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Sistemas de integração vão ser destaque na Dinapec 2014
capa 

MaURIcIO HUGO

Não há mais dúvidas da efici-
ência dos sistemas integrados 
na agropecuária. Por meio de-
les se beneficia, não apenas o 
ambiente produtivo, com a 
recuperação de pastagens de-
gradadas, por exemplo, como 
também se melhora a renda 
dos produtores rurais.
   Mas os sistemas integrados 
oferecem mais de uma opção 
e, dependendo da forma co-
mo são aplicados, podem ge-
rar maiores ou menores bene-
fícios, e até prejuízos, depen-
dendo da sua aplicação pelo 
produtor.
     Por isso, o tema, envolven-
do sistemas integrados de 
lavoura-pecuária, ou lavoura-
pecuária-floresta ou mesmo  
pecuária-floresta, vai ser abor-
dado com destque na próxima 
Dinapec (Dinâmica Agrope-
cuária), que será realizada no 
período de 12 a 14 de março, 
na sede da Embrapa Gado de 
Corte, em Campo Grande.

FOCO IMPORTANTE
Um dos trabalhos a serem 
apresentados durante o even-
to é o realizado pelos pesqui-
sadores da Embrapa, Fernan-
do Paim Costa, Roberto Giolo 
de Almeida, Mariana de Ara-
gão Pereira, Armindo Neivo 
Kichel e Manuel Claudio Mot-
ta Macedo.
   De acordo com as conclu-
sões e recomendações desse 
trabalho técnico, “nos siste-
mas analisados, a pecuária 
assegura receitas anuais, con-
tribuindo para o fluxo de caixa 
no curto prazo. A soja, por sua 
vez, “cobre” os custos de im-
plantação da pastagem no ano 
1 e representa receita adicio-

a opção da pastagem com floresta, e a indicaçao de quais capins desenvolvem melhor nesses casos

Você 
sabia  que:

a partir da 
década de 2000,   
sistemas de 

integração lavoura-
pecuária-floresta 
passaram a receber 
atenção crescente...
como forma de minorar os 
problemas de degradação 
ambiental originados 
do manejo inadequado 
dos recursos usados na 
produção agrícola e 
pecuária.

outros benefícios, 
como aumento 
do produto 

total, melhor 
distribuição das 
receitas e redução de 
riscos... são também 
motivadores desse maior 
interesse pelos sistemas.

não têm recursos próprios 
ou não estão dispostos a 

contrair emprésti-
mos para fazer 

investimentos. 
T a m b é m  é 
interessante 
para produto-
res que prefe-
rem assegurar 

renda no curto 
prazo ou que não 

têm condições de 
suportar caixa negativo 

por período mais prolongado.
     A integração lavoura-pecu-

ária-floresta exige maior in-
vestimento para implantação, 
o que pode ser uma barreira à 
adoção desses sistemas. Além 
disso, o fluxo de caixa líquido 
por vezes se apresenta negati-
vo, dada a esperada queda na 
produção de carne em virtude 
do componente arbóreo. Por 
outro lado, o perfil de longo 
prazo desses sistemas, que 
inclui significativas receitas 
geradas pelo eucalipto, resulta 
em alto retorno para o capi-
tal investido. Essas vantagens 
poderiam ser exploradas por 

meio de linhas de crédito dis-
ponibilizadas aos produtores, 
considerando as especificida-
des dos sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta”.
    Esse importante trabalho téc-
nico desenvolvido pelos pes-
quisadores da Embrapa Gado 
de Corte poderá ser dissecado 
no evento, com os produto-
res, não apenas conhecendo 
os detalhes técnicos, como 
solicitando explicações mais 
específicas sobre cada um dos 
sistemas, dependendo do seu 
interesse.

durante evento na embrapa de campo grande, pesquisadores apontarão todos os caminhos para ganhos ambientais e econômicos com a ferramenta

VÁRIaS
 possibilidades de 

combinação de recursos 

e atividades propiciadas 

pelos SILPF’fazem com 

que a decisão de adotá-

los extremamente 

complexa

nal no médio prazo, em ciclos 
de quatro anos. Já as receitas 
do eucalipto se
realizam no lon-
go prazo, porém 
com magnitudes 
elevadas.  A inte-
gração lavoura-
pecuária exige 
menos recursos 
para implanta-
ção, além de gerar 
benefício líquido po-
sitivo desde o primeiro 
ano. Essa opção é, portanto, 
atraente para produtores que 



NA DINAPEC
O evento terá um roteiro tec-
nológico específico sobre 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(iLPF). Nele, será apresen-
tado um panorama sobre os 
benefícios do sistema, tanto 
de ordem técnica, quanto 
econômica e ambiental, sen-
do que este último aspecto 
vai enfatizar, além do bem-
estar animal, o sequestro de 
carbono promovido pelas 
árvores que compõem o sis-
tema e o caracterizam como 
de baixa emissão de carbono.

   O pesquisador da Embra-
pa Gado de Corte, Roberto 
Giolo de Almeida, informa 
que todos os com-
ponentes do sis-
tema - arbóreo, 
o u  f l o r e s t a l , 
lavoura e pe-
cuária - serão 
a p r e s e n t a -
dos. Sobre o 
arbóreo, serão 
destacadas as 
espécies mais in-
dicadas para iLPF. 
“Quanto à pastagem, serão 

abordadas as melhores es-
pécies tolerantes ao som-
breamento e alguns resulta-

dos de pesquisas que 
estão sendo reali-

zadas na unida-
de da Embra-
pa, principal-
mente,  com 
os capins Pia-
tã e Massai”, 

diz.
   O desempenho 

animal, no caso ga-
do de corte, também 

é um dos temas do roteiro 

tecnológico que vai mostrar a 
importância das árvores para 
o bem-estar animal. “Sobre o 
componente lavoura, que nor-
malmente é usado no início do 
sistema para a recuperação 
das áreas de pastagens, mas 
que pode eventualmente ser 
utilizado durante o ciclo do 
sistema em rotação com a 
própria pastagem, apresen-
taremos dados com milho, 
sorgo e soja de experimentos 
realizados na Embrapa Gado 
de Corte”, acrescenta o pes-
quisador.
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AINDA
há dúvidas como: a 

produção de madeira 

é capaz de compensar 

a menor produção de 

carne resultante da 

inclusão de árvores  

no sistema?

fotos divulgação | mateus recreio

 LAVOURA-PECUÁRIA
 No roteiro tecnológico sobre 
Integração Lavoura-Pecuária 
(ILP), a Embrapa Agrope-
cuária Oeste, de Dourados, 
vai abordar o tema “Adubos 
Verdes para recuperação do 
solo e melhoria do desempe-
nho de culturas de interesse 
comercial”. Os benefícios 
da utilização de adubos ver-
des vão além da melhoria na 
qualidade do solo, como au-
mento dos teores de matéria 
orgânica, descompactação 
e retenção de água no solo, 
pois é possível obter ganhos 
de rendimento com culturas 
de interesse comercial quan-
do cultivadas em sucessão 
aos adubos verdes.
   Outro tema é o “Consórcio 
Milho + BRS Paiaguás para 
safrinha”, que visa promo-
ver a cobertura do solo e ao 
mesmo tempo proporcionar 
rendimentos com a cultura 
do milho na safrinha.  Após a 
colheita do milho, a forrageira 
é dissecada e permanece no 
solo como cobertura para a se-
meadura da soja em Sistema 
Plantio Direto.
  Ainda em ILP, a Embrapa 
Agropecuária Oeste vai mos-
trar “Cultivares de milho pa-
ra refúgio”. De acordo com o 
supervisor de Implementação 
da Programação de Trans-
ferência de Tecnologia, Eu-
clides Maranho, atualmente 
estão disponíveis no mercado 
diversas cultivares de milho 
BRS não Bt como opção para 
refúgio. “Para preservar a tec-
nologia Bt com todos os seus 
benefícios, a estratégia do re-
fúgio é fundamental, bem co-
mo a escolha da cultivar mais 
adequada para cada condição 
de lavoura”, explica. 

e também a opção de áreas de sistemas de integração da pecuária intercalada com lavouras e a presença também das florestas de eucalipto


