GRANJA FONTE NATAL

1. Dados da Propriedade
A pequena propriedade denominada Granja Fonte Natal está localizada na Depressão Central
do Estado as margens da BR-290, Km. 272, no Município de Cachoeira do Sul, com (coordenadas
30º16’33” S 52º58’55” O, altitude de 78 m.)
A administração atual da propriedade esta a cargo do Engenheiro Civil Paulo Costa Ebbesen,
um dos sócios proprietários, residente em Porto Alegre, e que faz parte da quarta geração da família. A
propriedade possui uma área total de 185 há, tendo uma superfície pastoril de 133,9 há.

2. Histórico.
A primeira geração da família (minha bisavó) possuía uma área de terras significativa, cuja
extensão não tenho a menor idéia. Posso apenas afirmar, que todos seus doze filhos (dez homens e
duas mulheres), receberam como herança grandes áreas de terra. As duas menores áreas foram
destinadas para as duas mulheres, sendo uma dela minha avó.
A propriedade, até o ano de 1958, era conduzida pela segunda geração de família (minha avó),
com exploração da bovinocultura de corte em ciclo completo e agricultura (trigo) mediante arrendamento.

Após falecimento do meu avô, ocorrido naquele ano, meu pai, João Mathias Ebbesen, assumiu
a condução da propriedade, dedicando-se ao plantio de trigo e bovinocultura. Após consecutivas safras
de trigo frustradas, houve a suspensão da produção agrícola.
Visando a intensificação da produção pecuária, foi feito um projeto de subdivisão da área e
implantação de pastagens de inverno com leguminosas (trevos e cornichão) em regime de pastoreio
rotativo. Na época foi elaborado um Projeto pelo Condepe, e obtido financiamento junto ao BRDE.
A subdivisão da área, ainda vigente, pode ser visualizada abaixo

A partir do ano de 2008, em razão da saúde debilitada do meu pai, cujo falecimento ocorreu em
2010, a quarta geração da família assumiu a administração da propriedade.

3. Processos Produtivos
Atualmente a propriedade adota três processos produtivos a saber:
Agricultura (lavouras de milho e soja), recria e engorda de bovinos, recria e engorda de suínos e
uma pequena produção de noz pecan.
1.

Suinocultura

No ano de 1979 a propriedade passou a explorar a suinocultura, em regime de ciclo completo,
fazendo parte da integração do Frigorífico Excelsior de Santa Cruz do Sul. Na época foi feito um novo
financiamento junto ao BRDE para implantação do projeto de produção de suínos com 240 matrizes.
Após dez anos de exploração da suinocultura os proprietários decidiram suspender a produção
de suínos, tendo ocorrido a venda integral do plantel.
No ano de 1999 a exploração da suinocultura foi retomada, sob regime de integração, o que
ocorreu até o ano de 2007.
Atualmente a exploração da suinocultura, sob a forma de recria e terminação, é feita sob regime
independente.
A comercialização de compra anual, nos últimos três anos (2012/2014), tem ficado na média de
870 animais/ano, com peso médio de 27 kg. Preço médio de compra no período R$ 5,13/kg
A comercialização de venda anual de suínos, nos últimos três anos (2012/2014), tem ficado na
média de 800 animais/ano, com peso médio de 120 kg. Preço médio de venda 3,20/kg.
Todo o chorume produzido pelos animais é empregado na adubação das pastagens.
A produção tem sido destinada a uma fábrica de embutidos em Santa Maria.

2. Bovinocultura
A propriedade atualmente explora a bovinocultura de corte, nas fases de recria e terminação,
praticando a integração lavoura pecuária.
A propriedade adquire terneiros e/ou novilhos, recriando-os a pasto em pastagens de aveia e
azévem no inverno e capim sudão ou milheto, no verão.
Quando os animais atingem de 320 a 350 kgs, em média, são levados para uma área de 7,4 há
(lavoura 8 no mapa) onde, no ano de 2011, foi implantado um sistema de confinamento a céu aberto. Os
animais permanecem no confinamento cerca de 90 dias, recebendo a dieta de volumoso + concentrado,
três vezes ao dia.
A comercialização de compra anual, nos últimos três anos (2012/2014), tem ficado na média de
462 animais/ano, com peso médio de 296 kg. Preço médio de compra no período R$ 3,76/kg.
A comercialização de venda anual, nos últimos três anos (2012/2014), tem ficado na média de
506 animais/ano, com peso médio de 416 kg. Preço médio de venda no período R$ 3,88/kg

Novilhos em pastagem que serão levados ao confinamento

Lote de novilhos no confinamento prontos para abate

3.

Lavoura
No ano de 2009 o CITE 125 realizou uma visita na propriedade de um companheiro, integrante

do CITE 123.
Na oportunidade, após diversas observações feitas sobre a forma de produção que a Cabanha
São Francisco adotava e após, vários dias de insônia e muita reflexão, tomamos a decisão de implantar
um sistema de irrigação, modelo pivô central fixo, para uma área de 42 há.
No ano de 2010 o pivot passou a operar, sendo a partir daí feitas culturas de milho e soja sob o
pivô, através de rotação de culturas.
O principal objetivo da implantação do pivot central, foi o de dar suporte de volumoso para a
exploração da bovinoculura na propriedade.
No ano de 2010, com o início da produção de silagem de milho de planta inteira, sob o pivot, a
propriedade passou a implantar um processo de confinamento estratégico, com o objetivo de intensificar
a produção de carne na propriedade.
Neste mesmo ano, além da implantação do pivot, foi feita a aquisição de uma misturadora
alimentadora Totalmix, uma fábrica de ração com capacidade de 4,0 ton/hora e um poço artesiano com
capacidade de 12,70 m3/hora.
A fertilidade da área é monitorada a cada três anos, com grid de 1,5 há sendo adotados os
conceitos de agricultura de precisão nas lavouras.

4. Dados de Produção (relativos ao ano de 2014)
Suínocultura: 85.402 kg de carne
Bovinos: 122.976 kg de carne
Lavoura de milho: 4.166 sacos (safra 2013/2014)
Lavoura de soja: 1.958 sacos (safra 2013/2014)
Lavoura de soja: 262.022 kg = 4.367 Sacos (safra 2014/2015)
Silagem de milho (safra 2013/2014) =1.200 toneladas
Silagem de milho (safra 2014/2015) = 976 toneladas

Noz pecan 850 kgs

5. Colaboradores

A propriedade conta com dois colaboradores fixos, sendo um capataz (terceira geração que
trabalha na propriedade) e um auxiliar. Os dois colaboradores recebem remuneração fixa e variável,
que corresponde no mínimo a um décimo quarto salário. Em épocas especiais é contratado
empregado eventual.

Caso a quinta geração da família decida assumir a propriedade, a mesma estará mais produtiva
do que a que herdei de meus pais, uma vez que adoto como filosofia a mensagem de um provérbio
hindu que diz:
“Temos que ter consciência que não herdamos a terra de nossos pais, mas a tomamos emprestada
de nossos filhos”

