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Introdução
No Informativo Integrar No. 8

(http://www.integrarcampo.com.br/altera/o
utros/_arquivos/27.pdf), começamos a
explorar os inúmeros papéis que a pastagem
desenvolve dentro de um sistema integrado
de produção agropecuária (SIPA), como a
integração lavoura-pecuária (ILP).
Abordamos três pontos importantes:
produção animal, proteção do solo e
redução nas perdas de nutrientes por
lixiviação. Agora, abordaremos um ponto
tão importante quanto os anteriores, que
afeta a rentabilidade do sistema e a
diminuição dos (maus) efeitos sobre o
ecossistema – a ciclagem de nutrientes e
seu melhor aproveitamento dentro do
sistema de produção.

Ciclagem de nutrientes
Os nutrientes minerais apresentam várias

funções essenciais ao crescimento de plan-
tas e animais. Esses nutrientes permanecem
no sistema solo-planta-animal e são ciclados
ou perdidos por diferentes caminhos (Figu-
ra 1). Os nutrientes que são exportados de
um compartimento para outro continuam a
ciclar dentro do sistema global.
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Figura 1. A ciclagem dos nutrientes ocorre
entre os diferentes compartimentos do siste-
ma solo-planta-animal, assim como as dife-
rentes formas de perdas ou retiradas podem
ocorrer em todos os compartimentos.
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Erosão, 
Lixiviação

Em SIPAs com plantio direto consolidado,
a oferta de nutrientes pode se tornar contí-
nua, uma vez que existem fontes de diferen-
tes composições em processo de decompo-
sição (palhadas das culturas de verão e pas-
tagens de inverno e dejetos - esterco e uri-
na), liberando nutrientes em quantidades e
tempo diferentes.
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organismos do solo em um processo
chamado de mineralização. A deposição de
dejetos e urina pelos animais em pastejo
exerce uma forte influência na concentra-
ção de nutrientes e nas comunidades mi-
crobianas e, como resultado, melhora a
disponibilidade de N e a decomposição da
matéria orgânica.

Diversos trabalhos mostram que o pas-
tejo moderado aumenta as taxas de
decomposição dos resíduos e mineralização
de N em comparação aos tratamentos não
pastejados ou intensamente pastejados. A
taxa de decomposição de raízes e da parte
aérea das plantas pastejadas de forma mo-
derada é de 60%, enquanto que as áreas
não pastejadas e altamente pastejadas a-
tingiem taxas de decomposição de apro-
ximadamente 15% no mesmo período.

Além disso, a quantidade de N liberada
da decomposição do resíduo de soja é se-
melhante entre os diferentes tipos de ma-
nejo do pasto utilizados (Figura 2). No en-
tanto, existe grande diferença na liberação
de N proveniente dos resíduos do pasto e
de esterco. Em pastos pastejados intensi-
vamente, a quantidade de N liberada é ex-
pressivamente menor, uma vez que a
quantidade de resíduo é menor. Outro fator
que contribui para essa diminuição é o N
que retorna via urina ao sistema e, quando
o pastejo é intenso, as plantas não absor-
vem esse N, porque seu crescimento é len-
to e pequeno, permitindo que parte dele
seja perdido por lixiviação. Isso demonstra
a importância de ter constantemente plan-
tas em crescimento para que o N liberado
pela decomposição dos resíduos seja ab-
sorvido e permaneça no sistema.

A disponibilidade de nutrientes em SIPAs
está diretamente ligada à velocidade de
decomposição dos resíduos vegetais e
animais que se encontram sobre o solo. A
ciclagem de nutrientes é bastante alterada
em função do componente animal e seus
dejetos. Entretanto, esta alteração ainda é
pouco conhecida, apesar de ser de fun-
damental importância no fluxo de nutrien-
tes no solo.

Atualmente, há um considerável interes-
se em entender os fatores que controlam a
ciclagem de nutrientes, uma vez que, a
partir desse entendimento, é possível sin-
cronizar a sua disponibilização com a de-
manda da cultura sucessora. Para um dado
local e clima, a taxa de decomposição está
relacionada às propriedades físicas e quí-
micas do material em decomposição.
Existe uma fração mais facilmente decom-
ponível e uma fração menos decomponível,
determinadas sobretudo pela relação C/N e
pelo teor de lignina do resíduo. Além disso,
o clima também influencia a taxa de de-
composição dos resíduos, sendo que, em
períodos de estresse hídrico, a fração mais
decomponível pode persistir, enquanto que
em anos climaticamente favoráveis essa
fração se decompõe rapidamente. Por ou-
tro lado, a fração menos decomponível é
pouco influenciada pelos efeitos climáticos
e é mais dependente da qualidade do ma-
terial.

Nitrogênio (N)
Nos resíduos orgânicos, o N está ligado

ao carbono. A sua disponibilização para as
plantas só ocorre mediante a quebra das
ligações químicas desses elementos pelos

Figura 2. A quantidade de N liberada pela soja em sistemas integrados é semelhante. A
grande variação está na quantidade liberada pela decomposição do pasto e do esterco.
Quanto maior a quantidade de resíduo, isto é, menor a intensidade de pastejo, maior a
quantidade de N a ser liberada pelos resíduos.
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Fósforo (P) e Potássio (K)
Os nutrientes P e K caracterizam-se por

serem dos mais consumidos nas regiões
tropicais e subtropicais, dado o amplo culti-
vo da soja e sua independência de adubos
nitrogenados. A contínua pressão pela ob-
tenção de altas produtividades resulta num
desequilíbrio de mercado, que leva ao au-
mento no preço dos fertilizantes fosfatados
e potássicos, tornando crucial o conheci-
mento e entendimento dos processos de ci-
clagem desses nutrientes nos sistemas de
produção. Nesse sentido, assim como para
o N, o manejo da pastagem nos SIPAs
exerce um papel fundamental.

Como apresentado na Figura 3, a mag-
nitude da ciclagem de P varia entre 20 e 27
kg P/ha (o que corresponde a 46 a 62 kg
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Figura 3. O manejo da pastagem hibernal (no caso, aveia preta + azevém) é de fundamental
importância para determinar a quantidade de P e K a serem cicladas no sistema de produção.

P2O5/ha) e, a de K, entre 125 e 165 kg
K/ha (o que corresponde a 163 a 215 kg
K2O/ha), o que significa quantidades eleva-
das do ponto de vista do manejo dos nutri-
entes, uma vez que essas áreas já encon-
tram-se no nível Muito Alto de fertilidade
do solo para P e K e a adubação de ma-
nutenção gira entre 60 a 90 kg/ha de P2O5

e K2O, respectivamente. Ou seja, as quan-
tidades cicladas em uma fase lavoura +
pecuária correspondem àquelas aportadas
via fertilizante mineral.No entanto, assim
como para o N (Figura 2), nota-se que o
pastejo no período hibernal acarreta numa
menor ciclagem, tanto de P como de K
(Figura 3). Isso acontece principalmente
por causa da menor produção de matéria
seca do pasto nesses manejos, devido à
ingestão dos animais.

Porém, vale salientar que esses dados
se referem somente à ciclagem do que es-
tá acima da superfície do solo. Em SIPAs,
um dos grandes diferenciais é a maior
produção de raízes da pastagem, esti-
mulada pelo pastejo dos animais, como é
demonstrado na Figura 4. Assim como a
parte aérea das culturas, as raízes também
contribuem na liberação e ciclagem dos nu-

Ano 
agrícola

Manejo da pastagem de inverno

Com pastejo Sem pastejo

--Retorno1 do fertilizante fosfatado (US$/ha)--

2002/03 3,04 2,30

2003/04 2,15 1,17

2004/05 4,08 2,65

2005/06 5,03 4,16

2006/07 4,09 2,42

Tabela 1. O retorno econômico do fertilizante
fosfatado é maior em áreas com pastejo no
inverno, independente do ano agrícola.

trientes. Por isso, novos estudos necessi-
tam ser realizados para quantificar a im-
portância desse componente invisível aos
olhos, justificando os resultados de maior
eficiência econômica e ambiental no uso
dos nutrientes observados nos SIPAs, co-
mo exemplificado para o N no Informati-
vo Integrar Nº 8, para o P na Tabela 1 e
para Ca e Mg no item a seguir.

1 Retorno via produção de carne bovina e grãos de soja.

Figura 4. A produção de raízes aumenta
quando a pastagem é pastejada, o que au-
menta a ciclagem de nutrientes neste com-
ponente e a eficiência de uso dos mesmos.

Com pastejo: 1,6 t/ha Sem pastejo: 0,5 t/ha
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Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg)
No solo, os nutrientes Ca e Mg apresen-

tam uma dinâmica muito similar, ambos
sendo cátions com carga +2, o que signifi-
ca que são mais retidos na fase sólida do
que cátions como o K, com carga +1. Ape-
sar de também exercerem funções essenci-
ais nas plantas, são comumente nutrientes
“negligenciados” quando pensamos no ma-
nejo da adubação do sistema. Isso, porque
são supridos em altas quantidades quando
da realização da calagem.

Porém, resultados recentes de pesquisa
vem demonstrando que a acidez é menos
prejudicial às plantas em áreas de plantio
direto de longo prazo, não havendo neces-
sidade de se realizar a calagem em inter-
valos de tempo relativamente curtos (4 a-
nos). Assim, especial atenção deve ser da-
da ao Ca e Mg, visando manter os mesmos
no sistema e evitando suas perdas, o que,
essencialmente, depende da adequada ci-
clagem desses nutrientes. Isso é ainda
mais importante quando da presença de le-
guminosas no sistema, como a soja, uma
das culturas comerciais mais importantes
para a fase lavoura de SIPAs.

As leguminosas se caracterizam por ab-
sorverem altas quantidades de nutrientes
que estão presentes no solo como cátions
básicos, como é o caso do Ca e do Mg. Por
isso, quando presentes no sistema, são a
grande responsável pela ciclagem desses
nutrientes, como demonstrado na Figura
5. Além disso, nota-se também que a ado-
ção do SIPA com pastejo no inverno pouco
influencia a quantidade desses nutrientes a
serem liberadas pelos resíduos da fase la-
voura e da fase pastagem.

No entanto, quando analisamos o impac-
to do SIPA na manutenção desses nutrien-
tes no solo, bem como na eficiência de uso
dos mesmos, verificamos um papel funda-
mental que o manejo adequado da pasta-
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Figura 5. As quantidades de Ca e Mg cicladas
são grandes e quem determina a magnitude
é a fase lavoura, quando esta é constituída
da cultura da soja.

Manejo da 
pastagem 
de inverno

Teor no solo 
antes da ado-
ção do SIPA

Acumulado durante 11 anos Teor no solo a-
pós 11 anos de 
adoção do SIPA

Saldo 
final

Entrada via calcá-
rio e fertilizante

Saídas via carne bo-
vina e grãos de soja

Saídas impro-
dutivas (perda)

---------------------------------Ca2+ trocável do solo (ou equivalente) (cmolc /kg)---------------------------------

Com pastejo 4,6 1,5 1,0 4,2 1,9 -2,7

Sem pastejo 5,2 1,5 0,9 5,5 1,1 -4,1

-------------------------------- Mg2+ trocável do solo (ou equivalente) (cmolc /kg) --------------------------------

Com pastejo 2,4 1,8 1,7 2,4 1,6 -0,8

Sem pastejo 2,6 1,8 1,6 3,1 1,1 -1,5

Tabela 2. A perda de Ca e Mg é menor em sistemas integrados, com a adoção do pastejo no
período hibernal, resultando em um maior teor no solo ao longo do tempo, assim como saldo
geral do sistema e eficiência de uso desses nutrientes para a produção de alimentos.

gem, com pastejo, acarreta. Como de-
monstrado na Tabela 2, a perda de Ca e
Mg é menor em sistemas integrados. Isso
resulta em maior teor no solo ao longo do
tempo, assim como o saldo geral do sis-
tema e a eficiência de uso desses nutri-
entes para a produção de alimentos. As-
sim, para cada 1 kg de Ca utilizado no sis-
tema de produção, a quantidade de proteí-
na produzida, seja pela soja ou pelos ani-
mais, é de 10 kg nas áreas pastejadas e a-
penas 4 kg nas áreas sem pastejo. Para o
Mg, a discrepância é ainda maior: a cada
kg utilizado do nutriente, 30 kg de proteína
são produzidos em áreas de SIPA com pas-
tejo no inverno, enquanto apenas 13 kg
são produzidos em áreas sem pastejo.

Considerações finais
A pastagem e o seu manejo (pastejo)

exercem papel fundamental na ciclagem e
eficiência de uso dos nutrientes, demons-
trando a importância de se ter continua-
mente plantas em pleno crescimento, para
que os nutrientes permaneçam no sistema.
Essas informações devem ser levadas em
conta no manejo da adubação das áreas,
assim como em indicadores de sustentabili-
dade (econômica e ambiental).


