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Sinergia

A bovinocultura integrando 
lavoura e pecuária

Manuel Cláudio Motta Macedo*

A produção de gado bovino no Brasil é 

realizada principalmente em pastagens, 

colocando o país em grande vantagem 

comparativa no mundo, em termos eco-

nômicos, ambientais e em qualidade de 

carne. Os sistemas extensivos de explora-

ção ainda predominam sobre os demais, 

mas muitas vezes combinam o pastejo 

com a suplementação dos animais, nos 

períodos secos, com silagem/feno, ou com 

sal e uma fonte protéica, ou rações. As 

gramíneas forrageiras mais importantes 

de nossas pastagens cultivadas pertencem 

aos gêneros Brachiaria, Panicum e An-

dropogon (Andrade, 1994). As pastagens 

cultivadas estão concentradas na região 

dos cerrados, com 49,5 milhões de ha em 

uma área total de 120 milhões de ha em 

todo o Brasil (sano et al., 2001). A lotação 

animal em pastagem nativa não ultra-

passa  0,4 cabeça/ha./ano. A utilização 

de pastagens cultivadas proporcionou 

aumentos consideráveis na capacidade 

de suporte e na produção de carne por 

unidade de área (Corrêa, 1995).

A degradação das pastagens cultiva-

das, no entanto, é um grave problema e 

SiStemaS diferenciadoS

Soja próxima da maturação e pastagem de Brachiaria decumbens cultivar Basilisk, ambas em cultivo contínuo após 12 anos de uso;  
Campo Grande, MS
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SiStemaS diferenciadoS

vem aumentando de forma considerável 

nos últimos anos, colocando em risco 

a sustentabilidade da produção animal 

(macedo, 2000, 2001a). dentre os fatores 

mais importantes relacionados com a 

degradação das pastagens, destacam-se 

o manejo animal inadequado e a falta de 

reposição de nutrientes. A lotação animal 

excessiva e a ausência de adubação de 

manutenção são os aceleradores do pro-

cesso de degradação (macedo e Zimmer, 

1993; macedo, 2000, 2001a). As alter-

nativas de recuperação ou renovação 

de pastagens podem ensejar processos 

envolvendo diferentes combinações de 

métodos mecânicos, químicos e culturais. 

Os processos diretos de recuperação 

podem ser entendidos como aqueles que 

não utilizam cultivos intermediá rios de 

lavouras de grãos ou pastagens anuais.

O plantio eventual de lavouras de 

grãos e/ou pastagens anuais pelo próprio 

pecuarista, ou através de parcerias ou 

arrendamentos, pode ser uma estratégia 

para diminuir os custos na produção 

animal. uma alternativa eficiente, porém 

mais complexa, de manutenção da pro-

dutividade e de recuperação e renovação 

indireta de pastagens é a integração  

 lavoura e pecuária (ILp), na qual as 

lavouras não são eventuais, mas parte 

integrante de um sistema de produção 

de grãos e animal, interagindo e se com-

pletando biológica e economicamente. 

Esse sistema permite o uso mais racional 

de insumos, máquinas e mão-de-obra, 

além de diversificar a produção e o fluxo 

de caixa dos produtores. Evidentemente, 

alguns requisitos são necessários para 

a implementação desse sistema, como 

máquinas e implementos agrícolas di-

versificados, infra-estrutura de estradas 

e armazéns, mão-de-obra qualificada, 

domínio da tecnologia de lavouras anuais 

e pecuária, além de conhecimento do 

mercado agropecuário.

A ILp permite a implementação de 

sistemas de exploração em esquemas de 

rotação, nos quais se alternam anos ou 

períodos de pastagem, de gramíneas e ou 

leguminosas, com a produção de grãos ou 

fibras, com utilização de produtos e sub-

produtos na alimentação animal (Zimmer 

et al., 1999). Quando associada ao plantio 

direto, a ILp pode melhorar a qualidade 

do solo, aumentando os teores de ma-

téria orgânica, a biodiversidade, várias 

propriedades físicas e, sobretudo, a capa-

Tabela 1 | produção animal em sisTemas conTínuos de pasTagem e inTegrados de inTegração lavoura e pecuária (ilp), em um 
laTossolo vermelho escuro, TexTura argilosa. campo grande - ms. 

  sisTemas     anos 

 1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Média 
 19951 19962 19972 19982 19992 20002 20012 20022 

Pastagem contínua     kg /ha

B. decumbens 

PCSA 342  556 404 360 325 235 353 249 353

PCCA 385  497 379 497 464 278 358 289 393

PCAL 399 542 456 513 399 321 441 374 431

Integração lavoura-pecuária

Soja-Tanzânia S4-P4  - - - - 789 450 524 - 588

Soja-Milheto-Tanzânia SM4-P4 - - - - 686 414 399 - 500

Soja-B.brizantha S1-P3 - 591 503 - - 413 421 - 482

Soja-Milho-B.brizantha S1-P3 - 842 522 - - 358 393 - 529

1 282 dias de pastejo; 2337-340 dias de pastejo. 
Fonte: Manuel Macedo, dados não publicados.

Soja em plantio direto sobre Brachiaria decumbens cultivar Basilisk, após dessecação, em Latos-
solo do cerrado, em sistema integrado e rotacionado de lavoura e pecuária; Campo Grande, MS
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cidade de retenção da água. A utilização 

da ILp como alternativa de recuperação 

de áreas com pastagens degradadas, ob-

servados os requesitos necessários para 

a introdução de lavouras, pode também 

melhorar a renda e o emprego no meio 

rural, aumentando a produção de grãos e 

diminuindo consideravelmente a neces-

sidade de abertura de novas áreas, tanto 

na região dos cerrados, como na região 

Amazônica.

A Embrapa Gado de Corte vem de-

senvolvendo, desde 1993-1994, um ex-

perimento de longa duração, no qual 

estão sendo estudados sistemas de ILp 

comparados a sistemas contínuos de 

pecuária. O objetivo é verificar as efici-

ências agronômica e econômica, além de 

avaliar a sustentabilidade da produção 

dos diferentes sistemas. Os tratamentos 

principais são constituídos por sistemas 

de pastagem contínua de Brachiaria 

decumbens (pCsA = pastagem contínua 

sem adubação de manutenção, pCCA= 

pasto contínuo com adubação de ma-

nutenção, pCAL = pasto contínuo com 

adubação de manutenção e leguminosas) 

e integração lavoura e pecuária: lavoura 

quatro anos – pastagem quatro anos (soja 

– tanzânia e soja/milheto – tanzânia) 

e lavoura um ano – pastagem três anos 

(soja – Brachiaria brizantha e soja/

milheto – Brachiaria brizantha). resul-

tados preliminares de produção animal 

são apresentados na tabela 1. 

*Manuel Cláudio Motta Macedo é pesqui-
sador da Embrapa Gado de Corte (macedo@
cnpgc.embrapa.br).

RefeRências bibliogRáficas
AndrAdE, r. p. tecnologia de produção de semen-

tes de espécies do genêro Brachiaria. In: sIm-
pÓsIO sOBrE mAnEJO dA pAstAGEm, 11., 1994. 
Anais... piracicaba, sp: FEALQ, 1994. p. 49-71.

COrrÊA, A. s. Pecuária de corte na região de 
cerrados do Brasil Central. piracicaba, sp: 
EmBrApA/CnpGC, 1995. 10 p. (documento 
Interno).

mACEdO, m. C. m.; ZImmEr, A. H. sistema pasto-
-lavoura e seus efeitos na produtividade agro-
pecuária. In: sImpÓsIO sOBrE ECOssIstEmA 
dE pAstAGEns, 2., 1993. Jaboticabal, sp: FunEp, 
unEsp, 1993. p. 216-245.

mACEdO, m. C. m. sistemas de produção animal 
em pasto nas savanas tropicais da América: 
limitações à sustentabilidade. In: rEunIÃO 
LAtInOAmErICAnA dE prOduCCIOn AnImAL, 
16., 2000; COnGrEsO uruGuAYO dE prOduC-
CIOn AnImAL, 3., 2000, montevidéu. [Anales...] 

[Argentina]: Alpa. delmercosur.com, [2000]. 
Cd-rOm. Conferencias.

mACEdO, m. C. m. degradação de pastagens: 
conceitos, alternativas e métodos de recu-
peração. Curso de pastagens, maio de 2001. 
Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 
2001a. 12 p.

mACEdO, m. C. m., BOnO, J. A, ZImmEr, A. H., 
COstA, F. p., mIrAndA, C. H. B., KICHEL, A. n., 
KEnnO, t. preliminary results of agropastoral 
systems in the Cerrados of mato Grosso do sul 
– Brazil. In: KAnnO, tsutomu; mACEdO, m. C. 
m. (Eds.). Workshop on agropastoral system 
in South America.  Campo Grande, ms, 2001b. 
p. 35-42. (JIrCAs Working report, n. 19). 

sAnO, E. E., BArCELLOs, BEZErA, H. s. Assessing 
the spatial distribuition of cultivated pastures 
in the brazilian savanna. Pasturas Tropica-
les, v. 22, n. 3, p. 2-15, 2001.

ZImmEr, A. H.; mACEdO, m. C. m.; KICHEL, A. 
n., EuCLIdEs, v. B. p. sistemas integrados de 
producción agropastoril. In: GuImArÃEs, E. 
p.; sAnZ, J. I., rAO, I. m., AmÉZQuItA, m. C., 
AmÉZQuItA, E. (Eds.). Sistemas agropas-
toriles en sabanas tropicales de América 
Latina. Cali; Brasília: Centro Internacional 
de Agricultura tropical; Empresa Brasileira 
de pesquisa Agropecuária, 1999. p. 245-283. 
(publicación CIAt, n. 313).

Soja em plena vegetação, plantada após quatro anos de pastagem, e pastagens sob quatro anos de pastejo, em sistemas integrados de rotação 
lavoura e pecuária; Campo Grande, MS
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