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Brasil = 851.487.659 ha
Pastagens, lavouras e florestas plantadas = 254.671.000 ha



Oportunidades
 Duplicação da produção de grãos

 Triplicação da capacidade de suporte das pastagens

 Produção de carne de melhor qualidade a pasto

 Redução do conceito de “degradador ambiental”

 Oferta de empregos com menores investimentos

 Regularização da distribuição de renda

 Melhoria na qualidade ambiental



E contempla os sistemas:

• Integração Lavoura-Pecuária – Agropastoril

• Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – Agrossilvipastoril

• Integração Pecuária-Floresta – Silvipastoril

• Integração Lavoura-Floresta – Silviagrícola

A iLP(F) é uma estratégia que objetiva a produção sustentável, que

integra atividades agrícolas, pecuárias (e florestais) na mesma

área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, e busca

efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, 

contemplando a adequação ambiental, a valorização dos seres

humanos e a viabilidade econômica.

Balbino et al. (2011)



• Otimização dos recursos de produção da propriedade;

• Sinergia entre as atividades de produção animal e vegetal;

• Redução de custo;

• Aumento da receita líquida;

• Maior estabilidade temporal...

A ILP tem como viabilidade econômica na:

• Recuperação de áreas degradadas;

• Manutenção de pastagens produtivas;

• Redução de risco pela diversificação de atividades  sustentabilidade
econômica;

• Redução dos impactos ao meio ambiente;

• Redução da necessidade de utilização de agroquímicos;

• Redução da abertura de novas áreas;

• Aumento da eficiência no uso de máquinas, equipamentos e mão de obra;

• Geração de empregos e de renda;

• Melhoria das condições sociais no meio rural…

Sendo particularmente eficiente na:

Balbino et al. (2011)



Fonte: Portes et al. (1996)

ILP na abertura dos Cerrados
1960-1980



Sistema Barreirão

“Recuperação/renovação de

pastagens degradadas em 

solos degradados”

Consórcios na ILP

Tecnologia

Sis
tem

a Santa Fé

“Produção de forragem para 

entressafra e palhada para o 

Sistema Plantio Direto”

Sistema 

Santa Brígida

“Introdução de leguminosas e 

diversificação de forragem / 

palhada”

1991

2011

2000



Sistema Barreirão (1990)
Recuperação/renovação de pastagens degradadas





Sistema Barreirão



Sistema Barreirão



Análise de crescimento da braquiária-folhas 

Sistema Barreirão

Fonte: Portes et al. (1996)
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Sistema Santa Brígida (2011)
“Introdução de leguminosas e diversificação de forragem / palhada”



Milheto

Sorgo pastejo

Forrageiras perenes

Sucessão na ILP 1996
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Rotação na ILP 1997



Adoção da ILPFAILP(F) no Brasil

A adoção da iLP(F) independe de:
• Condição edafoclimática;

• Tamanho de propriedade;

• Tamanho das máquinas e implementos

• Condição socioeconômica do produtor.

....Passível de ajustes locais

Brasil: 2 milhões de hectares
MT – 500 mil ha;

PR – 400 mil ha

GO – 90 mil ha

MA e PI – 40 mil ha



Sucessão lavoura-pastagem Leguminosas

Alternativas de ILP para 

recuperação/renovação de pastagens

Rotação lavoura-pastagemConsorciação

Dessecação parcial



Alternativas de produção de
forragem para entressafra

Silagem/capineiras/cana de açucar Irrigação/pastagens de inverno

Feno em pé Pasto de 1º ou 2º ano

Milho forrageiro consorciado com braquiária

Milho grão consorciado com braquiária

Milho grão consorciado com braquiária



“Após o avanço da soja no Cerrados, o embrião da próxima revolução do 

Brasil rural começa a se desenvolver: é a integração sustentável entre 

agricultura e pecuária"

Norman Borlaug. Prêmio Nobel da Paz de 1970

“Braquiária é mais do que pasto”

Fernando P. Cardoso. Fundação Agrisus

“Quem usa o sistema ILP tem que errar muito para quebrar”

Mauro Morufuse. Faz. Umuarama. N. S. Joaquim-MT

“Melhor que manter o solo protegido com cobertura morta

é mantê-lo vegetado o ano todo”

Edemar Moro. UNOESTE. P. Prudente-SP

“A ILP é muito eficiente nos anos bons de chuva e mais eficiente ainda nos anos 

ruins”

Edinaldo Mathias. Faz. Ybieté Porã. Rancharia-SP

“Num futuro próximo, a produção de proteína animal ficará por conta dos 

lavoureiros”

Paulo R. Herrmann. Diretor da John Deere na América Latina

“Com a Integração Lavoura Pecuária produz-se o boi barato”

Anábio Ribeiro. Ipameri-GO 



IL P x SPD

Boi precoce a pasto

Sinergismo



Mitigação do déficit de forragem na época seca

Oferta de forragem nos 

sistemas “tradicionais”

Oferta de forragem na iLP



Alternativas de “Safrinha de boi”

LVilela et al., 2012 (prelo)

Milho consorciado com capim

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

"Safrinha de boi"

Soja
Milho consorciado com capim ou 
sorgo consorciado com capim "Safrinha de boi"

"Safrinha de boi"Soja

Soja
PD de forrageiras
anuais e perenes "Safrinha de boi"

Sobressemeadura de 
forrageiras anuais e perenes

Forrageiras pós-
colheita da soja



“Após o avanço da soja no Cerrados, o embrião da próxima revolução do Brasil 

rural começa a se desenvolver: é a integração sustentável entre agricultura e 

pecuária"

Norman Borlaug. Prêmio Nobel da Paz de 1970

“Braquiária é mais do que pasto”

Fernando P. Cardoso. Fundação Agrisus
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Mauro Morufuse. Faz. Umuarama. N. S. Joaquim-MT
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é mantê-lo vegetado o ano todo”
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ruins”
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lavoureiros”

Paulo R. Herrmann. Diretor da John Deere na América Latina

“Com a Integração Lavoura Pecuária se produz o boi barato”

Anábio Ribeiro. Ipameri-GO 



Grupo Horita

Oeste BA

2011/2012 - 2 mil ha

2012/2013 - 10 mil ha

Brachiaria

ruziziensis

Fotos: cortesia Lourival Vilela
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 Biomassa de cobertura

 Biomassa radicular

 MO no solo

 Agregados > 2 mm

 Estabilidade de agregados

 Macroporosidade

 Massa específica do solo

 Retenção de água

 Permeabilidade

 Recuperação de P

 Dose de N

 Reciclagem de nutrientes

 Enraizamento CA

 Perda de solo

 Atividade biológica

 Rhizoctonia

 Fusarium

 Mofo branco

 Nematóides

 Uso de fungicidas TS

 Plantas daninhas

 Herbicidas pós-emergentes

 Banco de sementesPrecedente e palhada de braquiária



Solo 3 Anos 
Braquiária

Solo 2 Anos 
Braquiária

Solo 1 Ano 
Braquiária

Alelopatia

Supressão física

Mofo branco Buva na soja Enraizamento

Palhada de milho

Palhada de braquiária

Alguns dos benefícios da braquiária
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Fazenda Santa Brígida - safra 2011/12

Colheita 16 a 22/02/12

Produtividade: 62 sacas ha-1

120 sacas ha-1 ou

47 t ha-1 silagem na  safrinha

Junho – outubro = 4 cabeças ha-1

500 g PV cabeça-1 dia-1

Palhada de alta qualidade para

o Sistema Plantio Direto



“Após o avanço da soja no Cerrados, o embrião da próxima revolução do Brasil 
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Fazenda Santa Brígida, junho de 2009



Fazenda Santa Brígida, julho de 2010

100 dias após a última chuva
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...e o pasto é a “salvação” da lavoura!

Benefícios da lavoura    pecuária

A forrageira se beneficia pela adubação residual

Produção de forrageira para a época mais crítica

do ano - pasto de 1º ano

Lavoura paga os custos parciais ou totais

da recuperação/renovação do pasto



(...lavoureiros atuais e futuros)
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Custo da @ (2013)

Custo  estimado de produção da @ no sistema tradicional R$ 73,00*

Custo da @ na Fazenda Santa Brígida R$ 37,50*

*Incluindo o custo de oportunidade do capital



Faz. Santa Brígida (2010) Faz. Capivara (2012)

A ILP e a produção de silagem

Faz. Santa Fé (2000) Faz. Santa Fé (2001)



A ILP e o maquinário agrícola

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=m%C3%A1quinas+jumil+terceira+caixa&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Pfof4fdl94diM&tbnid=QEQoi6YAVaWaaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plantiodireto.com.br/?body=cont_int&id=963&ei=M-taUYe-DoSo9gTjkIDgBQ&bvm=bv.44442042,d.dmg&psig=AFQjCNGKggrwOBluaXkYEW4cwNwuAn3EvQ&ust=1364999228640224


Solo arenoso Solo textura média ou argiloso

A ILP e manutenção de pastagens produtivas

Rotação lavoura-pastagem a cada 2 ou 3 anos



A ILP e a valorização da propriedade

Fazenda Santa Brígida, Ipameri-GO

2006 2010



Abril de 2011

iLPF – Agricultura de “alta” captação de CO2

Junho de 2011

Junho de 2009 Julho de 2010



...e o componente florestal” ILP(F)

Nichos específicos



2009/10 - soybean + eucalipto (fev. 2010)

2010/11 – forrage corn + braquiária

Eucaliptos with 14 months



Conforto animal

A ILPF e o conforto animal



iLPF proporciona 

bem-estar animal = 

conforto térmico

Foto: Porfírio-da-Silva 

(EMBRAPA Florestas)



Conforto animal na

Embrapa Gado de leite



Uso dos Fatores de Produção (iLP e iLPF)

Soja  42% do tempo

Milho  50% do tempo

Milho + Braquiária/Pecuária  92% do tempo ( 8%)

Soja + milho safrinha  80% do tempo

Soja + milho safrinha + pecuária  92% do tempo

OUT NOV DEZ JAN FEV

MA

R ABR MAI JUN JUL AGO SET

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 100% do tempo



Fazenda Santa Brígida

“800 ha lavoura e 1800 bovinos por ano”

2006 – três servidores

2014 – 17 servidores

A ILPF e a geração de empregos



Eucalipto - Clones - Produtividade

27 m³/ha/ano ou 270 m³/ha
aos 10 anos (serraria).

27 m³/ha/ano ou 189 m³/ha
aos 7 anos (biomassa).

Até 4,2 t ha-1

Até 246 sacas ha-1

Até 6 t ha-1

Ganhos de até 

10 sacas ha-1

Até 741 kg peso vivo ha-1 ano-1

A ILPF e as produtividades



“Após o avanço da soja no Cerrados, o embrião da próxima revolução do Brasil 

rural começa a se desenvolver: é a integração sustentável entre agricultura e 

pecuária"

Norman Borlaug. Prêmio Nobel da Paz de 1970

“Braquiária é mais do que pasto”

Fernando P. Cardoso. Fundação Agrisus

“Quem usa o sistema ILP tem que errar muito para quebrar”

Mauro Morufuse. Faz. Umuarama. N. S. Joaquim-MT

“Melhor que manter o solo protegido com cobertura morta

é mantê-lo vegetado o ano todo”

Edemar Moro. UNOESTE. P. Prudente-SP

“A ILP é muito eficiente nos anos bons de chuva e mais eficiente ainda 

nos anos ruins”

Edinaldo Mathias. Faz. Ybieté Porã. Rancharia-SP

“Num futuro próximo, a produção de proteína animal ficará por conta dos 

lavoureiros”

Paulo R. Herrmann. Diretor da John Deere na América Latina

“Com a Integração Lavoura Pecuária produz-se o boi barato”

Anábio Ribeiro. Ipameri-GO 



Fazenda Ybyete Porã. Rancharia –SP

(Safra 2011/12)

Em fevereiro, na fase de enchimento de 
grãos, foram 27 dias com apenas 10 mm 
de chuva. Produtividade aproximada de 

50 sacos ha-1

Colheita em 21/03/12

Braquiária emergida  a partir do banco 

de sementes do solo, oito dias após a 

colheita da soja.

Foto em 29/03/12

8% argila



Arenito Caiuá – Fazenda Tobiatã, Perobal-PR – Oswaldo Zaguine

• Média 62 sc/ha soja + 100 sc/ha milho safrinha

• 2011/12: 40 dias sem chuva = 38 scs/ha de soja

• Idade de abate: antes 36-48 meses; hoje 18-24 meses 

• Rebanho bovino: antes 1.320; hoje 2.000

Rotação soja-pastagem

AgroDBO, setembro/2012 



Fazenda Ybyete Porã. Rancharia -SP

Meio ambiente

8% de argila

Declive de até 7%

Sem terraços ou curvas de nível

Sem erosão

Sem erosão



Meio ambiente

Água corrente o ano todo

Fazenda Ybyete Porã. Rancharia -SP

Foto: 27/10/2011
Pecuária – recria/engorda

3-4 UA/ha

22@ 24-30 meses (a pasto)



Leguminosas forrageiras  Feno tropical  

Dessecação parcial

A ILP e os  principais desafios

Silagem e recuperação de pastagem degradada



Braquiária-soja simultânea Outras espécies no consórcio

Sistemas alternativosSobressemeadura

...A ILP e os  principais desafios



A ILPF é para todos

A ILPF promove benefícios

• Agronômicos - recuperação e manutenção das propriedades do solo; 

• Econômicos - diversificação, maiores rendimentos e qualidade a menor custo;

• Ecológicos - redução da erosão, biota nociva e defensivos agrícolas;

• Sociais - empregos e distribuição mais uniforme da renda. 



Fazenda Santa Fé - Santa Helena de Goiás-GO
(Sistema Santa Fé e rotação lavoura-pastagem)

~740 ha (480 ha irrigados)

3 t ha-1 soja/feijão; 9 t ha-1 milho; 5 t ha-1 sorgo 

Forragem para 40 mil UA’s



A área com pastagens degradadas é a nossa  oportunidade para 

produzir alimentos para as futuras gerações.

“O Brasil será a potência agrícola do século 21”
N. Bourlaug



Equipes
Sistemas Santa Fé 
e Barreirão (2001)

"Cultivar a terra e criar animais são as mais nobres 
atividades praticadas pelo homem.

Produzir alimentos vegetais é a magia de colher o sol.
Produzir proteína animal é a arte de transformação 

desta magia.
Imagine, então, quão nobre é o homem que 

simultaneamente cultiva a terra, cria os animais e ainda 
respeita e protege o seu semelhante e o ambiente.

Saudemos nossos nobres mágicos e artistas".

Muito obrigado

João K.

joao.kluthcouski@embrapa.br


