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Integração Lavoura-Pecuária: agregando 

sustentabilidade ao “negócio arroz”
O projeto Sistemas Integrados de Produção

Agropecuária em Terras Baixas (SIPAtb) foi
iniciado em 2013 e está sendo conduzido em
área pertencente à Fazenda Corticeiras, no
município de Cristal, RS. O trabalho nasceu de
uma parceria entre a UFRGS, EMBRAPA,
Integrar, SIA e IRGA e aborda sistemas de
produção agrícola (arroz irrigado, soja e mi-
lho) integrados com pecuária de corte em ter-
ras baixas (Figura 1).
A principal questão prática do trabalho é

a crescente descapitalização dos produtores
de arroz no Estado, pelo esgotamento das
fontes de financiamento a juros baixos para a
produção do cereal e sua comercialização,
bem como o processo de globalização e libe-
ração das economias, que não mais permitem
que se alcancem as margens de ganhos ob-
tidas no passado, mesmo com os atuais níveis
de produtividade (7,8 t/ha), que se equiparam
ao dos países mais produtivos. O binômio de
produção arroz irrigado-pecuária extensiva
tem se mostrado ineficiente, pouco diverso e
de alto risco, também determinado pela domi-
nância do sistema de arrendamento, gerando
receita única para os parceiros: carne ao pro-
prietário e arroz ao arrendatário.

Figura 1. Imagem do projeto, na Fazenda Cor-
ticeiras, que ilustra a diversificação de culturas
e sua integração com a pecuária de corte em á-
reas arrozeiras. Cristal/RS, 2015.
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Aumento da produtividade de grãos após quatro anos comprova a 

eficiência da Integração Lavoura-Pecuária em terras baixas

Nesse sentido, o propósito do projeto é o de
fomentar a diversificação de culturas integra-
das à produção pecuária em manejos conser-
vacionistas do solo, em áreas historicamente
destinadas ao cultivo de arroz; a partir da in-
trodução de soja, milho, capim sudão e forra-
geiras de inverno no contexto das proprieda-
des rurais na metade sul do Rio Grande do Sul.
O objetivo deste Informativo é o de fazer

um apanhado das produtividades de grãos de
arroz, soja e milho, obtidas ao longo da pri-
meira fase do projeto SIPAtb (2013-2016/
2017), buscando identificar a influência dos
SIPA, sobre a performance das culturas, em
especial, o arroz irrigado.

Luiz G. Denardin é Eng. Agr., M.Sc., doutorando em Ciência do Solo e

pesquisador do GPSIPA (UFRGS). Consultor Técnico da SIA - Serviço de Inteligência

em Agronegócios. E-mail: luiz.denardin@siabrasil.com.br

Foto: Amanda P. Martins



www.integrarcampo.com.br Informativo INTEGRAR – Nº 22 – Julho/2017
2

Quais os sistemas de produção testados?

Neste projeto, são simulados cinco siste-
mas de produção, onde o cultivo de arroz “re-
torna” para a mesma área em um, dois, ou
quatro anos, sendo intercalado pelo cultivo de
espécies forrageiras de inverno e verão, ou
cultivos de grãos (Figura 2).

Nos sistemas 2 ao 5, o sistema plantio di-
reto é manejado em sua plenitude, com alto
aporte de resíduo vegetal. Isto porque as pas-
tagens são adubadas para a máxima produção
forrageira. O pastejo é realizado pelo método
contínuo com lotação variável. O início do pas-
tejo ocorre no momento em que a altura do
pasto atinge cerca de 20 cm (em média 1.500
kg de MS ha-1) (Figura 3), e se estende até
meados de outubro/novembro, dependendo da
espécie em sucessão.

Figura 2. Os sistemas testados incluem: mono-
cultivo de arroz irrigado, com preparo conven-
cional (T1); monocultivo de arroz irrigado, em
plantio direto com azevém no inverno sob pas-
tejo (T2); rotação arroz-soja em plantio direto,
com azevém no inverno sob pastejo (T3); rota-
ção arroz-capim sudão-milho-soja em plantio
direto, com azevém + trevo branco no inverno
sob pastejo (T4); e arroz em plantio direto em
rotação com campo nativo melhorado com
azevém + trevo branco + cornichão (T5).

Produtividades de grãos ao final da Fase I

do projeto (2013-2016/2017)
O projeto conta com a participação de inú-

meros estudantes (graduação, mestrado, dou-
torado e pós-doutorado), além de pesquisado-
res das instituições parceiras. Nesse sentido,
são conduzidas diversas linhas de pesquisa,
na interface solo-planta-animal. No presente
informativo, abordaremos apenas os resulta-
dos de produtividades de grãos.
A safra de 2016/2017 marcou o fechamen-

to do primeiro ciclo do projeto, onde todos os
sistemas foram encerrados com a produção de
arroz, conforme pode ser visualizado na Figu-
ra 4. Os resultados indicam, desde o princípio
de implantação do experimento, maiores pro-
dutividades do sistema integrado, com plantio
direto e pastagem no inverno (T2) em relação
ao sistema tradicional de cultivo de arroz do
Estado (T1). Esses ganhos em produtividade
variaram de 400 kg/ha até 1,5 t/ha de arroz,
havendo sempre maior produtividade no sis-
tema integrado. Vale ressaltar que as práticas
realizadas, tanto envolvendo os tratos fitossa-
nitários quanto o manejo da adubação no ar-
roz foram as mesmas em todos os sistemas,
resultando, dessa forma, com os ganhos sen-
do oriundos exclusivamente do sistema. No
caso exposto, a adoção do plantio direto, com
inserção do animal no sistema em pastagens
bem adubadas e manejadas, claramente be-
neficiou o resultado do arroz no T2.

A produtividade do arroz no sistema 3 (T3)
na safra 2014/2015 evidencia o benefício da
adoção de práticas como a rotação de cultu-
ras, neste caso, com a soja. Essa prática é
considerada um dos pilares do sistema plantio
direto e retrata a sua importância também no
ambiente arrozeiro, onde proporcionou ga-
nhos de 2,6 t/ha de arroz quando comparado
ao sistema tradicional de cultivo do arroz, em

Figura 3. Pastos bem fertilizados, conduzidos
sob pastejo contínuo com lotação variável,
garantem boa cobertura para o plantio direto.

Figura 4. Produtividade do arroz, soja e milho
nos diferentes sistemas do experimento
SIPAtb, desde a sua implantação (2013), até o
fechamento da primeira fase (2016/2017).
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Figura 5. Início do período de pastejo nos sistemas integrados no período de inverno de 2017 no
protocolo SIPAtb.

monocultura e sob preparo convencional.
Nesse mesmo sistema (T3), também é

possível se observar altas produtividades obti-
das com a cultura da soja, em um ambiente
desafiador para produção dessa leguminosa,
as terras baixas. Na safra 2013/2014 se obte-
ve produtividade de 3,5 t/ha e na de 2015/
2016 de 3,9 t/ha, demonstrando, além dos
altos rendimentos obtidos em rotação com
arroz, o ganho que se pode ter com o tempo
a partir da construção da fertilidade do solo.
Essas produtividades também ratificam a im-
portância de se controlar os principais fatores
restritivos à obtenção de altas produtividades
nesses ambientes, sendo eles a correção da
acidez do solo, adequados níveis de adubação
(principalmente fosfatada) e uma eficiente
drenagem; sendo todos esses devidamente
controlados no projeto SIPAtb.
O fechamento do primeiro ciclo confirma

efetivamente a vantagem e o benefício da a-
doção de sistemas mais conservacionistas e
sustentáveis frente ao sistema tradicional de
cultivo do arroz no Estado (Figura 4). Nessa
safra (2016/2017), todos os sistemas obti-
veram uma produtividade superior à monocul-
tura (T1), com ganhos variando de 0,5 a 1,7
t/ha. Esses ganhos são inerentes aos manejos
adotados e demonstram a importância da ob-
tenção de sistemas mais diversificados e que
se sustentem ao longo do tempo. A esses ga-
nhos devem ser somados ainda as produções
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animais obtidas nos períodos de pastejo, o que
confere uma maior rentabilidade e segurança
ao sistema.

Início do segundo ciclo e perspectivas futuras
Após o término da primeira fase experimen-

tal, deu-se início ao segundo ciclo do protocolo
SIPAtb, que vai de 2017 a 2020/2021. No mês
de abril do presente ano se implantaram as
pastagens hibernais e, mais recentemente, se
deu início ao período de pastejo nos sistemas
integrados (Figura 5). O arranjo dos diferentes
sistemas irá se manter o mesmo. No entanto,
para a segunda fase estão previstas mudanças
no que diz respeito ao manejo da adubação das
culturas. Após correção química do solo e con-
dução dos sistemas durante o primeiro ciclo, as
avaliações realizadas pelo grupo de pesquisa
responsável pelo experimento (GPSIPA) de-
monstraram ao longo do tempo respostas dis-
tintas à adubação das culturas, com ação e di-
nâmica diferenciada dos principais macronutri-
entes aportados (N, P e K).
Dessa forma, os sistemas, que antes recebi-

am adubações diferenciadas conforme as cultu-
ras presentes no seu arranjo, na segunda fase
serão contemplados todos com uma mesma a-
dubação. Isso possibilitará comparar os siste-
mas quanto à sua eficiência de produção, bem
como de utilização dos insumos (nutrientes)
aportados. Aguarde novos resultados!


