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A redenção de milhares de pe-
quenas e médias propriedades 
rurais localizadas sobre os 50 
milhões de hectares de solos are-
nosos no Brasil pode se dar com 
a adoção de sistemas de integra-
ção, como indicam pesquisas da 
Embrapa.
   Na “Costa Leste” e no sul de Ma-
to Grosso do Sul, um novo forma-
to de sistema de integração tem 
resultado em produtividades 
médias de carne de até 20 arro-
bas/ha. Os resultados surpreen-
deram porque produzir nesse ti-
po de solo sempre foi um desafio 
para o produtor.
    Ao menos 30 fazendas do oes-
te de São Paulo têm apostado na 
rotação soja-capim, alcançando 
produtividades que chegam a 
mais de 70 sacas/ha em alguns 
pontos, e ganhos expressivos 
também em desempenho ani-
mal no período seco. 

NOVO FORMATO DE 
SISTEMA INTEGRADO
Em Mato Grosso do Sul, a equi-
pe liderada pelos pesquisadores 
Júlio Cesar Salton, da Embrapa 
Agropecuária Oeste (MS), e Ade-
mir Zimmer, da Embrapa Gado 
de Corte (MS), validou o Sistema 
São Mateus (SSMateus), novo 
formato de sistema de integra-
ção apropriado para a região da 
Costa Leste de Mato Grosso do 
Sul, de solos predominantemen-
te arenosos. O diferencial é que, 
após a correção da fertilidade, 
a sequência da rotação começa 
pela pastagem (pasto-soja). 
    O novo formato possibilitou o 
aumento da produtividade mé-
dia de carne de seis arrobas/ha 
para 20 arrobas/ha. E, na mesma 
região, considerada inadequada 
para a produção de grãos, é pos-
sível obter uma média de 50 sa-
cas de soja por hectare. “Com o 
início da rotação pela pastagem, 
há tempo adequado para que os 
corretivos reajam no solo, o siste-
ma radicular da pastagem cons-
trua uma estrutura de solo favo-
rável à manutenção de umidade 

e forneça a palha necessária para 
o plantio direto da soja”, explica 
Salton. 
    Um modelo parecido está sen-
do levado ao sul de MS, na região 
de Naviraí, tradicional em pecu-
ária de corte. Por meio de projeto 
nacional de pesquisa e transfe-
rência de tecnologias (Rede de 
Fomento em ILPF e Macropro-
grama da Embrapa), foi monta-
da uma Unidade de Referência 
Tecnológica (URT), em parceria 
com Cooperativa Agrícola Sul-
Mato-Grossense (Copasul).
      Os últimos números da pro-
dução da pecuária indicam que 
o sistema de integração pode ser 
a saída para a região: em Navi-
raí, há cerca de 180 mil cabeças 
de gado. Antônio José Meireles 
Flores, gerente do departamento 
agronômico da Copasul, lembra 
que o número já foi maior (240 
mil cabeças), e que existem cerca 
de 100 mil hectares ocupados por 
milho, soja, mandioca e cana-de-
açúcar, a maior parte arrendada 
por pecuaristas a agricultores.
     Segundo Salton, a região está 
ampliando a área cultivada com 
soja e milho em solos de textura 
média a arenosa, que, sem tec-
nologia adequada, não são pro-
pícios à agricultura. “A chance de 
perda nas lavouras é muito gran-
de. Para aumentar a possibilida-
de de sucesso, é preciso colocar 
em prática o sistema integrado 
com pasto”, afirma.
    O diretor vice-presidente da 
Copasul, Yoshihiro Hakamada, 
ressalta que a URT trará bene-
fícios para a região, que preci-
sa recuperar cerca de 80% das 
áreas com pastagens. “Com as 
pesquisas focadas na realidade 
local, vamos aumentar a área de 
grãos, diversificar a propriedade, 
melhorar a fertilidade do solo e a 
produção de carne, além, é claro, 
de valorizar a propriedade”, diz. 
      Nos 31 hectares reservados 
para a URT na Copasul, os traba-
lhos de recuperação dos pastos 
começaram em 2014, com uso 
de corretivos e incorporação ao 

solo e com o cultivo, em diferen-
tes áreas, de soja, milho, milho 
consorciado com Brachiaria ru-
ziziensis, mandioca, eucalipto e 
com a pastagem BRS Piatã, que 
serão avaliados ao longo das sa-
fras. 
     O ganho de peso do gado é 
monitorado a cada 60 dias em 
duas áreas: uma com pasto 
degradado e outra com pasto 
recuperado (BRS Piatã) em ou-
tubro/novembro de 2014. Na 
primeira avaliação, os resulta-
dos não apresentaram diferen-
ças significativas, pois o ganho 
médio de peso foi de 0,199 kg/
dia/cabeça na área de pasta-
gem degradada e de 0,208 kg/
dia/cabeça na área de pasto re-
cuperado. Já na segunda avalia-
ção, a recuperação do pasto já 
mostra o seu valor: enquanto o 
gado na área degradada perdeu 
em média 0,030 kg/dia/cabeça, 
os animais da área recupera-
da obtiveram ganho médio de 
0,536 kg/dia/cabeça.
    Hakamada lembra que a região 
de Naviraí tem uma pecuária 
tecnificada, com carne de quali-
dade, participando, inclusive do 
Programa de Apoio à Criação de 
Gado para o Abate  Precoce (No-
vilho Precoce). “O gado daqui é 
o Nelore, e o frigorífico da região 
abastece também outros estados 
brasileiros e exporta para outros 
países. Com a ILP, com certeza 
a qualidade e o mercado ficarão 
ainda melhores”, acredita.
     E, para quem ainda tem dú-
vidas quanto à viabilidade do 
investimento, Ademir Zimmer 
lembra que a ILP e a ILPF abrem 
novas fronteiras para culturas 
anuais em solos considerados 
marginais. “A ILPF é um inves-
timento e não um gasto, como 
alguns ainda pensam. A primei-
ra safra de soja, por exemplo, já 
se paga e ainda cobre os custos 
da recuperação das pastagens”, 
enfatiza.

GANHOS NA SOJA EM SP
 Região tradicionalmente pecu-

ILPF viabiliza produção em solo arenoso

integração. Pasto integrado com florestas de eucalipto em MS 

arista, o oeste paulista é marca-
do por pastagens degradadas 
sobre solos arenosos, conside-
rados limitadores da atividade 
agrícola por conterem baixo 
teor de argila e grande porosi-
dade, o que dificulta a retenção 
de água e, consequentemente, 
de nutrientes para as plantas. 
“Dizem que solo arenoso é um 
filtro de água. Mas, pelo me-
nos, podemos pensá-lo como 
um filtro de água melhor”, diz o 
pesquisador João Kluthcouski, 
o João K, da Embrapa Cerrados 
(DF).
     Sob a orientação da Embrapa 
e da Universidade do Oeste Pau-
lista (Unoeste), de Presidente 
Prudente (SP), e com apoio da 
cooperativa Cocamar (PR), a Fa-
zenda Campina, em Caiuá (SP), 
passou a adotar o sistema Inte-
gração Lavoura-Pecuária (ILP) 
em 2013, iniciando a rotação de 
soja com braquiária numa área 
de 450 hectares, ocupada duran-
te 15 anos por pastagens de baixa 
produtividade. 
     Depois de só dois anos de 
plantio da soja, os dados im-
pressionam. Na safra de verão 
2014/2015, apesar dos 29 dias de 
estiagem que alcançaram o perí-
odo reprodutivo da leguminosa, 
a produtividade média foi de 39,6 
sacas/ha, variando de 14,6 sacas/

ha numa área com plantio con-
vencional até 73,6 sacas/ha num 
talhão com plantio direto, algo 
impensável para a região.
    No período de safrinha, foi 
plantado milho consorciado 
com capim-braquiária. Dessa 
vez, foram 54 dias sem chuva. A 
colheita novamente surpreen-
deu: média de 80,8 sacas/ha de 
milho com 13% de umidade do 
grão e média de 41,9 t/ha de mi-
lho silagem.
    A terceira safra, a de boi, foi ga-
rantida pelo pasto, que perma-
neceu verde mesmo no período 
mais seco do ano. A pastagem, 
que em 2013 suportava 0,5 uni-
dades animal (UA – equivalente 
a um animal com 450 kg de peso 
vivo) por hectare, viu a taxa de lo-
tação aumentar para 1,9 UA/ha 
em 2015. O índice é bem superior 
à taxa de lotação média nacional, 
que, de acordo com estimativas, 
não ultrapassa 0,7 UA/ha.  O ga-
nho médio de peso foi de 0,6 kg/
dia/animal, e houve registros de 
animais com ganhos de até 0,9 
kg por dia sem qualquer suple-
mentação adicional. A forragem 
de melhor qualidade também 
permitiu aumento do peso mé-
dio dos bezerros à desmama 
aos 210 dias: os machos ficaram 
22 kg mais pesados e as fêmeas 
14,5 kg.   


