6813 RR 13/12 4/4 107 140 308 103 147 698 2 56 67 85 24,7 11,7% 505

INV. 6 Ruziziencis 2
Mata 

Broto/
Dir.

86,4 83,8 NS 7000 IPRO 1/12 26/3 110 184 286 121 128 719 14 68 79 97 53,5 13,1% 4.481

TOTAL = 649 589 682 10 14 9 17 TOTAL = 24.042

Últ. chuva = 10/dez 29/jan 14/fev 24/fev

MÉD. GERAL = 40,8

 Volta Chuva = 20/dez 12/fev 23/fev 13/mar

DIAS DE VERANICO

DESENVOLVIMENTO DA PLANTA (DIAS)
MÉDIA/DESCONTO = 1,5%

Na TABELA 3, segue um resumo das produtividades e das 
variedades de sojas semeadas em diversos talhões da fazenda. 
Áreas variando de 5% a 14% de argila. Nesta safra, tivemos 
algumas variáveis de grande interferência da produtividade 
da soja. Safra vindo de áreas com muito pouca palhada, ano 
de poucas chuvas no período de agosto a novembro de 2016 e 
distribuição irregulares de chuva em todo período vegetativo. 

No início, com condições muito favoráveis de chuva, tiveram 
grande desenvolvimento estrutural e muito pouca de 
raiz, e depois, no enchimento de grãos, chuvas muito mal 
distribuídas, além de altíssimas temperaturas, proporcionando 
o amadurecimento precoce das plantas, comprometendo 
signifi cativamente o peso e tamanho do grão.

patrocinadores:



DESAFIO PRECOCIDADE SEXUAL.

O gráfi co abaixo mostra também um grande aumento no número de bezerros nascidos na ultima safra, devido à entrada das 
bezerras em produção mais novas e também a um ligeiro aumento do rebanho.

GANHO DESMAMA AO SOBREANO

DISTRIBUIÇÃO NASCIMENTOS

 MACHOS    FÊMEAS

2011 2012 2013 2014 2015

53 52 47

65

82

43 42

27

51

72

Na estação de monta 15/16 iniciamos o trabalho de desafi o 
superprecoce em todas as novilhas nascidas na fazenda, ou 
seja, submetemos as bezerras entre 10 e 14 meses à estação 
de monta através de inseminação.

Os resultados foram bons e tivemos um grande aprendizado 
com esta categoria de animais, chegamos aos 54% de bezerras 
prenhas ao fi nal do trabalho.

Para a estação 16/17, as metas eram ambiciosas e foram 
atingidas com sucesso: uma taxa de 64,5 no desafi o, fi cando 
mais de 10 pontos percentuais acima da safra anterior.

Atribuímos este bom resultado à um dos benefícios trazidos 
pelo sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF), 
que melhorou em muito a qualidade dos pastos, o que 
possibilitou uma recria com desempenho muito superior aos 
anos anteriores.

Mas nosso objetivo é melhorar ainda mais e tentar superar 
os 75% de taxa de prenhez para esta categoria, o que nos 
possibilitara fazer toda a reposição de fêmeas da fazenda com 
bezerras de um ano, acelerando muito o progresso genético, 
melhorando o desfrute do rebanho e diminuindo os custos de 
recria com o encurtamento do ciclo produtivo, o desafi o está 
lançado.

Uma grande preocupação que tínhamos era com relação 
à reconcepção destas bezerras quando primíparas e este 
numero foi satisfatório, fi cando na casa dos 70% sem 
diferenças estatísticas comparadas às primíparas de três anos.

A melhoria das pastagens fi ca evidente quando observamos 
o gráfi co do ganho de peso da desmama a um ano de idade 
nos últimos anos.



A produtividade das culturas da soja e milho de segunda safra 
destinadas para a produção de silagem de planta inteira e grão 
úmido nas safras de 2013/14, 2014/15 e 2015/16 da Fazenda 
Campina confi rmam dependência enorme das condições 
climáticas, da fertilidade e da física de solo (tabelas de 1 a 
6).  Observa-se produtividade de soja variando de 14,6 até 63 
sacas/ha e de 60,6 a 104,2 sacas/ha de grãos úmidos de milho 
(tabela 2). 

Os dados climáticos obrigam a convivência com o problema 
da distribuição do volume de chuva durante o ciclo da cultura, 
infl uenciando signifi cativamente na data de semeadura e no 
crescimento e desenvolvimento da cultura. Pois temos soja que 
foi semeada no início de novembro e até na segunda quinzena 
de dezembro. Além da data da semeadura, os veranicos também 
afetam o desenvolvimento das culturas da soja e do milho, 
provocando diferenças na produtividade.

Embora tenha-se observado grandes diferenças nas 
produtividades, verifi ca-se que o modelo apresenta viabilidade. 
Mesmo com as difi culdades, pode-se obter produtividades 
elevadas (63 sacas/ha de soja e 104 sacas/ha de grão úmido 
de milho). Diante do clima adverso da região, necessita-se 
utilizar as técnicas que minimizem os problemas. A principal 
estratégia é trabalhar na melhoria das propriedades químicas, 
físicas e biológicas do solo. O aumento na fertilidade do solo e 
as alterações na propriedade física possibilitam um aumento na 
atividade biológica do solo, devolvendo a vida para um solo que 
estava praticamente morto, promovendo, assim, um aumento 
na capacidade de retenção de água e nutrientes no solo, 
benefi ciando as culturas. 

As tabelas 3 e 6 apresentam os resultados de fertilidade, que 
mostram o solo das áreas antes do início da semeadura da soja e 
no momento atual (março de 2017). Fazendo uma avalição geral 
dos dados de fertilidade nos anos de 2013 a 2017, verifi ca-se uma 
evolução nos teores de fósforo (P), principalmente na camada de 
0 a 20 cm (tabelas 3 e 6). Para os teores de potássio (K), não se 
observa esta evolução, muito provavelmente devido à exportação 

na silagem de milho de planta inteira. Um ponto importante a 
ser destacado são os elementos cálcio (Ca) e enxofre (S) nas 
camadas de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm. Em todas as áreas foram 
realizadas calagem e gessagem, mas ainda não se verifi ca um 
aumento no teor de Ca e S na camada de 20 a 40 cm ao comparar 
os resultados do início do plantio de soja e atualmente (março 
2017). A presença do Ca e S na camada de 20 a 40 cm é um 
dos principais aliados na convivência com os veranicos. O Ca e o 
S na camada de 20 a 40 cm estimula o crescimento do sistema 
radicular em profundidade, aumentando a capacidade da planta 
em absorver água e nutrientes, elevando a resistência da cultura 
ao estresse hídrico.

Outro ponto considerado chave para avaliar o avanço na qualidade 
do solo é o teor de matéria orgânica (M.O.), nas camadas de 
0 a 20 cm e 20 a 40 cm.  Os dados demostram que mesmo 
fazendo calagem, gessagem, adubações com macronutrientes, 
micronutrientes, descompactação em algumas áreas, integração 
soja/milho silagem de planta inteira ou grão úmido, pasto de 
inverno e pastagem de um ou dois anos, o teor de matéria orgânica 
não se alterou, ou seja, mesmo fazendo todo este processo 
envolvendo interações entre as interferências físicas e químicas 
no solo e os sistemas de produções agropecuárias, ainda não 
promoveu um aumento no teor de matéria orgânica nas camadas 
avaliadas. Elevar a matéria orgânica no solo é o grande objetivo. 
A presença da matéria orgânica em quantidade e qualidade 
permitirá um aumento signifi cativo na produtividade das culturas 
e, principalmente, uma maior estabilidade nas produções, o que 
aumenta a segurança da atividade no decorrer dos anos, gerando 
lucro ao proprietário, desenvolvimento e crescimento regional. A 
tecnologia perfeita não existe, mas as adequadas e adaptadas 
para as condições locais deverão ser constantemente trabalhadas 
e aprimoradas.

Prof. Dr. Carlos Sergio Tiritan
Agronomia Unoeste

EVOLUÇÃO NA QUALIDADE DO SOLO E PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA EM SISTEMAS DE ILP

RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM PRODUÇÃO DE SILAGEM EM SISTEMA 
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA (ILP)

Uma pastagem pode ser considerada degradada quando 
seu potencial produtivo, em relação às condições de clima, 
solo, nível tecnológico, não é atingido por sua capacidade 
natural de recuperação. As taxas de crescimento da forrageira 
não são satisfatórias para sustentar os níveis de lotação e 
para proporcionar desempenho animal que permita uma 
exploração econômica. 

A Integração Lavoura-Pecuária (ILP), ou sistema agropastoril, 
consiste em um sistema de produção que integra agricultura 
e pecuária em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma 
área e no mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos. Uma 
dessas vantagens é a recuperação de pastagens degradadas 
por meio da integração com cultivos agrícolas, os quais 
amortizam os custos pela renda da colheita e pelos resíduos 
de adubação deixados pelas lavouras. Para tal, pode-se adotar 
o Sistema Santa Fé, que é o consórcio de milho (ou sorgo) 
com capins. Similarmente, também pode-se utilizar o Sistema 
Santa Ana. A cultura para produção de silagem é plantada 
e desenvolve-se junto com o capim, e, após a colheita da 
silagem, fi ca formado o pasto. Além da produção de silagem, 
este sistema de ILP possibilita que a pastagem produzida seja 
utilizada durante a estação seca, com maior persistência pelas 
melhores condições do perfi l do solo. Além disso, pastagens 
estabelecidas após lavouras apresentam maior produtividade 
e qualidade nutricional do que pastagens convencionais, pois 
as forrageiras não entram em fl oração, prolongando sua fase 
vegetativa ao longo do inverno seco.

O consórcio de milho e braquiária pode ser implantado de 
diversas formas, como, por exemplo: plantio da lavoura com 
a semente da forrageira misturada ao fertilizante; distribuição 
das sementes do capim antes do plantio da lavoura; plantio 
da lavoura e, na sequência, distribuição das sementes do 
capim; plantio simultâneo da lavoura e do capim; ou, plantio 
defasado do capim na lavoura. 

Na Fazenda Campina foi implantada uma área com consórcio 
de milho com braquiária no Sistema Santa Fé de ILP de 
consórcio em sequência (plantadeira milho e braquiária 
com plantadeira trigo), em uma área com capim Tanzânia 
estabelecida há mais de 18 anos. Foram feitas a calagem (2,0 
ton/ha), gessagem (500 kg/ha) e plantio direto de milho 
com Brachiaria ruziziensis em safrinha no ano de 2016 com 
uma produtividade silagem de 37,5 ton/ha, e pastejo na seca 
com ganhos de peso em torno de 550 g/cabeça/dia.  Em 
dezembro de 2016, repetiu-se o consórcio de milho, porém 
com B. brizantha com uma produtividade silagem de 47,5 ton/
ha e formação do pasto recuperado após a colheita.

Luiz Adriano Maia Cordeiro 
Engenheiro-agrônomo, doutor em Fitotecnia, pesquisador da 
Embrapa Cerrados, Planaltina, DF. luiz.cordeiro@embrapa.br.

João Kluthcouski   
Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da 

Embrapa Cerrados, Planaltina, DF. joao.kluthcouski@embrapa.br.



TABELA 5: HISTÓRICO DOS TALHÕES DE SILAGEM DE MILHO DE PLANTA INTEIRA - SAFRINHA - MARÇO / 2016 - PÓS SOJA

TABELA 6: ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO

HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DE SOJA

A Fazenda Campina iniciou a ILP em 2013 com 177,5 ha de soja em sistema de plantio 
direto. Apesar do resultado da primeira safra ter sido abaixo do esperado, isso 
não desestimulou Carlos Viacava, que já no primeiro ano de ILP começou a ver os 
benefícios nas pastagens formadas pós-soja para pastejo no inverno, além da silagem 
produzida como estratégia para alimentação do gado no período seco, dando mais 
segurança de que seus animais teriam comida disponível o inverno todo.  A produção 
de milho para silagem foi em consorcio com braquiária ruziziensis, que após a colheita 
do milho, a pastagem estava formada para pastejo durante o período de inverno.

Na safra 14/15 os resultados com a soja foram satisfatórios, mesmo sendo um 
ano agrícola em que a fazenda Campina passou por 29 dias de veranico durante o 
ciclo da cultura, a média da fazenda ficou de 39,6 sacas/ha nos 447,5 ha semeados 
com a cultura. Naquela safra um dos talhões da fazenda expressou um resultado 
surpreendente de 73,6 sacas/ha, mostrando o potencial produtivo que existe em solos 
arenosos. Observamos também o aumento de produtividade em áreas de segundo 
ano do cultivo de soja, que na safra 14/15 produziu 7,5 sacas/ha de média a mais que 
as áreas de primeiro ano (tabela Histórico de produção da soja), resultado que veio 
superior na safra 15/16 onde as áreas de segundo ano produziram 13,6 sacas/ha a mais 
que as áreas de primeiro ano. Na safra 16/17 a diferença ficou em 11,4 sacas/ha a mais 
nas áreas de segundo ano.

Outro fator notável é o aumento de produtividade nos três primeiros anos que iniciou 
a ILP, onde na safra 13/14 fechou média de 26,6 sacas/ha, na safra 14/15 obteve 
média de 39,6 sacas/ha e na safra 15/16 média de 48,8 sacas/ha. Já na safra 16/17 a 
média ficou em 40,8 sacas/ha, isso ocorreu devido à má distribuição das chuvas e as 
altas temperaturas na fase de enchimento de grãos, afetando consideravelmente a 
produtividade da safra 16/17. 

Na safra 15/16 tivemos um resultado consistente com relação à utilização do Mata 
Broto, após um ano de realizada a operação no talhão 16, a média foi de 63 sacas/ha. 
O talhão 18 que fica ao lado, não foi realizado a operação com o Mata Broto e fechou 
média de 56 sacas/ha  dando uma diferença  de 7 sacas/ha a mais no talhão 16. Vale 
lembrar que a safra 15/16 teve boa distribuição das chuvas e mesmo assim tivemos 
diferença em produtividade, resultado que possivelmente teria expressado maior 
diferença caso fosse um ano com menores volumes de chuvas.

TABELA 1: HISTÓRICO DO TALHÃO INVERNADA 7 - SOJA - SAFRAS 13/14 - 14/15 - FAZ. CAMPINA/CAIUÁ/SP

TABELA 2: HISTÓRICO DO TALHÃO DE SILAGEM DE GRÃO ÚMIDO DE MILHO SAFRA 2014 - CV - FAZENDA CAMPINA / CAIUÁ/SP

TABELA 3: ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO

TABELA 4: HISTÓRICO DOS TALHÕES DE SOJA SAFRA 2014/2015 - CV - FAZENDA CAMPINA / CAIUÁ/SP

 SAFRA 2015/2016

SAFRA 13/14

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 177,5
35 dias 26,6sc/ha 

Colhida 156,44

SAFRA 14/15

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 447,5
29 dias 39,6sc/ha 

Colhida 447,5

Area/ha Média sc/ha 2 ano 

1 ano 235,9 36,01

43,55
7,54 +

2 ano 211,6

SAFRA 15/16

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 655
17 dias 48,8 sc/ha 

Colhida 655

Area/ha Média sc/ha 2 ano

1 ano 404,6
43,6 / 57,2 13,6 +

2 ano 250



HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DE SILAGEM

A Fazenda Campina iniciou a ILP em 2013 com 177,5 ha de 
soja Abaixo estão às informações sobre as produtividades 
obtidas com produção de silagem das safras 2013, 2014, 2015, 
2016. Observe (tabela: Histórico de produção de silagem) 
que na safra 2013/14 houve a produção de silagem de soja, 
que foi estratégia da fazenda devido às condições climáticas 
ocorridas, em 61,8 ha semeados com a soja, houve apenas 159 
mm de chuva em 85 dias após emergência da cultura e um 
veranico de 35 dias, onde avaliamos a área e vimos que ela não 
terminaria o ciclo caso não chovesse nos próximos 10 dias. A 
expectativa de produtividade da área era muito baixa devido 
ao fator climático e a alternativa foi fazer silagem de planta 
inteira, pois devido à falta de chuva naquele ano, a fazenda 
estava com baixa disponibilidade de pastagens e a silagem de 
soja seria uma boa alternativa para alimentação animal. 

Na safra 14/14 foram produzidas silagem de milho consorciado 
com Braquiária ruziziensis e também de Braquiária marandu 
consorciada com milheto e feijão guandu. A partir da safra 
15/15 a fazenda começou a produzir silagem de grão úmido 
e alcançou resultados satisfatórios a níveis de produtividade 
de sacas/ ha e permitiu um ganho médio diário nos animais 
de 1.760 gramas/dia num período curto de terminação, 
diminuindo o custo de suplementação.  

O cultivo de milho consorciado com braquiária é uma das 
estratégias da fazenda na reforma das pastagens e produção 
de forragem de qualidade, o que possibilita manter boa taxa 
de lotação no período de inverno, que se devem as áreas 
reformadas e ao planejamento forrageiro realizado com a 
produção de silagem.

Diogo Cardoso Rojas   
Eng. Agrônomo Cocamar

SILAGEM DE SOJA 13/14

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 61,8 35 dias
7,87 sc/ha 

data sem. 15/nov chuva total: 159mm

colhida 08/fev 53 dias AE Total de 486 ton. 

MILHO SILAGEM PLANTA INTEIRA 14/14

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 61,8 16
38,6 ton/ha 

data sem. 25/fev chuva total: 354mm

colhida 05/jun 46 dias AE Total de 2.386 ton. 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 57,3 26
35,1 ton/ha 

data sem. 10/mar chuva total: 281mm

colhida 23/jun 61 dias AE Total de 2.011 ton. 

Produção total de silagem : 5.631 ton.

SILAGEM DE BRACH. MARANDU/MILHETO/FEIJÃO GUANDU 14/14

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 103,6 26 dias
7,2 sc/ha 

data sem. 05/mar chuva total: 243mm

colhida 22/mai 66 dias AE Total de 748 ton. 

MILHO SILAGEM PLANTA INTEIRA 14/15

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 33,0 29
45,7 ton ha

data sem. 27/dez chuva total: 673mm

colhida 15/abr 24 dias AE Total de 1.508 ton 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 30,8 22
42,5 ton há

data sem. 29/dez chuva total: 673mm

colhida 05/abr 22 dias AE Total de 1.309 ton 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 15,0 -
47,3 ton ha

data sem. 03/fev chuva total: 578 mm

colhida 04/mai - Total de 710 ton 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 25,0 -
32,8 ton ha

data sem. 01/fev chuva total: 578 mm

colhida 04/mai - Total de 820 ton 

MILHO SILAGEM PLANTA INTEIRA 16/16

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 63,0 17
36,7 ton ha

data sem. 06/jan chuva total: 567mm

colhida 15/abr 15 dias AE Total de 2.311 ton 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 60,5 31
24 ton há

data sem. 12/mar chuva total: 272mm

colhida 04/jul 37 dias AE Total de 1.450 ton 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 60,5 31
21,1 ton há

data sem. 13/mar chuva total: 263 mm

colhida 04/jul 37 Total de 1.276 ton 

MILHO SILAGEM PLANTA INTEIRA 14/14

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 61,8 16
38,6 ton/ha 

data sem. 25/fev chuva total: 354mm

colhida 05/jun 46 dias AE Total de 2.386 ton. 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 57,3 26
35,1 ton/ha 

data sem. 10/mar chuva total: 281mm

colhida 23/jun 61 dias AE Total de 2.011 ton. 

Produção total de silagem : 5.631 ton.

SILAGEM DE GRÃO ÚMIDO

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 47,5 53 dias
104,2 sc/ha

data sem. 22/mar chuva total: 229 mm

colhida 24/jul  60 dias AE Total de 4.953 ton 

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 55,1 53 dias
60,6 sc/ha

data sem. 29/mar chuva total: 213mm

colhida 22/jul  53 dias AE Total de 3.339 ton 

Prod. Total silagem planta inteira: 4.347 ton.

Prod. Total silagem grão úmido: 8.292 ton.

SILAGEM DE GRÃO ÚMIDO

Area/ha Veranico Produ. Média

Semeada 39,0 31 dias
59,6 sc/ha

data sem. 16/mar chuva total: 278 mm

colhida 27/jul  33 dias AE Total de 2.323 ton. 

Prod. Total silagem planta inteira: 5.037 ton.

Prod. Total silagem grão úmido: 2.323 ton.



NELORE CV 
É SEMPRE 
UM ÓTIMO 
NEGÓCIO.

Há mais de 30 anos, a marca CV é garantia de ótimos 

resultados na seleção de Nelore. A qualidade do nosso 

rebanho é fruto do melhoramento genético constante, 

buscando: fertilidade, precocidade e habilidade maternal 

para fornecer ao mercado animais que produzam mais 

carne por hectare. Investimos na integração entre lavoura, 

pecuária e floresta para garantir condições ambientais 

favoráveis à expressão plena do progresso genético. 

Nelore CV. Pecuária de
resultados desde 1986.

Tradição   Inovação 
Sustentabilidade   Pesquisa


