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no inverno seja mantida em uma área menor
no verão. Por esta razão, os SIPA têm sido
dimensionados para que haja disponibilidade
de pasto para sustentar pelo menos uma
mesma carga animal durante o ano todo
dentro da propriedade rural. Isso pode ser
feito com a destinação de parte da área de
verão (~25-33% da área) para uma
pastagem anual ou perene, ao invés de
lavoura em área total no verão, para suportar
a mesma carga animal utilizada em área total
na pastagem no inverno. Vários arranjos de
espécies podem ser estabelecidos para se
tirar vantagem do ambiente (solo e clima) em
que a propriedade se encontra e as condições
de manejo (grau de investimento em
insumos). É importante considerar que as

Planejamento de SIPA em nível de
propriedade rural

No planejamento de um sistema integrado
não se privilegia uma determinada cultura nos
anos em que esta apresente preços mais
favoráveis. O princípio é trabalhar com a
diversificação (Figura 1), mantendo as rotações
num planejamento que privilegie a
sustentabilidade do sistema como um todo.
Neste texto objetiva-se explorar aspectos

sobre o planejamento espaço-temporal de SIPA,
aonde os componentes agricultura e pecuária
interagem dentro da propriedade rural e como o
uso do planejamento forrageiro pode ser
utilizado como ferramenta no dimensionamento
de um SIPA.
Uma propriedade rural que tem atividades

agrícolas e pecuárias ocorrendo
simultaneamente dentro da propriedade, mas
não necessariamente na mesma área em uma
certa escala temporal, deve possuir uma
combinação de sistemas de produção
funcionando interativamente. Uma característica
que define o uso deste tipo de integração é a
possibilidade de ter a presença animal durante
todas as estações do ano dentro da propriedade
rural.
No RS, o clima favorece o cultivo de espécies

para pastejo, consorciadas ou não, de
gramíneas de inverno e de verão. Dessa forma,
a produção de biomassa diferenciada entre as
estações do ano nas pastagens, decorrente das
respostas fisiológicas das espécies e as
condições climáticas nas estações do ano,
permite que uma mesma carga animal mantida

Planejamento espaço-temporal de Sistemas Integrados de 

Produção Agropecuária (SIPA) no subtrópico brasileiro

Figura 1. A diversificação, ilustrada nessa
foto pelas culturas de arroz, soja e milho,
intercaladas ou em rotação com pastagens, é
um dos princípios basilares dos SIPA.
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áreas destinadas às pastagens de verão podem
variar espacialmente dentro da propriedade
rural no decorrer do tempo.

Planejamento forrageiro como ferramenta

no dimensionamento espaço-temporal de

SIPA em nível de propriedade rural

Para se planejar um SIPA, há necessidade de
se fazer um planejamento forrageiro, afim de se
dimensionar corretamente o espaço e o tempo
ocupado pelas lavouras e a pastagem na
propriedade. O planejamento forrageiro
compara a exigência alimentar dos animais com
a oferta de forragem e deve ser realizado a
longo, médio e curto prazos. Esses diferentes
planejamentos no tempo permitem diferentes
tomadas de decisões dos períodos da produção.
O planejamento a longo prazo determina
políticas gerais da propriedade, como por
exemplo: manejo do período de inseminação,
época de produção de leite, número de animais
no rebanho, e demais índices zootécnicos. O
planejamento a médio prazo determina decisões
específicas de como proceder em situações de
falta ou excesso de forragem, ou demandas
específicas de forragem para determinado
período. Já o planejamento a curto prazo
envolve decisões instantâneas e está
relacionado principalmente com as condições do
meio ambiente (clima, solo etc.) em
determinado momento.
Aborda-se aqui o planejamento numa escala

a médio prazo. Para tanto é utilizado como
ferramenta um balanço alimentar que pode

ser visualizado na forma gráfica construída a
partir de duas planilhas eletrônicas: - a
primeira visa estimar a produção de matéria
seca (MS) das espécies forrageiras escolhidas
para compor um sistema de produção. A
segunda visa estimar o consumo de matéria
seca pelas diferentes espécies e/ou categorias
dos animais presentes na propriedade.

Estimativa da produção de matéria seca

A correta estimativa da oferta de matéria
seca representa um dos maiores problemas a
enfrentar no momento de realizar um
planejamento forrageiro nas propriedades. Em
nosso País, não dispomos de modelos de
estimativa de crescimento de MS,
desenvolvidos a partir de variáveis
ambientais. Como proposta inicial pode-se
adotar os valores disponíveis nos órgãos de
pesquisa ou mesmo através de experiências
empíricas, a exemplo da Tabela 1, na qual
são apresentados valores de estimativas de
produção, passíveis de serem colhidas pelos
animais, e que podem ser adotados a partir de
um bom diagnóstico realizado na propriedade,
considerando-se as principais forrageiras
utilizadas no subtrópico brasileiro. Se o
diagnóstico da situação atual aponta para um
uso das pastagens sem adubação, as
estimativas recaem na coluna de situação
ruim. Dependendo do nível de adubação
empregado, as estimativas são encontradas
nas colunas de situação média ou ótima.
Nesta mesma tabela propõe-se uma
distribuição mensal desta produção ao longo

As recomendações de adubação para
a soja não têm melhorado a fertilidade
dos solos arrozeiros

Tabela 1. Estimativas da produção total de matéria seca e a percentagem de distribuição mensal
das principais forrageiras utilizadas em dois ambientes do subtrópico brasileiro (cfa e cfb), e três
condições contrastantes quanto ao nível de fertilidade do solo e adubação empregada.
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do ano considerando-se dois ambientes
distintos. O primeiro expressa a condição dos
planaltos e regiões mais frias dentro do clima
subtropical. A segunda, a condição mais
tropical, onde no inverno ainda se constata
algum crescimento das espécies tropicais. Essa
primeira estimativa pode não coincidir
exatamente com o que realmente acontecerá,
sendo importante ajustar-se estes valores
conforme as condições reais de campo. Ainda
assim, mesmo que existam erros nas
estimativas das produções das pastagens estes
permitirão conhecer os gargalos do sistema de
produção e ajustá-lo cada vez mais no âmbito
da propriedade.
Na Tabela 2 é apresentada a planilha onde

consta a produção de MS, passível de ser
colhida pelos animais, e sua distribuição
mensal, tomando-se como exemplo um sistema
de produção forrageira planejado para a região
oeste do RS. Cada linha da planilha representa
uma pastagem diferente, com sua estimativa de
produção obtida a partir de expectativas a
serem atingidas diante de um bom manejo e
um nível adequado de adubação. A produção
mensal é o resultado da estimativa de produção
multiplicada pela porcentagem de distribuição
no respectivo mês.

Há de se considerar que vários fatores,
como a época do ano, o clima e a adubação
química, em especial a nitrogenada, podem
afetar a distribuição sazonal da produção das
diferentes espécies. Por exemplo, pastagens de
azevém adequadamente adubadas podem dar
pastejo em maio, podendo se estender até
novembro, diante de um manejo adequado.
Em uma outra planilha (Tabela 3) faz-se o

ajuste da carga animal procurando adequar a
demanda dos animais com a produção de
forragem. Cada linha desta planilha representa
um lote de animais ou uma categoria animal
cujo número e alterações de peso são
ajustados a cada mês, uma vez que a demanda
alimentar em MS é determinada pela categoria
e pelo peso dos animais. A margem de erro
neste caso é bem baixa pois o número de
animais é exato e o peso pode ser
acompanhado mensalmente dentro da
propriedade.
O balanço forrageiro é apresentado na

forma gráfica (Figura 2), facilitando a
visualização dos meses nos quais possa ocorrer
um balanço negativo e permitir assim ajustes
na composição de um sistema de produção
mais eficiente.

Tabela 2. Produção e distribuição mensal de um sistema de produção forrageira planejado para a
região oeste do RS.

Tabela 3. Estimativa de consumo mensal de MS de um sistema de produção forrageira planejado
para a região oeste do RS.
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Estratégias para eliminar o déficit de

forragem

Existem diversas alternativas que podem ser
planejadas para eliminar o déficit de forragem
durante o outono-inverno. Entre as alternativas
mais usadas está a formação de pastagem de
inverno com alto valor nutricional, fornecimento
de silagem, feno ou concentrado para os
animais. A utilização de sistemas integrados
com pastagens e lavouras é a estratégia que
melhor permite ofertar forragem de forma mais
uniforme ao longo do ano. Neste modelo se
pode dimensionar as áreas de pastagens
perenes de verão e as pastagens anuais de
inverno de forma mais flexível. Se existe pouca
oferta no inverno então aumentam-se as áreas
de lavoura de verão para que se possa ter mais
pastagens de inverno contribuindo no sistema.
Vários arranjos de espécies podem ser

estabelecidos para se tirar vantagem do
ambiente (solo e clima) em que a propriedade

se encontra e as condições de manejo (grau de
investimento em insumos).
As áreas destinadas às pastagens de verão

podem variar espacialmente dentro da
propriedade rural ao longo do tempo. Assim
com mais facilidade se consegue atingir um
equilíbrio de oferta entre inverno e verão para
que não haja necessidade de alteração na
carga animal ou investimentos em alternativas
mais onerosas, como a produção de forragem
conservada, ou ainda o uso de concentrados.

Estabelecendo as rotações para o correto

planejamento espaço-temporal em SIPA

Havendo um correto dimensionamento das
áreas de pastagens de inverno e verão, deve-
se fazer o estudo das rotações entre as
lavouras e pastagens que melhor se enquadre
nas necessidades de manter o sistema
sustentável. Em ambientes tropicais deve-se
privilegiar mais o componente pastoril na
escala temporal, afim de manter positivo o
balanço de carbono (C) no solo pois, nestas
condições, o processo de mineralização da
matéria orgânica é mais intenso. Já em
ambiente de clima subtropical, a utilização de
pastagens numa escala temporal de curta
duração (6 meses), parece ser adequada. Na
Tabela 4, pode-se verificar que estão
presentes espécies forrageiras anuais de
inverno (aveia e azevém), bem como
gramíneas perenes de verão (B. brizantha e
Capim Aruana e Tifton). Nesta propriedade o
solo predominante tem alto teor de argila e de
MO, não exigindo o uso da pastagem perene
em rotação com as lavouras de milho e soja
para que o balanço de C permaneça estável.

Tabela 4. Proposta de rotação de culturas entre lavouras e pastagens em uma propriedade
localizada na região oeste do RS.

Figura 2. Gráfico do balanço forrageiro
comparando a oferta de forragem ao longo do
ano com o consumo dos animais.

Considerações finais

O planejamento é extremamente importante para a otimização dos recursos disponíveis em
uma propriedade rural. A pastagem, como qualquer alimento, disponibiliza uma série de
nutrientes que têm de ser interpretados à luz das necessidades dos animais, tal como o princípio
de qualquer cálculo de ração para animais estabulados. A vantagem do planejamento forrageiro
utilizando as planilhas eletrônicas, aqui propostas, é sua flexibilidade de uso e o aprendizado que o
produtor adquire sobre o processo de produção de sua propriedade. Desta forma, ele passa a
aceitar que os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) conduzem ao uso mais
eficiente da terra, promovendo incremento da produção de alimentos, de modo associado à
manutenção de serviços ambientais, sendo assim uma garantia da intensificação sustentável da
agricultura.
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