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Na apresentação desta edição de nossa revista, que marca o sétimo ano da 
publicação, gostaríamos de nos dirigir a você exatamente assim: “você”. 

Afinal, cremos que toda vez que ela está em suas mãos, aberta, conquistando 
sua concentração para estas linhas e para as linhas das outras páginas, podemos 
dizer que nós também conquistamos, se não certa intimidade, talvez um pouco 
de liberdade para julgar que compartilhamos algo em comum. Opinião? Não 
necessariamente, pois o que buscamos não é a unanimidade (que, aliás, dizem por aí 
que é meio burra...).

Mas com certeza compartilhamos um interesse em comum: você certamente também 
se interessa pela pecuária e por seus desafios.

E é em cima disso que nos empolga trazer um tema polêmico, atual e crucial: o 
inequívoco processo de concentração da cadeia produtiva da carne em seu elo 
“indústria”. Isso é bom ou ruim para o setor? O mercado já está muito consolidado ou 
não? Faz sentido traçar comparações com a concentração da indústria de outros países?

Perguntas complexas como essas requerem a opinião de gente com pensamento 
estruturado sobre o tema. E cremos que este grupo de pessoas está muito bem 
representado por Alcides Torres (Scot), Fabiano T. Rosa e Jeremiah O`Callaghan, que 
exprimem, da página 4 a 7, juízos de valor devidamente respaldados não apenas na 
reputação de que desfrutam no setor mas principalmente em argumentos que, se lidos 
despidos de pré-julgamentos, revelam-se fortalezas de consistência e esclarecimento.

Após a leitura, alguém pode dizer: “mas em alguns pontos as opiniões são 
divergentes. Com quais delas vocês concordam?” 

A resposta está na ponta da língua: nosso propósito aqui é abrir a porteira para 
discussões e argumentos, para que as conclusões na cabeça de cada pessoa sejam 
mais estruturadas. 

Opiniões? Nós temos as nossas. E você, tem a sua? É disso que estamos falando.

Opiniões também as tem o professor Moacyr Corsi (página 8), incansável em sua 
batalha pessoal de mexer com os brios do pecuarista para que ele se movimente 
e busque na tecnologia as respostas para um aumento na produtividade de sua 
operação. Assim como Vilemondes Garcia de Andrade Filho (Bill, página ao lado), 
que trata da sustentabilidade ambiental como fator crítico de sucesso para a carne 
brasileira no cenário internacional. E, ainda, todas as pessoas que contribuíram e vêm 
contribuindo com artigos e opiniões para esta revista, a quem depositamos créditos e 
gratidão.

Enfim, considere-se convidado a trilhar conosco um caminho que passa pelos 
principais assuntos que desafiam a pecuária nacional. E não hesite em entrar em 
contato para concordar, divergir e propor temas e matérias. 

Para isso a porta está aberta: sinta-se em casa!

 Boa leitura.
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O resultado do campeonato é um exem-
plo do que já tem sido feito em termos de 
melhoramento genético, padronização de 
lotes, uso correto do solo (no que diz respeito 
à pastagem), correto manejo nutricional, 
entre outros fatores que colaboram para a 
melhoria da produtividade do rebanho e, por 
consequência, da sustentabilidade. 

As avaliações dos mais de 60 mil animais 
Nelore, em 10 estados do País e no Para-
guai, mostram que 67,7% destes animais 
apresentaram no momento do abate até 4 
dentes incisivos permanentes, ou seja, se 
classificariam como novilho precoce, sendo 
que em determinadas regiões do País este 
índice chegou a mais de 80%. Outro ín-
dice alcançado foi que 90,3% dos animais 
apresentaram-se com peso acima de 16@, 
sendo a sua maioria com mais de 18@. No 
quesito terminação de carcaça, mais de 60% 
dos animais se apresentaram com gordura 
entre mediana ou uniforme, ou seja, de 
acordo com a demanda do mercado.

Estes dados validam o potencial da raça 
Nelore como produtora de carne em quan-
tidade e qualidade, permitindo aos produ-
tores praticar uma pecuária de ciclo curto, 
eficiente e sustentável.

A sustentabilidade da pecuária deve ser 
discutida por todos os integrantes da cadeia 
produtiva da carne, pois o tema tornou-se 
uma exigência mundial a ser debatido em 
qualquer atividade produtiva. Assim, a mo-
derna produção pecuária requer diminuir o 
ciclo de produção, utilizando as diferentes 
tecnologias de manejo e uso de pasto associa-
das aos ganhos genéticos e de gestão. 

O Brasil é grande produtor e exportador 
de carne bovina, tendo um rebanho calcu-
lado em cerca de 193 milhões de cabeças 
de gado, do qual 80% é formado pela raça 
Nelore ou por anelorados, que ocupam 
uma área de 220 milhões de hectares. São 
números significativos para a economia do 
País e um desafio enorme do ponto de vista 
da gestão ambiental, considerando que a 
pecuária – junto com a agricultura – é 
responsabilizada como uma das atividades 
que mais impactam o meio ambiente. 
A questão colocada é: como empreender este 
importante agronegócio, fonte de alimentos, 
de maneira menos invasiva?

Os efeitos negativos apontados, na sua 
maioria, estão relacionados ao sistema exten-
sivo, principal meio de produção adotado no 
Brasil, reforçado pela falta de manutenção 
de pastagem. A pecuária é criticada também 
por ocupar áreas verdes e promover o desma-
tamento. Embora sejam muitas as variáveis 
que exijam solução adequada, nosso papel 
é enfrentar o grande desafio da sustentabili-
dade na pecuária de corte.

Exemplo disso é que muito trabalho tem 
sido feito para que o rebanho nacional da 
raça Nelore contribua com o aumento da 
produtividade (kg/ha), seja via ganho de 
peso por quilo de pasto ou pela redução 
da idade de abate, fato que também tem 
contribuído para outro fator imposto como 
poluente pela atividade pecuária: a diminui-
ção da quantidade de gás metano emitido 
por quilo de carne produzida. O metano 
é um dos principais gases que provocam o 
efeito estufa. Segundo pesquisa realizada 
pelo Cepea/Esalq/USP (maio/2008) quanto 
às emissões de GEE (Gases Efeito Estufa), 
a atividade contribui com cerca de 16% 
do total. 

Apoiado pela Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil – ACNB, o Programa 
de Melhoramento Genético da Raça Ne-
lore – PMGRN, entre outros exemplos, 
tem contribuído há mais de 20 anos para 
o aprimoramento da raça em seu mais 
amplo sentido. Esse trabalho nos permitiu 
aumentar a qualidade do gado, resultando 
em melhoria da produtividade e diminuição 
da idade de abate, de cinco para três anos.

Além da redução da idade de abate, que 

Desafio da sustentabilidade 
na pecuária de corte

contribui para diminuir a emissão GEE pela 
pecuária de corte, o setor vem sendo incen-
tivado na melhoria da gestão e manejo da 
propriedade, tais como: recuperação de áreas 
degradadas, controle do desmatamento, 
escolha da espécie forrageira que melhor se 
adapte às condições climáticas e ambientais, 
manejo correto da pastagem, uso de lotação 
rotacionada e controle do crescimento da 
pastagem, assim como da disponibilidade 
de forragem para atender à demanda da 
taxa de lotação.

O trabalho de campo realizado junto aos 
representantes dos segmentos que compõem 
a cadeia produtiva da carne é outra forma da 
ACNB contribuir para a evolução da raça e 
da pecuária. Em 1999, a entidade realizou 
os primeiros abates técnicos com o objetivo 
de obter informações para o desenvolvi-
mento de um projeto que, mais tarde, viria 
a se chamar Programa de Qualidade Nelore 
Natural – PQNN. 

Em 2002, os abates técnicos foram con-
figurados em forma de um campeonato, o 
Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças. 
Desde então, a avaliação dos animais tem 
sido utilizada como ferramenta pedagógica 
e indicativa das condições do rebanho na-
cional e das peculiaridades de cada região, 
visando dar subsídios para uma produção 
eficiente e rentável.
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““A sustentabilidade 
deve ser discutida 

por todos os 
integrantes da 

cadeia produtiva 
da carne.”

1Vilemondes Garcia de Andrade Filho é presidente 
da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil – 
ACNB, empresário e criador de Nelore desde 1987. 
Há quase 20 anos está presente no movimento 
associativo da pecuária brasileira.
www.nelore.org.br

VilEMONdES GARciA dE ANdRAdE FilhO1
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Entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009, 
as vendas externas de carne bovina caíram, 
em volume, 29%. O faturamento, por sua 
vez, despencou 51%. Para uma indústria 
extremamente alavancada, que amargava 
um forte aumento de custos (valorização da 
arroba + ociosidade elevada) e que passava 
a enfrentar sérias dificuldades para captar 
mais dinheiro no mercado, o resultado foi 
desastroso.

Mais de 50 unidades frigoríficas paralisa-
ram as atividades. O setor demitiu em massa, 
pedidos de recuperação judicial começaram 
a pipocar, os preços do boi gordo recuaram 
entre 1% e 18% (maior e menor retração 
registradas nos levantamentos da Scot Con-
sultoria) e o calote comeu solto.

No meio disso tudo, teve quem nos quis 
fazer crer que não havia uma “crise sistêmi-
ca” no setor de carne bovina. Havia apenas 
problemas pontuais... Pode?!

Mas o cenário está mudando. Os primeiros 
sinais positivos vieram de fora, justamente 
onde começaram os problemas (veja a Fi-
gura 1).

As vendas externas estão em recuperação. 
Em junho, considerando somente a carne in 
natura, superamos o desempenho do mesmo 
período do ano passado. Os preços também 
estão em alta. 

Ao mesmo tempo, a ociosidade média das 
indústrias frigoríficas, por conta da redução 
da concorrência, caiu de um patamar de 40% 
para algo em torno de 30%. Sem contar que 
o crédito, mesmo que relativamente mais 
caro e seletivo, voltou a circular.

O pecuarista sente os reflexos positivos da 
melhoria do ambiente de negócios. O boi 
gordo está em alta desde março, apesar de 
algumas oscilações negativas registradas de 
lá para cá. 

O PÓS-CRISE 

Considerando que estamos no início de 
um período pós-crise, é preciso chamar a 
atenção para um dos fenômenos mais visíveis 
da turbulência econômica que começa a se 
dissipar: a concentração de mercado.

Outro dia, na edição 48 da revista 
PorkWorld, topamos com uma interessante 
colocação do consultor Osler Desouzart: 
“Como em todas as crises, haverá aqueles 

A cADeiA proDutivA DA cArne bovinA recebeu o golpe DA “mArolinhA”.

que não resistirão e, também como em todas 
as crises, haverá como resultante uma maior 
concentração do setor”.

Depois de algumas semanas, veio o anún-
cio da fusão entre Sadia e Perdigão. No que 
diz respeito à carne bovina, estamos todos 
na expectativa de que seja anunciado algo 
semelhante entre Marfrig e Bertin.

De concreto, temos a JBS Friboi assumin-
do as plantas do Quatro Marcos no Mato 
Grosso. Isso significa que, no Estado, a 
empresa salta de uma capacidade de abate 
de quase 4,6 mil cabeças/dia para algo em 
torno de 9,7 mil cabeças/dia.

Em termos anuais, a capacidade de abate da 
JBS passou de 1,33 milhão de cabeças para 
2,81 milhões (números aproximados). Em 
2008, a JBS Friboi detinha 35% dos abates 
formais no Mato Grosso – hoje detém 74%.

Resgatamos, para essa análise, a tese de 
doutorado da nossa amiga Fabiana Pero-
belli, da BM&F/Bovespa. Na página 11, 
ela montou uma tabela mostrando que, em 
2006, os 17 maiores grupos frigoríficos do 
Brasil respondiam por pouco mais de 63% 
da capacidade estática de abate do País. A re-
presentatividade somente dos cinco maiores 
(G5) era superior a 40%.

Agora vejam como a coisa está. Dois dos 
antigos integrantes do “G5” estão, atualmen-
te, com as atividades suspensas. E o número 
1, que à época possuía uma capacidade diária 

de abate, no Brasil, de cerca de 15 mil cabe-
ças, chegou a 26 mil.  

O fato é que esse processo de concentração 
não é exclusividade da cadeia produtiva da 
carne bovina. Aliás, ele já estava em curso; 
a crise apenas acelerou o processo. 

Vale destacar que a estratégia do setor pro-
dutivo, de enfiar goela abaixo o esquema de 
venda de gado somente à vista, pode dar mais 
uma forcinha  ao processo de concentração. 
Explico. O frigorífico compra boi a prazo e 
vende carne a prazo. Se passar a pagar o boi 
à vista, e a carne continuar sendo negociada 
com 30 dias, vai enfrentar problemas no 
fluxo de caixa. A saída seria captar dinheiro 
no mercado, mas não está fácil, não é? 

Diante de uma situação como essa, as em-
presas com melhores condições financeiras 
e com mais facilidade de acesso a crédito 
deverão aguentar o tranco. As outras não. 
E aí o número de compradores vai encolhen-
do ainda mais.

Já tem indústria frigorífica reestruturando 
sua estratégia de compra com base nesse 
cenário. Na verdade, está visualizando uma 
nova oportunidade para aumentar o seu 
market share (participação de mercado).

É preciso considerar que a concentração 
de mercado tem também aspectos positivos. 
Setores mais “encorpados” normalmente 
gozam de maior solidez, maior capacidade de 
negociação, mais facilidade de acesso a crédi-

concentrAção: um Dos reflexos DA crise

“A concentração de um elo da cadeia produtiva tende a aumentar seu poder 
de barganha em relação ao anterior”, dizem Alcides Torres e Fabiano Rosa.
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A cADeiA proDutivA DA cArne bovinA recebeu o golpe DA “mArolinhA”.

to (o que implica em mais investimentos) etc.

Porém, quando se pensa em cadeia pro-
dutiva, a concentração de um elo tende a 
aumentar seu poder de barganha em relação 
ao anterior. E se tal condição privilegiada foi 
conquistada, não haveria lógica (do ponto de 
vista econômico) em não aproveitá-la.

O que eu quero dizer é o seguinte: o merca-
do sempre será regido pela lei da oferta e da 
procura. Por outro lado, um elevado poder 
de barganha serve para minimizar a ampli-
tude de movimentos desfavoráveis de preço, 
bem como para maximizar a amplitude de 
movimentos favoráveis.

Outro ponto, que precisa ser considerado, 
diz respeito aos riscos inerentes a algum acon-
tecimento inesperado que venha a acometer 
o “rei do pedaço”.

Um exemplo. No início de 2004 (se não 
me falha a memória), o Friboi realizou uma 
série de aquisições em Rondônia. A empre-
sa chegou, num determinado momento, 
a concentrar quase 80% da capacidade de 
abate do Estado.

Naquele ano, o preço médio do boi 
gordo, considerando 25 praças que eram 
pesquisadas pela Scot Consultoria, reagiu 
1% (janeiro a dezembro). Em São Paulo, a 
alta foi de 2%. Mas, em Rondônia, houve 
queda de 0,5%. 

Não bastasse, em função de alguns pro-
blemas que agora não vêm ao caso, o Friboi 
optou por interromper durante alguns dias 

concentrAção: um Dos reflexos DA crise

as operações em Rondônia. Veja na figura 
2 o que aconteceu com os preços, de uma 
hora para outra.

Foi uma paralisação curta, mas e se tivesse 
sido longa?

Nos anos que se seguiram, Rondônia passou 
a receber o investimento de outros grupos, 
além de registrar o surgimento de coopera-
tivas de abate. Como resultado do aumento 
da concorrência (“desconcentração” do setor 
de compra), foi justamente no Estado que o 
boi registrou a maior valorização ao longo da 
fase de alta do atual ciclo pecuário de preços: 
125%, contra 87% da média brasileira.

O QUE FAZER?

Já que o processo de concentração é irre-
versível, a saída é adaptar-se a ele.

No caso do setor produtivo, é necessá-
rio investir em seu próprio crescimento. 
Primeiro, individualmente, trabalhando 
com tecnologia e gestão. Depois, de forma 
organizada, através de grupos, associações  
e/ou cooperativas que compartilhem in-
teresses e/ou atividades comuns. Além do 
aumento do poder de barganha (na venda do 
boi, na compra de insumos e na contratação 
de serviços), ganhos advindos de uma maior 
representatividade (sob o ponto de vista insti-

tucional) e da troca de informações também 
tendem a ser alcançados no longo prazo.

Preparado e organizado, o campo sofrerá 
menos com os impactos negativos advindos 
da concentração do setor de compra e, ao 
mesmo tempo, conseguirá aproveitar melhor 
o que ele traz de positivo: menor risco de 
inadimplência (ficarão as indústrias mais ca-
pitalizadas), novas formas de financiamento 
da produção (através de bancos de frigoríficos 
ou de parcerias entre frigoríficos e instituições 
financeiras), novas formas de comercialização 
(através de compras contratuais), mais acesso 
a informação (através dos balanços das com-
panhias) e por aí vai.
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EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA IN NATURA – MIL TONELADAS
EQUIVALENTE CARCAÇA.

 Fonte: Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.brFIGURA 2

Fonte: MDIC / Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.brFIGURA 1

BOI GORDO EM RONDÔNIA AO LONGO DE JUNHO – R$/@ A PRAZO.

1Alcides Torres, engenheiro agrônomo e Fabiano R. 
Tito Rosa, zootecnista, MSc da Scot Consultoria.
www.scotconsultoria.com.br
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perado com uma consolidação 
maior desse mercado. Eu sou 
pequeno pecuarista, posso dizer 
por experiência própria. Do meu 
ponto de vista, é importante ter 
uma empresa forte que garanta a 
compra da minha matéria-prima.

Ao contrário do que se imagina, 
a concentração do mercado 
não é necessariamente para dar 
maior poder de precificação na 
matéria-prima a quem proces-
sa. No Brasil, estamos muito 
longe desse tipo de ameaça. 
Vai demorar muitos anos para 
acontecer e depende das autori-
dades manter o equilíbrio nessas 
questões. Para ficar no exemplo 
dos Estados Unidos, eu não vejo 
os produtores lá em guerra. Há 
um acompanhamento do de-
partamento de concorrência do 
governo para evitar que ocorra 
uma concentração muito grande. 
Eu acho que este é o modelo que 

Revista JCM – A concentração 
que está acontecendo no setor 
frigorífico brasileiro não é uma 
ameaça para os pecuaristas?

O’Callaghan – O setor ainda está 
muito pouco consolidado aqui. 
Par ticularmente se comparar-
mos com os maiores produtores 
mundiais de carne bovina, que 
são os Estados Unidos. Quatro 
empresas são responsáveis por 
80% da carne bovina produzida 
naquele país. No Brasil, o setor 
ainda é muito fragmentado. Isso 
por um lado estimula a concor-
rência, mas, por outro lado, é 
um modelo ineficiente porque, 
escala nesse setor, é funda-
mental para diluir ao máximo 
as despesas. No Brasil, com a 
fragmentação, o custo do pro-
cessamento da carne, o custo 
de transformação de um boi num 
bife, é muito alto ainda. Isso, na 
minha opinião, só pode ser su-
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A empresa JBS Friboi e o 

seu Diretor para Relações 

com Investidores, Jeremiah 

O’Callaghan, têm a mesma idade: 

57 anos. Uma nasceu no Brasil e 

o outro, na Irlanda. A primeira 

tornou-se um gigante mundial – a 

maior empresa de carne bovina 

do mundo com faturamento 

anual na ordem de 30 bilhões de 

reais e abate diário de 65,7 mil 

cabeças. Ele é conhecido como o 

estrangeiro (apesar de se considerar 

brasileiro) que mais briga pela 

carne brasileira no planeta. No 

setor de carnes há quase 30 anos, 

quando aqui chegou, especializou-

se no comércio exterior – um 

dos assuntos que aborda nesta 

entrevista que concedeu à Revista 

JC Maschietto na sede da JBS na 

Marginal do Tietê, na cidade de 

São Paulo.

Jeremiah O’Callaghan
pArA Diretor DA Jbs friboi, setor frigorífico AinDA é pouco consoliDADo no brAsil.
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nós temos que buscar para o 
Brasil. Ter todos os pontos posi-
tivos em relação a uma indústria 
mais concentrada e evitar que 
haja uma concentração tal que 
prejudique o produtor na preci-
ficação do seu produto. Este é o  
equilíbrio que temos que achar. 
Para mim, não existe o conceito 
de você matar a galinha que bota 
o ovo de ouro. Se eu obrigo o  
pecuarista a financiar o meu ne-
gócio, eu estou gradativamente 
matando o meu negócio. Estou 
neste meio há 27 anos não pelo 
salário que recebo, é pela paixão 
que tenho por esse setor.

Revista JCM – É essa paixão 
que faz com que o senhor seja 
um dos estrangeiros que mais 
briga pela carne brasileira no 
mundo? 

O’Callaghan – Não saio por aí 
pensando em brigar com nin-
guém... Como crescemos bas-
tante, criou-se hoje o obstáculo 
da rastreabilidade, que existe, na 
minha opinião, fundamentalmen-
te para frear os volumes de carne 
brasileira que podem acessar o 
mercado europeu. Não há ne-
nhuma ameaça à saúde animal 
ou humana nas exportações da 
carne brasileira. É uma injustiça 
que está sendo cometida. A 
questão da rastreabilidade é uma 
barreira artificial. 

Revista JCM – Por quê? 

O’Callaghan – Em função da 
vaca louca na Europa, criou-se 
um sistema de rastreabilidade 
lá para recuperar a confiança do 
consumidor europeu, que estava 
abalada e havia uma resistência 
em consumir o produto local. 
Como decorrência, aplicou-se 
a mesma exigência ao produto 
brasileiro. Ora, nunca houve 
abalo de confiança no produto 
brasileiro e nunca houve vaca 
louca no Brasil. Então não se 
justifica aplicar aqui a mesma 
legislação que se aplicou na 

Europa. Mas, em função disso, 
montou-se um sistema com o 
qual eu não concordo, que é de 
ter ingerência de estrangeiros 
na certificação de propriedades 
brasileiras. Esta autoridade tem 
que ser delegada ao governo 
local para ele determinar o que 
representa ou não ameaça. Um 
dos motivos pelos quais o setor 
tem tido dificuldades é o fato de 
que foi vedado o acesso àquele 
mercado. As vendas da carne 
brasileira para a União Europeia 
caíram cerca de 80% em 2008, 
o que representa perdas como 
algo em torno de 159 mil tone-
ladas e US$ 816 milhões.

Revista JCM – E qual a perspec-
tiva daqui para frente? 

O’Callaghan – Vamos ter um 

comércio condizente a par tir 
do final do ano que vem, prova-
velmente. Mas, enquanto isso, 
nós temos uma outra batalha 
a vencer que foi perdida: trata-
se de recuperar a imagem do 
nosso produto. A imagem do 
produto brasileiro foi desgasta-
da injustamente em todo esse 
episódio. A partir do momento 
que tivermos um número maior 
de propriedades cer tificadas 
e condições de expor tar um 
volume maior, nós teremos que 
começar a tarefa de recuperação 
de imagem do produto de tal 
maneira que leve os varejistas a 
colocar o produto brasileiro de 
volta às prateleiras. Isso é que 
vai representar volume. 

Revista JCM – Mas nós não 
temos ainda um dever de casa 
a fazer? 

O’Callaghan – Seguramente. 
Tudo relacionado ao campo no 
Brasil é uma obra em andamen-
to, não é uma obra acabada, 
tem excessos e faltas. Nós 
temos que ajustar a questão 
da sustentabilidade de maneira 
que seja mais clara e que seja 
mais evidente o ganho que existe 
em fazer um trabalho real sus-
tentável em cada propriedade. 
Cada proprietário tem que sentir 
isso. Não vamos resolver essas 
questões nos próximos 12 ou 
24 meses. Isso é um trabalho 
para ser feito ao longo de uma 
geração.  

Revista JCM – O furacão JBS 
causa espanto: a empresa pulou 
de um faturamento de dois para 
cerca de 30 bilhões de reais em 
três anos com a aquisição de 
cinco grandes  empresas, entre 
elas a americana Swift. 

O’Callaghan – Não devemos ver 
com espanto o que aconteceu: 
foi tudo bem planejado.

Revista JCM – Mas foi planeja-
do crescer 1.100%? 

Não se mede o quanto você vai 
crescer, você mede o tamanho 
da oportunidade e a condição 
da empresa de administrar a 
oportunidade ou não. Nós pen-
samos: “aqui existe uma chance 
para entrarmos no mercado 
americano que é fundamental. 
A nossa moeda está forte, eu 
posso captar dinheiro no Brasil, 
com a abertura do capital (o que 
foi feito no começo de 2007), 
as fábricas estão baratas nos 
Estados Unidos devido à crise 
de vários anos gerada pela vaca 
louca; é agora ou nunca. Vamos 
fazer agora”. Criamos uma 
plataforma global de produção 
com bases nos Estados Unidos, 
Austrália, Argentina e Itália, além 
do Brasil. Assim, haverá sem-
pre uma oportunidade quando 
ocorrer uma adversidade num 
desses países.

Revista JCM – É certo as redes 
de supermercado suspenderem 
a compra de carne de área des-
matada da Amazônia?  

O’Callaghan – Nosso negócio 
depende de um campo saudável 
e de uma imagem boa para o 
campo de modo geral, não so-
mente no Brasil mas no mundo. 
Então, se há uma irregularidade, 
tem que ser corrigida. O papel 
do governo é fundamental. Nós 
temos que ter legislação clara, 
sem dar margem à dúvida, 
implementá-la e fiscalizá-la.  
Temos também que criar incen-
tivos. Precisamos explicar ao 
dono da terra que aquela árvore 
é valiosa e que ele vai ser remu-
nerado pela preservação dela. 
Nós não vamos conseguir nada 
na imposição.
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pArA Diretor DA Jbs friboi, setor frigorífico AinDA é pouco consoliDADo no brAsil.

“ “A questão 
da rastreabi-
lidade é uma 
barreira arti-
ficial à carne 
brasileira.”
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Este texto é uma sinopse da entrevista 
concedida em julho de 2009. Seu 
conteúdo completo – com estes e 
outros temas em profundidade – está 
disponível no nosso site: 
w w w . j c m a s c h i e t t o . c o m . b r



*1,6 cab./ha x 40% de vacas no rebanho x 68% de vacas em lactação x 5l/vaca/dia x 365 dias.
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Há cerca de duas décadas, a 
pecuária e a silvicultura, repre-
sentada pelo cultivo de pinus e 
eucalipto, se assemelhavam em 
níveis tecnológicos e competiam 
por áreas marginais quanto à fer-
tilidade do solo e/ou limitações 
topográficas, pedregosidades etc. 
Naquela época, a produtividade 
do eucalipto rondava perto de 
30 estéreos/ha/ano, a pecuária 
de corte com 5@/ha/ano e a 
leiteira perto de 700 l/ha/ano.

Gradativamente, a silvicul-
tura foi se descolando dessa 
semelhança com a pecuária e 
se impondo como alternativa 
econômica e competitiva às 
melhores áreas exploradas pela 
pecuária. Esse progresso diferen-
ciado da silvicultura baseou-se 
no aumento da produtividade 
que atualmente chega a níveis 
de 60 a 70 estéreos/ha, enquanto 
a pecuária mantém-se, tradicio-
nalmente, próximo dos valores 
de 5@/ha/ano e de 700 l/ha/ano.

Antes o cultivo do eucalipto 
baseava-se em plantar, controlar 
a formiga e as invasoras por 2 a 
3 anos, usar sementes “selecio-
nadas” e fazer a manutenção de 
aceros. Hoje os plantios são fei-
tos com clones específicos para a 
região e para a utilidade que terá 
a madeira. O plantio é realizado 
após correção do solo e da ferti-
lidade, feito com uso de gel para 
garantir maior sobrevivência das 
mudas, adubações em cobertura, 
controle integrado de pragas e 
máxima redução da competição 
por invasoras. A exploração eco-
nômica dos talhões começa com 
desbastes aos 3 anos, enquanto 
que, antigamente, iniciava-se a 
exploração com cerca de 6 a 7 
anos. Foi fantástico o desenvol-
vimento da silvicultura nessas 
últimas décadas, a ponto de ser 
considerada como alternativa 
aos pecuaristas para substituírem 
pastagens. Ao mesmo tempo, a 
silvicultura apresenta-se como 
opção de integração entre a 
pecuária e a silvicultura através 
de sistemas silvipastoris.

Esse progresso da silvicultura 
deveu-se, em grande parte, à 
iniciativa de grupos que explo-

ram a celulose; à produção de 
carvão para a indústria meta-
lúrgica devido à restrição de leis 
ambientais que limitaram o uso 
de florestas nativas; a empresas 
que trabalham com tratamento 
de madeira para uso rural e 
construção civil; a exportadores 
etc. Esses empresários investi-
ram na silvicultura antevendo o 
aumento na demanda mundial 
por celulose e madeira e, ainda, 
considerando o baixo risco da 
cultura. 

A pecuária e os pecuaristas 
não mudaram nessas últimas 
décadas. O Prof. Vidal Pedroso 
de Faria (ESALQ/USP), em 
reunião com os alunos esta-
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giários do C.A.P.I.M. (www.
projetocapim.com.br), mostrou 
que nas fazendas brasileiras a 
composição do rebanho leiteiro 
não se alterou nas últimas dé-
cadas e continua com cerca de 
40% de vacas. 

Esse valor permite calcular a 
produção de leite/ha/dia. Con-
siderando que a taxa de lotação 
é de 1,6 cab./ha, o percentual 
de vacas (40%), a porcentagem 
de vacas em lactação ao redor 
de 68% e cada vaca em lactação 
produzindo 5 l/vaca/dia, resu-
mem-se em uma produção de 
2,18 l/ha/dia ou 794 l/ha/ano*. 

Por outro lado, o Prof. Vidal 

CONCEITOS DISTORCIDOS NA PECUÁRIA MANTÊM 
O TRADICIONALISMO DE BAIXA PRODUTIVIDADE
A maioria dos pecuaristas acredita que deve explorar a atividade com custos 
menores, sem relacionar essa atividade com níveis de produtividade.

““Enquanto 
não for 
possível 

quantificar 
mudanças 

através 
de análise 
crítica de 
dados a 
atividade 
pecuária 

continuará 
à mercê de 
opiniões e 
palpites.”
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1Moacyr Corsi é Professor Titular do 
Depto. de Zootecnia, ESALQ/USP.
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CONCEITOS DISTORCIDOS NA PECUÁRIA MANTÊM 
O TRADICIONALISMO DE BAIXA PRODUTIVIDADE

demonstrou que a pecuária 
leiteira tem potencial elevado se 
for mais tecnificada. Assim, se a 
taxa de lotação fosse de 8 UA/ha 
e o rebanho fosse composto por 
65% de vacas, 83% de vacas em 
lactação e 18 l/vaca, a produção 
seria de 77,7 l/ha/dia ou 28 356 
l/ha/ano. A diferença de 35,7 
vezes na produtividade da ex-
ploração leiteira tecnificada não 
desperta no pecuarista a visão de 
oportunidade de negócios dessa 
atividade, mas a de 2 vezes na 
silvicultura provocou revolução 
no setor. Como isso pode ser 
explicado?

Na pecuária de corte, tenho 
questionado sobre o peso ideal 
para abate de um boi da raça 
Nelore. Explico, através de resul-
tados reais, que o abate deveria 
ser determinado pela média de 
ganho de peso diário (GPD) 
do animal. Mostro que animais 
inteiros, pesando 550 kg, prontos 
para o abate, permanecem no 
rebanho se o GPD estiver acima 
da média do lote. O abate de 
animais em acabamento, com 
GPD abaixo da média, eleva o 

GPD médio do rebanho a níveis 
próximos de 0,900 kg/cab/dia 
durante o período de outubro a 
junho na região de Campinas-
SP. Esses animais são machos 
inteiros recebendo somente 
pasto e suplementação com sal 
mineral. Essa gestão técnico-
administrativa pode aumentar 
o retorno da atividade em cerca 
de R$ 10.500,00, considerando 
o abate de 250 cabeças.

A única ferramenta que pre-
cisamos para fazer essa gestão 
tecnico-administrativa é o uso 
de uma balança para bovinos. 
Por que não fazem? 

O Levantamento de Unida-
des Produtivas Agropecuárias 
(LUPA), realizado pela Secretaria 
da Agricultura de São Paulo, 
apontou que das propriedades 
do Estado de São Paulo que 
exploram a bovinocultura (leite, 
corte e de bubalinos) somente 
cerca de 2,5% possuem balança. 

Como desenvolver uma ativi-
dade pecuária se não há como 
aferir os progressos de técnicas 
que estão sendo implantadas, 

como adubação e manejo de pas-
tagens, suplementação, sanidade 
animal, genética etc.? Enquanto 
não for possível quantificar mu-
danças através de análise crítica 
de dados, a atividade pecuária 
continuará à mercê de opiniões, 
de conselhos e palpites de pessoas 
que mantêm o conservadorismo 
da baixa produtividade. É difícil 
mudar o conceito de produtivi-
dade quando a maioria dos pecu-
aristas acredita que deve explorar 
a atividade com custos menores 
sem relacionar essa variável com 
níveis de produtividade. 

O LUPA estimou que a área 
média das propriedades em São 
Paulo é de 63 ha, que 77% dos 
proprietários ocupavam áreas 
de até 10 ha e 98%, até 200 ha. 
Com esses números, explica-se 
por que é divulgado frequente-
mente que o Estado de São Paulo 
não tem condições de explorar 
a pecuária. Certamente, isso é 
verdade quando limitamos o 
pecuarista ao raciocínio de que 
a renda da propriedade é depen-
dente apenas do baixo custo de 
produção (R$/unidade de produ-

to), desvinculando-o da variável 
produtividade (l ou @/ha/ano).

Com o custo médio do leite em 
R$0,45/l e R$53,00/@ para com-
pra e R$0,70/l e R$80,00/@ para 
venda, as propriedades de 63 ha 
no Estado de São Paulo poderiam 
ter lucro bruto, nas atividades de 
leite e corte, de R$7.090,00/ha/
ano (28.356 l/ha/ano – R$0,25/l) 
ou R$1.215,00/ha/ano (45@/ha/
ano – R$ 27,00/@), respectiva-
mente.

Esses retornos seriam compe-
titivos com as outras atividades 
(Tabela 1).

Conclui-se que conceitos dis-
torcidos na exploração da pecu-
ária mantêm o tradicional baixo 
nível de profissionalismo e de 
produtividade e impõem pressões 
(palpites, conselhos, opiniões 
etc.) que são aceitas por empresá-
rios que não fazem análise crítica 
de resultados. Sem dúvida, as 
oportunidades bem-sucedidas de 
negócios na pecuária estão sendo 
exploradas por empresas rurais 
que estão comprometidas com 
emprego de tecnologia, análise 
crítica dos dados e estabelecendo 
metas mais arrojadas a cada ano.

Enfim, enquanto uns esperam 
o vento mudar, outros ajeitam 
as velas.

A maioria dos pecuaristas acredita que deve explorar a atividade com custos 
menores, sem relacionar essa atividade com níveis de produtividade.

Atividades Produtividade
(unid./ha)

Preço de venda
(R$/unid.)

COE(3)

(R$/ha ou R$/unid.)
Lucro

(R$/ha/ano)

Cana-de-açúcar (t) 90 37,00 2.600,00 730,00*

Eucalipto (estéreo) 60 30,00 692,00(4) 1108,00*

Milho (scs) 150 19,00* 2.200,00 650,00*

Soja (scs) 55 50,00 1.500,00 750,00*

Leite(1) (l) 800 0,60 0,30 240,00**

Leite(2) (l) 28.356 0,70 0,45 7.089,00**

Corte(1) (@) 5 80,00 28,00 260,00**

Corte(2) (@) 45 80,00 53,00 1.215,00**

(1) Sistema convencional; (2) Sistema tecnificado; 
(3) Custo operacional efetivo; (4) Considerando-se 
custo de implantação de R$ 4.500,00/ha diluído 
em 6,5 anos

* (Produtividade x Preço de venda) – COE 
** (Preço de venda – COE) x Produtividade

COMPARAÇÃO ECONÔMICA ENTRE ATIVIDADES AGRÍCOLAS
TABELA 1
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semente por hectare para formar 
um pasto com plantio a lanço. 
Agora, com 60% de pureza 
(VC 48% ou 51%), para ter a 
mesma quantidade de sementes 
aplicadas em sua área (em torno 
de 50 sementes viáveis por m2), 
ele passará a usar não mais 12, 
mas 8kg por hectare. 

Até aqui tudo claro e matemá-
tico, mas agora vem o “pepino”: 
os equipamentos atuais não têm 
precisão para uma regulagem 
com um volume menor. Difi-
cilmente se consegue um ajuste 
para menos de 10kg por hectare.

O que fazer? Continuar apli-
cando o mesmo volume (12kg 
hectare)? Vai ficar mais caro, 
pois uma semente mais pura 
tem um preço maior... Esperar 

que se lance um equipamento 
com regulagem mais precisa (e 
até lá deixar de formar pastos)? 
Inviável, pois seu rebanho con-
tinuará a demandar forragem... 
Praguejar aos céus? Pouco efi-
ciente...

Na realidade, há uma maneira 
simples de contornar esta “limi-
tação”: fazer você mesmo, em 
sua propriedade, uma mescla da 
semente com outro tipo de ma-
terial inerte, como adubo, palha 
de arroz, areia etc, para substi-
tuir o material que vinha junto 
com a semente de VC menor. 
Com isso você conseguirá um 
volume de material (semente + 
enchimento) compatível com a 
regulagem mínima dos equipa-
mentos atuais.

Uma vantagem disso é que 
você tem um efetivo controle 
sobre a qualidade deste material, 
garantindo a ausência de outros 
“elementos estranhos” como os 
citados acima. Sabemos que 
há muitas marcas de sementes 
por aí que não têm este mesmo 
controle...

De todos os materiais citados, 
o mais recomendado é o adubo, 

A essa altura do campeonato, 
você já deve saber que a semente 
de pastagem chegará este ano ao 
comércio com um padrão de 
pureza mais alto, para os pro-
dutos colhidos em 2009.

Se ainda não sabe, aí vai um 
breve relato: instrução normati-
va do Ministério da Agricultura 
(MAPA) determina um aumen-
to nos padrões mínimos de 
pureza para as sementes a partir 
da safra 2008/2009. Para o gê-
nero Brachiaria, determinou-se 
um mínimo de 60% de pureza, 

formAnDo pAstos com 
semente De vc mAior

e para os Panicuns, 40%, com 
consequente elevação em seus 
valores culturais (VC’s).

Uma semente mais pura impli-
ca em menos risco de presença 
de “elementos estranhos” em sua 
composição (ovos de insetos, 
cisto de nematóides, fungos, 
doenças, sementes de plantas 
daninhas), menos frete na com-
posição do custo do produto, 
uma distribuição mais uniforme 
da semente na área etc.

Implica também em um de-
safio que vai mexer com uma 
cultura que já está arraigada na 
cabeça da grande maioria dos 
pecuaristas brasileiros: ele terá 
que se preparar para formar 
pastos com uma quantidade 
menor de sementes por hectare.

O raciocínio é simples: se ele 
utiliza um produto mais puro e 
concentrado – e portanto com 
mais sementes em sua composi-
ção – poderá aplicar uma quan-
tidade menor (em kg) por área 
para obter o mesmo resultado.

Vamos aos números: as se-
mentes de Brachiaria brizan-
tha (marandu, xaraés, mg-4) 
eram comercializadas com uma 
pureza mínima de 40% (VC 
32% ou 34%, a depender da 
germinação). Assumamos que o 
pecuarista utilizava 12kg desta 

Mescla de adubo com semente, na proporção de 2 para 1.

detalhe da mescla

na fórmula do Super Fosfato 
Simples granulado (conhecido 
como “supersimples”). A grande 
vantagem desta alternativa é 
que você aproveitará para ad-
ministrar ao seu solo algo que 
ele demandará para garantir 
o desenvolvimento inicial das 
plantas da gramínea: o fósforo, 
que potencializa o desenvol-
vimento do sistema radicular 
(raízes) da planta. Além disso, 
tem em sua composição enxofre 

e cálcio, elementos também 
importantes na fase inicial do 
pasto estabelecido.

Uma sugestão seria a mescla 
de uma pequena quantidade 
do adubo, na proporção de 2 
para 1, ou seja, duas porções 
de supersimples com uma de 
semente. A mistura deve ser 
bem homogeneizada antes de 
colocada no equipamento para 
plantio. A foto desta página 
ilustra o procedimento.

O supersimples tem também 
a vantagem de ter um custo 
baixo: menos de R$ 1 por kg. 
Isso por vezes é mais barato do 
que o material inerte que vem 
junto com a semente de VC 
32%! Além disso, por ser um 
adubo com fonte de fósforo, 
enxofre e cálcio, não danifica a 
semente quando em contato por 
pouco tempo. Recomendamos 
fortemente que esta mescla seja 
feita no mesmo dia do plantio! 
De maneira simples: faça a 
mistura para a quantidade de 
sementes que você pretende 
plantar no dia.

Mas, atenção: nunca, em hipó-
tese alguma, misture a semente 
com adubos com fontes de 
potássio e nitrogênio. Estes, por 
serem sais, tendem a absorver a 
umidade da semente e danificá-
las de maneira irreversível.

O aumento do padrão é uma 
mudança que veio para ficar. 
Cremos que esta determinação 
do MAPA é um primeiro de-
grau na elevação gradativa que 
se pretende para a pureza das 
sementes de pastagem. Dentro 
de algum tempo, o pecuarista 
brasileiro estará trabalhando 
com sementes com a mesma 
qualidade que o próprio Brasil 
exporta para outros países: 95% 
de pureza, ou VC 76%.

A mudança é positiva, porém é 
certo que há o desafio de mexer 
em um hábito arraigado. Para 
isso, nossa equipe técnica está à 
disposição para orientá-lo.

Sementes JC Maschietto

e, portanto, menos kg por hectare.
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1Breno J. P. Barros - Presidente da Conexão Delta 
G Norte.

bREnO J. P. bARROS1

A união fAzenDo A forçA De pecuAristAs
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da carne. Querem desenvolver, de forma 
profissional, um programa de melhora-
mento genético amplo e eficiente que busca 
animais geneticamente superiores, voltados 
para a produção a pasto, sempre seguindo 
a máxima “A qualidade sai da quantidade”.

A avaliação dos animais é feita através das 
características fenotípicas que expressam 
produção num enfoque bem amplo, não 
apenas levando em consideração o peso do 
animal, mas também características morfo-
lógicas, como a conformação da carcaça, sua 
musculosidade e precocidade; é o sistema 
CPM (C=conformação, P=precocidade e 
M=musculatura). 

Os animais melhorados, indicados pelo 
programa, recebem o CEIP – Certificado 
Especial de Identificação e Produção, ga-
rantindo o desempenho do animal, inclusive 

informando os índices das características 
produtivas avaliadas. O CEIP é reconhecido 
pelo Ministério da Agricultura e garante a 
superioridade genética, possibilitando ainda 
a isenção de imposto e possibilidade de 
financiamento.

Tudo isso garante evolução genética para 
o rebanho produzindo animais comprova-
damente melhorados, com reflexos diretos 
na velocidade de ganho de peso, fêmeas 
melhores e mais precoces, redução da idade 
no abate, maior rendimento, dentre outros. 

A união da produção de todas as fazendas 
associadas reflete-se também na comerciali-
zação em bloco, conseguindo vantagens sig-
nificativas para os participantes. A compra de 
insumos também é coordenada em conjunto 
buscando redução do custo de produção. 

Além dos associados que desenvolvem o 
programa de melhoramento, temos ainda 
os “Parceiros da Carne”, que participam 
integralmente usufruindo de todos os benefí-
cios gerados e tendo direitos e deveres como 
todos os associados. Porém não desenvolvem 
o programa de melhoramento, apenas uti-
lizam genética da Conexão Delta G através 
da compra de touros, sêmen ou animais.

A Conexão Delta G apoia seus associados 
em atividades técnicas, como a implantação 
do projeto de melhoramento e desenvolvi-
mento técnico da propriedade. Também 
realiza treinamento de equipe, promove 
encontros e visitas técnicas. 

O intercâmbio de experiências entre os 
associados é intenso, o que garante contínua 
evolução do grupo tanto no aspecto técnico 
como em outras áreas inerentes à produção e 
administração da pecuária. O entrosamento 
de todos garante qualidade e volume de 
trabalho. 

A Conexão Delta G é uma associação aber-
ta a todos os interessados em participar de 
um grupo comprometido com profissiona-
lismo e produtividade sempre na vanguarda 
da pecuária. Sua sede, em Araçatuba, está 
pronta para receber o contato de todos os 
interessados através do www.deltag.com.br 
ou pelo telefone (18) 3609-1450.
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A Conexão Delta G Norte é uma associa-
ção de pecuaristas com o objetivo principal 
de gerar e utilizar tecnologia de ponta para 
aumentar a rentabilidade da pecuária de 
corte. Para tanto, busca atuação nas mais 
diversas áreas que compõem a produção 
pecuária e também representatividade na 
cadeia produtiva da carne. As 25 empresas 
participantes estão localizadas nos principais 
polos de produção e processamento da ca-
deia da carne com fazendas em 6 Estados: 
BA, MS, MT, GO, TO e SP.

O rebanho atual, de aproximadamente 
350.000 cabeças com 150.000 vacas, é 
composto em grande parte pela raça Nelore 
e também com rebanhos Braford adaptados 
ao Brasil Central. O sistema de produção 
adotado nas fazendas integrantes é o de ciclo 
curto, onde os animais iniciam a reprodução 
e são abatidos rapidamente.

A base de dados utilizada nas avaliações 
genéticas conta hoje com mais de 1.000.000 
de produtos avaliados, o que caracteriza a 
Conexão Delta G como um dos maiores 
programas particulares de melhoramento 
genético do mundo.

A Conexão Delta G se iniciou no Rio 
Grande do Sul em 1984, onde ainda man-
tém um grupo com forte atuação. Surgiu 
como um programa de melhoramento 
genético para as raças Hereford e, poste-
riormente, Braford. Logo, pecuaristas do 
Sudeste e Centro-Oeste se interessaram pelo 
programa, unindo-se então à Conexão Delta 
G com o programa de melhoramento para 
o Nelore desde 1993.

Hoje a Conexão Delta G atua com dois 
grupos fortes, SUL E NORTE, inclusi-
ve com diretorias distintas. Essa divisão 
ocorreu em 2000, principalmente devido a 
diferenças nos sistemas de produção, além 
de alguns objetivos diferentes. Apesar disso, 
mantêm-se unidos com a mesma filosofia 
de trabalho e o mesmo sistema de melhora-
mento genético, formando um dos grupos 
de pecuaristas mais fortes, representativos e 
conhecidos do Brasil.

Os participantes acreditam que a união dos 
pecuaristas é uma boa saída para enfrentar as 
adversidades da atividade. Juntos têm mais 
força e podem buscar melhores oportunida-
des de lucro com a pecuária, relacionando-se 
com os diversos elos da cadeia produtiva 

Conexão Delta G Norte

““Os participantes 
do programa 

acreditam que 
a união é uma 
boa saída para 

enfrentar as 
adversidades da 

pecuária.”
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A arborização de pastagens é 
uma forma de uso das terras 
também conhecida por sistema 
silvipastoril. É uma combinação 
intencional de árvores, pastagem 
e gado numa mesma área e ao 
mesmo tempo, e manejados de 
forma integrada. É uma alterna-
tiva para incorporar a produção 
de madeira ao empreendimento 
pecuário, reunindo as vantagens 
econômicas que cada um tem 
em separado, ou seja, o rápido 
retorno da atividade pecuária e 
as características favoráveis do 
mercado de produtos florestais 
madeireiros.

Ao considerar a implantação 
de um sistema silvipastoril na 
propriedade rural, o pecuarista 
deve: 1) entender os benefícios 
associados com as práticas 
silvipastoris; 2) planejar bem a 
implantação das árvores e consi-
derar os objetivos atuais e futuros 
com o sistema; e 3) examinar os 
aspectos fundamentais de mane-
jo necessários para um sistema 
silvipastoril próspero e lucrativo.

A distribuição adequada das ár-
vores na pastagem é fundamen-
tal para o sucesso do sistema 
silvipastoril. Para decidir sobre o 
melhor arranjo do sistema, é im-
portante responder às seguintes 
perguntas:

1. Para qual uso se destina a 
madeira produzida no sistema 
silvipastoril (serraria, lamina-
ção, lenha, palanques de cerca, 
carvão)?

2. Como a distribuição das árvo-
res interfere sobre a conservação 
do solo e da água?

3. Existe uma direção obrigatória 
das linhas de plantio das árvores?

FINALIDADE DA MADEIRA 
PRODUZIDA EM SISTEMA 
SILVIPASTORIL

Se o interesse for produzir madei-
ra grossa para serraria ou lami-
nação, será necessário conduzir 
as árvores em espaçamentos 
maiores. O plantio deverá ser 
planejado para alcançar a ma-
turidade com árvores ocupando 
pelo menos 50 m2 cada uma. Isso 
dará, no corte final, algo entre 
100 a 200 árvores/ha. 

Para a finalidade de produzir 
madeira para lenha, carvão ou pa-
lanques de cerca, pode-se utilizar 
de espaçamentos menores entre 
árvores, proporcionando maior 
número de unidades e, portanto, 
maior volume de madeira em 
pouco tempo. Nesses plantios 
também é possível produzir ma-
deira grossa (toras para serraria 
ou laminação), desde que certa 
porcentagem das árvores plan-
tadas seja conduzida para colher 
com mais idade.

Exemplos de como podem ser 
conduzidas as árvores plantadas 
em diferentes espaçamentos e 
densidades para obtenção de ma-
deira com diferentes finalidades, 
e, portanto, para alcançar diferen-
tes mercados, podem ser vistos 
acessando o artigo completo em  
www.jcmaschietto.com.br. 

CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA 
ÁGUA 

Assim como qualquer outro sis-
tema de produção agropecuário, 
o sistema silvipastoril deve levar 

em consideração a conservação 
do solo e da água. Portanto, a dis-
tribuição das faixas de plantio das 
árvores deverá ser em curvas de 
nível, que é uma forma eficiente 
de impedir a erosão do solo e a 
perda de água por escorrimento 
superficial. 

Para evitar o inconveniente das 
curvas de nível que se aproximam 
ou se afastam dependendo da 
declividade do terreno, utiliza-se 
o conceito de “linha-mestre”, 
que favorece o plantio em faixas 
paralelas, mantendo a mesma 
distância de uma linha de árvore 
para outra. 

ORIENTAÇÃO DAS LINHAS DE 
PLANTIO DAS ÁRVORES

Nas condições climáticas bra-
sileiras, a preocupação com a 
orientação das árvores deve ser 
com a conservação do solo e 
da água e não com a luz para o 
crescimento da pastagem, pelos 
seguintes aspectos:

• Predomínio de climas úmidos 
e quentes; o que significa que 
chove suficientemente bem para 
o crescimento das plantas, mes-
mo que sejam chuvas estacio-
nais, como é o caso de algumas 
regiões, onde as chuvas são de 
1.000 a mais de 2.000 milímetros 
por ano. Em regiões onde chove 
menos, a preocupação com a 
conservação da água deve ser 
maior ainda, pois chovendo pou-
co e com altas temperaturas, a 
distribuição das árvores em cur-
vas de nível deve favorecer ainda 
mais para que a maior quantidade 
possível de água possa infiltrar-se 
e não escorrer pela superfície do 

solo, causando erosão.

• Os tipos climáticos predo-
minantes oferecem bastante 
luminosidade durante todo o 
ano (média de 5 kW. h.m-2/dia. 
É como se tivesse 50 lâmpadas 
de 100W ligadas em cima de 
cada m2 de superfície da terra), 
portanto a preocupação com luz 
para o crescimento da pastagem 
deve ser menor do que com a 
perda de água por escorrimento 
superficial, que pode causar 
erosão do solo. A energia solar 
que atinge as terras brasileiras é 
bastante alta, sendo uma grande 
vantagem para o crescimento de 
árvores e pastagens, mas poden-
do prejudicar o conforto térmico 
do gado no campo. 

• Por meio de desramas e des-
bastes, é feito o manejo das 
copas das árvores de modo a 
manter uma sombra que favoreça 
o bem-estar do gado sem preju-
dicar o crescimento do capim. 

Então, com as árvores plantadas 
em curvas de nível (com terraços 
ou sem terraços), verifica-se: 
a melhoria na conservação do 
solo e da água; a distribuição de 
sombras por toda a pastagem; a 
diminuição do aparecimento de 
trilhas do gado de morro abaixo 
pelo fato do gado passar a ca-
minhar acompanhando as linhas 
de árvores.

Quando a topografia da área exigir 
a construção de terraços nas cur-
vas de nível, as árvores deverão 
ser plantadas na posição correta 
(veja figura). Desse modo, não 
haverá dificuldades para a ma-
nutenção de terraços, e a sua 
conservação será favorecida pela 
“ordenação” do caminhamento 
do gado sobre a crista (parte alta)  
e  nas “costas” do terraço.

V. PORFÍRIO-dA-SIlVA1 ; MOACIR J. S. MEdRAdO2; MARIA lUIZA F. nICOdEMO2 ; ROGERIO M. dERETI2

ARBORIZAÇÃO DE PASTAGENS

1 Embrapa Florestas
2 Embrapa Pecuária Sudeste
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Este texto é uma sinopse do arti-
go original enviado pelos autores. 
Sua íntegra está disponível em 
w w w . j c m a s c h i e t t o . c o m . b r

A

Posição CORRETA de plantio da árvore no terraço

B

Posição ERRADA de plantio da árvore no terraço

C

Posição ERRADA de plantio da árvore no terraço

PLANTIO DA ÁRVORE NO TERRAÇO
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1Pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste
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Apenas em anos recentes o interesse no 
guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) tem 
aumentado, embora seja uma leguminosa 
mundialmente conhecida e utilizada há 
longo tempo. Estima-se que atualmente 
seu plantio ocorra em aproximadamente 
4,3 milhões de hectares. O crescente inte-
resse por esta cultura deve-se à necessidade 
de aumento da eficiência dos sistemas de 
produção animal e de produção vegetal e 
da verificação da versatilidade da espécie, 
que pode ser empregada em múltiplas fina-
lidades. Para isso, desde que se trabalhando 
com materiais genéticos apropriados, a 
utilização de uma espécie rústica como o 
Cajanus cajan em muito pode contribuir.

O programa de seleção e melhoramento 
de guandu da Embrapa Pecuária foi inicia-
do visando desenvolver novas cultivares de 
guandu forrageiro, com base no fato já en-
tão conhecido da adaptabilidade da espécie 
a solos de baixa fertilidade. Para tanto, 
foram testadas coleções de germoplasma 
de várias origens, quanto às suas caracte-
rísticas forrageiras, preferencialmente em 
solos de baixa fertilidade. Desde o início 
dos testes, um acesso (g3) se destacou por 
suas características forrageiras favoráveis, 
principalmente sua produtividade de ma-
téria seca. Esse acesso transformou-se em 
uma linhagem pura (g3-94), em processo 
conduzido em ambiente controlado, com 
as mesmas características favoráveis do 
acesso g3.

Por esse motivo, a Embrapa providenciou 
o registro e a proteção desse material, den-
tro do estabelecido com a Associação para 
o Fomento à Pesquisa de Melhoramento 
de Forrageiras Tropicais (Unipasto), pois 
o projeto de pesquisa com guandu integra 
um convênio de cooperação entre a Em-
brapa e a Unipasto. 

A nova cultivar recebeu o nome de BRS 
Mandarim. Conforme já mencionado, esta 
cultivar destacou-se pela alta produtivi-
dade de forragem, sempre superior à das 
cultivares comerciais, em solos de baixa 
fertilidade.
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Posteriormente, novos ensaios mostra-
ram que, para novilhas leiteiras, a cultivar 
BRS Mandarim pode ser utilizada como 
banco de proteína, com pastejo limitado 
a três horas por dia, para complementação 
da dieta, o que reduz os custos de alimen-
tação sem afetar o desempenho animal. 
Também se verificou redução de 8% no 
custo por kg de ganho de peso das novilhas 
com a redução da quantidade de concen-
trado e fornecimento de aproximadamente 
20% da ingestão total de matéria seca na 
forma de guandu picado.

O desenvolvimento do projeto de pes-
quisa levou a considerável aumento no 
conhecimento sobre a cultura. Assim, a 
cultivar BRS Mandarim, originalmente 
selecionada para utilização em solos de 
baixa fertilidade, apresentou resposta po-
sitiva à adubação: em ensaio realizado em 
talhões de cana-de-açúcar em solo de alta 
fertilidade, produziu quinze toneladas de 
matéria seca por hectare, em quatro meses, 
superando a cultivar Fava Larga em 20%.

A cultivar Mandarim mostrou-se mode-
radamente resistente ao fungo Macropho-
mina phaseolina (Tassi) Goid, que causa a 
morte prematura de plantas. Ela também 
é resistente ao fungo da ferrugem da soja, 
Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd., além 
de não ser seu hospedeiro, de modo que 
não representa perigo a essa cultura, de 
acordo com experimento realizado pela 
Embrapa Soja, em Londrina, PR.

Em laboratório, em solo compactado 
artificialmente, a cultivar BRS Mandarim 
produziu 16% a mais de matéria seca de 
raízes do que a cultivar Fava Larga, tendo 
portanto grande potencial para a biodes-
compactação de solos. 

A cultivar BRS Mandarim está sendo 
testada quanto à sua capacidade para esta 
finalidade em talhão de cana-de-açúcar 
da Usina Santa Luísa, em Motuca, SP, em 
terreno com alto grau de compactação. 
Em cerca de cem dias, a cv. BRS Manda-
rim produziu, na média geral do ensaio, 
2003kg/ha de matéria seca de folhas, pro-
dução esta superior em 23% à da cv. Fava 
Larga e em 30% superior à da crotalária. 
Esse experimento vem sendo conduzido 
em parceria com o CTC – Centro de 
Tecnologia Canavieira.

Em 2008, a cultivar foi registrada e pro-
tegida junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e é comercializa-
da exclusivamente pelas firmas associadas 
da Unipasto.

NOVA CULTIVAR 
DE GUANDU
ROdOlFO GOdOY E PATRÍCIA MEnEZES SAnTOS1

““Destacou-se pela 
alta produtividade 

de forragem, 
sempre superior 
à das cultivares 
comerciais, em 
solos de baixa 

fertilidade.”
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ter razoável margem de acerto 
quanto ao momento adequado 
para a aplicação.

Mocis latipes 
Para alguns, esta é a mais 
impor tante das lagar tas que 
atacam as pastagens. Também 
conhecida como curuquerê-
dos-capinzais, esta lagar ta é 
facilmente diferenciada da ante-
rior, porque se locomove como 
se estivesse medindo palmos, 
enquanto a lagar ta-militar se 
arrasta sobre a superfície das 
folhas. Sua coloração é verde-

capim em franco crescimento.

O ataque desses insetos se dá 
em reboleiras, assim, o controle 
de focos iniciais apresenta a 
vantagem de que o tratamento 
se dará em áreas relativamente 
pequenas. Nessas áreas, o ideal 
é aplicar inseticidas de baixa 
toxicidade e curto poder resi-
dual (registrados para uso em 
pastagens), sendo necessário 

LAGARTAS DESFOLHADORAS

As lagartas são consideradas 
pragas ocasionais em pas-
tagens, podendo ocorrer em 
níveis populacionais elevados. 
São duas as principais espécies 
de lagartas que atacam as pas-
tagens: Spodoptera frugiperda 
e Mocis latipes. Ambas são 
capazes de desfolhar totalmente 
extensas áreas de pastagens.

Spodoptera frugiperda
 Também conhecida como 
lagar ta-militar ou lagar ta-do-
car tucho-do-milho. Após a 
eclosão, este inseto se alimenta 
raspando as folhas. À medida 
que se desenvolve, no entanto, 
passa a consumir as folhas 
a par tir das bordas para o 
centro. Durante a fase larval, a 
lagarta-militar passa, em média, 
por seis estágios de desenvol-
vimento (ínstares). É nos dois 
últimos ínstares que a lagarta 

consome 85% do total de que 
necessita para completar a fase 
larval. Na literatura, encontra-
se a informação de que essas 
lagar tas consomem algo ao 
redor de 140 cm2 de área foliar 
para o seu desenvolvimento. 
Isto representa, em média, 
três gramas de peso verde de 
Brachiaria decumbens.

Ao término do período larval, a 
lagarta transforma-se em pupa, 
que fica localizada predomi-
nantemente no solo ou, even-
tualmente, sob restos vegetais 
ao nível do solo. Esta é uma 
informação importante quando 
se objetiva o controle químico 
deste inseto, devendo-se tomar 
o cuidado para não se aplicar o 
produto quando a maior parte 
da população estiver na fase 
de pupa, uma vez que esta 
estará protegida. Com base no 
tamanho das lagartas, pode-se 

Controle: recomenda-se que 
as pastagens sejam vistoria-
das com atenção e frequência 
quanto à presença de lagartas. 
Observações devem ser feitas 
na superfície do solo, em meio 
à palha sobre o solo, colmos e 
folhas, e com atenção especial 
nas áreas recém-cortadas para 
feno, recém-pastejadas ou após 
a aplicação de fertilizantes nitro-
genados. Nestas condições, em 
especial a lagarta-militar, tende 
a aumentar em número, po-
dendo causar sérios danos ao 

LAGARTAS EM PASTAGENS

escuro com estrias longitudi-
nais castanho-escuro, limitadas 
por estrias amarelas. A cabeça 
é globosa também com estrias 
longitudinais amarelas. A pupa 
dessa lagarta pode ser encon-
trada encober ta nas folhas, 
que se apresentam dobradas e 
aderidas sobre a mesma por um 
frágil casulo, ou então no solo, 
ao redor das plantas.

REVISTA JC MASCHIETTO  S E M E N T E S  PA R A  PA S TA G E N S14

P
r

a
G

a
S

JOSé RAUl VAléRiO1

A
c

E
R

V
O

 J
c

 M
A

S
c

h
iE

TT
O

Spodoptera frugiperda
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retirar os animais das áreas tratadas por 
tempo que dependerá do produto utilizado.

Há produtos biológicos à base de Bacillus 
thuringiensis que podem ser aplicados. 
Como se trata de um inseticida microbiano 
seletivo para lagartas, não é necessário, 
nesse caso, a retirada dos animais das 
áreas tratadas. Outra importante vantagem 
de sua aplicação consiste no fato de que 
não elimina os inimigos naturais presentes 
na pastagem. Esses produtos são mais 
eficazes contra a curuquerê-dos-capinzais. 
Para o controle da lagarta-militar, são ne-
cessárias dosagens relativamente maiores.

Alternativa adicional é concentrar animais 
nas áreas atacadas, procurando, com isso, 
aproveitar a forragem disponível antes que 
as lagartas o façam. Esta medida poderá ser 
adotada antecedendo eventual aplicação de 
um produto inseticida.

Essas lagartas, quando em níveis popula-
cionais muito altos, podem apresentar um 
movimento migratório em que se dispersam 
caminhando sobre o solo. Quando ocorre esse 
movimento, sugere-se a utilização de barreiras 
químicas, como a abertura de valetas cortan-
do o sentido migratório. Dentro dessas valetas 
são colocados produtos inseticidas. 

LAGARTA ELASMO 

Elasmopalpus lignosellus
A lagarta elasmo é potencialmente impor-
tante na formação da pastagem. O risco 
será maior quando, após a semeadura, 
prevalecer período quente e seco. Assim, 

recomenda-se atenção redobrada quando 
se tratar de plantios antecipados e/ou 
tardios.

É característico dessa lagarta, inicialmente, 
no geral até o terceiro instar, alimentar-se 
na superfície de folhas e raízes, vivendo 
no interior de um túnel de seda no solo ou 
sob restos vegetais na superfície do solo. 
Posteriormente, a lagarta perfura o colmo 
da gramínea e penetra no seu interior avan-
çando no sentido apical, matando as plantas 
em fase inicial de desenvolvimento (sintoma 
denominado “coração morto”).

Controle: o controle é difícil, considerando 
o hábito do inseto, ora sob o solo, ora no 
interior do colmo. Recomenda-se, no en-
tanto, controlá-lo quimicamente logo após 
sua constatação, evitando que os danos 
se expandam na área. Os danos no colmo 
são permanentes. Mesmo que eventual 
aplicação de inseticida contribua para a 
redução do número de lagartas, há de se 
avaliar a necessidade de replantio na área 
inicialmente atacada. 
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““Como o 
ataque se dá 
em reboleiras, 
o controle de 

focos iniciais se 
dará em áreas 
relativamente 
pequenas.”

1Pesquisador - Embrapa Gado de Corte

O SUCESSO DE NOSSO CLIENTE

“Os pecuaristas deveriam 
preocupar-se em recuperar 
as pastagens degradadas. O 
melhor alimento para o boi 
é o capim, e para ter ganho 
de peso de 780g/cab/dia é 
necessário, além de bom 
manejo, ter boas pastagens.

E para ter uma boa pasta-
gem é necessária a utili-
zação de toda tecnologia 
possível na formação.”

Dr. Assed Bittar Filho 
Empresário, industrial e 
pecuarista de Rio Claro 
(SP) – Fazenda Água Branca 
(Camapuã - MS)

dr. Assed Bittar conferindo o resultado de seu investimento

compactação pós-plantio com 
implemento da Jc Maschietto

Área em processo de formação de 
B. brizantha cv Marandu

Este texto é uma sinopse do artigo original enviado 
pelo autor. Sua íntegra está disponível em 
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