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Resumo 
 
As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam 
intensificar o uso da terra e aumentar a 
sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoraria da renda. Entre 
as possibilidades de diversificação, 
encontra-se a integração lavoura-pecuária  
que integra as duas atividades com 
objetivos de maximizar racionalmente o 
uso da terra, da infra-estrutura e da mão-
de-obra, diversificar e verticalizar a 
produção, minimizar custos, diluir os 
riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e 
benefícios que uma atividade proporciona 
à outra. Neste contexto, essa integração 
tem participado de forma ascendente, 
gerando sustentabilidade e divisas  para o 
Brasil.  
 
Palavra-chave: agricultura, pecuária, 
produtividade, rotação de culturas. 

 
 
Abstract 
 
The agricultural properties, usually, needs 
of alternatives to intensify the use of the 
land,  to increase the sustainability of the 
production systems  and to improve the 
income. Among the possibly 
diversification, the agriculture -farmers  
integration integrates the two activities 
with objectives of maximizing the use of 
the land rationally, of the infrastructure 
and labor, to diversify the production, 
minimize costs, dilute risks and join values 
to agricultura l products, through the 
resources and benefits that an activity 
provides to the other. In this context, that 
integration has been participating in 
ascending form, generating sustainability 
and resource to Brazil.    
   
Key word: agriculture, livestock, 
productivity, rotation of cultures.   
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1. Introdução 
 
O crescimento anual da população mundial está estimado em 80 milhões de pessoas, o que 
aumenta a demanda por alimento em curto prazo. Em função disto, a necessidade de 
intensificação da produção agrícola tem que ser uma realidade. Por isso, torna-se 
fundamental manejar adequadamente áreas que estão sofrendo problemas de degradação 
(Lopes et al., 1999). 
 
A recuperação das áreas degradadas por métodos tradicionais de preparo de solo e semeio 
de capim é muito onerosa em especial pela necessidade de correção e de fertilização (Portes 
et al., 2000). Por isso, a estratégia de recuperação ou renovação de pastagem 
conjuntamente com o consórcio de culturas de grãos tem se mostrado uma alternativa 
viável. Segundo Diaz Rossello, (1992) a interação agricultura-pecuária aparece como uma 
das estratégias mais promissoras para desenvolver sistemas de produção menos intensivos 
no uso de insumos e, por sua vez, mais sustentáveis no tempo. Existe grande quantidade de 
trabalhos realizados que mostram o efeito depressor acarretado por vários anos de 
agricultura contínua sobre várias propriedades do solo. O efeito é invertido à medida que 
aumenta o número de anos sucessivos com pastagens. 
 
A integração agricultura-pecuária pode ser definida como o sistema que integra as duas 
atividades com os objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e 
da mão-de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar custos, diluir os riscos e 
agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que uma 
atividade proporciona à outra. Dentro desse conceito, as áreas de lavouras dão suporte à 
pecuária por meio da produção de alimento para o animal, seja na forma de grãos, silagem 
e feno, seja na de pastejo direto, aumento da capacidade de suporte da propriedade, 
permitindo a venda de animais na entressafra e proporcionando melhor distribuição de 
receita durante o ano (Mello et al., 2004). 
 
No estabelecimento de pastagens associadas com culturas acompanhantes ou 
companheiras, empregam-se comumente as gramíneas forrageiras dos gêneros Brachiaria,  
Panicum, Andropogon, Hyparrhenia e Setaria, com as culturas acompanhantes, como milho, 
sorgo, arroz e milheto (Maia et al., 2000). De acordo com Cruz Filho, 1990; Carvalho, 1993, 
a grande vantagem esperada, e geralmente alcançada, dessa associação é a redução de 
custos da formação de pastagem da espécie perene, beneficiando a planta forrageira 
associada, sendo que a pastagem deverá ficar formada após a retirada da cultura anual. 
Esse método, nos anos recentes, foi denominado de Sistema Barreirão de Renovação de 
Pastagens (Kluthcouski et al., 1991). As culturas de milho, sorgo e arroz e, raramente, o 
milheto, nesse caso, são empregados para a produção de grãos. 
 
Mesmo com vários avanços na pesquisa sobre o sistema agropastoril, questiona-se a 
intensidade com que cada cultura interfere no crescimento da forrageira, o modo pelo qual a 
pastagem se recupera após a colheita das culturas e quais as variações no crescimento da 
gramínea forrageira no cultivo consorciado, em relação ao solteiro (Portes et al., 2000). 
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Face às considerações feitas, o escopo desta revisão será abordar a interação lavoura-
pecuária, enfatizando a relação planta-animal e a sustentabilidade do sistema. 

 
2. Problemas relacionados à monocultura  
 
A monocultura utilizada em muitas regiões brasileiras aliadas a um processo inadequado de 
preparo do solo e à conseqüente erosão e degradação do solo estão entre as principais 
causas da baixa produtividade das culturas. Os seguintes fatores são responsáveis por esta 
situação: aumento da incidência de doenças e pragas específicas; aumento de plantas 
daninhas específicas; diminuição da disponibilidade de nutrientes em conseqüência das 
mudanças na atividade biológica e degradação física do solo; diminuição do desenvolvimento 
do sistema radicular; e acumulação de substâncias tóxicas específicas ou inibidoras de 
crescimento Derosch, 1986 citado por Cordeiro (1999). 
 
3. Sistema agricultura-pecuária: Santa Fé x Barreirão 
 
O Sistema Santa Fé e o Barreirão foram desenvolvidos pela Embrapa e consiste em plantar 
uma cultura anual (soja, milho, arroz) consorciada com uma gramínea para pastejo, 
principalmente a Brachiaria decumbens ou Brachiaria brizantha pelos benefícios que ela traz 
tais como uma boa palhada para o plantio direto. A diferença básica entre os dois sistemas é 
que no Barreirão normalmente é feito lavoura de quatro em quatro anos para a recuperação 
das pastagens e no sistema Santa Fé planta-se lavoura todo ano. No Sistema Santa Fé a 
lotação de animais deve ser alta para não permitir que a forrageira sementeie no inverno. 
Este sistema é indicado para aquelas propriedades que fazem apenas uma lavoura de verão 
por ano e deixam a área ociosa no inverno. É importante ressaltar que se deve esperar de 
30 a 60 dias após a colheita da cultura para entrar com o gado na área, tempo suficiente 
para o capim rebrotar e chegar á fase de florescimento, ponto em que a forrageira 
apresenta o maior teor de proteína.  
 
4. Integração lavoura-pecuária com cultivo seqüencial (rotação) 
 
Esta modalidade de integração adota uma seqüência de operações em que a lavoura e os 
outros cultivos anuais (grãos) ocupam uma mesma área durante uma mesma estação de 
crescimento, embora defasados no tempo. Devem ser adotadas práticas de conservação do 
solo, correção da acidez e da fertilidade, com base em análises laboratoriais e no cultivo 
anual recomendado. 
 
Após a colheita, faz-se o plantio de uma espécie forrageira anual para utilização em regime 
de corte ou pastejo. No ano seguinte, adota-se o cultivo de grãos ou a implantação da 
pastagem perene. Em condições climáticas favoráveis, pode-se implantar a pastagem 
perene associada com uma planta forrageira anual. A seqüência de cultivos, até a 
implantação da pastagem perene, dependerá do nível de correção do solo e da espécie da 
forrageira a ser adotada. 
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5. Integração lavoura-pecuária com cultivo consorciado 
 
A implantação da pastagem ocorre associada ao cultivo anual. Para tanto, deverão ser 
adotadas práticas de preparo do solo específicas ao longo do ano, visando à descompactação 
do solo, incorporação de invasoras e pela própria pastagem remanescente. O cultivo anual 
ocorre simultaneamente com a espécie forrageira. A mistura das sementes da planta 
forrageira ao fertilizante possibilita a redução da competição entre a nova pastagem e o 
cultivo anual. Diferentes culturas poderão ser adotadas, tais como arroz, milho, sorgo e 
girassol, dependendo da aptidão do solo, infra-estrutura e riscos climáticos inerentes ao 
cultivo. 
 
6. Integração lavoura-pecuária temporal 
 
Melhor indicada para produtores envolvidos na produção de grãos, em razão dos 
investimentos existentes na propriedade e capacitação gerencial. Nesses sistemas, a 
introdução de pastagens será compulsória, visando à recuperação das características 
químicas, físicas e biológicas do solo. A adoção de um sistema de produção integrado por 
pecuaristas típicos dependerá, basicamente, da remuneração dessa atividade e da 
capacidade gerencial. 
 
7. Agricultura x potencialidade 
 
As regiões tipicamente agrícolas normalmente contam com boa infra-estrutura e as 
propriedades têm, normalmente, mão de obra mais qualificada e são melhores gerenciadas. 
A pecuária entra como uma opção de diversificação destas propriedades, possibilitando uma 
renda adicional pela utilização na alimentação animal de plantas de cobertura e/ou 
pastagens anuais em rotação com cultivos anuais de grãos (Medeiros, 1978). As forrageiras 
anuais utilizadas variam de acordo com a região considerada. Na região sul do país utilizar-
se principalmente o azevém e a aveia preta, já em regiões mais tropicais normalmente se 
utiliza o milheto, sorgo, em combinação ou não, na mesma propriedade, com áreas menores 
de pastagens perenes de verão (Viglizzo, 1995) (visando manter os animais na propriedade 
o ano todo e também aproveitar áreas com menor aptidão agrícola). 
 
8. Pecuária x potencialidade 
 
A produção pecuária comercial no Brasil é caracterizada por possuir 160 milhões de animais 
(IBGE, 1997). Porém,  apresent a baixa eficiência de produtividade, com uma taxa de lotação 
de 0,8 UA/ha (450 kg de peso vivo por animal), taxa de desfrute não ultrapassando 18% e 
produção de carne de somente 30 kg/ha/ano (Kichel et al., 1999). Isso é resultante do baixo 
desempenho zootécnico (Tabela 1), que nos últimos anos, vem diminuindo a produtividade, 
levando muitas propriedades ao ponto crucial de se tornarem ineficientes e inviáveis. 
Possivelmente, o manejo inadequado das pastagens e dos rebanhos, com ganho 
compensatório baixo, resulta na perda de peso em períodos de estações de inverno (seca 
e/ou frio), devido à baixa disponibilidade e qualidade da forragem em um modelo 
extrativista. Adicionalmente, verifica-se a não reposição de nutrientes nas pastagens, falta  
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de controle do rebanho e de gerenciamento geral da propriedade. Isso tem se agravado nos 
últimos anos, uma vez que a demanda por eficiência requer investimentos, os quais 
aumentam o risco. O processo degenerativo das pastagens (Tabela 2) do cerrado é 
ininterrupto, sem a possibilidade de recuperação natural, sendo necessária, uma ação direta 
do homem. 
 
As regiões tipicamente pecuárias normalmente contam com menor infra-estrutura e/ou 
limitações edáficas importantes para uma exploração agrícola intensiva. Neste caso a 
agricultura entra como uma opção na reforma de pastagens. A utilização da agricultura no 
processo de recuperação da capacidade produtiva das áreas destinadas às pastagens 
possibilita um controle de invasoras, uma diminuição de pragas e doenças e uma fertilização 
de forma econômica, além da diversificação da renda das propriedades (Medeiros, 1978). 
 
É importante ressaltar que apenas uma pequena proporção do rebanho de corte está em 
áreas de pastagens com razoável reposição de nutrientes. Uma proporção menor ainda 
recebe alguma suplementação alimentar para terminação. No ano de 1996, segundo o 
ANUALPEC-97, foram confinados no Brasil 1.435.000 animais, semi-confinados 988.000 e 
terminados em pastagens de inverno 655.000 animais, perfazendo um total de 3.075.000 
cabeças. Os animais confinados corresponderam a 5,3% do abate e o total terminado em 
melhores condições representou 11% do abate. Verifica-se, portanto que cerca de 90% dos 
animais abatidos são criados exclusivamente em pasto ou com uma pequena suplementação 
em períodos críticos, com idade de abate entre 36 e 50 meses.    

 
Tabela 1. Índices zootécnicos médios do rebanho dos Cerrados e em sistemas tecnológicos 
mais evoluídos em Campo- Grande. 
 
Índice 

 
Média Brasileira 

Sistema otimizado 
integração agricultura -
pecuária 

 Natalidade  60% 85% 
Mortalidade até a desmama 8% 2,7% 
Taxa de desmama 54% 80% 
Mortalidade pós desmama 4% 1% 
Idade a 1a cria 4 anos 2 anos 
Intervalo entre partos 21 meses 12 meses 
Idade ao abate 4 anos 1,5 anos 
Taxa de abate 17% 40% 
Peso da carc aça 200 kg 230 kg 
Rendimento da carcaça 53% 55% 
Lotação 0,9 3,0 an./ha 

Fonte: Embrapa Gado de Corte (2000) 
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Tabela 2. Perdas de nutrientes que podem ocorrer anualmente em uma pastagem.  
Discriminação Nutrientes (%) 
 Nitrogênio Fósforo Potássio 
Retido no corpo 9 10 1 
Acúmulo no malhador 11 12 13 
Erosão Superficial 3 15 3 
Volatilização 15 0 0 
Fixação em argila e matéria orgânica 0 19 0 
Lixiviação 5 0 0 

Fonte: Embrapa Gado de Corte (2001) 
 
9. Uso do plantio direto 
 
A expansão da agricultura foi baseada no preparo convencional do solo com o uso intensivo 
de grade. Esta prática degrada o solo, pois pulveriza e compacta o mesmo, diminui a 
infiltração de água, eleva a temperatura, diminui o teor de matéria orgânica e deixa o solo 
exposto à erosão (Figura 1). Dessa forma, diminui-se a eficiência da adubação química e o 
armazenamento de água no solo. Alternativa para evitar tais problemas é a adoção da 
semeadura direta sobre resíduo de palha. Entretanto, para o sucesso desse sistema, é 
fundamental a produção de palhada em abundância e a rotação de culturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema do impacto do plantio convencional em todo o sistema produtivo e 
ambiental. 
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Devido às condições climáticas das diferentes região do país, a baixa produção de palha das 
culturas comerciais nem sempre satisfaz a quantidade ideal para o sistema de semeadura 
direta. Com a monocultura da soja, também aumenta a incidência de pragas e doenças 
(especialmente cancro da haste e nematóide do cisto), que aliada à ocorrência de veranicos 
e à instabilidade de produção e de preços, faz da agricultura uma atividade de alto risco, 
levando os agricultores a descapitalização. 
 
De acordo com Agnes et al. (2004), para a agricultura tropical, a interação agricultura-
pecuária, via plantio direto, viabiliza a continuidade da atividade, conferindo diversidade de 
renda ao produtor. Isso devido aos pré-requisitos necessários a este sistema são 
empregados com eficácia: a utilização de cobertura morta (oriunda das pastagens 
dessecadas e das culturas) a rotação de culturas (culturas agronômicas e pastagem) e a 
consorciação temporal entre cultura agronômica e pastagem.  
 
No plantio direto, por não revolver o solo, é mantida sua estrutura física natural, 
conservando a matéria orgânica e aumentando a infiltração de água, reduzindo um dos 
maiores problemas da agropecuária, que é a erosão e perda do solo. Do ponto de vista 
econômico, o plantio direto proporciona a redução e 10-25% nos desembolsos com a 
reforma  (Figura 2). Além disso, devido à rapidez do processo e à maior eficiência técnica, o 
plantio direto permite a amortização dos investimentos já no primeiro ano, enquanto que no 
plantio convencional isso não é possível (Santos, 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema do impacto do plantio direto em todo o sistema produtivo e ambiental. 
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Nas Tabelas 3 e 4, podem ser observados os custos médios referentes ao plantio 
convencional e o plantio direto na região Oeste de São Paulo, no ano de 2002. 
 
Tabela 3. Custos médios e retorno esperado no primeiro ano para pastagens reformadas 
com sistema de preparo de solo convencional. 
 R$/unidade Unidade/ha R$/ha 
Insumos 
Calcário 40,00 2,5 t 100,00 
Super Simples 0,39 300 kg 117,00 
Semente capim 5,00 10 kg 50,00 
Uréia 580,00 0,3 t 174,00 
Total   441,00 
Operações 
Terraceamento 60,00 0,8 h/m 48,00 
Grade aradora 50,00 1,5 h/m 75,00 
Grade intermediária 40,00 0,6 h/m 24,00 
Grade niveladora  30,00 0,4 h/m 12,00 
Plantio e compactação 20,00 2,5 h/m 50,00 
Distribuição de calcário 30,00 0,2 h/m 60,00 
Total   215,00 
Total Geral   656,00 
Ganho esperado*                                                                 8 arrobas/ha 
Receita bruta Arroba a R$ 55,00 R$ 440,00 
Receita líquida  R$- 216,00 

Fonte: Santos, 2004 
*Composição do ganho esperado: pastejo durante dois meses (fevereiro a março), com 
lotação de 4 ua/ha; ganho de peso: 1 kg/dia/ua; ganho de peso total = 60 dias x 1 
kg/dia/ua/2 = 8 arrobas. 
 
Tabela 4. Custos médios e retorno esperado no primeiro ano para pastagens reformadas 
com sistema de plantio direto. 
 R$/unidade Unidade/ha R$/ha 
Insumos    
Calcário 40,00 2,40 t 96,00 
Adubo 8-20-10 + Zn 0,85 300 kg 255,00 
Dessecante 20,40 2,50 kg 51,00 
Semente de capim 5,00 14 kg 70,00 
Semente de sorgo 5,00 12 kg 60,00 
Total   532,00 
Operações    
Pulverização 30,00 0,50 h/m 15,00 
Plantio 45,00 1,00 h/m 45,00 
Distribuição de calcário 30,00 0,20 h/m 6,00 
Total   66,00 
Total Geral  598,00 
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Ganho esperado*   27 arrobas 
Receita bruta Arroba a R$ 55,00 R$ 1.485,00 
Receita líquida   R$ 887,00 

Fonte: Santos, 2004 
*Composição do ganho de peso esperado: pastejo durante 4,5 meses (15 de novembro a 30 
de março), lotação: 6 ua/ha, Ganho de peso: i kg/dia/ua, ganho de peso total: 135 dias x 6 
ua x 1 kg/dia/ua/2 = =27@ 
  
Do ponto de vista prático, o sistema de plantio direto agiliza a reforma, ou seja, enquanto 
no sistema convencional o pecuarista retorna com o gado em torno de 60 a 90 dias após o 
plantio do novo capim, com o plantio direto combinado com sorgo ou milheto de pastejo, a 
entrada do rebanho é antecipada para 30 dias após o plantio, com ganhos de peso bastante 
superiores aos da pastagem convencional (Silva, 2004). 
 
10. Expectativas da integração agricultura-pecuária 
 
A tecnificação da pecuária como atividade isolada, seja para produção de carne ou de leite, 
visando atingir produtividade e competitividade traz custos fixos elevados. A necessidade de 
mão-de-obra especializada, tanto no manejo de animais quanto na maquinaria necessária, é 
um custo que deve ser diluído quando se faz a integração dessas atividades (Ambrosi et al., 
2001) 
 
A prática de adubação em pastagens poderá ser intensificada no Brasil por meio de sistemas 
de rotação de culturas com pastagens (Hutton, 1984). O emprego de sistemas de sucessão 
de culturas favorece o aumento da produtividade das pastagens em razão dos efeitos 
benéficos nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo (Altieri, 1987). Sistemas de 
recuperação de pastagens envolvendo integração lavoura e pecuária permitem ainda a 
produção de alimento suplementar para o gado em épocas críticas, a geração de receitas 
com a diminuição dos custos da reforma, o aproveitamento de resíduos de adubos minerais, 
o controle de invasoras e maior eficiência do uso de máquinas e implementos com a 
racionalização no emprego da mão-de-obra (Carvalho et al.,1990; Mella, 1994).  
 
Desta forma, a integração lavoura-pecuária, pode contribuir para a sustentabilidade das 
propriedades agropecuárias em um sentido amplo, através de benefícios biológicos e 
financeiros.  Apesar de todas as possíveis vantagens do sistema de integração lavoura-
pecuária, existem algumas implicações que devem ser levados em consideração como : a 
escolha de combinações de culturas e pastagens ligadas aos interesses dos sistemas de 
produção em uso; o detalhamento de práticas agrícolas de manejo das culturas e animais; o 
aumento de complexidade do sistema, exigindo maior preparo dos técnicos e produtores 
envolvidos no sistema e a aceitação da atividade pecuária por agricultores tradicionais e vice 
e versa. 
 
No estabelecimento de pastagens associadas com culturas acompanhantes ou 
companheiras, empregam-se comumente as gramíneas forrageiras dos gêneros Brachiaria,  
Panicum, Andropogon, Hyparrhenia, Setaria e nos últimos anos tam se aumentado o uso do  
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Gênero Cynodon, com as culturas acompanhantes, como milho, sorgo, arroz e milheto (Maia 
et al., 2000; Garcia et al., 2004). No Cerrado brasileiro tem-se pesquisado o sistema de 
integração agricultura -pecuária em plantio direto, que consiste na implantação de cultivo 
consorciado de culturas anuais com espécies forrageiras (Cobucci, 2001). De acordo com 
Oliveira et al. (2001), nesse agroecossistema cultiva-se seqüencialmente um a dois 
monocultivos por ano, mais o cultivo de uma cultura safrinha, consistindo do consórcio de 
uma cultura precoce com a forrageira, geralmente espécies do gênero Brachiaria. Dentre 
estas se destaca Brachiaria decumbens, que tem sido amplamente disseminada pelas 
regiões tropicais do mundo, devido às suas qualidades como forrageira (Lorenzi e Souza, 
2000). Ela se destaca por apresentar excelente adaptação a solos de baixa fertilidade, fácil 
estabelecimento e considerável produção de biomassa durante o ano, proporcionando 
excelente cobertura vegetal do solo (Alvim et al., 1990). Pela sua agressividade e 
resistência, é também considerada importante espécie daninha da maioria das culturas 
anuais e perenes. 
 
A rotação entre soja e pastagem (dois a três anos de soja e três anos de pastagem) tem 
propiciado benefícios para a cultura da soja e para a pastagem, como a diminuição da 
incidência de plantas daninhas e a quebra do ciclo de pragas e doenças da soja (cancro -da-
haste, murcha, nematóides, etc.), resultando em aumento de produtividade (Kichel et al., 
2000). O sistema radical das forrageiras explora volume maior de solo e recicla maior 
quantidade de nutrientes. Além disso, aumenta a atividade biológica do solo, favorece a 
elevação do teor de matéria orgânica e reduz a erosão (Salton et al., 2001). Ademais, as 
forrageiras do gênero Brachiaria são materiais de excelente qualidade para cobertura do solo 
no sistema de plantio direto. O consórcio entre soja e braquiária apresenta desafios, devido 
à menor capacidade competitiva da cultura com a forrageira, além da dificuldade na colheita 
da soja quando em consórcio. Segundo Cobucci (2001), o manejo da braquiária com uso de 
herbicidas ou plantio da braquiária em pós-emergência da cultura da soja, associado ao uso 
de variedades precoces de porte médio a alto e à maior altura de inserção da primeira 
vagem, poderão viabilizar o sistema. 
  
11.  Sistemas de utilização da soja na Integração-agricultura pecuária 
 
A produtividade da cultura de soja tem se mostrado muito produtivo em solos de pastagens, 
pois observa-se excelente resultado na fixação biológica de nitrogênio, creditado ao estado 
grumoso criado pelo sistema radicular fasciculado da gramínea e associado à formação de 
um horizonte orgânico com decomposição de resíduos vegetais de lenta decomposição. Além 
disso, a cultura não é suscetível às pragas e doenças comuns às pastagens, e também o 
manejo de plantas daninhas torna-se mais simples, em razão da alternância das espécies 
infestantes. A cultura da soja pode, ainda, anteceder à pastagem, em sistema de rotação de 
culturas, uma vez que sua palhada se decompõem rapidamente, liberando os nutrientes, em 
especial o nitrogênio (Agnes et al, 2004). 
 
O que se tem observado é que os pecuaristas pela sua falta de experiência na agricultura, 
arredam suas propriedades para agricultores tecnificados, conseguindo com isto, diminuir os 
custos de renovação da pastagem. Esse arrendamento tem duração média de três anos e  
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após esse intervalo temporal tem-se uma pastagem mais produtiva. 
 
12.  Sistemas de utilização do milho, sorgo e milheto na Integração-agricultura 
pecuária 
 
A cultura dessas três cultivares é de importância fundamental na nutrição de ruminantes, 
sendo utilizada de forma consolidada na integração lavoura-pecuária, sendo de fácil 
utilização no consórcio, permitindo a implantação da pastagem, além de fornecer os grãos e 
a matéria prima para a silagem.   
 
No sistema Santa Fé, que utiliza o consórcio desses cereais com Brachiarias, preconiza-se a 
semeadura da forrageira que pode ser realizada a lanço, ficando a semente na superfície do 
solo, ou simultaneamente à do milho, em sistema de plantio direto. Neste ultimo cãs, utiliza-
se semeadura, na entrelinha do milho, sorgo ou milheto, com aproximadamente dois  cm de 
profundidade. Para evitar competição da forrageira com o milho, utilizam-se subdoses de 
herbicidas, aplicados 20 a 30 dias após a emergência dos cereais, retardando o 
desenvolvimento da forrageira e das plantas daninhas. Com a senescência do milho, a 
forrageira se estabelece sem prejudicar o rendimento e a colheita dos cereais, 
proporcionando boa cobertura do solo e pastagem para o gado na época da seca, além de 
garantir palhada para o cultivo seguinte (Agnes et al, 2004). 
 
Dentro deste contexto, Silva et al. (2003) avaliando diferentes formas de semeaduras no 
consórcio milho e Brachiaria brizantha, observaram que embora a produtividade do milho 
não tenha sido influenciada com o cultivo de duas linhas de braquiária na entrelinha do 
milho, houve maior produção de biomassa da braquiária (Tabela 5). 
 
Tabela 5. Produção de biomassa de plantas daninhas aos 60 dias após a emergência do 
milho, rendimento do capim Brachiaria brizantha no momento da colheita e produção de 
grãos de milho em função dos arranjos de semeadura e do uso de herbicidas aplicados em 
pós-emergência. 

Arranjo de semeadura Planta daninhas B. brizantha Milho 
 (g cm-2) (Kg/ha) (Kg/ha) 
Duas linhas na entrelinha do milho 48,21 2.664,2 5.030,2 
Uma linhas na entrelinha do milho 81,02 1.154,5 5.771,1 
Uma linha na linha do milho 79,51 714,7 5,549,6 
A lanço 57,21 450,5 5.772,4 
Braquiária solteira 84,13 7.663,8 -------- 
Milho solteiro 75,50 -------- 5.911,9 
Herbicidas    
Atrazine 107,2 2.801,86 5.269,22 
Atrazine + Nicossulfuron 34,67 2.245,21 5.864,6 

 Fonte: Silva et al. (2003). 
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13. Ênfase da policultura na permanência das gramíneas forrageiras e na 
produtividade animal 
 
A adoção de sistema de manejo conservacionista, que visam manter ou aumentar a 
produtividade do solo, podem reduzir os efeitos do risco ambiental, enquanto o uso de 
rotação de culturas mais diversificado pode reduzir o risco econômico. Ambrosi e Santos 
(1999) trabalhando em seis sistemas de plantio avaliou a produção de grãos envolvendo 
pastagem anuais de inverno e verão, sob o sistema semeadura direta (Tabela 6). Os autores 
observaram os maiores ganhos de peso no ano de 1996 e 1997 nos sistemas III, IV, V e VI. 
 
Tabela 6. Rendimento de grãos (kg/ha) de espécies e ganho de peso animal (kg/ha), em 
sistemas de produção de grãos com pastagens anuais de inverno e de verão. Passo Fundo, 
RS. 
Sistema  Ano 
de produção 1995 1996 1997 
Sistema I T S Ap+E M T S 
 1.990 2.781 3371  6.227 1.633 2.631 
 Ap+E M T S Ap+E M 
 4281  5.920 2.289 2.461 2621 8.167 
Sistema II T S Ap+E+Az M T S 
 1.734 2.410 3341  6.509 1.605 2.549 
 Ap+E+Az M T S Ap+E+Az M 
 3831  6.807 2.333 2.254 2311 8.025 
Sistema III T S Ap+E Mi T S 
 1.909 2.323 3341  8011 1.809 2.606 
 Ap+E Mi T S Ap+E Mi 
 3901  6421  2.470 2.800 2501 9471  
Sistema IV T S Ap+E+Az Mi T S 
 1.863 2.460 3101  8381 1.702 2.641 
 Ap+E+Az Mi T S Ap+E+Az Mi 
 4461  4781  1.956 2.429 2431 8181  
Sistema V T S Ab S Ap+E Mi 
 1.901 2.539 3.202 1.594 2451 9141  
 Ab S Ap+E Mi T S 
 1.293 2.411 3471  8301 1.430 2.708 
 Ap+E Mi T S Ab S 
 3581  6501  2.173 2.575 1.892 2.558 
Sistema VI T S Ab S Ap+E+Az Mi 
 1.692 2.335 3.037 1.506 2391 7981  
 Ab S Ap+E+Az Mi T S 
 1.257 2.571 3061  8001 1.721 2.643 
 Ap+E+Az Mi T S Ab S 
 3961  4261  2.116 2.847 2.270 2.685 

Fonte: AMBROSI e SANTOS (1999). 1Ganho de peso animal por hectare. 
Legenda: Ab: aveia branca; Ap: aveia preta; Az: azevém; E: ervilhaca; M: milho; Mi: milheto; S: soja; 
e T: trigo. 
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As receitas líquidas médias, por hectare, proporcionadas por esses seis sistemas de 
produção de grãos envolvendo pastagens anuais de inverno e de verão, podem ser 
observadas na Tabela 7. Levando-se em conta a receita líquida anual (inverno + verão) de 
1995 a 1997, houve diferenças significativas apenas no ano de 1995. O sistema I mostrou 
maior retorno econômico (R$ 211,78) do que os sistemas V (R$123,12) e VI (R$ 94,60). 
Nos demais anos estudados (1996 e 1997), não houve diferenças significativas para a 
receita líquida entre os sistemas. Na média conjunta de 1995 a 1997, somente o sistema I 
(R$ 188,93) foi superior ao sistema VI (R$ 124,48) quanto à receita líquida. Por outro lado, 
o sistema I não diferiu significativamente dos sistemas II (R$168,15), III (R$172,30, IV (R$ 
147,34) e V (R$136,42). 
 
Deve se levar em consideração que o milho faz parte dos sistemas I e II, enquanto que o 
milheto foi incluído nos sistemas III, IV,V e VI (Tabela 6). Isto demonstra que a pecuária em 
sistema de forragem cultivada competindo com as culturas anuais, não é competitiva em 
gerar receita. 
 

Tabela 7. Análise da receita líquida média de seis sistemas de produção de grãos com 
pastagens anuais de inverno e de verão, no ano (inverno + verão) e na média dos anos de 

1995 a 1997. Passo Fundo, RS. 
 Sistema de produção de grãos com pastagens anuais de inverno e 

de verão 
 

Ano  I II III IV V VI 
  ---------- Receita líquida média (R$/ha)------------ 
        
1995  211,78 195,02 159,66 145,06 123,12  94,60 
1996  168,50 165,84 196,19 160,44 153,35 146,57 
1997  186,51 143,89 161,06 136,53 132,80 132,29 
        
Média  188,93 168,25 172,30 147,34 136,42 124,48 

    Fonte: NASSER et al. (1999). 
 
Kliemann et al. (2003) avaliando a produção de matéria seca de Brachiaria brizantha, cujos 
tratamentos consistiram nos diferentes números de anos de utilização das áreas, desde a 
reforma pelo sistema Barreirão, mais duas testemunhas, uma do perfil pedológico não 
perturbado (área nativa de cerrado) e a outra do sistema tradicional de manejo de 
pastagens (dezessete anos), observaram que durante seis anos, apresentaram um 
decréscimo da produção de massa verde de Brachiaria brizantha ao longo dos anos (Figura 3 
e Tabela 8). O pico de produção de 24 t ha de massa verde, constatado no terceiro ano apos 
a implantação da pastagem (Figura 3), foi justificado pelos autores como sendo devido a 
maior precipitação pluvial do ano e à total reação do calcário, que, se completa somente 
dois anos apos a sua aplicação. 
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Figura 3. Decréscimo da produtividade ao longo dos anos de implantação do Sistema 
Barreirão de manejo de pastagens, em latossolo vermelho-escuro distrófico, fase Cerrado 
(Piracanjuba, GO) 
 
 
Tabela 8. Dados de produção de massa verde (MV) de Brachiaria brizantha ao longos dos 
anos de implantação do Sistema Barreirão, em função de valores de pH, matéria orgânica, 
fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, zinco, cobre, manganês e ferro, no município 
de Piracanjuba, GO. 

Teores no solo após a implantação Ano após a 
implantação 

MV 
(t/ha) pH MO Ca Mg Ca+Mg Al P K Zn Cu Mn Fe 

1 18,01 5,9 21 3,1 2,3 5,4 0,1 1,5 123 2,3 1,6 42 102 
2 18,33 5,8 19 2,0 2,0 4,0 0,2 1,5 135 1,5 2,4 88 182 
3 24,22 5,7 18 1,8 1,0 2,8 0,3 1,8 54 0,8 2,1 63 167 
4 17,22 5,6 19 1,3 2,5 3,8 0,2 1,8 113 1,3 2,7 62 143 
5 15,72 5,6 17 1,5 1,7 3,2 0,2 1,2 84 1,1 1,8 53 121 
6 12,22 5,5 16 0,6 1,6 2,2 0,3 1,2 78 0,7 1,4 24 113 
17 
testemunha 

6,22 5,4 15 0,7 0,9 1,6 0,2 0,5 56 0,5 1,3 35 72 

1pH em água (1:2,5); P , K , Zn , Cu, Mn e Fe, Ca, Mg e Al e matéria orgânica foram determinadas 
pela metodologia da Embrapa (1997). 
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Yokoyama et al. (1999) avaliando técnicas de recuperação de pastagens em consórcio 
dividiu o experimento em módulos T1 (milho + Brachiaria brizantha), T2 (arroz + B. 
brizantha) e T3 (arroz + B. brizantha + Calopogonium mucunoides) foram renovados de 
acordo com a técnica preconizada pelo sistema Barreirão. O módulo T4 foi formado de 
acordo com método convencional da região com B. brizantha. Os módulos T5 e T6 foram 
selecionados nas proximidades dos demais módulos como testemunhas, predominando a B. 
humidícula no módulo T5 e B. humidícula e B. decumbens no módulo T6. A avaliação 
econômica foi baseada na produção de grãos, ganho de peso e na lotação animal. Observa-
se que a produção de grãos nos módulos T1, T2 e T3 amortizou o custo de produção da 
renovação da pastagem em 49%, 82% e 95%, respectivamente (Tabela 9). 
 
Os resultados encontrados nos sistemas analisados, nos módulos T1, T2, T3 e T4 
demonstram que a exploração da pecuária bovina de corte, no pasto recuperado, é uma 
atividade economicamente lucrativa, e que os módulos T1, T2 e T3 apresentam vantagem 
comparativa, devido à produção de grãos que cobre parte dos custos de formação da 
pastagem (Tabela 10). 
 
Tabela 9. Custo de produção (US$/ha) da formação de pastagem em consórcio com 
culturas anuais (T1, T2 e T3) e formação de pastagem convencional (T4). 
Itens Módulo 

T1 
Módulo 
T2 

Módulo 
T3 

Módulo 
T4 

Preparo do solo 31,06 31,06 31,06 20,69 
Plantio 259,16 202,24 237,33 70,43 
Tratos culturais 136,71 62,64 62,64 - 
Colheita 44,33 48,25 50,29 - 
Administração 15,43 11,20 11,20 2,81 
Custo total da formação da 
pastagem 

486,69 355,39 392,52 93,93 

Receita com a cultura  238,68 292,50 374,40 - 
Custo líquido da formação da 
pastagem 

248,01 62,89 18,12 - 

Relação benefício/custo 
(% de amortização no custo de 
formação) 

0,49 0,82 0,95 - 

 
Tabela 10. Ganho de peso de carcaça kg/ha/ano, kg/100 ha e arrobas/100 ha/ano. 
Módulos Kg/ha/ano Kg/100 ha Arroba/100 ha/ano1 
T1 699,45 69.945,00 2.005,09 (186) 
T2 610,11 61.011,00 1.748,98 (162) 
T3 673,60 67.360,00 1.930,99 (179) 
T4 619,03 61.903,00 1.774,55 (165) 
T5 387,09 38.709,00 1.109,66 (103) 
T6 375,49 37.549,00 1.076,46 (100) 

1  Valores entre parênteses são porcentagens relativas (T6=100%). 
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Portes et al. (2000) avaliaram o crescimento do capim Brachiaria brizantha, em consorcio com 
milho, sorgo, milheto e arroz, bem como a sua rebrotação após a colheita dos cereais. Os 
autores observaram que a presença dos cereais provocou redução do número de perfilhos, 
índice de área foliar, massa seca total da parte aérea, massa seca das folhas verdes e dos 
colmos, mais aos 70 dias após a colheita dos cereais, a braquiária obteve uma rebrotação que 
estimulou uma produção de fitomassa semelhante à solteira 70 dias após a emergência 
(Figura 4). 
 

 

 

 
Figura 4. Evolução do número de perfilhos (A), índice de área foliar (B), massa seca total 
(C), massa seca de folhas verdes (D),  massa seca de colmos (E) e massa de folha:colmo 
(F) da Brachiaria brizantha solteira e consorciada com milho, sorgo, milheto e arroz. 

 

A B 

C D 

E F 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 01,  Enero /2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106.html 
 
 

De Moura Zanine, Anderson; Mauro Santos, Edson; De Jesus Ferreira, Daniele; Pinto de Garvalho, Gleidson 
Giordano. Potencialidade da integracao lavoura-pecuaria: relacai planta-animal. Revista Electrónica de 
Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 01, Enero/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 

Veterinaria.org ®  - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106.html 

17 

Custódio et al. (2000) estudando o comportamento de quatro cultivares de milho em três 
sistemas de cultivo: sistema barreirão; sistema convencional; sistema plantio direto, 
concluíram que o sistema plantio direto é mais eficiente que o sistema barreirão, em 
aproximadamente 40% no peso da espiga com sabugo. 

 
Barcellos et al. (1997) avaliaram o desempenho animal em pastagens renovadas com em 
substituição através do uso de cultivos associado, milho (RM) ou arroz (RA), renovação direta 
(RD) e áreas sem renovação (TT), em sistema de lotação rotacionado e pressão de pastejo de 
7% baseada no sistema barreirão. Os autores observaram ganho de peso dos animais nelore 
com idade de nove meses no início do experimento de 670, 593, 596, 356 kg de PV/ha/ano, 
respectivamente para os tratamentos RM, RA, RD e TT, em resposta a maior capacidade de 
suporte, durante o período de chuvas, nos três primeiros tratamentos. Os autores concluíram 
que as estratégias de renovação apresentadas foram capazes de incrementar, 
significativamente, a capacidade de suporte, ganhos/ animal e por hectare 
 

Tabela 11.Capacidade de suporte e desempenho de bovinos recriados, no período de 9 aos 
24 meses de idade, em pastagens renovadas com diferentes estratégias e submetidas a 
uma PP de 7%, em solos arenosos no município de Brasilândia-MS. 

Lotação (UA/ha)1 Estratégia 
de 
renovação 

 
Chuva2  

 
Seca 

Peso 
Inicial 
(kg) 

Peso 
Final3 

(kg) 

Ganho 
g/animal/dia4 

Kg PV/ha 
ano 

RM 3,04 0,83 181 374 443 a 670 
RA 2,79 0,83 176 371 434 a 593 
RD 2,55 0,80 177 388 467 a 596 
TT 1,51 0,77 176 374 445 a 356 
MF 1,20 0,60 176 278 211 b - 
1 UA=450 kg de Peso Vivo (PV); 2. Chuvas = intervalo de novembro a junho; 3. Peso Final 
= pesagem aos 466 diaspara os tratamentos RM, RA, RD e TT e 437 dias para MF; 4.Valores 
seguidos de mesma letra não diferem estatisticamente pelo t Teste (P =0,01). 
 
14. Potencial econômico do sistema integrado agricultura-pecuária  
 
Um exemplo dos custos de um estudo comparativo entre a renovação de uma pastagem de 
B. brizantha pelo uso de plantio da soja pelo sistema de plantio convencional e direto é 
apresentado na Tabela 12. 
 
Tabela 12. Custo e receitas comparativas da renovação de uma área de Brachiaria 
brizantha através do plantio convencional ou direto da cultura de soja  

Custos (US$/ha)  
Insumos e operações 
mecânicas 

      Plantio Convencional                               Plantio 
Direto 

Sementes 34,75 42,62 
Adubos 104,92 109,25 
Herbicidas 11,33 126,34 
Tratamento de sementes 4,30 3,40 
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Inseticidas 26,50 21,68 
Máquinas 117,26 39,17 
Colheita 24,22 22,74 
   
CustoTotal 383,28 365,20 
Produtividade da soja 
(sacas/ha) 

58,90 60,60 

Receita total (US$/ha) 523,03 538,12 
Receita líquida (US$/ha) 139,75 172,92 
Fonte: Kichel et al. 2003 
 
 
 
Na Tabela 13, pode-se verificar a situação média do rebanho nacional com 30,6 kg/ha/ano 
de carne. As demais são simulações do que ocorre ao nível de propriedades com índices de 
produtividade melhorados. 
 
Tabela 13. Efeito de mudanças na taxa de lotação de pastagens e sua combinação com 
variações na taxa de desfrute e no peso de carcaça sobre a produtividade de carne por ha. 

 
Sistemas 

Lotação 
an./ha 

Taxa de 
desfrute 
(%) 

Peso 
carcaça 
(kg) 

Produção de 
carne 
(kg/ha/ano) 

1- Média Nacional 0,9 17 200 31 
2- Pastagem Melhorada 1,5 17 200 51 
3- Pastagem Intensiva 2,0 17 200 68 
4- 3 + Suplementos 2,0 20 220 88 
5- 4 + Confinamento 2,0 25 230 115 
6- 5 + Integração 
Agropecuária 

3,0 40 230 230 

  Fonte: Kichel et al. 2003 
 
 
Fontaneli et al. (2000) avaliaram durante seis anos (1990 a 1995), quatro sistemas de 
produção de grãos com pastagens anuais de inverno. Os sistemas foram constituídos por: 
sistema I (trigo/soja, aveia-preta pastejada/soja e aveia-preta pastejada/soja); sistema II 
(trigo/soja e aveia-preta + ervilhaca pastejadas/milho); sistema III (trigo/soja, aveia-preta 
+ ervilhaca pastejadas/soja e aveia-preta + ervilhaca pastejadas/milho); e sistema IV 
(trigo/soja, aveia -branca/soja e aveia-branca/soja). Os autores observaram que na média 
dos seis anos, o sistema II mostrou maior receita líquida (R$ 432,71/ha) do que o sistema 
IV (R$ 322,93/ha). Por sua vez, o sistema II não diferiu significativamente dos sistemas I 
(R$ 377,93/ha) e III (R$ 400,27/ha) (Tabela 14).  
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Tabela 14. Análise da receita líquida média de quatro sistemas de produção com pastagens 
anuais de inverno, no ano (inverno + verão) e na média dos anos, pelo teste F, usando-se o 
método de contrastes, no período de 1990 a 1995. Passo Fundo, RS1. 
Ano  Sistema de Produção 
 I II III IV I x II I  x 

III 
I x 
IV 

II x 
III  

II x 
IV 

III x 
IV 

1990 -69,98 -
141,34 

-
115,71 

-22,38 ns ns ns ns ** ** 

1991 397,14 592,77 488,74 322,04 ** ** ns ** ** ** 
1992 499,93 748,05 691,95 382,40 ** ** ** ns ** ** 
1993 393,17 401,09 361,09 337,18 ns ** ns ns ** ** 
1994 537,34 586,95 546,16 339,09 ns ** ns ns ns ns 
1995 509,98 408,73 429,37 579,24 ** ** ** ns ** ** 
Média 377,93 432,71 400,27 322,93 ns ns ns ns ** ns 
1 Sistemas I: trigo/soja, aveia -preta pastejada/soja e aveia-preta pastejada/soja; II: trigo/soja e 
aveia-preta + ervilhaca pastejada/milho; III: trigo/soja, aveia-preta + ervilhaca pastejada/soja e 
aveia-preta + ervilhaca pastejada/milho; IV: trigo/soja, aveia-branca/soja e aveia -branca/soja. ns, * e 
** Não-significativo e significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. 
 
Na Tabela 15 pode ser observados o rendimento de grãos de espécies anuais de inverno e 
de verão e ganho de peso de animais em pastagens anuais de inverno. Tendo os mesmos, 
concluído que a integração lavoura pecuária sob sistema de cultivo plantio direto foi viável 
tanto para as culturas de inverno e de verão como para a engorda de bovinos no período 
invernal. 
 
Tabela 15. Rendimento de grãos de espécies anuais de inverno e de verão e ganho de peso 
de animais em pastagens anuais de inverno, em quatro sistemas de produção, no período de 
1990 a 1995. Passo Fundo, RS1 . 

Sistem
a 

1990 1991 1992 1993 1994 1995  
Cultura 

Rendimento de grãos (kg/ha) 
Aveia-branca IV 2350 1800 2390 1784 683 1638 
 IV 2300 1733 2089 1612 597 1730 
Milho II 1083 9683 8916 7408 8445 5102 
 III 755 8483 8412 5458 7147 5491 
Soja I 1550 2558 1845 2667 2668 2860 
  800 2508 2068 2567 2820 3214 
  900 2650 2336 2675 2775 3220 
 II 1650 2891 2568 2667 2747 3402 
 III 1733 3008 3022 2692 2845 3158 
  950 2600 2445 2833 2861 3278 
 IV 1383 1992 1916 2542 2744 3299 
  1450 2275 1856 2758 2606 3426 
  1317 2458 2092 2575 2887 3334 
Trigo I 1100 2967 2980 1870 2560 2608 
 II 1233 2317 2534 1293 2153 2384 
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 III 1158 2733 2672 1661 2404 2484 
 lV 1067 2733 2560 1551 2329 2329 
 Ganho de peso (kg/ha)  
Aveia-preta l 263 207 412 229 345 255 
  305 179 374 278 300 266 
Aveia-
preta+ervilhaça 

ll 277 229 375 247 342 286 

Aveia-
preta+ervilhaça 

lll 325 242 442 299 355 316 

  274 240 438 265 358 327 
1Sistemas I: trigo/soja, aveia -preta pastejada/soja e aveia-preta pastejada/soja; II: trigo/soja e aveia-
preta + ervilhaca pastejada/milho; III: trigo/soja, aveia -preta + ervilhaca pastejada/soja e aveia-preta 
+ ervilhaca pastejada/milho; IV: trigo/soja, aveia-branca/soja e aveia-branca/soja. 
 
 
15. Conclusões 
 
A integração agricultura-pecuária aliada ao profissionalismo dos produtores que utilizam o 
sistema tem demonstrado ganho em produtividade como também proporciona maior 
sustentabilidade na condução de lavouras e produção de animais, reduzindo riscos de 
impacto ambiental; 
 
A persistência da gramínea nessa integração só é mantida se for acompanhada por rotações 
constantes de culturas, com intervalos menores que quatro anos; 
 
A integração lavoura-pecuária busca a produção animal nas áreas, sem o impedimento do 
retorno econômico das culturas subseqüentes de verão, proporcionando à propriedade maior 
margem líquida da produção. 
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