


sendo revisto por força de necessidade de
recuperar áreas degradadas, que compro-
metem a rentabilidade da produção agrí-
cola e pecuária. Áreas degradadas não são
nenhuma novidade no país; novidade é a
possibilidade de tornar a terra mais rentá-
vel através da integração lavoura-pecuária,
um processo relativamente novo, mas que
tem conquistado adeptos entre os pecua-
ristas e agricultores que administram seus
negócios na ponta do lápis.

Um esforço adicional nesse sentido co-
meçou a ser feito em São Paulo, por meio
de um projeto que visa a desenvolver téc-
nicas destinadas a integrar a pecuária bo-
vina com as diversas culturas de grãos pro-
duzidos no estado. A proposta surgiu no
âmbito da Sociedade Rural Brasileira, SRB
e da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos, Abimaq, e foi
entregue por Cesário Ramalho, presidente
da SRB; Eduardo Camargo, diretor executi-
vo da SRB; Luiz Aubert Neto, presidente da
Abimaq; e Francisco Matturro, presidente
da Câmara Setorial de Máquinas e Imple-
mentos Agrícolas (CSM1A) da Abimaq, ao
secretário da Agricultura do Estado de São
Paulo, João Sampaio, em uma reunião re-
alizada em agosto. "Nós apresentamos esse
projeto ao secretário da Agricultura, com o
objetivo de recuperar a grande quantida-
de de pastos degradados que existem no
estado de São Paulo, e fazer com que os
agricultores aumentem sua renda através
da integração lavoura-pecuária", explica
Francisco Matturro, presidente da CSMIA.
"Por esse processo, os pecuaristas continu-
am se dedicando ao seu negócio, mas, além
de recuperar seus pastos, podem também
obter uma renda adicional com a produ-
ção de grãos."

A produção de grãos permite, não só a
recuperação das áreas degradadas, como a
também a reforma do pasto - esse é, ali-
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ás, o conceito da integração lavoura-pecu-
ária. O pecuarista passa a ter uma receita
que ele não tinha, porque normalmente ele
está acostumado a recuperar a área do seu
pasto plantando outro pasto, o que impli-
ca um custo, mas não uma receita. "Nos-
sa proposta é que ele reforme o pasto com
a cultura de grãos e, com isso, passe a ter
uma renda. O custo da recuperação seria,
no mínimo, zerado pela receita obtida, mas
é mais provável que ele obtenha uma re-
ceita que antes não existia", diz Matturro.
"E, com mais renda no bolso, o produtor
vai ter melhores condições de resistir ao
avanço da cana-de-açúcar."

Parceria técnica
O projeto proposto prevê a participa-

ção dos técnicos dos institutos de pesquisa
ligados à Secretaria da Agricultura paulis-
ta, como o Instituto Agronômico, IAC, e o
Instituto de Zootecnia, IZ, para adaptar a
integração lavoura-pecuária às culturas do
estado. "A Embrapa já vem desenvolvendo
esse trabalho em algumas regiões do país, e
a proposta é implantá-lo também em São
Paulo. Agora já é um projeto prioritário
da Secretaria da Agricultura no sentido de
difundir o sistema, com vistas a motivar a
sua adoção pelos agricultores e pecuaris-
tas, criando unidades demonstrativas e de
estudo, onde vãos ser estabelecidos parâ-
metros específicos para as características
do estado", explica o diretor geral do IAC,
Orlando Melo de Castro.

Segundo ele, estima-se que algo em tor-
no de 70% dos pastos paulistas já estejam
com algum nível de degradação, que pode
oscilar desde pastos com baixa produtivida-
de até problemas sérios de erosão. "A ferti-
lidade desses pastos precisa ser recuperada
utilizando gramíneas mais modernas e pro-
dutivas", explica. "Mas isso também pode
ser feito com o uso de culturas como a so-
ja ou o milho, dependendo da vocação de
cada região. Eles podem melhorar o solo,
ao mesmo tempo em que propiciam uma

conceito profundamente arraiga-
do no Brasil de que quem planta
grãos não cria bois e vice-versa está



A técnica vai ser
adaptada para algumas
culturas típicas do estado
de São Paulo

renda adicional, que pode amenizar o cus-
to de renovação do pasto degradado, algo
muito mais interessante do que simples-
mente recuperar o pasto plantando uma
nova gramínea. Vale ressaltar que o plan-
tio de grãos melhora as condições do solo
para o plantio de um novo pasto."

Cuidados básicos
Para ter sucesso a integração lavoura-

pecuária precisa ser precedida de alguns
cuidados. Inicialmente, é preciso estabele-
cer a freqüência ideal em função do tipo de
solo e de clima, já que o pasto precisa ser
tratado como uma espécie lavoura. O pro-
dutor precisa também dividir sua área em
glebas, para que ele possa fazer um rodízio
de renovação. Q objetivo final é propiciar
maior capacidade de suporte ao pasto, ob-
tendo uma maior capacidade de rotação e
produção em menos área. "Isso pode ser
muito útil para fazer frente à pressão que a
cana-de-açúcar vem fazendo principalmen-
te em cima da pastagem. Com o pasto mais
produtivo e com maior capacidade de su-
porte, á pecuária se torna mais competitiva
em relação à cana", diz Orlando de Castro.
"Se, por exemplo, o pecuarista só consegue
manter meia cabeça de gado por hectare,
ele não tem como resistir à oferta da usina
para arrendar a sua área. Mas se ele conse-
guir colocar três ou quatro cabeças - algo
que é viável fazendo uma boa recuperação
do pasto -, a pecuária se torna mais ren-
tável, assim como já acontece hoje com a
seringueira. Por que hoje ninguém derruba
seringueira para plantar cana? Porque ela é
altamente rentável em relação à cana. Essa
é a filosofia da integração lavoura-pecuá-
ria, que a Secretaria da Agricultura adotou
e pretende implantar para tentar manter
o equilíbrio agrícola no estado. É preciso

considerar que o governo não pode fazer
nada para evitar a expansão da cana, a não
ser viabilizar culturas alternativas, de modo
que elas se tornem competitivas por meio
de um mecanismo de mercado."

Medidas práticas
O aspecto mais importante do projeto

proposto pela SRB e CSMIA da Abimaq ao
secretário da Agricultura, loão Sampaio, é
a orientação aos agricultores e pecuaristas
interessados sobre como aplicar a nova téc-
nica em suas propriedades. A parceria en-
tre a iniciativa privada e o poder público já
abriu um caminho concreto nesse sentido.
"Inicialmente, vai ser preparada uma área
experimental dentro de uma unidade do
Instituto de Zootecnia e, uma vez feito is-
so, os produtores interessados vão ser cha-
mados para participar de dias de campo,
onde essa experiência será divulgada. Nós
estamos planejando realizar o primeiro dia
de campo em abril de 2008", explica Fran-
cisco Matturro. Os fabricantes de tratores
e de implementos estão diretamente en-
volvidos nessa iniciativa, com a promessa
de disponibilizar seus equipamentos para
serem usados na implantação do projeto
nas unidades experimentais e nos dias de
campo. Além da evidente importância de
se recuperar as áreas degradadas, a inte-
gração lavoura-pecuária promete ampliar
o mercado desses produtos.

Orlando de Castro explica que o pro-
grama de integração lavoura-pecuária é um
dos programas prioritários do governo do
estado, tendo sido incluído na previsão or-
çamentária para 2008 que já enviado para
aprovação na Assembléia Legislativa. "O
orçamento contempla principalmente os
trabalhos de pesquisa, difusão e transfe-
rência de tecnologia por parte dos institu-

tos envolvidos, principalmente o Instituto
Agronômico, o Instituto de Zootecnia, o
Instituto de Economia Agrícola e, em me-
nor escala, o Instituto Biológico, bem como
as unidades de pesquisa regional, onde se-
rão feitos os estudos. Também está prevista
a participação da Cati, na condição de coor-
denadora de extensão rural em tecnologia",
relata Castro. "De imediato, está prevista a
implantação de uma área piloto na antiga
estação do IZ localizada em Mirassol, onde
já existe uma boa infra-estrutura disponí-
vel, e que agora deverá ser instrumentada
com vistas a se tornar uma unidade de refe-
rência na nova técnica. Outra área também
deverá ser habilitada na unidade de Ada-
mantina. A previsão é dar início ao projeto
em outubro ou novembro, para realizar as
primeiras demonstrações no encerramento
do ciclo de verão, ou seja, em abril."
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