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Introdução

E

ntre as possíveis formas de avaliação da fertilidade do
solo, a análise química de amostras de terra coletadas
na área de interesse é a preferida no Brasil. Outras
técnicas, tais como avaliação do histórico da área, avaliação dos
sintomas apresentados por culturas anteriores, análise de tecidos
vegetais, experimentos com omissão ou doses de nutrientes, são
utilizadas em nosso País como técnicas complementares para se
identificar a situação do solo quanto ao fornecimento potencial
de nutrientes às plantas ou, ainda, quanto às restrições para o
desenvolvimento das mesmas. Por meio da análise de amostras
de solo é possível transferir uma enorme quantidade de dados da
pesquisa para a prática em forma de recomendações de manejo do
solo, principalmente quanto à acidez e à necessidade de nutrientes.
O processo adequado para a realização de recomendações
seguras deve seguir as seguintes etapas: (1) plano de amostragem da
área de interesse, (2) coleta das amostras de solo, (3) análise laboratorial por meio de metodologia adequada para a região (envolve
processos e estudos de correlação, calibração e curvas de respostas),
(4) interpretação dos resultados, (5) recomendações agronômicas
de calagem, gessagem e adubação e (6) aplicação dos insumos. É
preciso se ter em mente que cada uma das etapas deve ser realizada
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com o devido critério para que todo o processo seja bem-sucedido.
De nada adianta, por exemplo, o processo ser bem feito se a amostra
não representa de forma adequada a área em estudo ou se na aplicação de insumos não se adicionar as quantidades definidas pelos
agrônomos como as necessárias para a cultura e área em questão.
No estado de São Paulo, as recomendações para correção da
fertilidade do solo para diferentes culturas foram definidas e organizadas pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) por meio
de pesquisas realizadas sob a liderança do renomado pesquisador
Dr. Bernardo van Raij, resultando no “Boletim 100 – Recomendações
de Adubação e Calagem para o Estado de São Paulo”. Tal publicação
serve de guia para o manejo adequado da fertilidade do solo e da nutrição de culturas comerciais. Destacam-se, nessas pesquisas, o ajuste e
a viabilização do método da resina de troca iônica para a avaliação da
disponibilidade de fósforo, cálcio, magnésio e potássio nos solos. É
importante ainda destacar que o IAC coordena, há décadas, um
programa de qualidade envolvendo os laboratórios de análise de
solo que utilizam a metodologia prescrita pelo Instituto.
Em uma visão mais ampla, além dos objetivos específicos
dos agricultores ao analisarem suas amostras de terra, é relativamente fácil concluir que, em conjunto, os dados obtidos por intermédio destes inúmeros laudos representa uma poderosa ferramenta

Abreviações: B = boro; Ca = cálcio; CTC = capacidade de troca de cátions; Cu = cobre; Fe = ferro; IAC = Instituto Agronômico de Campinas;
IPNI = International Plant Nutrition Institute; K = potássio; Mg = magnésio; MO = matéria orgânica; Mn = manganês; P = fósforo; S = enxofre;
SB = soma de bases; V% = saturação por bases; Zn = zinco.
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para diversos fins. Tais dados, se organizados, classificados e interpretados de forma adequada, fornecem uma visão geral da situação
da fertilidade do solo de certo estado ou região. Isto tem sido feito
pelo International Plant Nutrition Institute (IPNI) na América do
Norte a partir de resultados analíticos obtidos pelos laboratórios, e
é denominado Levantamento da Fertilidade do Solo na América do
Norte – Soil test levels in North America (IPNI, 2016). O estudo é
realizado a cada cinco anos, e como exemplo do resultado obtido
naquela região, a Figura 1 apresenta a variação dos valores da
mediana das análises de potássio (K) por estado, entre os anos de
2010 e 2015. Esses dados fornecem uma ideia da amplitude de possibilidades geradas a partir desses levantamentos. Os dados obtidos
podem ser utilizados por vários grupos de interesse, tais como:
(1) ações dos laboratórios em campanhas para aumentar o uso da
técnica em determinadas regiões, (2) planejamento estratégico com
ações governamentais para se modificar situações preocupantes,
(3) planejamento estratégico de empresas do setor e (4) definição
de pesquisas necessárias.

Quadro 1. Parâmetros requisitados aos laboratórios para o Levantamento
da Fetilidade do Solo do Estado de São Paulo.
Localidade

Rotina

Cálculos

Micronutrientes

Município

pH CaCl2

Soma de bases (SB)

Fe - DTPA

Matéria
orgânica

Capacidade de troca de
cátions (CTC pH 7,0)

Mn - DTPA

P-Resina

Saturação por bases (V%)

Zn - DTPA

K trocável

Cu - DTPA

Ca trocável

B - H2O quente

Mg trocável
S-Sulfato
(S-SO42-)
Al trocável
H + Al
Quadro 2. Relação dos laboratórios participantes do estudo.

Figura 1. Variação dos valores da mediana das análises de potássio nos
solos da América do Norte, no período de 2010 a 2015. Os
números positivos (em verde) significam aumento nos valores
da mediana enquanto os números negativos (em vermelho)
significam diminuição no valor da mediana.

Baseado nesse contexto, o IPNI Brasil decidiu seguir o
exemplo da matriz e reuniu esforços para iniciar um trabalho
visando, ao final, a publicação de um levantamento da fertilidade
do solo para o Brasil. Este trabalho foi iniciado no estado de São
Paulo em 2017, tendo como base os resultados das análises realizadas no ano de 2015. Este artigo resume a metodologia adotada e
os principais resultados obtidos.

METODOLOGIA DO TRABALHO
Durante as reuniões anuais do Programa de Controle de
Qualidade das Análises de Solo, realizadas pelo IAC, os laboratórios
presentes foram convidados a participar do estudo, o que seria viabilizado com o fornecimento, por cada um deles, do banco de dados
das análises de solo realizadas no ano de 2015. Foi esclarecido por
documentação apropriada, enviada posteriormente, que os dados
necessários ao estudo se restringiam aos resultados analíticos dos
parâmetros listados no Quadro 1, ou parte dos mesmos, correspondentes a cada município. Não havia interesse na identificação
da propriedade ou do agricultor, o que preferencialmente deveria
ser filtrado e excluído do material enviado ao IPNI. Desta forma,
ficaria preservada a identidade dos clientes. O Quadro 2 apresenta
a lista dos laboratórios que participaram deste estudo.
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Laboratório da Associação dos
Fornecedores de Cana da Região
de Catanduva

Laboratório da Faculdade Dr.
Francisco Maeda - FAFRAM

Agrilab - Laboratório de Análises
Agrícolas e Ambientais

Laboratório da Faculdade de
Ciências Agrárias de Botucatu

Agrimonte - Laboratório de
Análises de Solo

Laboratório das Faculdades
Integradas de Ourinhos

Agrolab - Laboratório de Análises
Agropecuárias

Laboratório da Fundação
Shunji Nishimura

Laboratório da Associação dos
Plantadores de Cana do Médio
Tietê – Ascana

Laboratório da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de
São Paulo - FZE

Laboratório da Associação
dosFornecedores de Cana de
Capivari

Labceler - Laboratório de
Análises Agronômicas

Athenas - Consultoria Agrícola e
Laboratório

Micellium - Análises Agrícolas
e Biomoleculares de Plantas

Laboratório de Análises
Agronômicas da Cooperativa
Agrícola Mista de Adamantina CAMDA

Laboratório da Usina Nardini

Ciência em Solo - Laboratório de
Análises e Consultoria Agrícola e
Ambiental

Laboratório do Sindicato Rural
de Guaíra

Laboratório da Cooperativa
Agrícola de Pedrinhas Paulista

Laboratório da Universidade
Federal de São Carlos

Laboratório da Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Oeste do
Estado de São Paulo - Copercana

Laboratório da Universidade do
Oeste Paulista - Unoeste

Laboratório da Estação
Experimental de Citricultura de
Bebedouro

Laboratório da Usina Colombo

Laboratório do Departamento de
Ciência do Solo - ESALQ/USP

Laboratório da Usina
Santa Adélia

Os bancos de dados enviados ao IPNI pelos laboratórios
foram revisados e ajustados em relação às unidades e formatação.
Os resultados incoerentes e suspeitos foram eliminados. Isto se fez
necessário porque muitas vezes os clientes submetem ao laboratório
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amostras de estercos, compostos ou substratos para serem analisadas como se fossem amostras de solo. Foram ainda descartadas as
amostras sem identificação de município e as provindas de outros
estados. Em razão da desuniformidade na geração dos laudos pelos
laboratórios, houve necessidade de criar algumas macros em cada
planilha para padronização de cada resultado.
Após serem submetidos à filtragem e aprovação, os conjuntos de dados foram reunidos em um único arquivo, gerado em
Excel, totalizando 94.904 amostras de solo (planilha mestre). Pelo
fato de muitas dessas amostras não estarem acompanhadas de
todos os resultados analíticos solicitados, o total de amostras considerado para cada parâmetro analisado foi distinto. Por exemplo,
para a análise de pH CaCl2 foram consideradas 86.496 amostras,
enquanto para a análise de P foram consideradas 91.279 amostras.
Para cada parâmetro de análise foi criada uma planilha
específica, na qual foi possível classificar os resultados segundo
as classes de teores recomendadas no Boletim 100 do IAC. Para
os resultados de matéria orgânica (MO) e CTC foram utilizadas
como referência as tabelas de classes de teores preconizadas pela
Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais (Ribeiro et al.,
1999). As Tabelas 1 a 4 resumem os limites das classes de teores
para cada determinação ou parâmetro utilizado. As classes de teores
foram adaptadas para que o conjunto de dados tivesse continuidade.
Desta forma, por exemplo, a classe de teor baixo de P, que é de
7 a 15 mg dm-3 no Boletim 100, passou a ser considerada em nossa
planilha como sendo de > 6 a 15 mg dm-3.
Tabela 1. Classes de teores para P, K, pH e V%.
Classe de teor

P
mg dm-3

K
mmolc dm-3

pH

V
%

Muito baixo

0-6

0,0-0,7

Até 4,3

0-25

Baixo

> 6-15

> 0,7-1,5

> 4,3-5,0

> 25-50

Médio

> 15-40

> 1,5-3,0

> 5,0-5,5

> 50-70

Alto

> 40-80

> 3,0-6,0

> 5,5-6,0

> 70-90

Muito alto

> 80

> 6,0

> 6,0

> 90

Tabela 4. Classes de teores para matéria orgânica e CTC.
Classe de teor
Muito baixo

MO
g dm-3

CTC
mmolc dm-3

0-7

0 a 16

Baixo

> 7-20

> 16 a 43

Médio

> 20-40

> 43 a 86

Alto

> 40-70

> 86 a 150

Muito alto

> 70

> 150

Fonte: Adaptada de Ribeiro et al. (1999).

Partindo-se do princípio de que os teores de nutrientes com
valores muito acima do esperado poderiam resultar em desvios
importantes na interpretação dos dados, decidiu-se eliminar desse
estudo os resultados com valores superiores aos da faixa considerada
normal em solos agricultáveis. Essses valores poderiam ser provenientes, por exemplo, das amostras de materiais orgânicos encaminhadas ao
laboratório para serem analisadas pela metodologia de análise de solo,
como já comentado anteriormente. Após a realização de simulações,
definiu-se, por exemplo, eliminar os resultados de P e K com valores
acima de 400 mg dm-3 e 30 mmolc dm-3, respectivamente.
Os procedimentos adotados nas planilhas permitiram
classificar os resultados nas classes de teores muito baixo, baixo,
médio, alto e muito alto para pH CaCl2, P, K, V%, MO e CTC, e
baixo, médio e alto para Ca, Mg, S-SO42-, B, Cu, Fe, Mn e Zn. É
importante considerar que tal classificação é resultado de estudos
de calibração, os quais se baseiam na relação entre os teores de
nutrientes do solo e a produção das plantas (produção relativa obtida
em solo sem adição do nutriente em relação à produção obtida em
solo corrigido para produção máxima). No caso do estado de São
Paulo, as classes para P e K, por exemplo, são definidas de acordo
com as produções relativas correspondentes: 0 a 70% (= muito
baixo), 71 a 90% (= baixo), 91 a 100% (= médio), teor correspondente
a 100% e duas vezes este teor (= alto), e mais que duas vezes o teor
necessário para produção relativa de 100% (= muito alto). A Figura
2 exemplifica conceitualmente os critérios adotados no estado de
São Paulo para esses casos.

Fonte: Adaptada de Raij et al. (1996).
Tabela 2. Classes de teores para Ca, Mg e S-SO42-.
Classe de teor

Ca

Mg

S-SO42-

mmolc dm-3

mg dm-3

Baixo

0-3

0-4

0-4

Médio

> 3-7

> 4-8

> 4-10

Alto

>7

>8

> 10

Fonte: Adaptada de Raij et al. (1996).
Tabela 3. Classes de teores para B, Cu, Fe, Mn e Zn.
Classe
de teor
Baixo
Médio
Alto

B

Cu

0-0,20

0-0,20

> 0,20-0,60 > 0,20-0,80
> 0,60

> 0,80

Fonte: Adaptada de Raij et al. (1996).
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Fe

Mn

Zn

- - - - - - - - - - - - - - - - - mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - 0-4
> 4-12
> 12

0-1,2

0-0,5

> 1,2-5,0 > 0,5-1,2
> 5,0

> 1,2

Figura 2. Critérios para divisão dos resultados analíticos de fósforo e
potássio em classes de teores.

Essa classificação foi fundamental para a confecção dos mapas
por município e para a classificação das amostras nas respectivas
classes de teores. Os mapas foram confeccionados utilizando-se o
software Arc View. Três tipos de mapas foram obtidos para MO,
pH CaCl2, P, K, V% e CTC a pH 7,0, quais sejam: (1) mapas de
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percentual de amostras de solo nas classes de teores muito baixo, baixo
e médio por município, (2) mapas de percentual de amostras de solo
nas classes de teores alto e muito alto por município e (3) mapas de
mediana por município. Para as demais determinações, os resultados
foram calculados para percentual nas classes baixo, médio e alto.

Resultados e mapas
O número de amostras coletadas em 2015 (94.904 amostras)
foi baixo em relação ao total de amostras analisadas no estado de
São Paulo, o qual, conservadoramente, estima-se estar por volta de
1.200.000 (Dr. Heitor Cantarella, comunicação pessoal). Muitos
laboratórios não participaram desse estudo por motivos distintos,
e a principal justificativa foi a impossibilidade de compartilhar os
resultados devido à confidencialidade das informações. Com o
tempo, espera-se que o número de amostras aumente, à medida que
os laboratórios percebam a importância desse estudo.
De um total de 645 municípios do estado, o estudo considerou
amostras de aproximadamente 500, havendo certa variação deste
número de acordo com o parâmetro analisado. Os números exatos
de municípios considerados para cada um dos parâmetros estudados
encontram-se nas Tabelas 5 a 8.
As Tabelas 5 a 11 resumem os resultados obtidos no presente
estudo. Embora tenham sido calculadas as médias e as medianas para
cada caso, foi dada preferência à interpretação dos resultados pela
mediana, pois ela é uma medida de tendência central e minimiza o
efeito das análises discrepantes. Tome-se como exemplo o que ocorre
com o P, para o qual a média foi de 21,6 mg dm-3 e a mediana de
12,0 mg dm-3. Na prática, a média indica que os solos do estado de São
Paulo apresentam teores médios de P (16 a 40 mg dm-3), enquanto a
mediana indica teores baixos de P (7 a 15 mg dm-3), com maior potencial de resposta ao nutriente. Para os parâmetros pH CaCl2, P, K e V%
as medianas foram 5,2, 12,0 mg dm-3, 1,6 mg dm-3 e 57%, respectivamente, ou seja, teor baixo de P e médios de acidez, K e V% em relação
à classe de potencial de resposta à adubação. Ressalta-se, entretanto,
que a mediana para K, embora esteja na faixa de valor médio (1,6 a
3,0 mmolc dm-3), encontra-se muito próxima do limite da classe de
baixa resposta (0,7 a 1,5 mmolc dm-3).
Em geral, os resultados revelam que 62,3% das amostras
de solo apresentam pH CaCl2 abaixo de 5,5, o que indica, portanto,
solos com potencial de resposta à aplicação de calcário. Em relação
ao P e ao K, 87,8% e 81,3% das amostras de solo se enquadram na
faixa de teores muito baixo, baixo ou médio, com grande potencial
de resposta à aplicação desses elementos. Esses dados indicam claramente a situação ainda bastante deficiente dos solos do estado de
São Paulo em relação à fertilidade.
Os resultados para B, Cu, Fe, Mn, Zn, MO e CTC a pH 7,0
estão classificados nas Tabelas 10 e 11. Para os micronutrientes, a
distribuição apresenta-se apenas nas classes de teores baixo, médio
e alto, tal como representadas no Boletim 100.
Com base no valor da mediana, os municípios foram ranqueados em ordem decrescente quanto aos principais parâmetros estudados.
As Tabelas 12 e 13 mostram parcialmente os resultados em relação a P.
Uma das observações possíveis foi a relativa concordância
entre resultados de pH CaCl2 e V%, com cinco municípios tendo
os dois resultados em comum nas listas das dez medianas mais
elevadas (São Miguel Arcanjo, Angatuba, Severínia, Vista Alegre
do Alto e Matão) e quatro deles nas listas das dez menores medianas
(Jacareí, Capão Bonito, Charqueada e Paulistânia). Isto se deve ao
fato da relação positiva entre estes dois parâmetros da análise de
solo. Sabe-se que quanto maior o pH do solo, maior deve ser o valor
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Tabela 5. Resultados gerais obtidos para pH CaCl2 (dados de 501 munícipios).
Número de amostras

86.496

Mediana

5,2

Média

5,2

Classes

Número

Frequência (%)

Muito baixo

7.131

8,3

Baixo

18.627

21,5

Médio

28.148

32,5

Alto

26.206

30,3

Muito alto

6.384

7,4

Total

86.496

100%

Tabela 6. Resultados gerais obtidos para P (dados de 501 munícipios).
Número de amostras

91.279

Mediana

12,0

Média

21,6

Classes

Número

Frequência (%)

Muito baixo

18.250

20,0

Baixo

36.548

40,0

Médio

25.345

27,8

Alto

7.820

8,6

Muito alto

3.316

3,6

Total

91.279

100%

Tabela 7. Resultados gerais obtidos para K (dados de 503 munícipios).
Número de amostras

86.553

Mediana

1,6

Média

2,1

Classes

Número

Frequência (%)

Muito baixo

11.210

13,0

Baixo

28.398

32,8

Médio

30.741

35,5

Alto

13.616

15,7

Muito alto

2.588

3,0

Total

86.553

100%

Tabela 8. Resultados gerais obtidos para V% (dados de 499 municípios).
Número de amostras

93.331

Mediana

57

Média

55

Classes

Número

Frequência (%)

Muito baixo

4.313

4,6

Baixo

29.273

31,4

Médio

41.783

44,8

Alto

17.163

18,4

Muito alto

799

0,9

Total

93.331

100%
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de V% nas amostras de solo. Nesse sentido, calculou-se também a
correlação entre esses dois parâmetros nas 50.197 amostras, chegando-se a um coeficiente de correlação de 0,84, com equação linear
V% = 24,04*pH CaCl2 - 69,38. Esses dados estão disponíveis no
site do IPNI para consulta.
As Figuras 3 a 8 ilustram alguns mapas obtidos no estudo.
Neles é possível observar a distribuição das classes de teores de
nutrientes por município do estado de São Paulo, para diferentes
parâmetros, e também a mediana.

Tabela 12. Lista dos dez municípios do estado de São Paulo por ordem de
maior valor de mediana de fósforo.

Tabela 9. Resultados gerais obtidos para Ca, Mg e S-SO42-.
Classe de teor
Baixo

Ca

Mg

Análises Média Mediana Máxima Mínima

São Miguel Arcanjo

115

127,0

71,0

400

2

Paranapanema

213

80,2

59,7

400

2

São Carlos

179

65,9

54,6

370

6

Casa Branca

134

71,7

52,0

302

1

São Joaquim da Barra

59

71,5

50,0

350

14

S-SO42-

Taquarivaí

85

62,2

46,9

204

3

Aguaí

82

45,6

45,6

174

5

35,2

Arandu

64

47,7

43,1

133

3

Frequência (%)
2,0

Município

16,1

Médio

5,0

40,0

46,2

Angatuba

209

58,2

43,0

312

4

Alto

93,0

43,9

18,5

Apiaí

62

45,6

42,0

140

5

Tabela 10. Resultados gerais obtidos para B, Cu, Fe, Mn, Zn.
Classe de teor

B

Cu

Fe

Mn

Zn

Frequência (%)

Município

Baixo

37,0

1,8

1,1

7,6

24,2

Médio

54,0

27,9

9,2

30,1

26,4

Alto

9,0

70,3

89,7

62,4

49,4

Tabela 11. Resultados gerais obtidos para MO e CTC.
Classe de teor

Tabela 13. Lista dos dez municípios do estado de São Paulo por ordem de
menor valor de mediana de fósforo.

MO

CTC
Frequência (%)

Análises Média Mediana Máxima Mínima

Pirajuí

74

7,8

2,0

76

2

Quatá

66

6,1

3,0

40

1

Marabá Paulista

59

7,8

4,0

40

1

Presidente Venceslau

81

6,4

4,0

24

1

Capão Bonito

582

10,3

4,2

251

3

Jacareí

296

5,6

4,7

45

3

Dois Córregos

214

16,4

5,0

377

1

Fernão

93

18,9

5,0

93

1

Muito baixo

6,0

0,0

Baixo

71,0

25,0

Médio

21,0

58,0

Alto

1,0

15,0

Ipaussu

70

7,2

5,0

58

4

Muito alto

0,0

1,0

Ipeúna

97

6,8

5,0

55

1

Figura 3. Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de pH (CaCl2) muito baixo, baixo e médio, por município do
estado de São Paulo.
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Figura 4. Mapeamento da mediana da acidez do solo por município do estado de São Paulo.

Figura 5. Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de teores de fósforo alto e muito alto por município do estado
de São Paulo.

Figura 6. Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a fósforo por município do estado de São Paulo.
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Figura 7. Mapeamento da frequência de distribuição das amostras de solo nas classes de teores de potássio muito baixo, baixo e médio, por município
do estado de São Paulo.

Figura 8. Mapeamento da mediana das amostras de solo quanto a potássio por município do estado de São Paulo.

É importante salientar que os municípios que não estão
coloridos não foram considerados no estudo, pois não apresentaram o número mínimo de amostras necessárias para a análise
(50 amostras).
De forma geral, observa-se que os solos da região Oeste do
estado tendem a apresentar menor fertilidade.
Como comentado no início deste artigo, entende-se que
o valor deste estudo é particular, e de interesse de cada grupo ou
de cada região do estado. Assim, os autores disponibilizam os
resultados para serem interpretados de acordo com os objetivos
específicos de cada grupo, e se colocam à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas que possam surgir.
A lista completa dos resultados e dos mapas desse estudo pode
ser encontrada no site do International Plant Nutrition Institute – IPNI
Brasil ( http://brasil.ipni.net/article/LFS-SP). O IPNI Brasil tem a inten8

ção de repetir esse estudo a cada cinco anos, e o próximo está previsto
para o ano de 2020. A continuidade do levantamento ao longo do tempo
permitirá a realização de outros tipos de comparações e interpretações.
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Introdução

C

om base na análise apresentada pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
a demanda global de alimentos está aumentando
como resultado do crescimento populacional e das mudanças nas
dietas. De acordo com Alexandratos e Bruinsma (2012) e Tilman et
al. (2011), as previsões são de que a taxa de acréscimo na demanda
global de produtos agrícolas (incluindo alimentos, rações, fibras e
biocombustíveis) seja de 1,1% ao ano no período entre 2005/2007
e 2050. Apesar da diferença na taxa de demanda alimentar neste
período ser inferior à verificada nas quatro décadas anteriores, em
torno de 2,2%, as quantidades absolutas de alimentos necessárias
para alimentar o mundo em 2050 aumentarão substancialmente.
Se as trajetórias atuais de crescimento populacional, de
mudanças na dieta e de gerenciamento de resíduos alimentares
permanecerem inalteradas, a demanda global de alimentos, consequentemente a produção agrícola, precisará aumentar em 60%
em relação a 2005 para atender à demanda de alimentos em 2050,
sendo necessários acréscimos na produção atual na ordem de
940 milhões de toneladas de cereais, 196 milhões de toneladas de
carne e 133 milhões de toneladas de óleo vegetal (Alexandratos; Bruinsma, 2012).
Neste cenário, espera-se que o Brasil dobre sua produção
agrícola, o que, mais do que uma responsabilidade, pode ser uma
grande oportunidade para o agronegócio brasileiro, uma vez que
o país detém recursos naturais e potencial de desenvolvimento
tecnológico para a implementação de sistemas sustentáveis de produção agropecuária suficientes para o atendimento desta demanda,
destacando-se que nos últimos 20 anos a produção e a produtividade
agrícola cresceram mais do que a média mundial.
Frente a grande oportunidade/demanda por ampliação na
produção agropecuária nacional, os produtores rurais e técnicos
enfrentam diariamente o desafio de obter maiores produtividades
por unidade de área, principalmente em condições de exploração

já antropizadas tanto pela atividade agrícola quanto pela exploração pecuária, esta última em grande parte efetuada em grandes
áreas de forma extrativista. No contexto atual, a impossibilidade
de dissociação entre aumento da produtividade e otimização dos
recursos naturais disponíveis é pauta de assuntos governamentais
e de necessidade mundial e, neste sentido, são também preponderantes as preocupações com os aspectos sociais e ambientais do
processo produtivo.
Assim, os sistemas de produção atuais devem se embasar na
intensificação sustentável, na utilização dos recursos disponíveis,
compreendendo o uso de ativos naturais, sociais e capital humano
combinados com o uso das melhores tecnologias e insumos disponíveis (melhores genótipos; práticas de manejo e agroquímicos
mais ecológicos) que minimizem ou eliminem danos ambientais.
Neste sentido, a intensificação sustentável no uso do solo, fundamental para melhoria dos índices de produtividades agropecuários e atendimento à demanda mundial por alimentos, fibras
e bioenergia, passa pela construção e manutenção da fertilidade
dos solos agricultáveis, principalmente nas áreas com solos de
baixa fertilidade natural.

Integração Lavoura-Pecuária no processo
de construção da fertilidade do solo
A integração lavoura-pecuária (ILP) é conceituada como
uma estratégia de produção sustentável, que integra atividades agrícolas e pecuárias, realizadas na mesma área, em cultivo consorciado,
em sucessão ou rotacionado, buscando efeitos sinérgicos entre
os componentes do agroecossistema, contemplando a adequação
ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica, otimizando aumentos da produtividade com a conservação de recursos
naturais (Balbino; BARCELLOS; STONE, 2011).
Segundo Balbino, Barcellos e Stone (2011), a ILP é uma
estratégia capaz de conciliar ecoeficiência com desenvolvimento
socioeconômico, acarretando diversos benefícios potenciais ao

Abreviações: FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations; GEE = Gases de Efeito Estufa; ILP = Integração Lavoura-Pecuária;
MOS = Matéria Orgânica no Solo; SPC = Sistema Plantio Convencional; SPD = Sistema Plantio Direto; SSMateus = Sistema São Mateus;
URTP = Unidade de Referência Tecnológica e de Pesquisa.
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produtor rural e ao meio ambiente, dos quais se destacam: i) redução da pressão para desmatamento de novas áreas; ii) melhoria das
condições físicas, químicas e biológicas do solo; iii) aumento da
ciclagem e da eficiência na utilização dos nutrientes; iv) redução
dos custos de produção e otimização na utilização de máquinas,
equipamentos, insumos e mão de obra no decorrer do ano; v) diversificação e estabilização da renda na propriedade rural; vi) viabilização
da recuperação de pastagens degradadas; vii) diminuição no uso
de agroquímicos para controle de insetos-praga, doenças e plantas
daninhas; viii) redução dos riscos de erosão e melhoria da recarga e
da qualidade da água; ix) mitigação da emissão de gases de efeito
estufa (GEE), resultante da maior capacidade de sequestro de
carbono; x) menor emissão de metano animal por quilograma de
produto produzido; xi) promoção da biodiversidade e favorecimento
de novos nichos, habitats para os agentes polinizadores das culturas
e inimigos naturais de insetos-praga e doenças.
Dentre todos esses possíveis benefícios, cabe destacar a
enorme versatilidade de utilização da ILP no tocante à construção
da fertilidade do solo (contemplando os aspectos químicos, físicos
e biológicos), aumentando a ciclagem e a eficiência na utilização
dos nutrientes. Neste sentido, de acordo com Kappes e Zancanaro
(2014), os solos de fertilidade construída são aqueles que no início
de seu cultivo apresentavam limitações ao desenvolvimento das
lavouras, mas, devidamente manejados ao longo do tempo, passaram a exibir condições químicas, físicas e biológicas adequadas
para as culturas expressarem seu potencial produtivo.
Assim, solos de fertilidade construída, em um sentido mais
amplo, seriam ambientes condicionados para alto potencial produtivo, apresentando elevado grau de tamponamento e resiliência
(Resende et al., 2016a). Tais solos, nestas situações, apresentam
elevados teores de matéria orgânica, alta capacidade de retenção de
água e ausência de impedimentos físicos e biológicos para o bom
estabelecimento inicial das culturas, bons conteúdos de água em
profundidade e teores de nutrientes adequados às exigências das culturas que compõem o sistema produtivo (Bortolon et al., 2016).
Frente ao desafio de ampliação da produção de alimentos
e fibra via aumentos na produtividade, a estratégia ILP tem se
mostrado extremamente viável, do ponto de vista agronômico,
econômico e ambiental, nesse processo de construção da fertilidade do solo e intensificação sustentável dos sistemas de produção
convencionais.

Características e estratificação de
empreendimentos rurais para implementação
da INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA
O Brasil é um país continental no qual os sistemas de
produção existentes, como, por exemplo, o cultivo de milho ou
a pecuária leiteira, apresentam uma enorme heterogeneidade em
relação a aspectos edafoclimáticos, nível educacional e econômico
do produtor, tamanho das propriedades, escala de produção e nível
tecnológico empregado na produção. Assim, em um mesmo ramo
de atividade, é possível encontrar sistemas de produção vegetal
ou animal altamente especializados e tecnificados, como também
sistemas de produção primitivos, quase extrativistas.
Entretanto, a ILP é uma estratégia que, guardadas as características regionais, é aplicável em todas as regiões do Brasil e por
diferentes estratos de produtores rurais, não apresentando limitações
quanto ao tamanho da propriedade ou ao nível tecnológico do produtor rural. Da mesma forma, são poucas as limitações de máquinas
e equipamentos para implementação de sistemas integrados de
10

produção, visto existir uma gama enorme de equipamentos para
qualquer perfil de produtor rural.
Esta ampla possibilidade de aplicação da ILP se deve ao
fato de que as alternativas de culturas (lavouras ou forrageiras)
para compor um sistema de integração lavoura-pecuária são várias,
e as escolhas e ajustes necessários vão depender basicamente de
fatores tais como a adaptação às condições ambientais (clima, solo,
manejo), características da propriedade (tradição de cultivo, nível
tecnológico, assistência técnica, infraestrutura e logística) e aspectos
mercadológicos (disponibilidade de insumos e mercado consumidor
para a produção). Cabe ressaltar que, neste momento de definições
e planejamento, a assistência técnica normalmente se destaca como
um fator preponderante para o sucesso do empreendimento.
Apesar de toda a heterogeneidade dos empreendimentos
agropecuários no Brasil, como forma de facilitar a compreensão
e tornar mais efetiva a implementação da estratégia ILP, Vilela et
al. (2011) classificam tais empreendimentos em três categorias:
• Propriedades rurais especializadas em pecuária embasada em pastagens. Normalmente com bovinocultura (leite e/ou
corte) e, em menor frequência, exploradas com ovinocultura. Nestas
propriedades, a introdução de lavouras anuais tem por objetivo
principal a recuperação e/ou manutenção da produtividade das
pastagens, entretanto, estas lavouras podem também aumentar a
oferta de alimentos na propriedade, seja pela produção de silagem,
seja pela produção de grãos;
• Propriedades rurais especializadas na produção de grãos
e/ou fibras. Estas propriedades apresentam grande potencial para
utilização de gramíneas forrageiras com o objetivo de melhorar os
aspectos da fertilidade do solo (química, física e biológica), produção
de palhada para o Sistema Plantio Direto (SPD), prática cultural de
manejo fitossanitário e que, em períodos específicos, como na entressafra, podem utilizar a forragem produzida para a produção animal;
• Propriedades rurais onde coexistam, de forma bem
estruturada, a produção de grãos/fibras e a pecuária. Estas
propriedades adotam de forma sistemática a rotação de pasto e
lavoura, intensificando o uso da terra, potencializando e explorando
a sinergia entre estes sistemas.

a) Integração lavoura-pecuária na construção
da fertilidade do solo em áreas de pastagens
degradadas
A incorporação de áreas de pastagens degradadas ao processo produtivo é uma realidade na qual a ILP pode exercer um
papel fundamental no processo de construção da fertilidade do solo.
Nesse sentido, serão necessários, na grande maioria das vezes, todos
aqueles cuidados relativos à melhoria do ambiente químico do solo,
tais como calagem e fertilizações corretivas.
Apesar de existirem recomendações técnicas e equipamentos para a recuperação/renovação direta das áreas de pastagens, a
grande maioria dos pecuaristas não tem assumido os riscos financeiros da realização de investimentos na fertilização de pastagens,
provavelmente em função da imprevisibilidade de preços, a médio
e longo prazo, da produção pecuária, associada ao longo prazo para
o retorno econômico destes investimentos.
Assim, a recuperação/renovação indireta da pastagem, com
a utilização de uma cultura anual, de ciclo curto, onde os recursos
investidos na correção e adubação possam ser, total ou parcialmente
recuperados em 6-7 meses pela comercialização da produção desta
cultura anual, tem sido a porta de entrada de pecuaristas na ILP.
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 161 – MARÇO/2018

As culturas de milho, feijão, arroz, sorgo, soja, girassol e
milheto têm sido empregadas com sucesso em rotação, consorciação
e/ou sucessão com forrageiras tropicais perenes em áreas visando
a recuperação ou renovação das pastagens (Salton et al., 2013;
Gontijo Neto et al., 2018).
Sistemas indiretos de recuperação/renovação de pastagens
com base na consorciação de espécies vegetais são utilizados por
produtores rurais da região do cerrado desde o início da década de
1980, com destaque para o Sistema Barreirão (Oliveira et al.,
1996). Com ele foi possível recuperar ou reformar imensas áreas
com pastagens degradadas, especialmente no Brasil Central. Ainda
hoje ele é usado com essa finalidade, servindo como preparação
inicial para implantação de sistemas integrados de produção.
Posteriormente, para áreas onde se poderia utilizar o Sistema
Plantio Direto, foi desenvolvido o Sistema Santa Fé (Kluth
couski et al., 2000), que fundamenta-se na semeadura consorciada de culturas de grãos, especialmente milho, sorgo e milheto,
com as principais espécies de forrageiras tropicais, principalmente
as dos gêneros Urochloa (Syn. Brachiaria) e Megathyrsus (Syn.
Panicum), no SPD, em áreas de lavoura ou pastagens, com solo
parcial ou devidamente corrigido em termos de fertilidade. Neste
sistema, a cultura anual apresenta grande performance de desenvolvimento inicial e exerce, com isso, alta competição sobre as
forrageiras, evitando, assim, redução significativa na produtividade
de grãos. Os principais objetivos do Sistema Santa Fé são a produção
de grãos e/ou forragem para a entressafra e palhada em quantidade
e qualidade para o SPD.
De maneira geral, as culturas de milho ou sorgo (forrageiro,
granífero ou pastejo) e milheto têm se destacado em consorciações
com capins em virtude do rápido crescimento inicial e porte alto, o
que facilita a competição com os outros componentes e, no caso da
colheita de grãos, a colheita mecanizada. Assim, estas culturas são
particularmente interessantes para a formação de sistemas consorciados
com forrageiras tropicas perenes (capins) devido à simplicidade de
condução e amplitude de utilização diante de diversidades climáticas,
sendo o seu sistema de produção bem difundido entre os produtores.
A cultura do milho apresenta alta competitividade no consórcio com capins, visto que o porte alto das plantas de milho exerce,
depois de estabelecidas, grande pressão de supressão sobre as demais
espécies que crescem no mesmo local. Somando-se a isso, há a disponibilidade de herbicidas graminicidas pós-emergentes seletivos
ao milho, além da cultura apresentar adequada altura de inserção
da espiga, permitindo que a colheita mecanizada seja realizada sem
maiores problemas. Já o sorgo e o milheto podem ser excelentes
opções para a produção de grãos e forragem em todas as situações
em que o déficit hídrico e as condições de baixa fertilidade dos solos
oferecem maiores riscos para outras culturas, notadamente o milho.
Neste sentido, os sistemas de consorciações de culturas anuais
com forrageiras tropicais perenes tem se apresentado bastante viáveis do ponto de vista agronômico e, principalmente, econômico. A
lavoura anual, além da produção de grãos ou forragem (por exemplo,
silagem para o período de seca), gera renda no curto prazo, que
contribui para a amortização dos custos de formação e/ou recuperação de pastagens degradadas. Assim, os custos necessários para
a correção da fertilidade do solo aos níveis exigidos pelas culturas
anuais podem ser total ou parcialmente recuperados em uma única
safra e, uma vez corrigido o solo, as pastagens em sucessão irão se
beneficiar dos nutrientes residuais na área.
Com o intuito de validação e divulgação da estratégia ILP
e de alternativas culturais viáveis, do ponto de vista técnico e ecoINFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 161 – MARÇO/2018

nômico, para a recuperação/renovação de pastagens e a produção
de forragem para entressafra, em uma pequena propriedade rural
especializada na produção de leite, Gontijo Neto et al. (2018) avaliaram os consórcios de milho com U. brizantha cv. Marandu e de
milheto com Megathirsus maximum cv. Zuri em preparo convencional do solo, e o consórcio de sorgo forrageiro com U. brizantha
cv. marandu em SPD. O trabalho foi realizado na safra 2016/2017
na Fazenda São Pedro, município de Unaí, MG.
Os resultados verificados nas três áreas onde foram implantados os consórcios indicam que, para os consórcios com milho e sorgo,
os custos decorrentes do preparo do solo, aquisição e distribuição
de corretivos e fertilizantes e sementes do capim, necessários para a
recuperação da pastagem, não apenas foram totalmente cobertos pela
receita auferida com a possível venda da silagem produzida na safra
(Tabela 1), como verificou-se um lucro de R$ 1.798,67 e R$ 322,88
por hectare para as áreas com milho e sorgo, respectivamente. No
caso da utilização do milheto, em função da menor produtividade
de forragem e de seu menor valor comercial, os custos da renovação
da pastagem não foram totalmente cobertos, entretanto, o custo final
de R$ 110,87 por hectare é bastante inferior quando comparado ao
custo de renovação direta da pastagem. Cabe ressaltar que, além
da correção e adubação de 15,4 ha de pastagens, foram produzidas
549,3 t de silagem para a entressafra.
No caso do cultivo da soja em sistemas integrados, visando
a recuperação/renovação de pastagens, esta tem sido utilizada preponderantemente em rotação de culturas, principalmente com áreas
de pastagens, sendo uma excelente opção como cultura de entrada
em áreas de pastagens a serem recuperadas ou renovadas. Assim,
faz-se as correções da fertilidade do solo e semeio da soja na safra
e a formação da pastagem na safra seguinte, uma vez que não se
tem obtido sucesso na consorciação de soja e capins em semeadura
simultânea, visto que o intenso crescimento da forrageira ao final
do ciclo da soja inviabiliza a colheita dos grãos.
A utilização da soja em áreas de pastagens degradadas foi
refinada tecnicamente e validada em propriedade rural, gerando a
consolidação de um conjunto de práticas e recomendações denominado Sistema São Mateus (Salton et al., 2013). O Sistema São
Mateus (SSMateus) é um modelo de ILP que combina a pecuária
intensiva com o cultivo da soja, indicado inicialmente para a região
do Bolsão Sul-Mato-Grossense, porém passível de utilização com
sucesso em regiões que apresentam solos com baixa capacidade de
armazenamento de água das chuvas (solos arenosos) e distribuição
irregular das chuvas ao longo do ano, associados à ocorrência
de veranicos no período chuvoso. O SSMateus tem como base a
antecipação da correção química e física do solo, via recuperação
ou renovação da pastagem, com o subsequente cultivo de soja
em Plantio Direto para amortizar os custos desta recuperação/
renovação da pastagem (Figura 1). Tal sistema de produção
proporciona a diversificação das atividades, diluindo os riscos
de frustrações e ampliando a rentabilidade e a margem de lucro
da propriedade rural.
Salton et al. (2013) apresentaram resultados indicando
melhorias nos atributos físicos e biológicos do solo, decorrentes
da implementação do SSMateus, além da esperada melhoria na
fertilidade química do solo. Estas alterações benéficas no ambiente
produtivo resultaram em maiores produtividades vegetal e,
consequentemente, animal. No caso da soja, é marcante o efeito do
SSMateus, possibilitando obter rendimentos satisfatórios mesmo
em anos com ocorrência de veranicos, como nas safras 2009/2010
e 2011/2012, nas quais não houve produção de soja nos sistemas
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Tabela 1. Aspectos agronômicos e análise econômica de alternativas de recuperação/renovação de pastagens e produção de silagem para entressafra na
safra 2016/2017. Fazenda São Pedro, Unaí, MG.
INSUMOS E SERVIÇOS
A) CORRETIVOS
Calcário dolomítico (preço na propriedade)
Distribuição do calcário
Gesso agrícola (preço na propriedade)
Distribuição do gesso
Mão de obra auxiliar
SUB-TOTAL (1)
B) INSUMOS
Milho 2B339PW/Sorgo SS318/Milheto ADR500
U. brizantha cv. Marandu, VC 78%, 15 kg
M. maximum cv. Zuri, VC 34%, 15 kg
Enraizador Rootmax
Inseticida, tratamento de sementes: CRUISER
Fertilizantes de plantio: 06-40-10 FTE
Fertilizante de cobertura: Ureia
Herbicida de dessecação: Glifosato
Herbicida Primatop (milho); Atrazina (sorgo/milheto)
Inseticida: Lannate (sorgo), Shelter (milheto)
Grafite
SUB-TOTAL (2)
C) SERVIÇOS

Milho + Braquiarão

Sorgo + Braquiarão

Unidade

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

t
htr
t
htr
d/h

1,5
1,8
1,5
1,8
1,0

112,50
180,00
330,00
180,00
60,00

1,5
1,8
1,5
1,8
1,0

112,50
180,00
330,00
180,00
60,00

1,5
1,8
1,5
1,8
1

112,50
180,00
330,00
180,00
60,00

-

-

862,50

-

862,50

-

862,50

Unidade

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

sc
kg/sc

1,2
8,0

456,00
144,00

0,4
9,8

65,40
176,40

0,4

25,24

0,36

131,09

l
l
kg
kg
kg
l
l
kg

0,1
0,1
222
194

7,40
41,10
395,16
312,34

0
322,18
206,08

49,03

0,1

2,40

3,90
164,40
462,80
305,90
51,98
59,20
24,00
0,24

0
181
128

3,7

0,5
0,4
260
190
2,3
4
1
0,1

3,6
0,06
0,1

53,28
2,10
2,40

-

-

1.407,43

-

1.314,22

-

742,37

Unidade

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

0,87
1,1
0,81

104,40
132,00
97,20

Aração
Gradagem pesada
Gradagem niveladora
Aplicação de herbicida - Dessecação
Tratamento de sementes
Adubação e plantio
Adubação de cobertura
Aplicação de herbicida - Pré ou Pós-emergente

htr
htr
htr
htr
d/h
htr
htr
htr

Aplicação de inseticida

htr

SUB-TOTAL (3)

Milheto +Zuri

1,33
0,64

159,60
76,80

0,3
1,5
0,5
0,6

18,00
180,00
60,00
72,00

0,63
0,5
1,34
0,5
0,6

75,60
30,00
160,80
60,00

1,27
0,5

152,40
60,00

0

0,6

72,00

0,5

60,00

-

-

566,40

-

470,40

-

666,00

D) COLHEITA E ENSILAGEM

Unidade

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

Qtd.

Total (R$)

Corte e picagem (JF-90 e NF 25 A)
Transporte para o silo
Compactação com trator
Descarga + distribuição no silo
Lona plástica

htr
htr
htr
d/h
m2

4,0
4,0
2,0
0,5
20

480,00
360,00
120,00
40,00
380,00

4,0
3,0
2,0
0,5
20

480,00
270,00
120,00
40,00
380,00

1,0
1,5
1,5
0,5
15

340,00
135,00
40,00
40,00
285,00

-

-

1.360,00

-

1.290,00

-

790,00

R$

-

4.216,33

-

3.037,12

-

3.060,87

SUB-TOTAL (4)
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)
PRODUTIVIDADE

t ha-1

40,1

35,5

29,5

CUSTO/TONELADA

R$/t

105,15

110,90

103,76

ha

5,4

6,3

3,7

t

216,54

223,65

109,15

ÁREA SEMEADA
PRODUÇÃO DE SILAGEM TOTAL
RECEITA - Venda de silagem
RECEITA – CUSTO

R$/t
R$/ha

150,00/t

6.015,00
1.798,67

120,00/t

4.260,00
322,88

100,00/t

2.950,00
-110,87

Fonte: Adaptada de Gontijo Neto et al. (2018, no prelo).
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Figura 1. E
 squema simplificado das principais etapas para implantação do Sistema São Mateus, partindo de uma pastagem degradada e concluindo
com o estabelecimento de um sistema integrado de produção.
Fonte: Adaptada de Salton et al. (2013) por L.Vilela.

tradicionais de lavoura, tanto em SPC como no SPD (Tabela 2).
Ressalte-se que para os sistemas SPC e SPD também foram adotados
os mesmos procedimentos iniciais de correção química do solo utilizados no SSMateus, diferenciando-se apenas pelo preparo do solo no
SPC e pela presença da pastagem em rotação com a soja (SSMateus).
Tabela 2. Produtividade de soja no sistema plantio convencional (SPC), no
sistema plantio direto (SPD) e na área sob Sistema São Mateus
(SSMateus). Selvíria, MS.
Safra

Soja SSMateus

Soja em SPD

Soja em SPC

- - - - - - - - - - - - - - - kg ha - - - - - - - - - - - - - - -1

2008/2009

1.080ns

2009/2010

3.060

2010/2011

3.973 a*

900

900

nd

nd

3.027 b

3.286 b

2011/2012

2.075

nd

nd

2012/2013

3.960

2.650

nd

ns = não significativo; nd = não determinado, colheita mecânica não realizada devido à baixa produtividade.
* Letras iguais indicam semelhança entre as médias por Tukey 5%.
Fonte: Salton et al. (2013).

Quanto ao desempenho da atividade pecuária, os ganhos
resultantes da utilização do SSMateus são muito expressivos,
podendo triplicar os valores obtidos na área da pastagem referência
(Tabela 3). Estes resultados se devem à maior qualidade e quantidade de forragem ofertada, resultando em maior capacidade de
suporte de animais nas áreas com pastagens sob SSMateus.
Em algumas regiões, onde o período chuvoso prolonga-se
um pouco mais no outono, tem sido utilizada a sobressemeadura
de capins ou milheto quando a soja se encontra no estádio fenológico R5 a R7 (BORGHI et al., 2017). Esta prática tem propiciado
a produção de forragem no início do período seco e a produção
de palha para o SPD na safra seguinte. Nesta linha, em reportagem elaborada por Villela (2017), foi apresentado o Sistema
São Francisco, que consiste na sobressemeadura da forrageira
de porte alto da espécie Megathirsum maximum, geralmente o
cultivar Mombaça, sobre lavoura de soja em final de ciclo. Em
propriedades rurais no estado de Goiás, áreas onde foi realizada
a sobressemeadura do capim mombaça na soja apresentaram
4,5 t ha-1 de forragem em meados de maio. Considerando uma taxa
de utilização de 50% desta forragem, os animais terão disponíveis
2,25 t ha -1 de pasto, que seriam suficientes para alimentar
2,5 UA ha-1.

Tabela 3. Produtividade da pecuária em área de pastagem de 1º ano após a soja (Sistema São Mateus - SSMateus), em área de 2º ano após a soja
(SSMateus) e em área de pastagem em degradação (Pastagem de referência), em avaliações realizadas de 2010 a 2012. Selvíria, MS.
Período avaliado

Sistema

Ganho médio diário
(g animal-1 dia-1)

Produtividade
(@ eq. carcaça ha-1)

Novembro/2010 a Maio/2011

Pastagem SSMateus 1º ano após a soja

500

19,0

Pastagem SSMateus 2º ano após a soja

420

16,0

Pastagem referência

553

5,0

Pastagem SSMateus 1º ano após a soja

782

22,8

Pastagem SSMateus 2º ano após a soja

689

15,5

Pastagem referência

642

7,9

Novembro/2011 a Junho/2011

Fonte: Salton et al. (2013).
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(b) Melhorias na qualidade do solo em sistemas de
produção de grãos via introdução de forrageiras
tropicais perenes
Na última década, trabalhos desenvolvidos em diferentes
regiões brasileiras demonstraram os resultados positivos da ILP,
especialmente com o cultivo consorciado ou em sucessão de culturas
produtoras de grãos e forrageiras tropicais perenes.
A introdução da forrageira no sistema de produção de
grãos objetiva, no primeiro momento, o fornecimento de forragem na época de maior escassez de alimento. Face ao correto
manejo da pastagem neste período, ajustando a taxa de lotação
em função da produção de massa seca e também ajustando a
altura de entrada e saída da pastagem em função da espécie
forrageira, outros benefícios aparecem imediatamente, tais como
a melhoria no ambiente produtivo das culturas anuais devido
ao aporte de matéria orgânica no solo, ciclagem de nutrientes,
palhada para o SPD, melhoria nos atributos físicos e biológicos do solo. Entretanto, a presença da pastagem de excelente
qualidade, em uma época do ano na qual a disponibilidade de
forragem é normalmente baixa, abre a possibilidade de exploração da atividade pecuária neste período de entressafra. Assim,
esta pastagem ocasional pode ser utilizada para cria, recria ou
terminação de bovinos, bem como para produção de feno. A

intensificação do uso dos fatores de produção merece destaque,
pois é possível manter a área produzindo o ano todo, como, por
exemplo: soja na primeira safra de verão, milho consorciado com
uma gramínea forrageira em segunda safra e, depois da colheita,
alimentação animal na estação da seca.
Assim, os benefícios da introdução das forrageiras tropicais
perenes em sistemas de produção de grãos podem ser comprovados
no ensaio de longa duração apresentado por Melotto et al. (2017).
Nesse ensaio, executado na área experimental da Fundação MS,
foram avaliadas as sucessões de culturas de soja e milho safrinha
com e sem consórcio com U. brizantha cv. Marandu e os efeitos de
fontes de N em cobertura no milho safrinha (Tabela 4).
Após sete anos de cultivo de safra e safrinha, não se verificou
efeito das fontes de N aplicadas em cobertura, entretanto, observou-se
que nos primeiros anos houve uma tendência de menores produtividades para o milho consorciado com capins, quando comparado
ao solteiro (Figura 2A), porém, ao longo dos anos, essa tendência
foi se invertendo (safrinhas 2011 e 2012).Os autores ressaltam
que as produtividades de soja foram sistematicamente maiores no
sistema em que havia o consórcio na safrinha (Figura 2B), sugerindo uma possível melhoria nas condições do solo com a presença
da braquiária no sistema, indicando maior eficiência no uso da
água e destacando as maiores diferenças observadas em anos que
apresentaram maiores déficits hídricos ( 2007/2008 e 2008/2009).

Tabela 4. Tratamentos do experimento de longa duração implantado em Latossolo Vermelho distroférrico da Estação Experimental da Fundação MS,
em Maracaju, MS.
MILHO SAFRINHA
T

Adubação Plantio - Milho
kg ha

-1

SOJA

Fator A (N em cobertura)

Fator B

Adubo

Fonte

Dose ha

-1

Adubação Plantio - Soja

Brachiaria

kg ha-1

Adubo

1

300 a 350

12-15-15

-

-

Sem

350 a 400

00-20-20

2

300 a 350

12-15-15

-

-

Com

350 a 400

00-20-20

3

300 a 350

12-15-15

Ureia

89

Sem

350 a 400

00-20-20

4

300 a 350

12-15-15

Ureia

89

Com

350 a 400

00-20-20

5

300 a 350

12-15-15

Ureia + Sulfato de amônio

44 + 95

Sem

350 a 400

00-20-20

6

300 a 350

12-15-15

Ureia + Sulfato de amônio

44 + 95

Com

350 a 400

00-20-20

7

300 a 350

12-15-15

Sulfato de amônio

190

Sem

350 a 400

00-20-20

8

300 a 350

12-15-15

Sulfato de amônio

190

Com

350 a 400

00-20-20

Fonte: Melotto et al. (2017).
B

A

Figura 2. Produtividade de milho consorciado com Urochloa brizantha cv. Marandu e solteiro em segunda safra (A) e produtividade de soja em sucessão
ao milho consorciado com Urochloa brizantha cv. Marandu e solteiro na safra seguinte (B). Área Experimental da Fundação MS, Maracaju, MS.
Fonte: Adaptada de Melotto et al. (2017).
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Após os sete anos de cultivo, observou-se que o sistema
com consórcio acumulou 15% mais matéria orgânica na
camada de 0 a 0,20 m de profundidade do que o sistema
sem consórcio, e que essa diferença significou um sequestro
de carbono por esse sistema da ordem de 1,6 t de eq. CO2
por hectare por ano.
Crusciol et al. (2009), ao estudarem os benefícios
das gramíneas perenes na ILP, demonstraram que, ao
longo dos anos de cultivo, surgem as modificações positivas nos atributos químicos e físicos do solo. Além disso,
a dupla aptidão que as espécies forrageiras assumem no
cultivo consorciado permite não só produzir forragem
de qualidade e quantidade durante o período de outonoprimavera como também fornecer cobertura morta para
a sustentabilidade do sistema SPD.
Esta modalidade de cultivo possibilitou a
inclusão de novas espécies forrageiras adaptadas ao
Figura 3. V
 alores médios de produtividade de soja semeada sobre diferentes coberturas vegetais provenientes do cultivo consorciado de forrageiras estabelecicultivo consorciado, assim como a possibilidade de
das em sobressemeadura na safra anterior. Safras 2013/2014 e 2014/2015
ampliação de sistemas de cultivo consorciados com
Fonte:
Andrade
et al. (2017).
outras culturas, em especial a soja. Como a principal
cultura produtora de grãos do agronegócio brasileiro,
com ampla adaptabilidade às diferentes regiões produtoras e faciEsses resultados de superioridade produtividade da soja
lidade de comercialização, a soja ganhou novas áreas de cultivo, sobre palhada de forrageiras podem ser melhor compreendidos
principalmente sob pastagens degradadas do Bioma Cerrado. Com se analisados em relação a todo o sistema produtivo ao longo dos
a janela de semeadura para o cultivo de milho mais restrita face à anos de adoção do sistema ILP. Andrade (2015), ao avaliar a prooferta ambiental do final de período de verão, o consórcio da soja dutividade das forrageiras após a colheita da soja, verificou que,
com espécies forrageiras por meio de sobressemeadura ganhou no ano agrícola 2013/2014, utilizando as pastagens por apenas
relevância em regiões tradicionais de pecuária (BORGHI et al., 120 dias (fevereiro a junho), o ganho de peso proveniente das
2017).
pastagens estabelecidas durante o cultivo da soja pode chegar a
-1
-1
A partir de uma área de pastagem degradada estabelecida 44 @ ha ano utilizando o Mombaça como forragem. Com a
em solo com 69% de areia e 21% de argila no Estado do Tocantins, Ruziziensis (principal espécie de braquiária cultivada em consórcio)
-1
-1
Andrade et al. (2017) avaliaram o cultivo de soja em consórcio há possibilidade de ganhos de até 39 @ ha ano (Tabela 4). Entre
durante três anos agrícolas. No estudo, os autores observaram que os meses de junho a novembro de 2014, antes da dessecação, não
a produtividade da soja foi superior quando semeada sobre palhada houve pastejo, pois o crescimento das forrageiras foi inferior à altura
de Megathirsus maximum cv. Mombaça (Figura 3), produzindo, de manejo recomendada para as espécies. Antes da dessecação para
nesse período, 16 sacas de soja a mais que no sistema de cultivo a safra 2014/2015, no mês de novembro, as espécies forrageiras
tradicional da região (milheto à lanço após colheita da soja). se beneficiaram do período chuvoso, aumentando a produtividade
Resultados semelhantes estão sendo obtidos em outras regiões de matéria seca.
do Brasil, porém, face ao problema de manejo para dessecação
No mesmo ano agrícola, Borghi et al. (2015) avaliaram a
e operação de semeadura com espécies do gênero Megathirsus, velocidade de decomposição das forrageiras aos 15, 30, 45, 60,
os produtores optam por cultivares do gênero Urochloa que, no 75 e 90 dias após o manejo com herbicida. Observaram que
caso deste estudo, também mostraram resultados estatisticamente há uma relação direta entre produtividade de matéria seca e
semelhantes aos do cultivo da soja sobre Mombaça.
velocidade de decomposição. O Mombaça, que no momento da
Tabela 4. Produtividade total de matéria seca das forragens sobressemeadas na soja, número de pastejos e produtividade animal no período de fevereiro
a junho de 2014, produtividade de forragem antes da dessecação (novembro de 2014) e produtividade de grãos de soja na safra 2014/15.
Sistemas de
cultivo
Massai

Produtividade de
forragem (fev-jun)

Quantidade de
pastejos

Ganho de
peso*

Produtividade de
forragem (jun-nov)

Produtividade soja
no ano seguinte

Incremento de
produtividade

kg ha-1

nº

@ ha-1 ano-1

kg ha-1

kg ha-1

%

1.905 a

2

38

3.661 bc

3.556 a

+ 17

Mombaça

2.172 a

2

44

7.571 a

4.157 a

+ 36

Marandu

2.157 a

2

40

3.549 bc

3.529 a

+ 16

Ruziziensis

2.113 a

2

39

4.659 b

3.091 a

+ 1,5

Milheto

1.646 a

2

30

1.939 c

2924 a

-4

Soja exclusiva

3.044 a

Cálculo realizado de acordo com a metodologia proposta em Crusciol et al. (2012).
Fonte: Adaptada de Andrade (2015).
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dessecação apresentava 7.571 kg ha-1 de matéria seca, reduziu em
46% a cobertura do solo nos 15 primeiros dias após a dessecação.
Porém, em razão da alta relação C/N, 90 dias após a dessecação
(correspondendo ao florescimento da soja), 14% da matéria seca
ainda permanecia no solo, correspondendo a 1.856 kg ha-1. Este
valor é semelhante à produtividade do milheto no momento da
dessecação. Assim, na soja semeada na sequência, a produtividade de grãos foi superior em 18 sacas em relação ao cultivo
de soja sem a presença de cobertura morta proporcionada pelas
forrageiras. Somente no sistema de cultivo de soja sobre palhada
de milheto houve decréscimo na produtividade de grãos em relação
ao cultivo exclusivo de soja.
Os efeitos benéficos das forragens não ocorrem somente
em decorrência da presença de cobertura vegetal sobre o solo. As
espécies forrageiras, por apresentarem sistema radicular profundo
e volumoso, trazem benefícios além da absorção de água e nutrientes em profundidade. Balbinot Junior et al. (2017), ao avaliarem a
contribuição das raízes ou da parte aérea na produtividade da soja
semeada sobre gramíneas do gênero Urochloa, concluíram que as
raízes correspondem mais significativamente à produtividade de
soja em comparação à contribuição somente da parte aérea (Figura
4). De acordo com Bortolon et al. (2016), estes benefícios são
mais pronunciados em anos de restrições pluviométricas durante
o desenvolvimento das culturas produtoras de grãos.

para produção animal. Segundo Vilela et al. (2011), o alto aproveitamento dos fatores de produção e da oferta ambiental caracteriza
os sistemas em integração como sistemas mais intensivos, uma vez
que se proporciona a ocupação biológica e econômica das áreas de
produção por mais tempo, quando comparados a sistemas de monocultivo. Assim, o cultivo solteiro de soja ou de milho na estação
chuvosa, em situação de sequeiro, propicia a ocupação da área por
4 a 6 meses, ou seja, aproximadamente 40% a 50% do ano. Dessa
forma, deixa-se de gerar renda nessas áreas nos demais 50% do ano
e, geralmente, ocorre diminuição da qualidade do solo, pois nessas
condições reduz-se o aporte de biomassa e a atividade biológica
do solo. Nas mesmas condições, com a adoção da ILP, com a
implantação do sistema de sucessão com o cultivo de soja precoce
na primeira safra sucedido por milho consorciado com braquiária
na segunda safra (ou safrinha) e, por fim, pelo pastejo da área na
entressafra seca no sistema “boi safrinha”, é possível ampliar a
ocupação da área por mais de 90% do tempo (VILELA et el., 2011).
Existem, ainda, benefícios da introdução das forrageiras tropicais perenes em sistemas de produção de grãos e fibras,
que podem ser considerados indiretos. Entre eles, destacam-se a
redução na incidência de fungos de origem do solo e também na
incidência de plantas daninhas. Borghi et al. (2008) demonstraram
que o consórcio de milho com U. brizantha cv. Marandu diminuiu
a densidade de plantas daninhas, proporcionando índice de controle
de 95% quando a forrageira é estabelecida na linha e na
entrelinha da cultura granífera.

(c) Sistemas estruturados de Integração LavouraPecuária como estratégia sustentável de produção,
melhoria do solo e ciclagem de nutrientes
Além de considerar todos as interações e benefícios
desta integração de atividades discutidas anteriormente, a
maximização do potencial sinérgico entre os componentes
do sistema passa impreterivelmente pela rotação de culturas,
ou seja, a rotação entre lavoura e pastagens deve acontecer
em todas as glebas da propriedade aptas para cultivos anuais
durante um período de pelo menos uma safra.
Assim, no planejamento e implantação de um sistema de produção integrado deve-se enfrentar o desafio e
buscar alternativas para a realização da rotação de culturas,
Figura 4. Produtividade de soja afetada pela presença ou ausência de palha e raízes
atentando-se para os aspectos de diversidade e complemende Urochloa ruziziensis e U. brizantha ‘BRS Piatã’.
taridade entre culturas e a frequência de rotação.
Fonte: Balbinot Junior et al. (2017).
Neste sentido, visando demonstrar a viabilidade de
Quanto ao aspecto da ciclagem de nutrientes em siste- sistemas agropecuários sustentáveis, foi implantada em 2005 uma
mas onde ocorre a introdução da forrageira em consórcio com Unidade de Referência Tecnológica e de Pesquisa (URTP) de ILP
a cultura anual, Santos et al. (2014), em trabalho desenvolvido em Sete Lagoas, MG, com vistas à produção integrada e sustentada
em Correntina, BA, avaliaram a liberação de nutrientes oriun- de grãos e silagem e à recria e terminação de bovinos (ALVAdos da degradação da palhada em uma área implantada com RENGA et al., 2015). A URTP com o sistema ILP implantado repremilho consorciado com U. ruziziensis na safra anterior. Os senta de forma fidedigna uma propriedade rural da região (Figura
autores observaram a liberação de 26,5 kg ha-1 de nitrogênio, 5). São 24 hectares de área total, sendo 2 hectares com benfeitorias
7,3 kg ha-1 de fósforo e 42,3 kg ha-1 de potássio aos 110 dias após e 22 hectares divididos em quatro glebas de 5,5 hectares onde, a
a dessecação do capim. Estes valores correspondem à aplicação de cada ano, são rotacionadas as culturas para produção de grãos (soja
aproximadamente 59 kg ha-1, 93 kg ha-1 e 85 kg ha-1 de ureia, super- e milho) ou silagem (milho e sorgo) consociados com capins das
fosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente, podendo espécies U. brizantha e M. maximum cv. Mombaça para pastejo.
repercutir em uma oportunidade de redução de custos na aquisição
No modelo implantado, a cada ano, na primavera/verão,
de fertilizantes na safra seguinte.
são cultivadas lavouras em três glebas e a quarta gleba permaA utilização de forrageiras tropicais perenes em sistemas nece com pastagem de Mombaça. As culturas são implantadas
especializados de produção de grãos, além dos benefícios na de acordo com as premissas do sistema plantio direto, semeadas
melhoria do ambiente produtivo, pode também elevar a rentabi- sobre a cobertura vegetal (palha) do ano anterior. O esquema
lidade da propriedade via exploração temporária das forrageiras de rotação das lavouras e pastagens nas glebas segue a seguinte
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um alimento proteico de excelente qualidade para o
balanceamento da dieta na propriedade e, principalmente, pelos benefícios da inserção de uma leguminosa na sequência de rotação com as gramíneas.
Além da diversificação de produtos para
comercialização, cabe ressaltar as elevadas produtividades apresentadas pela pecuária no sistema
ILP em consequência da maior resiliência das pastagens aos períodos com déficit hídrico e pelas altas
produtividades das forrageiras utilizadas em solos
com elevados níveis de fertilidade. A estratégia
ILP, quando bem aplicada, induz à intensificação na
utilização de tecnologias, como manejo rotacionado
das pastagens, utilização de suplementação concentrada a pasto, confinamento em épocas estratégicas
e animais com potencial genético superior que,
juntamente com a grande oferta de alimentos de
Figura 5. Vista aérea da Unidade de Referência Tecnológica e de Pesquisa (URTP)
melhor qualidade (forragem e grãos), propiciam
em ILP da Embrapa Milho e Sorgo com destaque para as quatro glebas de
índices de produtividade muito superiores aos dos
5,5 hectares. Sete Lagoas, MG.
sistemas tradicionais da região.
Além da estabilidade na produção de grãos, forragem e
ordem: soja/milho + Urochloa – sorgo forrageiro + Megathyrsus
– pastagem de Megathyrsus, sendo atualmente utilizados os carne, mesmo com a ocorrência de déficit hídrico em períodos
críticos para as culturas anuais, foram observadas melhorias signi
cultivares de forrageiras Piatã e Mombaça.
Os animais, bovinos machos de raças especializadas recém- ficativas na qualidade do solo, mais especificamente nos teores de
desmamados (6 a 7 @), entram no sistema em maio/junho, e durante MOS. Na Figura 7 encontram-se os resultados médios de MOS dos
o período da seca (entre maio e agosto) pastejam as quatro glebas, quatro piquetes, com análises realizadas 1 ano após a implantação
recebendo apenas suplementação mineral ou proteinada. No período dos sistemas (2005) e após 10 anos agrícolas (safra 2015/2016).
das águas (entre setembro e abril) os animais permanecem apenas em Pelos resultados é possível constatar os efeitos benéficos da rotação
uma das glebas (pastagem de Mombaça), que é subdividida por meio de cultivos no incremento da MOS. O maior incremento ocorreu seis
de cerca elétrica em cinco piquetes, e manejada de forma rotacionada anos após a implantação dos sistemas, demonstrando que, mesmo
com sete dias de ocupação e 28 dias de descanso. Após o período de estabelecido em SPD com boa quantidade de palha proveniente do
recria, com a chegada do novo lote de bezerros, os animais seguem resíduo de pastejo, o teor de MOS se elevou 1,15 vezes. Embora o
incremento seja crescente, não ocorre em curtos períodos de tempo,
para o confinamento para terminação e abate.
como é possível observar nas análises em 2012 e 2015, e os solos das
As glebas onde serão cultivadas as lavouras são vedadas em
áreas podem estar atingindo o teto dinâmico de acúmulo de MOS.
setembro, dessecadas em outubro e novo plantio é feito no início
O aumento no teor de MOS reflete diretamente no acúmulo
de novembro/dezembro. Depois da colheita das lavouras, as glebas
de
carbono
proporcionado pelo sistema ILP. Na área de estudo,
voltam a ser ocupadas pelos animais. Assim, adota-se o sistema de
constatou-se
que, após 10 anos de cultivos rotacionados, o teor
utilização das áreas com 25% de pastagem e 75% de lavoura no
de
carbono
no
solo, na profundidade de 0-10 cm, já se encontrava
verão e 100% da área destinada ao pastejo no período de outonosemelhante
ao
teor de carbono do solo sob Cerrado (Figura 8).
inverno (Figura 6).
Em função das elevadas produtividades de carne em pastejo
e em confinamento (Tabela 5) e do maior valor agregado em sua
comercialização, a produção de carne obtida na URTP implantada
com a ILP foi analisada de forma mais detalhada nos anos agrícolas de 2013/2014 e 2014/2015. Assim, de acordo com Costa et
al. (2017), que avaliaram o desempenho animal no ano agrícola
2013/2014, os animais, com diferentes grupos genéticos (½ Angus x
½ Nelore e ½ Charolês x ¼ Nelore x ¼ Angus), iniciaram o pastejo
em junho de 2013, com peso vivo médio de 154,6 kg, saíram da
recria e entraram no confinamento com peso médio em torno de
359,9 kg. Neste período, receberam suplementação proteicoFigura 6. Esquema de utilização das glebas com lavouras e pastagens
durante o ano agrícola.
energética a pasto na base de 0,08% PV. No confinamento foram
fornecidas dietas balanceadas aos animais, visando ganhos
Os resultados agronômicos e pecuários verificados na URTP médios diários próximos a 1,3 kg dia-1, compostas de silagem de
nas safras 2005/2006 a 2016/2017 encontram-se dispostos na milho ou sorgo e grãos de milho e soja produzidos no sistema
Tabela 5. Pode-se verificar que, com exceção do cultivo de soja ILP. No confinamento de 2014 foram avaliadas as dietas com
em algumas safras, as lavouras apresentaram boas produtividades alto teor de concentrado (66% concentrado + 34% silagem de
médias de grãos e forragem, mesmo com a ocorrência de veranicos milho) e com alta concentração de grãos (85% de grãos de milho
no mês de janeiro, período crítico para a produção de grãos na região. + 15% de pelletes). Os lotes de animais foram abatidos com
Deve-se ter em mente que, mesmo com a baixa produtividade da soja 22 meses de idade, peso final médio de 547,9 kg e rendimento de
em alguns anos, a sua presença é desejável em função de se produzir carcaça médio acima de 55%.
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Tabela 5. Produtividades de grãos, silagem e animal da Unidade de Referência Tecnológica e de Pesquisa (URTP) em Integração Lavoura-Pecuária da
Embrapa Milho e Sorgo, no período 2005/2006 e 2016/2017. Sete Lagoas, MG.
Tipo de exploração
Ano agrícola

Soja

Milho
silagem

Milho
grão

Sorgo
silagem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - t ha-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ocorrência de
veranico

Carne
pastagem

Carne
confinamento

@ ha-1

@c

36,7b

N. A.

S = Severo

2005/2006

1,80

N.A.a

0,00

31,0

2006/2007

2,43

N.A.

6,40

53,0

37,5

N. A.

A = Ausente

2007/2008

1,98

N.A.

8,17

41,4

N. A.

N. A.

L = Leve

2008/2009

2,80

N.A.

8,07

40,3

45,2

N. A.

L

2009/2010

2,20

N.A.

8,72

36,6

33,2

N. A.

L

2010/2011

2,37

N.A.

6,09

37,7

N. A.

N. A.

M = Moderado

2011/2012

2,90

N.A.

7,15

20,1

N. A.

N. A.

S

2012/2013

0,85

53,0

7,28

52,2

N. A.

N. A.

2 (Nov = L e Jan = S)

2013/2014

N.A.

32,0

6,67

32,0

61,9

219,9

2 (Nov = L e Jan = SS)

2014/2015

2,24

39,0

5,14

43,2

52,4

332,2

S

2015/2016

1,24

45,9

9,01

50,0

48,2

300,6

2 (Nov = M e Jan = SS)

2016/2017

3,81

49,8

7,67

25,4e

55,7

342,6

S

d

N. A. = não avaliado; b @ ha-1 considerando a área de 5,5 ha do piquete de pastagem no verão - apenas suplementação mineral; c @ totais produz
das no confinamento; d a partir deste ano os animais receberam suplementação proteica a pasto de 0,08% PV; e estande de sorgo inferior a 50% do
recomendado.
a

Figura 7. Evolução do teor de matéria orgânica do solo em piquetes rotacionados sob sistema ILP.
Fonte: Ramon Costa Alvarenga (dados não publicados).

0 a 10 cm

Figura 8. Incremento no teor de carbono no solo após 10 anos agrícolas de
área estabelecida em ILP, com rotação entre culturas produtoras
de grãos no verão e pastagem no inverno.
Fonte: Ramon Costa Alvarenga (dados não publicados).
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Andrade (2017) avaliou o desempenho animal em confinamento do lote de novilhos que entraram no sistema ILP na safra
2014/2015. O período experimental foi de junho a novembro de
2015, com duração de 150 dias. Foram utilizados 47 novilhos
contemporâneos, não castrados, com idade média inicial de
16 meses e peso inicial médio de 332,86 kg, de cinco grupos genéticos (Tabela 6). Os animais receberam diariamente uma dieta composta, com base na matéria seca, por 35% de silagem de milho, 54%
de grãos de milho, 5,2% de grãos de soja e 5,8% de núcleo proteico
para confinamento, correspondendo a uma dieta com 13,75% de
proteína bruta e 70,91% de NDT. Os animais apresentaram ganhos
médios diários de 1,67 kg ha-1 e um consumo de matéria seca de
9,84 kg dia-1, indicando elevado potencial produtivo dos animais.
Com base nos dados de confinamento apresentados por
Andrade (2017), pode-se realizar o balanço de nutrientes (N, P e
K) consumidos e exportados pelos animais durante o período de
confinamento e estimar o potencial de ciclagem de nutrientes que
um sistema ILP equilibrado pode alcançar. Assim, considerando
os teores médios destes nutrientes nos componentes da dieta, o
consumo da dieta pelos animais no período considerado e as concentrações destes nutrientes no corpo dos animais abatidos, calculou-se
o potencial de ciclagem dos nutrientes (Tabela 7).
Verifica-se que a verticalização da produção ocasionada
pela integração da produção animal à produção vegetal, além da
diversificação da produção, agregação de valor e dos benefícios
edáficos, possibilita o aumento na eficiência de uso de nutrientes e
a ciclagem de nutrientes na propriedade, conforme exemplificado.
Com base na simulação a seguir pode-se inferir que o confinamento de 47 animais por um período de 150 dias, utilizando 94,2%
da matéria seca da dieta com ingredientes produzidos na propriedade,
permitiu uma redução potencial de exportação de 853 (78,6%),
112,5 (59,2%) e 380,3 (95,2%) kg de N, P e K, respectivamente,
caso estes ingredientes (silagem e grãos) fossem comercializados.
Obviamente, estes cálculos não consideram as perdas por volatização e lixiviação, bem como os custos de distribuição dos dejetos
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Tabela 6. Características de desempenho, de carcaça e econômicas de novilhos de diferentes grupos genéticos terminados em confinamento.
Grupo genético1

Variável

Média

CV2

325,64 bc

332,86

10,87

569,65 a

520,05 ab

538,52

10,11

1,85 a

1,86 a

1,69 ab

1,67

13,30

55,80

55,38

54,99

55,46

2,33

10,31
2,21 ab

9,96
2,15 b

9,85
2,44 ab

9,84
2,39

9,58
13,79

NEL

TN

AN

CAN

TAN

PVI (kg)

294,13 cd

290,40 d

363,71 a

356,00 ab

PVF (kg)

502,44 b

484,30 b

576,17 a

GMD (kg)

1,39b c

1,29 c

RC (%)

55,63

55,53

CMS (kg/dia)
CMS (% PV)

9,12
2,43 ab

9,96
2,71 a

 EL = Nelore; TN = ½ Tabapuã x ½ Nelore; AN = ½ Angus x ½ Nelore; CAN = ½ Charolês x ¼ Angus x ¼ Nelore; TAN = ½ Tabapuã x ¼ Angus x
N
¼ Nelore; PVI = peso vivo inicial; PVF = peso vivo final; GMD = ganho médio diário de peso vivo; RC = rendimento de carcaça; CMS = consumo
de matéria seca em kg/dia e em % do peso vivo.
2
CV = coeficiente de variação (%).
3
Médias seguidas por letras distintas nas linhas são diferentes (P < 0,05) pelo teste de Tukey.
Fonte: Andrade (2017).
1

Tabela 7. Estimativa do teor de nutrientes consumidos e fixados ao corpo animal e potencial de reciclagem dos nutrientes de bovinos confinados. Sete Lagoas, MG.
N

P

K

Teores médios (g kg )

Composição da dieta

-1 a

Silagem de milho

11,5

1,15

6,23

Grãos de milho

15,8

3,8

4,80

Grãos de soja

59,2

5,5

18,80

Nutrientes consumidos (kg)
Consumo total da dieta (kg)

69.372

b

Consumo silagem de milho (35%)

24.280,2

279,2

27,9

152,0

Consumo grãos de milho (54%)
Consumo grãos de soja (5,2%)

37.460,9

591,9

142,4

179,8

3.607,3

213,6

19,8

67,8

Total (a)

1.084,7

190,1

399,6

Conteúdos médios (kg)
Composição corporal: 500 kg PV

12

4

1

Composição corporal PI = 332,86 kg

7,99

2,66

0,67

Composição corporal PF = 538,52 kg

12,92

4,31

1,08

Δ PF – PId
Exportação por 47 animaise

4,93
231,7

1,65
77,6

0,41
19,30

c

Total (b)

Nutrientes reciclados (kg)
Potencial de ciclagem (a) – (b)

853,0

112,5

380,3

(78,6%)

(59,2%)

(95,2%)

Silagem de milho – Resende et al. (2016b); Grãos de milho e soja – compilado
por Cunha et al. (2014); b Consumo total = 9,84 kg animal-1 dia-1 x 47 animais x 150
dias; c Humphreys (1991); d Cálculo do conteúdo fixado pelo animal no período do
confinamento baseado no peso inicial (PI) e no peso final (PF); e Calculado com base
no que foi fixado por animal durante o confinamento x 47 animais.
a

nas áreas de produção. Entretanto, permitem vislumbrar o elevado
potencial de ciclagem de nutrientes que pode ser obtido com a ILP.
Com a adoção da ILP pode-se constatar uma evolução
dos fluxos de entrada e saída e da ciclagem de nutrientes nos
sistemas de produção. Assim, no caso de propriedades especializadas na produção de grãos, normalmente ocorrem grandes fluxos
de entrada (corretivos e fertilizantes) e saída (venda de grãos) de
nutrientes (Figura 9a). Já em propriedades exclusivamente pecuárias, geralmente são observados fluxos pequenos de entrada e
saída de nutrientes, principalmente em função do baixo uso de
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fertilizantes e da venda exclusiva de animais e/ou leite
(Figura 9b). Já as propriedades com implantação parcial
da ILP apresentam entradas e saídas de nutrientes intermediárias, com presença de ciclagem de nutrientes entre
os componentes lavoura e pecuária, mas ainda necessitam
de aportes de nutrientes para a construção da fertilidade
química dos solos e início do processo de ciclagem de
nutrientes. Há produção de alimentos para os animais e
retorno dos dejetos para as áreas de cultivo, porém, com
saídas de nutrientes ainda significativas em função da
comercialização de excedentes de grãos e/ou forragem
(Figura 9c). Em outro extremo estão as fazendas com ILP
estabilizado (Figura 9d), nas quais busca-se otimizar as
produções agrícola e animal, e que apresentam pequenas
entradas e saídas de nutrientes em função da ampliação da
ciclagem destes entre os componentes lavoura e pecuária,
com a maior parte das receitas advindas da produção animal. Cabe ressaltar que, neste caso, a expressão “pequenas entradas e saídas” é relativa, pois, via de regra, com
esta integração de atividades, os índices de produtividade
tendem a se elevar significativamente, podendo ocorrer
que, em números absolutos, estas entradas e saídas
de nutrientes sejam maiores do que as observadas em
sistemas pouco produtivos, especialmente em sistemas
extensivos de produção pecuária. Da mesma forma, o
dimensionamento das atividades agrícolas e pecuárias
em uma propriedade deve se basear, além da otimização
entre produção e demanda de alimentos interna, na busca
da maior rentabilidade com a comercialização dos itens
produzidos.

Desafios para A expansão da
INTEGRAÇão lavoura-pecuária

Embora a ILP promova diversos benefícios e tenha grande
potencial de utilização em propriedades rurais, ainda são verificados entraves para a sua plena adoção. Neste sentido, Bungenstab
(2012) considera que um dos principais entraves para a adoção diz
respeito à dificuldade do produtor em definir qual sistema adotar.
Essa fase passa pela seleção dos componentes vegetais e animais,
pela dificuldade de se realizar um planejamento sistemático e detalhado para as circunstâncias específicas de cada estabelecimento e
as possibilidades logísticas do produtor e de sua equipe.
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Figura 9. Fluxos de nutrientes (entradas, saídas e ciclagem) em sistemas de produção: a) Propriedades com atividades agrícolas exclusivas; b) propriedade com atividades pecuárias exclusivas; c) Propriedades com ILP e com baixa interação entre as atividades; d) Propriedades com ILP
e com atividades otimizadas quanto ao uso de nutrientes e agregação de valor.

Noce (2017), em trabalho realizado na região central de Minas
Gerais, buscou identificar, qualificar e quantificar os principais fatores que influenciam na tomada de decisão para a adoção do sistema
ILP/ILPF, bem como a de outras tecnologias agropecuárias geradas
pela pesquisa. Os estudos permitiram verificar que, com relação aos
agricultores, algumas características individuais têm maior potencial
para influenciar positiva ou negativamente no processo decisório
de adoção de uma nova tecnologia. De forma geral, os resultados
indicam o perfil básico daqueles agricultores mais propensos a
adotar a tecnologia: têm níveis mais elevados de escolaridade, estão
em situação relativamente mais confortável sob o ponto de vista
econômico-financeiro, mostram-se motivados com sua atividade
produtiva, sentem-se atendidos de forma satisfatória pelo serviço
de assistência técnica e extensão rural, buscam participar e declaram
gostar de atividades de transferência de tecnologia.
Mesmo com as políticas públicas já implantadas para estímulo
à adoção de práticas agropecuárias mais sustentáveis, com destaque
para o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano
ABC), que contempla linhas de crédito para investimento e custeios
em projetos ILP/ILPF, novas políticas públicas que contemplem
benefícios fiscais e o pagamento de serviços ambientais a produtores que utilizem tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente são
também fundamentais para acelerar a adoção da ILP por produtores.

Considerações Finais
A coexistência dos sistemas de produção de grãos e pecuária,
bem estruturados, será um dos fatores que contribuirão de forma
determinante para aliar o aumento na produtividade de alimentos, a
renda ao agropecuarista e a sustentabilidade ambiental, especialmente
em pequenas e médias propriedades, onde existem limitações para a
obtenção dos benefícios advindos da escala de produção.
Sistemas de produção mais eficientes na utilização de recursos naturais, financeiros, insumos e mão de obra, além de ambien20

talmente mais adequados, serão fundamentais para o atendimento,
atual e futuro, das demandas mundiais por alimentos. Neste sentido,
a estratégia ILP pode ser determinante para o atendimento desta
demanda, uma vez que os estudos e a utilização da ILP por produtores rurais têm demonstrado sua efetividade na sustentabilidade
dos sistemas de produção agropecuários, com destaque para os
incrementos na produtividade e melhoria na qualidade dos solos.
Pesquisas para estimar os coeficientes técnicos e avaliar a
eficiência no uso e ciclagem de nutrientes devem ser estimuladas,
bem como as novas alternativas de espécies vegetais, a viabilidade
socioeconômica e as interações e sinergia entre os componentes de
sistemas de produção integrados.
O manejo adequado de dejetos animais, resíduos e subprodutos agrícolas deve ser considerado como oportunidade de
ganhos econômicos (geração de receitas e ou redução de custos) e
de eficiência produtiva em sistemas de produção modernos.
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DIVULGANDO A PESQUISA
Produtividade do algodoeiro adensado em
segunda safra em resposta à
adubação nitrogenada e potássica
Ana Luiza Dias Coelho Borin1, Alexandre Cunha de Barcellos Ferreira1, Valdinei Sofiatti2, Maria da Conceição Santana Carvalho3,
Michelle Christine Gomes Moraes4. Revista Ceres, Viçosa, v. 64, n. 6, 2017.

O

nitrogênio e o potássio são os nutrientes mais
requeridos pelo algodoeiro. O algodão, cultivado
em segunda safra, após a colheita da soja, tem sido
uma opção dentro dos sistemas de produção do cerrado brasileiro.
Este trabalho objetivou avaliar o efeito das adubações nitrogenada e potássica sobre o estado nutricional, os componentes de
produção e a produtividade do algodoeiro cultivado em sistema
adensado, semeado em segunda safra. O experimento foi conduzido após a colheita da soja, em delineamento de blocos ao acaso
com quatro repetições. Os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 4 x 4. O fator A foram quatro doses de nitrogênio
(0, 50, 100 e 200 kg ha-1) e o fator B foram quatro doses de K2O
(0, 40, 80 e 160 kg ha-1), aplicadas em cobertura.
Conclusões:
• Os teores foliares de nitrogênio e de magnésio aumentaram linearmente com as doses de N, enquanto os teores de enxofre
e ferro diminuíram (efeito quadrático).
• As doses de K2O resultaram em efeitos positivo e negativo sobre os teores de K e de Mg, respectivamente.
• A adubação nitrogenada promove resposta em produtividade de fibra maior do que a adubação potássica, e a taxa de incremento de produtividade de fibra por quilo de nitrogênio é o dobro
da taxa de incremento por quilo de K2O (Figuras 1 e 2).

• O algodoeiro cultivado em sistema adensado, na segunda
safra, responde positivamente em produtividade de fibra com o
aumento das adubações de cobertura nitrogenada e potássica até
as doses de 148 kg ha-1 e 107 kg ha-1, respectivamente.
• Os teores de nutrientes das folhas de algodão cultivado
em segunda safra são inferiores aos teores considerados suficientes para o algodão cultivado em safra normal.

Figura 2. Produtividade de fibra de algodão em função de doses de potássio.

Figura 1. Produtividade de algodão em caroço (A) e de fibra (B) em função de doses de nitrogênio.

Embrapa Algodão, Núcleo Cerrado, Santo Antônio de Goiás, GO; email: ana.borin@embrapa.br; alexandre-cunha.ferreira@embrapa.br
Embrapa Algodão, Campina Grande, PB; email: valdinei.soffiati@embrapa.br
3
Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO; email: maria.carvalho@embrapa.br
4
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Goiânia, GO; email: michelle_cgdm@hotmail.com
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EM DESTAQUE
IPNI NO FERTILIZER LATIN AMERICA 2018
Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, ministrou uma
palestra e coordenou uma sessão durante o evento Fertilizer Latin
America 2018, realizado em São Paulo, SP. A apresentação centrou-se
nos aspectos da produção de fertilizantes, especificamente naqueles
relacionados à utilização agronômica, com o objetivo de melhorar a
eficiência do uso de fontes de fósforo. Dr. Prochnow, a pedido dos
organizadores, moderou uma sessão técnica durante o evento para
discutir os aspectos técnicos do uso de fertilizantes na região.

IPNI NO DIA DE CAMPO DA FUNDAÇÃO MT
O IPNI Brasil esteve presente em mais um dia de campo
realizado pela Fundação MT, na Estação Experimental Cachoeira,
em Itiquira, MT, e compartilhou com os participantes os resultados
mais recentes do projeto de pesquisa que investiga os fatores que
determinam a elevada produtividade de soja e milho safrinha. Mais
informações sobre este e projeto e vários outros sobre a cultura da
soja podem ser encontrados no site do IPNI, no endereço: http://
www.ipni.net/ipniweb/portal/soybean.nsf/.

IPNI NO CURSO SOBRE INTENSIFICAÇÃO
DO USO DAS PASTAGENS
Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, ministrou aulas sobre interpretação da análise de solo e manejo de
nutrientes 4C para a produção de gramíneas forrageiras a estudantes
do Programa Avançado de Gestão de Resultados na Pecuária, no
10o módulo – Intensificação do Uso das Pastagens, realizado em
Rondonópolis, Mato Grosso. Cerca de 80 alunos participaram das
aulas. “Este treinamento é uma atividade importante, que visa ensinar o uso correto dos fertilizantes e suas características, especialmente a profissionais envolvidos com a produção pecuária”, disse
Dr. Francisco. O curso é uma iniciativa da Gesta’Up – Universidade
do Lucro, que oferece aulas sobre produção pecuária a profissionais
do Mato Grosso.

Dr. Francisco durante sua aula em Rondonópolis, MT.

ARTIGOS DO IPNI DESTACAM A AGRICULTURA BRASILEIRA
Dr. Francisco apresentando os resultados do projeto.

IPNI NA CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara Setorial de Insumos Agrícolas se reúne periodi
camente na Secretaria da Agricultura para discutir assuntos
relacionados a insumos agropecuários. Na reunião do dia 16 de
março último foram convidados a palestrar Dr. Luís I. Prochnow e
Dr. Heitor Cantarella. Dr. Prochnow abordou o tema “Fertilizantes
e Segurança Alimentar”, salientando a importância fundamental
dos nutrientes na produção de alimentos e ressaltanto alguns dos
mitos que existem sobre o assunto. Após a apresentação, houve uma
interessante discussão envolvendo os dois palestrantes.
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A IFA, International Fertilizer Association, convidou Dr. Luís
Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, para escrever um artigo resumido
sobre o estado da agricultura brasileira e do mercado de fertilizantes,
com foco no futuro. No artigo também são abordados os principais
desafios enfrentados pelo Brasil e o potencial de crescimento do agronegócio no país. Dr. Prochnow comenta que a agricultura brasileira
não pode ser bem-sucedida sem o uso adequado de fertilizantes e
sem a adoção do manejo de nutrientes 4C.
Em outro artigo, publicado no Better Crops, Dr. Eros
Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, analisa, junto a outros
pesquisadores, o manejo da fertilidade do solo sob pastagem,
destacando seu impacto no rendimento, na qualidade e na rentabilidade do sistema. A maior parte dos solos sob pastagem no Brasil
é inerentemente pobre em nutrientes, e o manejo da acidez e da
fertilidade do solo tem o potencial de elevar o desempenho animal
e a eficiência da produção de carne bovina.
23

PAINEL AGRONÔMICO
PELÍCULA de micronutrientes para
revestimento de fertilizantes NPK
Pesquisadores da Embrapa Instrumentação (SP), que lidera
a Rede AgroNano, desenvolveram uma tecnologia pioneira no
País – o fertilizante completo. Trata-se de uma película formada
por micronutrientes que recobre de forma homogênea os grânulos
dos macronutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Segundo o
pesquisador Dr. Cauê Ribeiro, “o objetivo era produzir uma capa
de alta aderência na superfície do fertilizante, que não se desprendesse quando fosse aplicada”. O resultado foi um produto altamente
concentrado em micronutrientes que pode ser aplicado diretamente
em fertilizantes NPK, sem a necessidade de aditivos.
A coordenadora da pesquisa, Dra. Elaine Cristina Paris,
aponta outras vantagens para a tecnologia. A formulação pode
reduzir o número de aplicações de fertilizantes, impactando diretamente nos custos da produção agrícola, além de ter o potencial
de fornecer as condições ideais de nutrição para as plantas. “A
formulação pode aumentar a produtividade, uma vez que o fornecimento de macro e micronutrientes de modo simultâneo permite às
plantas produzirem próximo ao seu potencial genético”, acrescenta.
(Notícias EMBRAPA)

Pastagem ganha proteína com inoculação
De acordo com a Embrapa Soja, a inoculação do capimbraquiária com estirpes selecionadas da bactéria Azospirillum
brasilense promove o incremento na produção de biomassa e no
conteúdo de proteína. “Com a inoculação, as forrageiras poderão
dispor de 25% a mais de proteína, o que irá melhorar a qualidade
nutricional da alimentação dos animais”, relatam os pesquisadores
da Embrapa Mariangela Hungria e Marco Antonio Nogueira.
Segundo os especialistas, o Azospirillum brasilense é classificado como “bactéria promotora do crescimento de plantas”, e o
principal efeito desse microrganismo é a produção de fitormônios:
“Com o maior crescimento das raízes, a capacidade da forrageira
para explorar o solo em busca de nutrientes e água é ampliada e
permite, inclusive, maior aproveitamento do fertilizante aplicado”.
Além de ganhos qualitativos, a inoculação de braquiária com
Azospirillum também traz benefícios ambientais, ao favorecer o
sequestro de carbono da atmosfera pela maior produção de biomassa
de forragem, estimado em aproximadamente 100 kg de carbono por
hectare por ano. O carbono absorvido pela planta é convertido em
biomassa, portanto, para gerar mais biomassa, a planta retira mais
carbono da atmosfera. (Agrolink)

IPNI SCHOLAR AWARD 2018
PRÊMIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
Prêmios individuais de US$ 2,000 (dois mil dólares) serão concedidos pelo IPNI a estudantes de Pós-Graduação
em ciências relevantes relacionadas à nutrição de plantas e ao manejo de nutrientes.
São elegíveis ao prêmio os alunos que cursam Mestrado ou Doutorado em Universidades localizadas nos países contemplados com o Programa IPNI e cujas pesquisas
visam o uso eficiente de fertilizantes e a manutenção da qualidade ambiental, de modo
a garantir a segurança alimentar e nutricional mundial. As áreas incluídas são: agronomia, horticultura, ecologia, fertilidade do solo, química do solo, fisiologia da produção,
ciência ambiental e outras.

Prazo para inscrição: 25 de Abril de 2018 (até às 15:00 h)
Os candidatos brasileiros premiados em 2017 e respectivas pesquisas foram:
• Gerson Laerson Drescher, Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa
Maria, RS. Tese de Doutorado: Distribuição de nitrogênio no perfil do solo e camada de
amostragem para calibração do método DVD para a cultura do arroz irrigado.
• Nicolás Ignacio Stahringer, Universidade Federal de Viçosa – UFV, Viçosa, MG. Tese de Doutorado: Parametrização de modelos de produtividade e de balanço nutricional para Pinus e Eucalyptus em Corrientes - Argentina.
• Danilo Silva Almeida, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – FCA/UNESP, Botucatu, SP. Tese
de Doutorado: Disponibilidade de fósforo no solo em rotação de soja com braquiária ruziziensis.
• Hugo González-Villalba, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, Piracicaba, SP. Tese de
Doutorado: Eficiência agronômica da adubação nitrogenada exclusiva na semeadura de milho com ureia revestida
com enxofre e polímeros.
Mais informações sobre o prêmio encontram-se no site do IPNI: http://www.ipni.net/awards
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EVENTO DO IPNI

Local: Cuiabá, MT
Data: 9 e 10 de MAIO de 2018
Informações: International Plant Nutrition Institute - IPNI Brasil
Contato: Jéssica Silva Machado
Telefone/fax: (19) 3433-3254 ou (19) 3422-9812
Email: jmachado@ipni.net

PROGRAMA
9 DE MAIO/2018 (QUARTA-FEIRA)

09:10-09:30

Painel 1: O CONTEXTO ATUAL DA PECUÁRIA E
PERSPECTIVA FUTURA

09:30-10:00

Coffee break

10:00-11:00

Manejo de adubação de pastagens para alta
produtividade. Dr. Moacyr Corsi, ESALQ/USP

11:00-12:00

Discussão

12:00-13:30

Almoço

13:30-14:00 Entrega de material e inscrições
14:00-14:10 Abertura
14:10-14:50 Cenários e tendências da pecuária brasileira para
2018. Dr. Sérgio de Zen, CEPEA/ESALQ/USP
14:50-15:30 Para onde vamos: qual o futuro da pecuária no
Brasil? Francisco Vila, Consultor Internacional

Painel 3: INTENSIFICANDO A PRODUÇÃO
13:30-14:00

Como a organização da fazenda interfere na
produtividade do rebanho. Dr. Welton Cabral,
Novapec/Agroceres/Novanis

14:00-14:45

Estratégias de suplementação na recria para uma
engorda lucrativa. Dr. Flávio Augusto Portela
Santos, ESALQ/USP

14:45-15:25

Comprar mais uma fazenda ou intensificar a
produção? Eng. Agr. Elder Bruno, MaxxAgro
Agronegócios/JetBov

15:25-15:45

Momento patrocinador

15:45-16:15

Coffee break

16:15-16:55

Integração Lavoura-Pecuária (ILP): estratégia
para recuperação de pastagens degradadas.
M.Sc. Dirceu Luiz Broch, MS Integração

16:55-17:55

Discussão

17:55-18:00

Encerramento

15:30-15:50 Momento patrocinador
15:50-16:20 Coffee break
16:20-17:05 Produzir boi a pasto dá dinheiro: qual o potencial
deste negócio? Dr. Adilson de Paula Almeida Aguiar,
FAZU/Consupec
17:05-18:00 Discussão
10 DE MAIO/2018 (QUINTA-FEIRA)
Painel 2: BOAS PRÁTICAS NO USO DE FERTILIZANTES EM
PASTAGENS
07:45-08:00 Manejo 4C na adubação de pastagens. Dr. Eros
Francisco, IPNI Brasil
08:00-08:30 Mercado de fertilizantes: o que tem disponível e
qual o melhor momento de comprar? Eng. Agr. José
Francisco da Cunha, Tec-Fertil
08:30-09:10 Qualidade operacional na aplicação de fertilizantes
e corretivos. Dr. Pedro Henrique Cerqueira Luz,
FZEA/USP
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS
1. SIMPÓSIO NACIONAL DA CULTURA DA SOJA:
CONJUNTURA, INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS
PARA O BRASIL
Local: Pavilhão de Engenharia da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 4 e 5/ABRIL/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
2. 1o SIMPÓSIO SOBRE OS AVANÇOS NA NUTRIÇÃO DE
CITROS E CAFÉ
Local: Anfiteatro Otávio Tisseli Filho, Instituto Agronômico,
Campinas, SP
Data: 11 e 12/ABRIL/2018
Informações: Elaine Abramides - Infobibos
Email: eabramides@gmail.com
Website: http://www.nutricitroscafe.com.br

3. VI SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE NUTRIÇÃO
DE PLANTAS APLICADA EM SISTEMA DE ALTA
PRODUTIVIDADE
Local: F
 undação Chapadão, Chapadão do Sul, MS
Data: 11 a 13/ABRIL/2018
Informações: FUNEP
Email: contato@funep.org.br
Website: http://www.funep.org.br
4. SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE
BIOCOMBUSTÍVEIS
Local: C
 âmpus da UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP
Data: 23 a 27/ABRIL/2018
Informações: FUNEP
Email: contato@funep.org.br
Website: http://www.funep.org.br
5. AGRISHOW 2018
Local:  Rodovia Antonio Duarte Nogueira, km 321, Ribeirão
Preto, SP
Data: 30/ABRIL a 4/MAIO/2018
Informações: Informa Exhibitions
Telefone: (11) 3598-7800
Website: https://www.agrishow.com.br
6. Congresso Brasileiro de Soja – CBsoja
Local: Centro de Convenções, Goiânia, GO
Data: 11 a 14/JUNHO/2018
Informações: Embrapa Soja
Email: cnpso.cbsoja@embrapa.br
Website: http://www.cbsoja.com.br
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7. III Workshop de Modelagem de Sistemas
Agrícolas
Local: Sala de Treinamentos SiESALQ da ESALQ/USP,
Piracicaba, SP
Data: 9 a 13/JULHO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
8. III WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE CADEIA
SUCROENERGÉTICA
Local: Pavilhão de Engenharia da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 25 e 26/JULHO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
9. 21st World Congress of Soil Science
Local: Windsor Convention & Expo Center, Rua Martinho de
Mesquita, 129, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ
Data: 12 a 17/AGOSTO/2018
Informações: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Email: sbcs@sbcs.org.br
Website: http://www.21wcss.org
10. III Simpósio: Desafios da Fertilidade do
Solo na Região do Cerrado
Local: Goiânia, GO
Data: 5 e 6/SETEMBRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
11. 11º Encontro de Marketing em Alimentos
e Agronegócio: Desafios do Marketing na
Era Digital
IV COMA - Congresso Acadêmico em
Marketing em Alimentos e Agronegócio
Local: Pavilhão de Engenharia da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 13/SETEMBRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
12. Simpósio: Agri-Marketing Competition
Local: Goiânia, GO
Data: 14/SETEMBRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
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PUBLICAÇÕES RECENTES
1. MANUAL DE ESTIMULANTES VEGETAIS – Nutrientes,
Biorreguladores, Bioestimulantes, Bioativadores, Fosfitos e
Biofertilizantes na Agricultura Tropical
Coordenadores: Castro, P. R. C.; Carvalho, M. E. A.; Mendes, A.
C. C. M.; Angelini, B. G.; 2017.
Conteúdo: Anatomia foliar; mecanismos de absorção; fertilizantes foliares; biorreguladores; bioestimulantes; bioativadores; fitotônicos; fosfitos; aminoácidos; extratos;
ácidos húmicos e fúlvicos; rizobactérias; metabólitos
microbianos; antitranspirantes.
Preço: R
 $ 145,00
Número de páginas: 453
Editora: Editora Agronômica Ceres
Email: contato@editoraceres.com.br
Website: https://www.editoraceres.com.br

2. Sistema de produção mecanizada da
cana-de-açúcar integrada à produção de
energia e alimentos - volume 2
Autores: S
 ilva, F. C.; Alves, B. J. R.; Freitas, P. L.; 2017.
Conteúdo: Este volume está dividido em cinco partes, as
quais apresentam os aspectos de sustentabilidade
do sistema de produção da cana-de-açúcar, como
as mudanças climáticas, o balanço e a eficiência
energética da produção de etanol, o manejo racional
do recurso água, a biologia e o manejo de plantas
daninhas, o manejo de pragas e nematoides, assim
como o manejo das doenças da cultura da cana-deaçúcar e a sua integração com outras culturas, como
soja, amendoim, sorgo sacarino e adubos verdes na
reforma do canavial. Também são descritos nesse
volume os aspectos sobre o planejamento conservacionista e a qualidade do solo na produção mecanizada da cana-de-açúcar, com ênfase no manejo
cultural e nos sistemas de produção adotados por
ocasião da reforma do canavial, minimização das
práticas de revolvimento do solo (plantio direto),
planejamento conservacionista e controle de tráfego e suas consequências sobre o funcionamento
biológico, estrutura física com diferentes texturas
e fertilidade do solo. São apresentados também
aspectos da nutrição mineral, fertilização, calagem, gessagem e silicatagem, fixação biológica e
do balanço de nitrogênio no sistema de produção.
Para finalizar, apresenta-se a utilização de resíduos
da indústria sucroalcooleira e da cana-de-açúcar na
alimentação de rebanhos leiteiros.
Preço: R
 $ 59,50
Número de páginas: 938
Editora: Embrapa Soja
Email: livraria@embrapa.br
Website: http://vendasliv.sct.embrapa.br
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3. MANUAL DE FITOPATOLOGIA - Volume 1 - 5a. edição
Editores: L
 ilian Amorim; Jorge Alberto Marques Rezende;
Armando Bergamin Filho; 2018.
Conteúdo: A história da Fitopatologia; importância das doenças
de plantas; conceito de doença, sintomatologia e
diagnose; ciclo de relações patógeno-hospedeiro;
epidemiologia de doenças de plantas; genética da
interação patógeno-hospedeiro; ambiente e doença;
fungos fitopatogênicos; bactérias fitopatogênicas;
vírus e viroides; fitoplasmas e espiroplasmas; fitomonas, nematoides; princípios gerais de controle;
controle genético; controle químico; controle biológico de doenças de plantas; controles cultural e físico
de doenças de plantas; sistemas de previsão e avisos;
manejo integrado de doenças; classificação de doenças;
podridões de órgãos de reserva; damping-off; podridões
de raiz e colo; murchas vasculares; manchas foliares;
míldios; oídios; ferrugens; carvões; galhas; viroses;
doenças abióticas e injúrias; fisiologia do parasitismo: como os patógenos atacam as plantas; como
as plantas se defendem dos patógenos; alterações
fisiológicas em plantas doentes; genômica aplicada
à fitopatologia; biologia de populações de fitopatógenos; fenologia, patometria e quantificação de danos;
análise temporal de epidemias; análise espacial de
epidemias; modelos de simulação de epidemias de
doenças de plantas.
Preço: R
 $ 290,00
Número de páginas: 573
Editora: Editora Agronômica Ceres
Email: contato@editoraceres.com.br
Website: https://www.editoraceres.com.br
4. Cultivo de soja e milho em terras baixas
do Rio Grande do Sul
Editores técnicos: E
 mygdio, B. M.; Afonso da Rosa, A. P. S.;
Oliveira, A. C. B.; 2017.
Conteúdo: Descrição climática da região; solos de várzeas e
terras baixas; irrigação e drenagem para cultivo de
soja e milho; plantio direto; manejo da fertilidade do
solo para cultivo de soja e milho; cultivares de soja;
cultivares de milho; manejo de insetos-praga em
milho e soja; manejo de doenças em soja; manejo de
doenças em milho; manejo de plantas daninhas em
soja e milho ; rotação e sucessão de culturas; mecanismos morfofisiológicos de tolerância ao estresse
por encharcamento do solo; avanços biotecnológicos
para o desenvolvimento da tolerância de soja e milho
ao estresse por encharcamento do solo.
Preço: R
 $ 28,00
Número de páginas: 341
Editora: Embrapa
Email: livraria@embrapa.br
Website: http://vendasliv.sct.embrapa.br
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Ponto de Vista

MODERNIZAÇÃO: SEM DÚVIDA!
MAS SEMPRE FUNDAMENTADA NA CIÊNCIA
Luís Ignácio Prochnow

A

agricultura normalmente é vista pela sociedade
como um setor atrasado em matéria de modernidade,
mas isto tem se modificado à medida que técnicas
mais avançadas vão sendo incorporadas à rotina das fazendas em
todo o mundo. Entre outras inovações tecnológicas, celulares estão
se tornando populares, com aplicativos que ajudam na tomada de
decisão, drones já estão sendo utilizados para ajudar no manejo
do solo e das plantas, e novas máquinas estão se popularizando,
tornando a vida do homem do campo melhor e mais eficiente. É
fato, ainda, que em um mundo globalizado é possível saber como
o alimento é produzido. Por meio de um código QR, por exemplo,
os consumidores podem obter informação sobre as maçãs, o arroz
ou o frango que eles compram nos supermercados. A revolução
tecnológica é um processo sem volta. Quando utilizada corretamente, a tecnologia torna-se uma aliada do homem na produção
agrícola, constituindo-se em inovação de impacto positivo.
Certamente, necessitamos de modernização no sentido de
cumprirmos a difícil missão de convenientemente produzir alimento suficiente para a população e, ao mesmo tempo, proteger o
ambiente. Não existe dúvida sobre isso, mas também não podemos

esquecer que a incorporação de tecnologia no campo deve ser feita
de acordo com os princípios agronômicos adequados. Produtos,
maquinário, formas de manejo, e outras tecnologias oferecidas ao
agricultor devem ser fundamentadas na Ciência. As máquinas, por
exemplo, devem ser desenvolvidas não somente com o objetivo de
obter maior eficiência operacional (produzir mais em menor tempo
possível), mas devem também respeitar as condições do solo, da
planta e os conceitos agronômicos adequados.
A história é rica em exemplos de apostas tecnológicas que
fracassaram devido à tomada de decisão errada, sendo necessário
voltar atrás e resgatar os conceitos fundamentais e as técnicas
racionais e adequadas do cultivo das plantas. Portanto, quando se
deseja construir algo novo deve-se utilizar sempre um atalho, por
respeito aos conceitos já comprovados. Será mais produtivo para
todos e ganharemos tempo! Vamos sempre adotar e seguir a mensagem primordial da Ciência, que deve monitorar o progresso. No
caso dos fertilizantes, isto significa, entre outras técnicas, divulgar
e seguir os princípios fundamentais do manejo 4C. A prática de se
aplicar a fonte correta, na dose correta, no local correto e na época
correta é obrigatória para se fazer a agricultura de forma bem feita.

International Plant Nutrition Institute
Avenida Independência, nº 350, Edifício Primus Center, salas 141 e 142
Fone/Fax: (19) 3433-3254 / 3422-9812 - CEP 13416-901 - Piracicaba (SP) - Brasil
Luís ignácio prochnow - Diretor, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: lprochnow@ipni.net
EROS Artur Bohac Francisco - Diretor-Adjunto, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: efrancisco@ipni.net

MEMBROS DO IPNI
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc.
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S KALI GmbH
• Nutrien
• OCP S.A.
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MEMBROS AFILIADOS Ao IPNI
• PhosAgro
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)
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