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Sistemas Integrados de Produção 

Agropecuária (SIPA)

Diante desse cenário, ressurge o tema
dos Sistemas Integrados de Produção
Agropecuária (SIPA), ou Integração
Lavoura-Pecuária (ILP), em sua
denominação coloquial, que tem como
principal resultado prático a produção de
alimentos com menor impacto ambiental,
aliada a maior eficiência no uso dos
recursos. Para uma melhor compreensão
das potencialidades desse modelo de
produção, é preciso ter em mente que, em
função de sua maior complexidade, o SIPA
alcança níveis mais elevados de
diversidade e produtividade em
comparação às pastagens, ao cultivo de
grãos e ao reflorestamento e/ou floresta-
mento quando cultivados isoladamente
(Figura 1).
A maior produtividade desses sistemas

se justifica pelo melhor aproveitamento da
radiação solar, aumento da biodiversidade,

Da Revolução Verde às demandas atuais de 

produção de alimentos

Após a II guerra mundial, as
necessidades globais de alimentos
impuseram à agricultura um enorme
desafio tecnológico de produção no curto
prazo. Os sistemas de produção agrícola
convergiram, então, para o monocultivo,
associado ao aumento considerável de uso
de insumos. Para ilustrar esse processo, o
uso de fertilizantes nitrogenados aumentou
oito vezes nos últimos 50 anos, resultando
em forte incremento em produtividade, que
multiplicou a produção global de grãos em
três vezes. Este é um exemplo clássico que
caracteriza a essência da Revolução Verde
(FAO, 2009), que aliou aumento do uso de
insumos e melhoramento genético. Após
60 anos deste modelo de produção, é
consenso que o mesmo esteja esgotado,
pelas consequências adversas que gera ao
solo, à água, à biodiversidade e ao clima.
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aumento da ciclagem de nutrientes, ob-
tenção de receita adicional no curto prazo,
redução dos gastos com insumos, redução
do impacto ao meio ambiente, bem como
ao incremento no sequestro de carbono da
atmosfera (Moraes et al., 2014)
Para a máxima expressão desse poten-

cial, dois componentes são fundamentais:
o plantio direto e o componente animal. E
a premissa do “bom manejo” desses dois
componentes é, evidentemente, funda-
mental. Se bem manejado, o plantio direto
propicia o aumento da “qualidade” do solo,
termo muito amplo, que engloba uma série
de atributos positivos ao longo do tempo
(aumento da matéria orgânica, melhora da
estrutura, formação de agregados, aumen-
to da CTC, aumento da infiltração e reten-
ção de água, ciclagem de nutrientes, resis-
tência à erosão, formação de complexos
com elementos tóxicos ou poluentes, etc).
Da mesma forma, se bem manejado, o a-
nimal inserido ao sistema de produção será
um agente catalisador, com potencial para
acelerar e incrementar os benefícios pela
adoção do plantio direto.

Inserindo o conceito de SIPA aos modelos de 

produção vigentes em terras baixas

A discussão sobre a adoção da
integração lavoura pecuária em áreas de
várzea do Rio Grande do Sul é relati-
vamente antiga e remete não apenas a
década de 1980 (projeto Pró Várzeas), com

alguns empreendimentos de maior vulto e
resultados práticos que perduram até hoje
- mas também aos primórdios da
“Operação Tatu”, em meados da década de
1960, com iniciativas um tanto tímidas,
ofuscadas por uma menor necessidade de
diversificação das atividades orizícolas à
época.
Atualmente, entretanto, uma série de

eventos conjugados tem lançado luz à dis-
cussão sobre a diversificação em terras
baixas. Desta feita, o cenário parece apon-
tar para um caminho sem volta, de muita
investigação e, sobretudo, adoção, por
parte dos produtores, de sistemas
produtivos onde o cultivo de arroz passe a
fazer parte de modelos de produção
diversificados.
Algumas indicações desse caminho são:
1) Ocorrência generalizada de resistên-

cia do arroz vermelho aos herbicidas do
grupo químico das imidazolinonas, pelo uso
incorreto das tecnologias disponíveis
(Figura 2);

2) esgotamento da fertilidade do solo
pelo cultivo ininterrupto de arroz em uma
mesma área (Figura 3);
3) maior domínio das ferramentas dispo-

níveis atualmente para a rotação de cultu-
ras na várzea, especialmente com soja; e
4) programas governamentais de fo-

mento à agricultura conservacionista e
integração lavoura pecuária (Figura 4).
Some-se a isso, o histórico problema da

alta volatilidade de preços pagos ao pro-
dutor de arroz no RS (Figura 5), de alto
impacto sobre comunidades e municípios
essencialmente dependentes da cadeia ori-
zícola, que pode se agravar com o poten-
cial de avanço do cultivo de arroz não ape-
nas no Uruguai e Argentina, mas também
no Paraguai.

Figura 1. Fluxograma ilustrando o sentido

dos impactos de diferentes sistemas de pro-
dução, manejados sob plantio direto ou pre-
paro convencional, sobre a biodiversidade,
produtividade, ciclagem, renda, radiação
solar e resiliência.

Figura 2. Infestação de arroz vermelho re-
sistente ao grupo químico das imidazolino-
nas, em área com histórico de uso contínuo
da tecnologia Clearfield por 5 anos consecu-
tivos.
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Figura 3. Níveis de potássio em áreas culti-
vadas com arroz irrigado no entorno da La-
goa dos Patos (RS). Áreas com coloração
amarela ou vermelha indicam teores baixos e
muito baixos, respectivamente. Adaptado de
Carmona et al. (2011)

Figura 4. Programas de crédito bancário,

com condições de financiamento atraentes,
são iniciativas que tendem a estimular a
massificação da adoção dos SIPA em terras
baixas.

Diante desse cenário, e a partir de um
esforço multinstitucional da UFRGS, Em-
brapa CPACT e CPPSul, IRGA e SIA,
elaborou-se o protocolo experimental inti-
tulado "Sistemas Integrados de Produção
Agropecuária em Terras Baixas (SIPAtb)",
iniciativa de natureza público-privada inici-
ada em março de 2013 e de longa duração,
que aborda sistemas de produção agrícola
(arroz irrigado, soja e milho) e pecuária
(de corte) em terras baixas.
Nesse projeto, que vem sendo conduzido

na Agropecuária Corticeiras (Cristal/RS), os
sistemas de produção envolvem as
variáveis diversidade e intensidade de
modo a representar modelos de produção
para os diferentes cenários nas terras
baixas do Estado (Figura 6) (assista ao
vídeo de apresentação em
https://youtu.be/PB4gDwvdEcg).
Ao longo do trabalho, estão sendo de-

senvolvidas ações nas temáticas que en-
volvem as relações solo, máquina, forra-
geiras, produção e comportamento animal,

Figura 5. Bloqueio da fronteira Brasil–Ar-

gentina, em Uruguaiana, por produtores de
arroz gaúchos insatisfeitos com o valor de
venda do cereal e com a importação de vizi-
nhos do Mercosul (a) e barricadas em estra-
das do interior gaúcho impedindo o trânsito
de caminhões (b). Safra 2010/11 de arroz
no RS foi a maior de toda a história, o que
achatou os preços e provocou prejuízos
irreversíveis a muitos arrozeiros.

a b

manejo e produção de grãos, propriedades
do solo e produção e rendimento econômi-
co dos sistemas, com o gerenciamento dos
pesquisadores envolvidos.
Espera-se, com este projeto, subsidiar

os produtores rurais da metade sul do RS
na adoção dos SIPA, a partir de recomen-
dações específicas para esses sistemas. Os
resultados têm sido transferidos ao setor
produtivo com a realização de dois dias de
campo anuais, sendo que a mensagem
principal dos eventos é de que é possível
haver diversificação de renda e consumo
menos intensivo de insumos, com a inte-
gração sinérgica entre as atividades de la-
voura e de pecuária (assista ao relato de

Figura 6. Sistemas de pro-
dução que estão sendo testa-
dos no projeto SIPAtb. O Sis-
tema 1 representa o monocul-
tivo de arroz sob preparo con-
vencional. Os demais são con-
duzidos em plantio direto,
com a presença de animais no
inverno (Sistemas 2 a 5) e
verão (Sistema 4 na safra
2013/14 e Sistema 5 de 2013
a 2015). Destaque em verme-
lho representa o momento a-
tual. Agropecuária Corticeiras,

Cristal, RS.

https://youtu.be/PB4gDwvdEcg
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Figura 7. O projeto SIPAtb tem como pre-

missa, nos diferentes sistemas testados, o
máximo aproveitamento do solo e mínima
degradação, com o menor intervalo possível
entre a implantação das pastagens de
inverno (a) e as culturas de verão (b).

a

b

Ibanor Anghinoni, Professor da UFRGS,
sobre o projeto em
https://youtu.be/L3tPS0qKgME).

Considerações Finais
O contexto atual das terras baixas no

Rio Grande do Sul é favorável à discussão
mais ampla da rotação de culturas e SIPA.
Os números mostram expressivo
crescimento da soja na várzea, ao passo
que a evolução dos SIPA nesse ambiente
ainda carece de maiores investimentos em
pesquisa e transferência de tecnologia.
Entretanto, os produtores que já vem
adotando modelos de SIPA na metade Sul
do RS já comprovaram que existem
inúmeras possibilidades de arranjos
produtivos, conforme suas vocações, desde
que as limitações inerentes às terras baixas
sejam superadas. Ou seja, devem ser
dadas condições para que o cultivo de
pastagens com azevém, trevos, cornichão,
sorgo, capim sudão, tifton, milheto,
braquiárias, espécies nativas, etc,
interajam dentro de sistemas integrados de
produção com arroz, soja e milho. Assim, é

fundamental que a área seja eficientemente
drenada no inverno e verão. Isto não apenas
para favorecer o estabelecimento das
espécies, mas também para agilizar a
degradação de herbicidas usados nas
culturas de grãos com maior persistência no
solo e também para minimizar os efeitos do
pisoteio animal sobre o solo. A correção da
acidez do solo de acordo com as
necessidades das espécies mais exigentes e
a adubação para verticalização da produção
forrageira ainda são encarados como
ineficientes do ponto de vista do retorno em
carne/leite. Este é mais um paradigma a ser
quebrado. O manejo correto do componente
animal também é primordial para o sucesso,
pois este pode ser um agente degradante,
caso não seja bem conduzido.
Mas talvez o maior de todos os gargalos, e

o que demandará maiores esforços para ser
superado, é a massificação da adoção do
plantio direto em terras baixas. O plantio
direto é o principal alicerce dos sistemas
integrados. É o plantio direto que dará as
bases para a manifestação de todos os
benefícios que o SIPA é capaz de promover.
E este é um longo caminho a percorrer pela
pesquisa (e pelo modo de se fazer pesquisa).
Felizmente, podemos avançar mais
rapidamente com as lições e experiências
dos produtores que já vêm adotando o
plantio direto na várzea desde longa data.
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