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Estudo dos Solos 

Com o aumento do crescimento populacional e dos  

padrões de vida, a importância das florestas remanescentes será cada vez maior, cabendo ao setor 

florestal a responsabilidade de buscar conhecimentos na forma de novas tecnologias que possam 

ser rapidamente implementadas e transformadas em ganhos de produtividade de maneira 

sustentada. Os fatores responsáveis pelo aumento de produtividade foram desenvolvidos baseados 

em sólidos conhecimentos científicos, principalmente nas áreas de solos, nutrição florestal, 

genética e melhoramento de Eucalyptus, controle de doenças e insetos, manejo de  

plantas invasoras, manejo florestal e colheita. 

A Lacan ao montar o time florestal do Projeto, 

procurou trazer os melhores da área, incluindo 

também um integrante importante, o consultor 

de solos e nutrição florestal: o Dr. Djalma 

Müller Chaves. O texto a seguir foi escrito por 

ele sobre a importância do estudo dos solos no 

aumento da produtividade do plantio florestal 

e também sobre as características do solo da 

região do Mato Grosso do Sul. 

  



Maio/2013 

4 

Estudo dos Solos 

A maioria dos solos, no Mato Grosso do Sul, 

ocupam áreas anteriormente utilizadas para 

pastagens, os solos são típicos da formação 

cerrados, apresentam baixas concentrações de 

nutrientes e de matéria orgânica. O intenso grau de 

intemperismo provocou a exaustão dos minerais 

primários, responsáveis pela reposição e 

manutenção dos nutrientes do solo. Os teores de  

argila são inferiores a 15%, o que caracteriza estes solos como arenosos ou muito arenosos. 

Em relação as classes de solos de cerrado predominantes na região de Três Lagoas, podemos 

afirmar que são muito antigos sujeitos a condições extremas de intemperismo, são de origem 

sedimentar, bastante profundo, podendo atingir profundidades superiores a 5 metros e apresentam 

pouca distinção entre os horizontes. A coloração é bastante típica, variando do vermelho escuro ao 

vermelho-amarelado, depende dos teores de óxidos e hidróxidos de ferro, bem como, do grau de 

oxidação dos mesmos. Os teores de argila nestes solos em geral estão abaixo de 15%, 

 o que permite incluí-los na classe dos Neossolos Quartzarenicos(areias quartzosas).  
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O relevo varia de plano a suave ondulado, esta característica de poucos cursos de água elevam a 

porcentagem de utilização destes solos para cerca de 65-70%, valores estes considerados como 

muito acima da média brasileira. 

A elevada porcentagem de utilização favorece as operações mecanizadas e proporciona aumentos 

na produtividade dos equipamentos florestais. 

Devido aos baixos teores de nutrientes encontrados nestes solos, se faz necessário o monitoramento 

dos mesmos através de analises químicas e físicas, as quais permitem corrigir os níveis de nutrientes 

considerados inadequados para o desenvolvimento do eucalipto, através de adubações programadas 

e ajustadas para atender as necessidades nutricionais das plantas nos diferentes estágios de 

crescimento. Todos esses monitoramentos estão sendo realizados no desenvolvimento das florestas 

do FIP Lacan Florestal, utilizando as melhores práticas para se obter a melhor produtividade. 

Estudo dos Solos 

Texto produzido por Dr. Djalma Müller Chaves, Consultor de Solos e Nutrição Florestal 

 - Engenheiro Agrônomo - Escola de Agronomia da Amazônia 1965 

  - Mestrado- Solos e Nutrição de Plantas 1969, Depto. de Agronomia, University of Maine, USA 

 - Doutor, PhD. Solos Florestais- Química de Solos 1978, Depto. de Florestas,  

  University of Maine, USA 
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 Em maio, finalizamos o plantio de 3.662 hectares de florestas plantadas: 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 

 Temos a estimativa de plantio de mais 630 ha em junho. Pelo cronograma, concluiremos 

o primeiro ano de plantio com 5.000 hectares. 

Fazenda Hectares Plantados % do Total

Fazenda I 920 100%

Fazenda II 356 100%

Fazenda III 458 100%

Fazenda IV 352 100%

Fazenda V 219 100%

Fazenda VI 375 58%

Fazenda VII 982 73%

Total (considerando todas as fazendas) 3662 23,60%
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Desenvolvimento do Projeto 

 

 A JY Agroflorestal está atualmente com 170 trabalhadores totalmente dedicados ao plantio do FIP 

Florestal; 

 

 José Maria Mendes e Geraldo Colli Jr. (diretores florestais do projeto) e Nelson Donizeti Luciano 

(responsável pela JY Agroflorestal) participarão da maior feira internacional dinâmica de florestas, 

que ocorrerá entre os dias 05-08  

     de junho na Suécia. Atualizando sobre as últimas  

     tecnologias, demonstrações de experiências, novas  

     metodologias e equipamentos ligados ao setor. 

u 
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Fazenda Rio Branco 
Operação de limpeza utilizando rolo-faca 

Fazenda Rio Branco 
Operação de limpeza utilizando 

rolo-faca 

Registros 
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Fazenda Perdizes (maio 2013) 
Aplicação mecânica de isca formicida 

Fazenda Perdizes (maio 2013) 
Aplicação mecânica de isca formicida 

Registros 
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Fazenda Perdizes (abril 2013) 
Preparo de solo com destaque para a brachiaria 
dissecada e as curvas de nível 

Fazenda Perdizes (abril 2013) 
Preparo de solo com destaque para a brachiaria 

dissecada e as curvas de nível 

Registros 
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Fazenda Perdizes (abril 2013) 
Plantio da muda inaugural da Fazenda Perdizes 

Fazenda Perdizes (maio 2013) 
Herbicida pré-emergente na linha do plantio 

Registros 
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Fazenda Perdizes (abril 2013) 
Adubação na coveta lateral 8 a 12 dias após 
o plantio 

Fazenda Perdizes (abril 2013) 
Irrigação tradicional: 4 a 6 litros de água, de 2 
a 5 vezes após o plantio, dependendo do clima 

Registros 
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Fazenda Perdizes (abril 2013) 
Irrigação contínua na linha do plantio 
dispensando mão-de-obra e equipamento 

Registros 

Fazenda São José do Espigão  
(Abril/2013) 
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Lacan: Candiota, conte rapidamente sobre a sua trajetória no mercado financeiro e como surgiu o 

Grupo Lacan? 

Candiota: Minha carreira no mercado financeiro iniciou-se em meados dos anos 80, como estagiário e, desde 

então, acumulei a experiência em diversas instituições financeiras. Tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com 

ótimas equipes e excelentes mentores ao longo de minha carreira, que me transmitiram não somente 

conhecimentos técnicos, mas experiências de vida. 

Trabalhei em instituições pequenas e grandes, brasileiras e estrangeiras, públicas e privadas. Tive a honra de ser 

convidado a trabalhar como Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que foi uma experiência muito 

rica e, acima de tudo, única. Esta diversidade de experiências que me possibilitou ter um conhecimento 

abrangente, não só do mercado financeiro, mas da vida empresarial, do setor público, tanto sob o aspecto local 

quanto global.  

 

Entrevista 
Sr. Luiz Augusto de Oliveira Candiota, gestor do FIP Lacan Florestal 
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Foi a partir do acúmulo destas experiências que pude fundar o Grupo Lacan e 

constituir uma empresa com aquilo que acreditava ter visto e vivido de melhor 

pelos lugares por onde passei. Fundei a Lacan com o melhor dos espíritos 

empreendedores, visando uma empresa enxuta, de profissionais de alta 

qualidade, inovadora, lucrativa e ciente de que seu papel é prestar um serviço de 

excelência aos clientes. Esta não é uma tarefa fácil, mas acredito  

que temos conseguido cumpri-la nestes últimos 13 anos. 
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Entrevista 
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Lacan: A Lacan foi pioneira no segmento florestal no Brasil, poderia nos contar como surgiu o Projeto 

Lacan Florestal?  

Candiota: O Projeto Lacan Florestal surgiu em 2008, da troca de ideias com grandes investidores institucionais 

globais, principalmente fundos de pensão, endowments e fundos soberanos. Procuramos identificar investimentos de 

longo prazo que pudessem atrair não só os investidores estrangeiros, mas principalmente os investidores institucionais 

do Brasil que, naquele momento, tinham a grande maioria dos seus investimentos concentrados em ativos de curto 

prazo. Daí em diante, aprofundamos muito o conhecimento da área florestal e montamos um time de primeira 

qualidade a partir de 2009. Hoje está claro para nós que o investimento florestal integrará de forma importante parte 

dos ativos de todos os grandes fundos de pensão e seguradoras no Brasil. 
 

 

Lacan:  A ideia do projeto surgiu em 2009 e a captação só começou efetivamente ao final de 2011. 

Nesses três anos, poderia citar quais foram as dificuldades encontradas para desenvolver este Projeto e 

como fez para superá-las? 

Candiota: As dificuldades foram muitas e não foram fáceis de superar. Para que se crie um projeto bem embasado e 

sério são necessárias pessoas e recursos muito antes da implantação final do projeto. Então a primeira e mais 

importante dificuldade era encontrar o time certo da área florestal que se juntasse a nós e assim permanecesse. 

Tivemos a felicidade de trazer o José Maria Mendes, o Geraldo Colli e o Dr. Antonio Rensi. Juntos somam uma 

experiência de mais de 100 anos em plantio e condução de florestas. (...) 

Sr. Luiz Augusto de Oliveira Candiota, gestor do FIP Lacan Florestal 
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Entrevista 
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(...) Candiota: Com o time montado, nosso entendimento era de que precisávamos ter um estoque de terras mais do 

que suficiente e também a celebração de um contrato de venda de madeira de longo prazo relevante ao tamanho do 

projeto. A equipe analisou e rodou por todo o Brasil, identificando prós e contras e aonde estavam as melhores 

oportunidades, visando sempre atender aquilo que definimos como pilares importantes para os investidores: 

segurança do investimento, geração de fluxo de  caixa de longo prazo e atratividade de retorno. 

Descrevendo parece fácil, mas não foi! Tivemos que analisar questões logísticas, climáticas, de movimentos sociais do 

tipo MST, de legalização de terras, o Código Florestal, condições econômicas e oportunidades do mercado florestal 

para os próximos 20 anos.  

Sr. Luiz Augusto de Oliveira Candiota, gestor do FIP Lacan Florestal 

Com todas estas etapas concluídas e com a segurança de que 

estávamos bem ancorados em todos os aspectos, demos 

início a captação dos recursos junto aos investidores 

institucionais. Por não sermos um grande banco ou uma 

gestora de recursos que já estivesse entre as maiores do 

Brasil, tivemos uma longa jornada junto aos investidores de 

aproximação e troca de informações do projeto. 

Felizmente fomos capazes de superar a todos estes 

obstáculos e o Projeto teve seu  início com grande sucesso 

em 2012.  

 

Imagem Candiota na árvore de  
número 1 milhão, em abril/13 
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Lacan: Como gestor do FIP Lacan Florestal, poderia nos dizer como está o andamento do projeto até o 

momento? E quais são as suas expectativas? 

Candiota: O projeto está andando muito bem. Estamos com nossos plantios dentro do cronograma e orçamento 

planejados. Fecharemos o ciclo do primeiro ano com 5 mil hectares plantados. Mais importante ainda, é a qualidade 

de florestas que estamos implantando. Gosto sempre de lembrar que nosso Projeto visa florestas de alta qualidade. 

Minhas expectativas são positivas, pois tivemos a paciência de construir este Projeto com o cuidado merecido e 

estamos conduzindo-o com muito trabalho, qualidade e conhecimento de mercado. 

Este é um Projeto de longo prazo e a Lacan é uma empresa que veio para o longo prazo e tem demonstrado seu 

compromisso e perseverança na obtenção da combinação dos melhores resultados e serviços aos seus clientes.  
 

 

Lacan:  Quais fatores, você considera, que contribuíram para que um relevante número de investidores 

institucionais aderissem ao Projeto? 

Candiota: Este projeto é apenas o primeiro de muitos. Os fatores de sucesso estão citados em todas as respostas 

anteriores, mas este sucesso só estará definitivamente concluído quando os investidores, daqui muitos anos, olharem 

pra trás e puderem dizer que a Lacan entregou o que foi projetado. Este é o espirito pelo qual trabalhamos na Lacan. 

Eu sou muito grato a este grupo de investidores institucionais que transmitem a confiança em nosso trabalho e tenho 

certeza que se juntaram a nós pela seriedade que demonstramos e pela certeza de que faremos o  

melhor por eles. 

  

Sr. Luiz Augusto de Oliveira Candiota, gestor do FIP Lacan Florestal 
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Este documento foi produzido pela Lacan Investimentos e Participações Ltda., responsável pela 
gestão do Fundo,  com fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou 
solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Apesar de todo o cuidado utilizado tanto 
na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Lacan Investimentos não se 
responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco, por decisões de 
investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem, 
inclusive, ser modificadas sem comunicação prévia.  
 
Este material apresenta caráter meramente informativo, não podendo ser reproduzido, encaminhado 
a terceiros ou copiado sem a expressa concordância da Lacan Investimentos e Participações Ltda..  
 
As análises e informações aqui contidas foram elaboradas a partir de fontes fidedignas e de boa-fé. 
As informações deverão ser consideradas confiáveis apenas na data em que este foi publicado.  
 
É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Fundo ao analisar o produto ou aplicar 
recursos. 
 
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, 
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC.  
 
A Lacan Investimentos e Participações Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de 
investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.  



Para mais informações: 

André Caram  

andre.caram@grupolacan.com.br 

Guilherme Monteiro 

guilherme.monteiro@grupolacan.com.br 

Raísa Macedo 

raisa.macedo@grupolacan.com.br 

Telefone: +55 (11) 3372-1234 

www.grupolacan.com.br 
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