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RESUMO GERAL 

 
A presente tese, ao abordar o tema integração lavoura-pecuária (ILP), teve 
como um de seus principais objetivos avaliar as alterações nos componente 
solo-planta-animal-ambiente exercidas pela dinâmica de rotação de culturas e 
pastagens em sistema de integração lavoura e pecuária. Duas áreas 
adjacentes, uma representativa do meio ambiente natural (vegetação de 
cerrado “original”) e outra de pastagens degradadas, serviram de referência 
(“controle”) às inferências realizadas. O experimento foi realizado numa área de 
92 ha, dividida em seis piquetes de aproximadamente 15 ha, onde foi feita a 
rotação de culturas anuais e pastagens. As amostras de solo foram coletadas 
nas camadas 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 e 40-50 cm. Houve aumento nos teores 
de carbono da biomassa microbiana, no quociente microbiano e na matéria 
orgânica no solo e redução no quociente metabólico nos ambientes da 
cronossequência das pastagens, no sistema integração lavoura-pecuária, em 
comparação com a pastagem degradada. As diferentes fases das pastagens 
dentro do sistema de integração lavoura-pecuária estocaram, em média, 17,67 
Mg ha-1 mais carbono que a pastagem degradada até a profundidade de 50 cm. 
O Cerrado conteve o maior, e a pastagem degradada o menor estoque de 
carbono entre todos os ambientes estudados. Houve um decréscimo 
significativo nos teores de fósforo e potássio com o aumento da idade da 
pastagem e aumento nos teores de cálcio e magnésio. Os teores dos 
micronutrientes entre os tratamentos avaliados apresentaram valores acima da 
exigência para o capim-Marandu. As amostras de capim-Marandu foram 
realizadas em cinco épocas do ano (inverno, início e final da primavera, verão e 
outono). Alterações quantitativas e qualitativas na forragem foram observadas 
durante o período experimental. Mudanças nos componentes estruturais folha 
verde, colmo verde e material morto, bem como nos teores de matéria seca 
(MS), proteína bruta (PB), nutrientes disponíveis totais (NDT) e fibra em 
detergente neutro (FDN), entre outros, caracterizaram a forragem nos 
diferentes períodos. As variações qualitativas entre as forrageiras são de alta 
magnitude, destacando-se a queda significativa nos teores de PB e NDT, com 
o avanço da maturidade da pastagem. Todos os tratamentos da 
cronossequência das pastagens, após 2,5 anos de lavoura, resultaram em 
avaliações favoráveis, sendo o tratamento P1 a melhor opção de investimento, 
com valor presente líquido (VPL) igual a R$ 144,34, seguido pelo tratamento P2 
com R$ 112,61 e P3 com R$ 58,54, indicando tratar-se de projeto favorável. Há 
indicação no presente trabalho que a maior perda em relação às vantagens 
econômicas obtidas ocorre já a partir do segundo ano após o estabelecimento 
das pastagens, podendo constituir implicações importantes no planejamento de 
sistemas de ILP. O bônus de carbono no sistema de produção animal a pasto 
pode ser um incentivo financeiro para o produtor aderir à rotação de pastagens 
com culturas anuais. Porém é preciso que sejam realizados estudos que 
quantifiquem as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, para 
verificar se o balanço representa um bônus ou um ônus ambiental para o 
produtor. 
 
Palavras-chave: fertilidade do solo, biologia do solo, idade da pastagem, 
estoque de carbono no solo, modelagem de sistema de produção.
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ABSTRACT 

 
When approaching the crop-livestock integration (CLI) theme, the present thesis 
had as one of its main objectives to evaluate the alterations in the soil-plant-
animal-environment components exercised by the crop and pasture rotation 
dynamics in crop and livestock integration system. Two adjacent areas, one 
representing the natural environment (original cerrado vegetation) and other the 
degraded pastures served as reference (“control”) to the inferences performed.  
The experiment was performed at a 92 ha area, divided into six paddocks of 
approximately 15 ha, where the annual crops and pastures rotation was made. 
The soil samplings were collected at the 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 and 40-50 cm 
layers. There was an increase in the carbon contents of the microbial biomass, in 
the microbial quotient and in the organic matter on the soil and reduction in the 
metabolic quotient at the pastures chronological sequence environments, at the 
crop-livestock integration system, in comparison with the degraded pasture. The 
different pastures stages within the crop-livestock integration system stocked the 
average of 17,67 Mg ha-1 carbon more than the degraded pasture up to a 50 cm 
depth. The Cerrado contained the most carbon stock and the degraded pasture 
the least among all the environments studied. There was a significant decrease in 
the phosphor and potassium contents in relation to the pasture age increase and 
an increase in the calcium and magnesium contents. Micronutrients contents 
among the treatments evaluated presented values above the demand for capim-
Marandu. The capim-Marandu samplings were performed in five different seasons 
of the year (winter, beginning and end of spring, summer and autumn). 
Quantitative and qualitative alterations at the forage were observed during the 
experimental period. Changes on the structural components green leaf, green 
stem and dead material, as well as on DM (Dry Matter), GP (Gross Protein), TDN 
(Total Digestive Nutrients) and FND (Fiber in Neutral Detergent) contents, among 
others, characterized the forage on the different periods. The qualitative variations 
among the forages are of high magnitude, being outlined the significant drop on 
GP (Gross Protein) and TDN (Total Digestive Nutrients) contents according to the 
pasture maturity development. All pastures chronological sequence treatments, 
after 2,5 years of crop, resulted in favorable evaluations, having P1 treatment as 
the best investment option with NPV (Net Present Value) equals to R$144,34 
followed by P2 treatment with R$112,61 and P3 with R$58,54, indicating to be a 
favorable Project. There is indication on the present work that the biggest loss in 
relation to the obtained economic advantages happens already from the second 
year after the pastures establishment. Such results may constitute important 
implications at CLI systems planning. Carbon bonus at pasture based animal 
production system may be a financial incentive for the producer to join the 
pastures rotation with annual crops. Nevertheless it is necessary that studies are 
performed to quantify emissions of gases responsible for greenhouse in order to 
verify whether the result represents a bonus or an environmental onus to the 
producer. 
 
Key-words: soil fertility, soil biology, pasture age, carbon stock on soil, production 
system modeling. 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em sua trajetória evolutiva, por milhares de anos, a espécie humana 

obteve seu sustento por meio do que conseguia recolher (coletar) na natureza, 

recorrendo, inclusive, à caça e à pesca para suprir suas exigências em proteína 

animal. Durante a maior parte de sua existência, o homem manteve uma vida 

nômade, convivendo em pequenas comunidades, integrando-se perfeitamente ao 

meio ambiente. Ainda na pré-história, por volta de 12.000 A.C., começaram a 

surgir as primeiras formas de agricultura e de pecuária, caracterizadas pela 

domesticação de espécies vegetais e animais, juntamente com a formação das 

primeiras comunidades agrícolas. 

Ao longo do tempo, os seres humanos tornaram-se mais numerosos, 

formaram aldeias e depois vilas, e começaram inclusive a negociar, criando assim 

a economia. O surgimento da agricultura não apenas fixou o homem a terra, mas 

o seu desenvolvimento tornou possível a formação de comunidades de maior 

densidade populacional, que não puderam mais ser suportadas pela caça, pesca 

e coleta de produtos vegetais. 

A crescente capacidade do homem de produzir alimentos permitiu, 

portanto, a expansão populacional, favorecendo o surgimento de grandes 

comunidades urbanas, trazendo consigo, inclusive, melhoria do padrão de vida de 

tais populações. E, na maioria das regiões em que as populações cresceram de 

maneira acentuada, o desenvolvimento da agricultura foi capaz de atender a 

demanda crescente por alimentos e por outros bens de consumo. 

Entretanto, a importância da prática da agricultura na história do homem 

pode ser tanto elogiada quanto criticada. Na verdade, enquanto alguns 

consideram ter sido um passo decisivo para o desenvolvimento humano, outros 

chegam ao extremo de afirmar ter sido o maior erro na história da humanidade. 

Tal controvérsia surge em decorrência do fato de muitas das tecnologias 

responsáveis pelo sucesso dos sistemas de produção agropecuários incluírem 

fatores responsáveis por vários malefícios causados, pelas mesmas, ao homem 
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e, sobretudo, ao meio ambiente. 

Aqueles favoráveis ao desenvolvimento da agricultura argumentam, por 

exemplo, que ao se fixar na terra, o homem passou a dispor de mais tempo para 

atividades intelectuais, culturais, além de outras que culminaram, inclusive, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias e, conseqüentemente, com o próprio 

desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Tais observações vêm sendo 

sistematicamente confirmadas pelos extraordinários ganhos em produtividade, de 

alimentos e de outros bens de consumo, conseguidos através do tempo, em 

praticamente todos os sistemas de produção. 

Por seu turno, não deixam de ter razão aqueles que alegam que os grupos 

humanos que continuaram a se utilizar principalmente de alimentos nativos de 

suas regiões, mantiveram o equilíbrio ecológico em seus ambientes, enquanto 

que as “populações agrícolas”, em seu intento de produzir cada vez mais, 

passaram a degradá-los. A maior necessidade de ocupação de novas áreas levou 

os agricultores a desmatar a vegetação nativa em larga escala, tendo em vista a 

implantação de monoculturas com o objetivo de obterem maior produtividade, a 

expensas de redução da variabilidade. O manejo, com o emprego muitas vezes 

inadequado de máquinas e implementos, não raro, tem causando problemas aos 

atributos físicos, químicos e biológicos dos solos. O ambiente criado pelas 

monoculturas favoreceu o surgimento e a disseminação de pragas e doenças, o 

que exigiu o desenvolvimento e a aplicação de defensivos, pesticidas e outros 

insumos químicos, causando crescentes impactos sobre o solo, a água a flora e a 

fauna das regiões ocupadas. 

Adicionalmente à produção de alimentos para uso dos seres humanos e de 

seus animais, a agricultura tem se dedicado crescentemente a produzir outros 

bens de consumo, ampliando ainda mais suas fronteiras de exploração. Alguns 

exemplos são as produções de flores e plantas ornamentais, produtos químicos, 

fibras, fertilizantes orgânicos e combustíveis, como os recentes etanol e biodiesel. 

E, se a agricultura tem sido capaz de atender às demandas crescentes da 

sociedade – tanto pela ocupação de novas áreas como, principalmente, pelo 

desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias –, seus efeitos nocivos 

tornaram-se cada vez mais evidentes, criando a necessidade de desenvolvimento 

de sistemas de produção que se mostrem não apenas eficientes, mas que sejam 
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também sustentáveis, reduzindo ao máximo os impactos ambientais. 

No projeto de estudo foi abordado o tema integração lavoura-pecuária 

(ILP), e dentre os principais objetivos, procurou-se investigar algumas 

transformações ocorridas no trinômio solo-planta forrageira-animal, em área 

submetida a um período de três ciclos de produção agrícola intercalado com três 

anos de exploração com pastagens. 

Investigou-se ganhos em produtividade animal (Capítulo 4) – a 

produtividade vegetal deverá ser objeto de outros trabalhos/dissertações/teses. 

Estes são decorrentes principalmente da melhoria nos atributos físicos, químicos 

e biológicos do solo (Capítulo 2), além de suas conseqüentes implicações na 

produção e na qualidade das plantas forrageiras (Capítulo 3), em função da 

implantação de um sistema de integração lavoura-pecuária (SILP). Duas áreas 

adjacentes, uma representativa do meio ambiente natural (vegetação de cerrado 

“original”) e outra de pastagens degradadas, serviram de referência (“controle”) às 

inferências realizadas. 

Porém, quando os fatos históricos acima abordados são levados em 

consideração, percebe-se que de pouca valia será o desenvolvimento de novas 

estratégias e sistemas de produção agropecuária, como por exemplo, a 

integração lavoura-pecuária, se não puderem ser categorizados como 

produtivamente eficientes, sustentáveis e, que têm sido comumente denominados 

“ecologicamente corretos”. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Atributos químicos e biológicos do solo 

 

O solo constitui o principal componente relacionado à produção 

agropecuária. Dessa forma, a conservação, ou a melhoria de sua qualidade, é 

essencial para a sustentabilidade da atividade produtiva. Entre as ações do 

homem sobre o meio ambiente, a degradação do solo constitui uma das mais 

preocupantes. Conforme salientado por JAKELAITIS et al. (2008), a principal 
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causa da degradação resulta do mau uso do solo, tendo como consequência a 

redução da matéria orgânica e, assim alterar as características físicas, químicas e 

biológicas. 

Para avaliar as características químicas e biológicas do solo, torna-se 

necessário caracterizar as propriedades que afetam sua capacidade produtiva. 

Uma maneira sugerida é preservar suas principais funções: promover o 

crescimento de raízes e da atividade biológica; favorecer a infiltração e 

movimento de água; permitir as trocas gasosas, ciclagem de nutrientes e atender 

as exigências nutricionais das plantas (DORAN & PARKIN, 1994), já que o solo é 

um ambiente dinâmico, heterogêneo e complexo, em que interagem processos de 

natureza física, química e biológica. 

Os efeitos positivos do ciclo das pastagens em rotação com lavoura nas 

propriedades químicas e físicas do solo vêm sendo evidenciados desde a década 

de 70, por GREENLAND (1971) e WHITE et al. (1978). Estes últimos autores, em 

revisão sobre os sistemas de uso do solo com pastagens e lavouras, discorreram 

sobre a necessidade de se aumentar o uso e a eficiência desses sistemas para 

uma melhor utilização da água e do nitrogênio (N). 

Assim, em alguns trabalhos, DÍAZ ROSELLO (1992) mostrou redução de 

2% na relação C/N em área de rotação com lavouras, fato explicado pela 

diminuição do N-total, principalmente quando as leguminosas não foram 

cultivadas em rotação. Essa constatação dá suporte à idéia de que as pastagens 

são mais eficientes na reciclagem de nutrientes do que as culturas anuais 

(principalmente soja, arroz, feijão e milho), pelo incremento da matéria orgânica 

no solo (MOS) (VILELA et al., 2002). 

As pastagens também são mais eficientes no aproveitamento do fósforo (P) 

do solo do que as culturas anuais. GOEDERT et al. (1986) mostraram que a 

Brachiaria humidicola foi mais eficiente do que a soja no aproveitamento do 

fósforo residual. Os mesmos autores observaram que, em sete anos de cultivo, a 

soja conseguiu extrair 21 kg ha-1 de superfosfato simples (P2O5), enquanto que 

dois anos de soja, seguidos de cinco anos de pastagens, extraíram do sistema 

cerca de 50 kg ha-1 de P2O5. 

 Em relação ao potássio (K), SIQUEIRA NETO et al. (2009), comparando os 

ambientes “Cerradão”, pastagem cultivada, plantio direto e plantio convencional 
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observaram maiores concentrações na camada superficial em todas as áreas. Os 

menores teores médios deste elemento para a camada 0 - 40 cm foram 

encontrados no Cerradão e pastagem; no plantio convencional, foram observados 

valores superiores. KLEPKER & ANGHINONI (1995); BAYER & BERTOL (1999) e 

DE MARIA et al. (1999) também verificaram os maiores teores de K na camada 

superficial do solo, porém não encontraram diferença com diferentes sistemas de 

manejo do solo.  

Nos solos do Bioma Cerrado, em que a MOS exerce papel chave no 

manejo sustentável, a degradação da fertilidade química e das propriedades 

físicas limita a produção de biomassa e, consequentemente, o aporte de carbono 

no solo sob pastagens (BALBINO et al., 2004; SILVA et al., 2004). Além disso, a 

ausência da matéria orgânica na superfície torna o ecossistema menos favorável 

à presença da macro e microfauna, que desempenham papel importante no ciclo 

do carbono e do nitrogênio do solo (LAVELLE et al., 2001). 

Conforme relatado por MACEDO (2000); CRAWELL & LEFROY (2001); 

MARTIUS et al. (2001); PALM et al. (2001); SILVEIRA & STONE (2001), a 

matéria orgânica desempenha outras funções vitais ao ciclo da vida, como por 

exemplo, ação positiva na atividade de microorganismos e da macro e 

microfauna, que auxiliam na agregação do solo, favorecendo a maior infiltração 

de água no perfil do solo e a redução da erosão e do escorrimento superficial. A 

MO favorece ainda o aumento da capacidade de troca catiônica (CTC) efetiva, 

principalmente em solos com pH maior do que 5,5, o que determina maior 

armazenamento e retenção de nutrientes, maior armazenamento de água, ação 

positiva na estabilidade dos agregados, porosidade e densidade, além de 

contribuir para diminuição da compactação do solo. 

 Entre os cátions constituintes da CTC destaca-se a baixa mobilidade de 

Ca2+ na forma de carbonatos em solos ácidos, que se deve à ausência de ânions 

acompanhantes. PAVAN (1994) e OLIVEIRA & PAVAN (1996) observaram 

elevação de pH, diminuição do alumínio (Al) trocável e aumento nos teores de 

cálcio (Ca) e magnésio (Mg) até a camada subsuperficial no sistema plantio 

direto. Em outros trabalhos, tem sido demonstrada a mobilização de Ca em 

subsolo na forma orgânica, principalmente na forma de fulvato-Ca (FRANCHINI et 

al., 1999). A mobilidade do Ca e Mg no perfil do solo é função da matéria 
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orgânica, pH, tipo de planta cultivada, tipo de solo, adubação nitrogenada e 

precipitação pluviométrica (TIRITAN, 2001). 

 Os micronutrientes, em geral, não têm sido determinantes para o 

estabelecimento exclusivo de pastagem de gramíneas na região do Cerrado. 

Possivelmente, exceção seja feita ao estabelecimento de pastagens em areias 

quartzosas, cujos baixos teores de matéria orgânica do solo (< 10 g/kg) e, 

conseqüentemente, do fornecimento de micronutrientes, são insatisfatórios para 

elevadas produtividades de forragem (VILELA et al., 2007). Contudo, a adubação 

residual deixada pelas culturas anuais em esquema de rotação entre culturas 

anuais e pastagem, associado ao alto teor de MO do sistema de Integração 

Lavoura e Pecuária (ILP), são suficientes para atender a exigência das plantas 

forrageiras para os micronutrientes: cobre (Cu), zinco (Zn), ferro (Fe) e manganês 

(Mn). 

De acordo com a interpretação de resultados de análises de 

micronutrientes em solos de Cerrados, o teor de Cu no solo é considerado alto 

quando for maior que 0,8 mg dm-3 e o valor de Zn como baixo, quando o mesmo 

for menor que 1 mg dm -3 no solo (GALDRÃO, 2004). 

Este mesmo autor, analisou 518 amostras de solos de Cerrado (0 a 15 cm) 

indicaram que a mediana de ferro (Fe) solúvel no extrator de Mehlich 1 foi de 32,5 

mg dm-3 e a amplitude de variação, de 3,7 a 74 mg dm-3. A maioria delas (58%) 

possuía teores entre 25 e 40 mg dm-3 de ferro. Como os solos deste ecossistema 

apresentam característica ácida, não é de se esperar que ocorra deficiência 

desse elemento (COX & KAMPRATH, 1973). 

Em geral, os solos de Cerrado são bem supridos de Mn (LOPES & COX, 

1977), apesar de, freqüentemente, ser observada deficiência deste elemento em 

lavouras de soja, induzida por doses excessivas de calcário, quando calculada 

para atingir 70% ou mais de saturação por bases (GALRÃO, 2004). Esses índices 

são elevados para solos da região que necessitam, para desenvolvimento 

adequado da maioria das culturas, de valor de saturação por bases médio de 

50%. 

 O funcionamento do ecossistema do solo depende da dinâmica da 

microbiota, que contribui para a formação do húmus, ciclagem de nutrientes, 

estrutura física, entre outras funções (BETTIOL et al., 2006). A biomassa 
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microbiana (BM) do solo se constitui meio de transformação para todos os 

materiais orgânicos do solo, e atua como reservatório de nutrientes disponíveis às 

plantas, com participação fundamental nos ciclos biogeoquímicos de interesse 

para a produtividade agropecuária, sendo a principal responsável pela 

decomposição de resíduos orgânicos, pela ciclagem de nutrientes e pelo fluxo de 

energia dentro do solo (MOREIRA & MALAVOLTA, 2004). A sua alteração reflete 

modificações no solo em curto prazo, podendo ser considerado um bom indicador 

das alterações resultantes do manejo (MOREIRA & MALAVOLTA, 2004, SOUZA 

et al., 2006). No entanto, conforme lembram DE-POLLI & GUERRA (1997) e 

AQUINO et al. (2005), deve-se ter em mente que a biomassa microbiana do solo 

não é estimativa da atividade dos microrganismos, mas da massa microbiana viva 

total. 

 O estudo da BM no solo tem implicações importantes na agropecuária, pois 

quanto maior a biomassa microbiana no solo, maior será a imobilização 

temporária, principalmente, do Carbono da Biomassa Microbiana (CBM) e, 

conseqüentemente, menor a perda de nutrientes no sistema solo-planta 

(ALVAREZ et al., 1995). 

 Monitorando os atributos biológicos do solo é possível fazer a identificação 

inicial do problema e afirmar se o manejo atual está contribuindo para 

potencializar o impacto positivo no ambiente. Se variações espaciais e temporais 

da qualidade do solo mostram que as estratégias atuais de manejo conduzem ao 

manejo sustentável, não é necessário mudar para outra alternativa de manejo. 

Contudo, se é identificado, determinado declínio na qualidade do solo, é 

aconselhável passar pelo planejamento e implementação de práticas alternativas 

de manejo que sejam benéficas ao meio ambiente e lucrativas para os produtores 

(OLIVEIRA, 2000; LANNA, 2002). 

 CARTER (1986) e POWLSON et al. (1987) relataram grande sensibilidade 

da biomassa microbiana às alterações no manejo e uso do solo e, que após as 

alterações serem introduzidas, a BM sofreu flutuações até atingir o equilíbrio. 

 CARNEIRO et al. (2008), em solos de Cerrados, comparando diferentes 

sistemas de manejo (pastagem, ILP, plantio direto com milho, soja, nabo e sorgo) 

e ecossistemas naturais (floresta fechada e pastagem nativa), observaram que 

somente a pastagem proporcionou melhorias nos atributos biológicos do solo: 
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carbono da biomassa microbiana (CBM); taxa de respiração basal (C-CO2); 

quociente microbiano (qCO2) e; quociente microbiano (qmic), inclusive a ILP 

avaliada na fase pastagem. 

 O qmic pode ser utilizado como indicador para detectar se correções no 

manejo do solo devem ser propostas para que não ocorra comprometimento da 

qualidade biológica e conseqüentemente, da “saúde” do sistema de pastejo. 

Observando esse qmic, o estado de equilíbrio pode ser considerado quando os 

valores estão entre 2 e 5, ou seja, 2 a 5 % do carbono do solo está na forma 

microbiana (JENKINSON & LADD, 1981). 

 Nas circunstâncias em que a biomassa se encontra sob alguma condição 

de estresse, a capacidade de utilização do carbono é diminuída e, nesse caso, a 

relação CBM / carbono orgânico total (COT) diminui (menor qmic) (WARDLE, 

1994). Ao contrário, com adição de matéria orgânica de boa qualidade, ou com 

mudança do fator limitante para condição favorável, a biomassa microbiana pode 

aumentar rapidamente (maior qmic), mesmo que os teores de COT permaneçam 

inalterados (POWLSON et al., 1987). 

 Um atributo de interpretação aparentemente mais adequado como 

indicador da qualidade do solo, é o quociente metabólico (qCO2), pois informa que, 

na medida que a biomassa microbiana se torna mais eficiente na utilização dos 

recursos do ecossistema, menos carbono é perdido como dióxido de carbono 

(CO2) pela respiração e maior proporção de carbono é incorporado aos tecidos 

microbianos (TÓTOLA & CHAER, 2002). 

 Para avaliar a qualidade do solo, JAKELAITIS et al. (2008) observaram que 

os sistemas que apresentaram-se de forma ordenada ao sistema de referência 

(mata nativa) foram: cultivo de soja com plantio direto; pastagem de Brachiaria 

brizantha formada pelo consórcio com milho; área de cultivo com milho em plantio 

direto e pastagem de B. brizantha com dez anos de uso; e, a pastagem exclusiva, 

sendo o ambiente de pior qualidade. Logo, quando houve interação entre 

agricultura e cultivo forrageiro, a qualidade do ambiente edáfico foi superior ao de 

monocultivo, quer seja com milho ou pastagem exclusiva. E, conforme o manejo, 

essa qualidade pode se aproximar do ambiente de referência. 

A modificação da biomassa vegetal constitui outra importante 

consequência da conversão do Cerrado em área agrícola. MENDES (2002) 
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observou que os valores médios de biomassa em pastagens, com mais de cinco 

anos, sofreram um decréscimo significativo em relação à vegetação natural. 

Considerando a extensão do bioma e a área de pastagens, essa diferença tem 

um primeiro impacto, a redução dos conteúdos de carbono, observados em 

análises de rotina de camadas superficiais de solos em relação aos valores de 

solos sob vegetação nativa (CORAZZA et al., 1999). Esse decréscimo tem 

implicações sobre a oferta de elementos trocáveis, pois uma parte das 

propriedades de troca desses solos depende do conteúdo de matéria orgânica do 

solo. Dessa maneira, o funcionamento biogeoquímico é a principal causa das 

transformações ocorridas. A matéria orgânica é um dos fatores chave para a 

fertilidade dos solos em regiões tropicais, que juntamente com outros fatores 

como água, nutrientes, qualidade das sementes e aspectos fitossanitários são 

essenciais para a sustentabilidade dos agroecossistemas. 

As estimativas de MO no solo são obtidas pelo teor de carbono do solo 

(%C) multiplicado pelo fator 1,7424 que pressupõe que a MO contêm 50% de C. 

Os valores de densidade do solo (Ds) são necessários para converter o teor de 

carbono para quantidade de carbono por massa de solo por unidade de área e 

camada de solo, determinando assim o estoque de carbono (EC) (HOWARD et 

al., 1995). 

As Ds são utilizadas para corrigir as concentrações de C (g kg-1) para 

massa por área de solo (Mg ha-1) dentro de cada profundidade, de acordo com 

procedimento descrito por SISTI et al. (2004) e para corrigir a compactação do 

solo que é freqüentemente observada (BALBINO et al., 2002). 

O estudo dos EC nos solos tem sido incrementado nos últimos anos devido 

ao crescente interesse em se quantificar o seqüestro do carbono atmosférico 

pelos sistemas agrícolas, sobretudo em regiões neotropicais em que a ciclagem 

dos elementos no solo é extremamente dependente das condições climáticas 

(FISHER et al., 1994; ZINN et al., 2005a). 

No Brasil, a identificação de sistemas agrícolas com potencial para 

sequestro de carbono tem sido objetivo de diversos projetos iniciados após a 

assinatura do Protocolo de Kyoto, com previsão para implementação do mercado 

de créditos de carbono que atualmente já se encontra em vigor (BERNOUX et al., 
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2002; CHAPUIS-LARDY et al., 2002; SILVA et al., 2004; MADARI et al., 2005; 

ZINN et al., 2005a). 

Com estes trabalhos, objetivou-se identificar o potencial de 

agroecossistemas em sequestrar o carbono e atuar como possíveis drenos do 

carbono atmosférico (LAL, 1997). Além disso, a conversão de áreas nativas em 

pastagens cultivadas ou áreas de lavoura, sobretudo em regiões tropicais, tem 

sido alvo de recentes pesquisas sobre o comportamento do carbono do solo após 

essa conversão e sua implicação sobre a dinâmica da MOS. 

Por outro lado ZINN et al. (2005b), em estudo dos EC em diferentes 

ecorregiões brasileiras, observaram que os dados existentes são insuficientes 

para se determinar e comparar o potencial de seqüestro de carbono pelos 

agroecossistemas. Segundo os mencionados autores, os EC na camada de 0-20 

cm, em solos de Cerrado, podem variar entre 24,2 e 53,1; 19,9 e 65,9; 37,4 e 48,6 

Mg ha-1, para vegetação nativa, uso não intensivo e intensivo, respectivamente. 

Observaram ainda que as pesquisas envolvendo conteúdo de carbono no solo 

deveriam acrescentar mais dados sobre o conteúdo de carbono orgânico e de 

densidade aparente. 

Segundo CORAZZA et al. (1999), em áreas de Cerrado, ainda existe a 

possibilidade de sistemas específicos, como pastagens e plantio direto, 

aumentarem os teores de C orgânico no solo. Isto contribuiu para o seqüestro do 

C atmosférico, ao contrário dos sistemas convencionais, com revolvimento 

sistemático do solo, que tendem a atuar em sentido oposto. Adicionalmente, o 

plantio direto tem levado a menores perdas totais de nutrientes e matéria 

orgânica, pela sua eficácia no controle da erosão, possuindo menores taxas de 

decomposição anual da MOS, em relação ao cultivo convencional (BAYER et al., 

2006). 

Dessa forma, observa-se que os sistemas de  ILP necessitam ser mais 

bem estudados sob diferentes condições de clima e solo, para identificar sistemas 

agropastoris com potencial conservacionista para o Cerrado, do ponto de vista da 

MOS, e que possam verdadeiramente contribuir para reduzir as emissões de 

gases, em boa parte responsáveis pelas atuais mudanças climáticas globais. 
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2.2 Pastagem 

 

O processo de intensificação de sistemas pastoris, em particular no 

Cerrado, cujos solos são ácidos e de baixa fertilidade, passa, obrigatoriamente, 

por investimentos em fertilidade do solo, por meio da adubação do pasto 

estabelecido em monocultivo ou via integração lavoura-pecuária. Essas ações, 

voltadas para aumentar a taxa de lotação, são mais efetivas em aumentar a 

escala de produção e a produtividade das pastagens quando comparadas à 

intensificação do desempenho por animal (VILELA et al., 2003a). 

A recuperação das áreas degradadas por métodos tradicionais de preparo 

de solo e semeio de capim é muito onerosa em especial pela necessidade de 

correção e de fertilização (PORTES et al., 2000). Por isso, a estratégia de 

recuperação ou renovação de pastagem conjuntamente com o consórcio de 

culturas de grãos tem se mostrado como alternativa viável. 

 

 

2.2.1 Brachiaria brizantha Stapf. cv. Marandu 

 

 De acordo com NUNES et al. (1985), o capim-Marandu é originário das 

regiões vulcânicas da África tropical. Em 1977, a Estação de Pesquisas em 

Pastagens de Marandela – Zimbabwe, na África, enviou amostras deste material 

ao CNPGC – Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, da EMBRAPA – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em Campo Grande, Estado do 

Mato Grosso do Sul, e passou a ser estudado sob o código de acesso BRA-

000591. Em 1984 houve o lançamento oficial do cultivar, em parceria entre o 

CNPGC e o CPAC (Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado), época em que 

passou a servir como alternativa aos pecuaristas brasileiros (NUNES et al., 1985; 

RENVOIZE et al., 1996). 

O capim-Marandu chamou a atenção dos técnicos e produtores pelas suas 

características específicas como: plantas robustas, hábitos de crescimento 

cespitoso, a altura podendo chegar de 1,5 a 2,5 m, colmos iniciais de crescimento 

prostrado, mas com emissão de perfilhos predominantemente eretos. Seus 

rizomas são muito curtos e encurvados. Os colmos floríferos são eretos, com 
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perfilhamento nos nós superiores, levando à proliferação de inflorescências que 

atingem até 40 cm de comprimento, geralmente com quatro a seis rácemos. Suas 

lâminas foliares são largas e longas, glabras na face superior, com pubescência 

na face inferior, e bordos não cortantes. As bainhas são pilosas, enquanto os 

entrenós apresentam pêlos na porção apical (NUNES et al., 1985). Sua produção 

média anual é de 4 Mg a 8 Mg ha-1 de massa seca e pode chegar a 20 Mg ha-1 

(ALCÂNTARA & BUFARAH, 1992) e apresenta capacidade de adaptação a vários 

ambientes (GHISI & PEDREIRA, 1986).  

 

 

2.2.2 Composição morfológica e valor nutritivo da forragem 

 

A produção animal está estreitamente associada ao consumo diário de 

massa seca digestível quando proteína, minerais e outros fatores nutricionais são 

adequados. Para obtenção de altos níveis de produção por animal a partir de 

determinada espécie forrageira, seu estágio de crescimento é determinante da 

relação entre morfologia da planta, estrutura do dossel forrageiro e desempenho 

animal. Altos níveis de produção por animal estão diretamente associadas à 

proporção de folhas, teor de proteína e consumo de massa seca digestível 

(BLASER et al., 1988).  

Embora as diferenças no consumo de forragem possam ser causadas por 

variações nas características inerentes à planta, a ingestão pode ser influenciada 

por fatores que não são diretamente relacionados à qualidade da forragem. 

Dentre estes fatores, destaca-se a palatabilidade, a presença de compostos 

antinutricionais, a disponibilidade de forragem, a estrutura da vegetação e as 

características dos animais (CROWDER & CHEDA, 1982). Por isso, é de grande 

importância o conhecimento dos teores de proteína bruta (PB), nutrientes 

digestíveis totais (NDT), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 

ácido (FDA) e matéria seca (MS), além de outros componentes (VAN SOEST, 

1994). Por outro lado, estes constituintes variam em função de diversos fatores 

como a idade fisiológica da planta, parte da planta, época do ano e fertilidade do 

solo (WERNER, 1986), além, das características intrínsecas da forrageira. 
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A caracterização do valor nutritivo das forrageiras permite a predição da 

nutrição dos ruminantes, principalmente quando submetida a diversas práticas de 

manejo. No entanto, a “qualidade da forragem” é melhor definida pela produção 

animal, estando relacionada diretamente com o consumo voluntário e a 

digestibilidade dos nutrientes contidos na mesma. Assim, a qualidade da forragem 

pode ser expressa em relação à produção por animal, quando a disponibilidade 

do alimento e o potencial do animal não são limitantes. 

 O baixo valor nutritivo das forrageiras tropicais é freqüentemente 

mencionado na literatura (QUEIROZ FILHO et al., 2000; BARBOSA et al., 2003; 

CANO et al., 2004). Esse valor nutritivo está associado ao reduzido teor de 

proteína bruta e ao alto conteúdo de fibra e à baixa digestibilidade da matéria 

seca (EUCLIDES et al., 1993). 

A determinação do valor nutritivo dos alimentos destinados aos ruminantes 

tem sido alvo de trabalhos de pesquisas, sendo constante a procura de 

metodologia acurada e simples para estimar a qualidade dos alimentos. O 

problema essencial está na busca do entendimento em bases mecanicistas das 

relações entre a composição bromatológica, a disponibilidade de energia e de 

proteína e as respostas esperadas nos animais (MIRANDA, 2002). 

De modo geral, a disponibilidade de nutrientes no solo influencia a 

composição bromatológica das plantas de duas maneiras: a) permite a absorção 

de nutrientes e elementos tóxicos aos animais e b) aumenta a produção de 

forragem pelo estímulo do crescimento da planta. A influência da fertilidade do 

solo reflete-se na composição bromatológica das plantas, afetando diretamente e 

principalmente nas concentrações de proteína bruta (PB). Adicionalmente, não 

raro, os níveis de minerais adequados para crescimento das plantas não atendem 

as exigências dos animais, devendo-se considerar que alguns elementos minerais 

exigidos pelos animais não o são pelas plantas e vice-versa (REIS & 

RODRIGUES, 1993). 

As condições climáticas favoráveis ao acúmulo de massa seca, idade e o 

desenvolvimento morfológico fazem com que as plantas forrageiras sofram 

alterações nos atributos produtivos e nutricionais (RAMOS, 1997). Estas 

condições climáticas também influenciam os atributos do valor nutritivo, uma vez 
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que a planta forrageira pode ser afetada intensamente pela luz, temperatura, 

fotoperíodo e precipitação pluvial (WHITEMAN, 1980). 

 A umidade do solo pode afetar o valor nutritivo das forrageiras (WILSON, 

1982). Períodos prolongados de estresse hídrico podem promover o aumento da 

espessura da parede celular (esclerênquima), dificultando o ataque dos 

microrganismos no rúmem e com isso reduzindo a digestibilidade do material 

(WILSON & MERTENS, 1995). 

A variação no comprimento do dia entre as estações do ano (fotoperíodo) 

também pode influenciar a produtividade das pastagens. Embora o fotoperíodo 

afete a estacionalidade da produção de forragens, em muitos casos esse efeito é 

confundido pelas interações entre fotoperíodo e temperatura. O melhor 

aproveitamento e utilização da energia solar são dependentes de características 

relacionadas à arquitetura do dossel. Nesse sentido, assegurar boa penetração 

de luz ao longo do perfil do dossel até as folhas posicionadas mais próximas do 

solo, faz-se necessário à otimização da fotossíntese total e adequação da sua 

arquitetura à obtenção de maior produtividade (HORTON, 2000; CARNEVALLI, 

2003).  

Este último autor analisou a dinâmica de acúmulo de forragem de pastos 

de capim-Mombaça submetidos a regimes de desfolhação intermitente, 

combinando duas condições de pós-pastejo (altura de resíduo de 30 ou 50 cm) e 

duas condições de pré-pastejo (interceptação luminosa pelo dossel de 95 e 

100%), e concluiu que o tratamento de pastejo que combinou 95% de IL e 30 cm 

de altura de resíduo obteve maior produção (25.900 kg ha-1 de MS) e eficiência de 

colheita de forragem de 82%. 

Para caracterizar a forragem disponível aos animais em pastejo, o 

fracionamento da forragem acumulada em estratos e sua separação em 

componentes como folha, haste e material morto descreve melhor as alterações 

morfológicas e fisiológicas decorrentes do crescimento e desenvolvimento das 

plantas forrageiras (RAMOS, 1997). Além disso, as decisões de manejo, a 

eficiência no aproveitamento da planta forrageira e a conversão em produto 

animal mantém estreita relação com esses parâmetros. Variações na condição e 

na estrutura do dossel forrageiro e disponibilidade de forragem influenciam a 

quantidade e o valor nutritivo da forragem consumida pelo animal. 
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O elevado potencial de produção de massa seca por unidade de área das 

plantas forrageiras tropicais e a homogeneidade da idade cronológica dos 

perfilhos fazem com que essas percam qualidade muito rapidamente com a 

maturidade em função de alterações em sua composição morfológica (relação 

haste:folha), o que acarreta menor consumo de massa seca e decréscimo de seu 

valor nutritivo quando colhidas de maneira inadequada (CORSI, 1988). 

SANTOS (1997) descreveu que plantas manejadas com menores resíduos  

(mais baixo) podem apresentar melhor valor nutritivo em função da maior 

renovação de tecidos e a maior proporção de folhas, enquanto as plantas 

manejadas em resíduos mais altos, conforme BALSALOBRE et al. (2003), podem 

perder valor nutritivo ao longo do ano. Por outro lado, pode existir maior 

seletividade da planta pelos animais, fazendo com que a forragem consumida 

seja de tão boa qualidade como nas pastagens manejadas com menor massa de 

resíduo. 

As exigências nutricionais dos ruminantes nos trópicos, segundo CABRAL 

et al. (2004), são atendidas pela ingestão dos nutrientes contidos nas diversas 

partes das gramíneas tropicais, que são armazenados por intermédio da fixação 

da energia luminosa, durante a fotossíntese. A disponibilidade de energia e de 

proteína são os fatores que mais afetam o desempenho dos animais, sendo mais 

acentuado nos trópicos (JUNG & DEETZ, 1993; VAN SOEST, 1994). 

PEDREIRA & MATTOS (1982) afirmaram que variações nas taxas mensais 

de acúmulo de massa seca podem provocar contínuas alterações qualitativas 

durante o ano ou até durante uma estação do ano, mesmo quando a forragem é 

utilizada com intervalos iguais entre pastejos sucessivos, como é o caso do 

sistema de pastejo intermitente utilizado tradicionalmente. 

O suprimento das necessidades dos ruminantes, conforme MELLO & 

NORNBERG (2004), depende do conteúdo de energia da dieta, que pode ser 

utilizada pelos microrganismos ruminais ou pelo escape da fermentação no 

rúmen, sendo absorvidos nos demais compartimentos do trato digestivo. A 

fermentação ruminal e a digestão pós-ruminal dependem da concentração total de 

proteínas e carboidratos na dieta e de suas taxas de degradação. 

Em vista de vários atributos estarem inseridos no contexto de valor 

nutritivo, propriedades da composição bromatológica dão grande suporte para a 
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caracterização das forrageiras destinadas à nutrição animal, principalmente 

quando submetidas a práticas de manejo em diferentes idades da pastagem 

(MELLO, 2001). 

 

 

2.2.3 Sistema solo-planta forrageira 

 

As pastagens podem, apesar da baixa fertilidade do solo, permanecer 

vigorosas e produtivas durante os primeiros anos de uso. No entanto, com o 

decorrer do tempo, há diminuição da produtividade que se caracteriza pela perda 

da produção e cobertura da pastagem seguida pela invasão de plantas daninhas. 

Entre as causas da degradação, está a deficiência de nitrogênio (N) após dois a 

três anos de uso. A falta de adubação e manutenção, além do desgaste causado 

pelas pragas e doenças, também têm sido mencionadas como causas 

importantes da degradação ambiental na ocupação de áreas de pastagem 

(BODDEY et al., 1996; SPAIN et al., 1996).  

A recuperação da planta forrageira pós-desfolha envolve mecanismos de 

adaptação morfológica (plasticidade fenotípica) e respostas fisiológicas. As 

respostas plásticas da planta visam proteger os meristemas do pastejo e incluem 

alterações na localização, número e atividade de meristemas remanescentes pós-

desfolha. Essas alterações morfológicas na planta forrageira são normalmente 

mais relevantes no processo de reconstituição de área foliar no longo prazo. 

Mecanismos fisiológicos compensatórios, como o armazenamento e 

remobilização de reservas de carbono e de nitrogênio, e a alocação flexível de 

fotossintetizados entre parte aérea e sistema radicular, são importantes tanto no 

curto como a longo prazo (MOORE et al., 2004).  

O estresse da planta em resposta à desfolha depende da intensidade e da 

freqüência de desfolha, da idade fisiológica e do tipo de tecido removido pelo 

pastejo (meristemático ou não), do momento da desfolha durante o ciclo de 

crescimento e de diferentes tipos de estresse/competição antes, durante ou 

depois do evento de desfolha (RICHARDS, 1993). As conseqüências desses 

efeitos sobre a capacidade de recuperação (rebrota) da planta forrageira são 

dependentes, dentre outros, das condições de solo, tanto físicas como químicas. 



 17 

Nos sistemas com uso moderado de insumos observa-se, geralmente, 

melhora sensível na fertilidade do solo (baixa à média), desde que o uso de 

fertilizantes seja feito em quantidades razoáveis e com freqüência. A parte física 

do solo segue tendência semelhante, isto é, um eventual prejuízo ou talvez um 

limitado benefício com pequeno aporte de nutrientes ao sistema e benefícios mais 

consistentes com o uso moderado de insumos. Com uso elevado de insumos os 

teores de nutrientes no solo normalmente oscilam entre médios a adequados e, 

em termos físicos, verificam-se os maiores benefícios. Os ganhos em matéria 

orgânica do solo são pequenos (ou inexistentes) com uso baixo de insumos, 

intermediários com uso moderado de insumos e próximos ao potencial do sistema 

com uso elevado de insumos (MARTHA JÚNIOR et al., 2006a).  

A absorção de nutrientes, por sua vez, é dependente do uso da energia 

proveniente de fotossintetizados (WHITEHEAD, 2000). Deste modo, à medida em 

que a parte aérea das plantas forrageiras é desfolhada, há decréscimo na 

fotossíntese, resultando em menor absorção de nutrientes pelas raízes. A perda 

de parte do sistema radicular imediatamente após a desfolha é inevitável, sendo 

este efeito proporcional à intensidade e à freqüência do corte ou pastejo. A 

elongação de raízes cessa em 24 horas quando 40% a 50% da parte aérea é 

removida (RICHARDS, 1993).  

Se por um lado a perda de raízes determina a redução na absorção de 

água e de nutrientes, por outro, ela constitui estratégia fisiológica da planta para 

proporcionar rápida recuperação do equilíbrio positivo de carbono pós-desfolha 

(RICHARDS, 1993). Além disso, para beneficiar a recuperação da área foliar 

depois da desfolha, o déficit nutricional na planta prejudica o desenvolvimento de 

novos perfilhos e em seguida de raízes (DONAGHY & FULKERSON, 1998).  

Conforme CORSI et al. (2001), as raízes recém-formadas (mais jovens), 

mais próximas à superfície do solo, recebem a maior parte do carbono 

direcionado ao sistema radicular. Estabelece-se um aparente paradoxo em que a 

planta investe no metabolismo de raízes superficiais, mais sujeitas ao déficit 

hídrico do solo, enquanto provoca a morte de raízes (velhas) estabelecidas em 

maiores profundidades do solo, local com maior disponibilidade de água. Segundo 

estes mesmos autores, esse comportamento da planta parece ser explicado pelo 
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fato de o déficit hídrico afetar em maior intensidade a elongação de folhas do que 

a sua atividade fotossintética.  

A análise dos mecanismos de resposta fisiológica da planta à desfolha é 

útil no entendimento do funcionamento dos sistemas pastoris. Com desfolhas 

intensas, o déficit energético é severo porque as plantas não possuem área foliar 

residual capaz de fixar carbono em quantidades suficientes para sustentar sua 

demanda fisiológica. Nessas condições, a planta forrageira fica dependente das 

reservas fisiológicas até que um mínimo de área foliar, capaz de suprir suas 

exigências energéticas (fotossíntese), seja reposto. Para favorecer a reposição de 

área foliar, o processo fisiológico de perfilhamento é substancialmente 

prejudicado (MARTHA JÚNIOR et al., 2006a).  

A taxa de alongamento foliar, por sua vez, é diretamente afetada pelo 

suprimento de nitrogênio, visto que a divisão celular na zona de alongamento 

foliar é bastante intensa e requer grandes quantidades de nitrogênio. A duração 

de vida das folhas é reduzida ligeiramente pela deficiência de nitrogênio, mas 

apesar disso, a taxa de senescência aumenta pelo pronunciado efeito do N na 

taxa de alongamento foliar e o tamanho da folha. Assim, aumenta as doses de 

nitrogênio sem adequado ajuste no manejo do pastejo pode levar ao aumento na 

senescência e acúmulo de material morto na pastagem (NABINGER & PONTES, 

2001), caracterizando a perda de forragem produzida antes que possa ser 

consumida pelos animais (HODGSON, 1990). 

O alongamento de hastes, por fim, está relacionado à competição inter e 

intra-específica por luz nas comunidades de plantas forrageiras, interferindo 

significativamente na estrutura do dossel e nos equilíbrios dos processos de 

competição por luz (SBRISSIA & Da SILVA, 2001).  

A freqüência de desfolhação determina o momento a partir do qual essa 

competição se torna acirrada, intensificando o processo de alongamento de 

hastes na busca de melhor posicionamento das novas folhas na porção superior 

do dossel para captação da energia luminosa (CARNEVALLI, 2003). 

De acordo com MARTA JÚNIOR et al. (2006a), o pastejo leniente, por sua 

vez, também não maximiza a taxa de crescimento da planta forrageira, pois as 

folhas novas, mais ativas fotossinteticamente, são usualmente removidas pelo 

pastejo, já que elas se posicionam no topo da cobertura vegetal. Com o tempo, as 
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desfolhas lenientes resultam em deterioração da estrutura do pasto, que passa a 

ser composto, predominantemente, por hastes e material morto (Figura 1). 

Segundo estes mesmos autores, em sistemas extensivos, embora os 

processos fisiológicos de recuperação da planta pós-desfolha em resposta ao 

pastejo intenso ou leniente sejam diferentes, a resposta final é semelhante. O 

resultado é a deterioração da estrutura do pasto, que predispõe ao baixo vigor de 

rebrota, à baixa taxa de renovação de folhas e perfilhos e à baixa capacidade 

competitiva da forrageira frente a plantas invasoras. Pelo lado do componente 

animal, tal situação implica em baixo valor nutritivo, digestibilidade e consumo de 

forragem. Consequentemente, a produtividade animal do sistema é baixa, tanto 

em razão da reduzida capacidade de suporte (baixa produção de forragem) como 

devido ao limitado desempenho animal (Figura 1). 

Em sistemas pastoris intensivos, estabelecidos em solos corrigidos 

quimicamente e periodicamente adubados, a estrutura do pasto é preservada em 

razão da elevada taxa de renovação de folhas e perfilhos e, consequentemente, 

do elevado vigor de rebrota e de capacidade competitiva frente a plantas 

invasoras (Figura 2). Essa condição também é benéfica à produção animal, pois 

permite a manutenção de uma forragem de elevada qualidade por um maior 

período de tempo durante a estação de pastejo. Consequentemente, a 

produtividade animal é substancialmente mais elevada do que na pecuária 

tradicional, tanto em razão da maior capacidade de suporte (alta produção de 

forragem) como devido ao melhor desempenho animal (Figura 2). 

Em termos de manejo da pastagem, a intensidade de desfolha é 

influenciada pela taxa de lotação e pelo período de ocupação. Em sistemas com 

baixo uso de fertilizantes, caracterizados por baixas taxas de acúmulo de 

forragem, o período de ocupação pode ser maior para dada taxa de lotação. 

Contudo, conforme se aumenta a utilização de fertilizantes e, portanto, a taxa de 

acúmulo de forragem (Figura 2), é recomendado reduzir o período de ocupação 

para reduzir a oportunidade de o animal em pastejo consumir a rebrota do pasto 

(MARTHA JÚNIOR et al., 2006a). 
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Figura 1 – Respostas da planta forrageira à desfolha em pastagens de baixa 

produtividade. As setas indicam: aumento e redução. 
Fonte: MARTHA JÚNIOR et al. (2006a). 
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Figura 2 – Respostas da planta forrageira à desfolha em pastagens de elevada 

produtividade. As setas indicam: aumento e redução. 
Fonte: Martha Júnior et al. (2006a). 

 

 

2.2.4 Sistema planta forrageira-animal em pastejo e suas relações com a 

produtividade 

 

Os sistemas de produção animal em pastagens têm em comum a 

peculiaridade de ser o próprio animal que faz a colheita do seu alimento visando 

atender suas necessidades de manutenção e expressar seu potencial produtivo 
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(NABINGER & PONTES, 2001). Portanto, esses sistemas devem ser baseados 

não somente na produção vegetal e na conversão do alimento em produto animal, 

mas principalmente, buscar elevados índices de colheita da forragem produzida. 

Nos sistemas de produção, podem ser caracterizadas três fases do processo 

produtivo de sistemas pastoris: crescimento (acúmulo de forragem em quantidade 

e qualidade), utilização (colheita eficiente da forragem produzida pelos animais 

em pastejo) e conversão (transformação dos nutrientes ingeridos em produto 

animal) (HODGSON, 1990). 

O ideal seria maximizar esses três processos. Porém, na comunidade de 

plantas forrageiras existem fatores compensatórios que permitem ganhos 

máximos em todos os processos, caracterizando uma interdependência entre as 

fases de produção (ANDRADE, 2003). Por exemplo, é necessária a manutenção 

de área foliar remanescente suficiente para assegurar a interceptação eficaz da 

luz incidente por tecidos com alta capacidade de fotossíntese ao mesmo tempo 

em que é necessário colher com eficiência a forragem produzida com elevado 

valor nutritivo, minimizando as perdas por senescência. Esses objetivos são 

antagônicos, tornando evidente a existência de conflito entre as necessidades de 

plantas e animais caracterizados pela demanda de um mesmo componente 

vegetal (folhas jovens). 

Como consequência dessas necessidades conflitantes entre plantas e 

animais, não há possibilidade de maximização simultânea dos três processos de 

produção em pastagens, uma vez que qualquer decisão para aumentar a 

eficiência em uma fase específica do processo irá, consequentemente, diminuir a 

eficiência da outra. Então, para que se possa gerenciar esse conflito de forma 

equilibrada, é preciso conhecer a importância relativa que cada um deles possui 

sobre a produtividade do sistema como um todo (ANDRADE, 2003). 

Em ecossistemas de pastagens, a arquitetura do dossel ou estrutura do 

pasto possui relevância ainda maior, uma vez que exerce grande influência não 

somente na produção de forragem, mas também nas respostas dos animais em 

pastejo. Plantas individuais em pastagens estão sujeitas a desfolhação 

intermitente, cuja intensidade e freqüência dependem, principalmente, do tipo de 

animal, da taxa de lotação e do método de pastejo empregado (WADE & 

CARVALHO, 2000). Portanto, a arquitetura do dossel não é definida única e 
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exclusivamente pela dinâmica de crescimento de suas partes no espaço, 

dependentes de suas características morfogênicas e de variáveis de ambientes, 

mas também por forte fator biótico, o herbívoro, que remove partes das plantas, 

principalmente folhas, e acaba por afetar a densidade populacional de perfilhos e 

a composição morfológica do dossel forrageiro (NABINGER & PONTES, 2001). 

A estrutura do pasto é o resultado de dois processos conflitantes: o pastejo 

e o crescimento das plantas forrageiras. Estratégias de manejo do pastejo visam 

manter a estrutura de dossel na qual a somatória das eficiências dos processos 

de produção, envolvendo crescimento, utilização e conversão, seja otimizada 

conforme os objetivos específicos de cada sistema de produção (Da SILVA & 

CORSI, 2003). 

A estrutura do dossel forrageiro é definida como a distribuição e o arranjo 

das partes das plantas sobre o solo dentro de sua comunidade, ou a quantidade e 

organização de partes das plantas sobre o solo (LACA & LEMAIRE, 2000). Ela é 

caracterizada com o objetivo de explicar fenômenos importantes como taxa de 

crescimento, interceptação luminosa, qualidade da dieta e taxa de consumo de 

animais em pastejo, sendo determinante da produção primária (produção de 

forragem) e secundária (produção animal) em ecossistemas pastoris. Existem três 

situações em que a avaliação da estrutura do dossel se faz necessária: (1) 

quando as estruturas são os próprios tratamentos experimentais, (2) quando a 

estrutura é variável resposta de interesse para testar hipótese específica sobre 

diferenças entre tratamentos, e (3) quando a estrutura é hipótese capaz de 

explicar algum fato e explorar relações de causa e efeito entre as variáveis-

resposta estudadas. 

O consumo de forragem e, em última análise, o desempenho do animal em 

pastejo, dependem de fatores não nutricionais e nutricionais. A relação entre o 

consumo de forragem (ou desempenho animal) e as características quantitativas 

da pastagem (massa de forragem, oferta de forragem, altura da pastagem) é 

geralmente curvilínea (POPPI et al., 1995). A habilidade do animal em colher a 

forragem parece ser a principal responsável por limitações no aumento do 

consumo na fase ascendente da curva. Nessa fase da curva, em que os fatores 

não nutricionais são mais atuantes, o consumo é bastante sensível às variações 
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na quantidade de pasto ofertada e, portanto, falhas no dimensionamento de 

forragem para o rebanho podem ter impacto no desempenho do animal. 

Embora os fatores não nutricionais sejam basicamente influenciados pela 

estrutura física da pastagem (massa e oferta de forragem, proporção de hastes, 

folhas e material morto, relação haste/folha), o comportamento do animal 

(seletividade, resposta à altura e densidade da pastagem, tempo de pastejo) 

também é fator a ser considerado (MARTHA JÚNIOR et al., 2006a).  

Cada fase ou processo de produção, tem sua própria eficiência, que pode 

ser influenciada pelo manejo. No entanto, essas fases são interdependentes, de 

forma que decisões de manejo que melhorem a eficiência em determinado 

processo pode prejudicar a de outro e vice-versa. A essência do manejo do 

pastejo é, portanto, atingir o balanço apropriado entre crescimento, utilização e 

conversão da forragem em produto animal (HODGSON, 1990).  

A manipulação dessa estrutura altera a eficiência de cada processo de 

forma diferente, modificando as respostas de produção. Por exemplo, o animal 

em pastejo pode afetar a taxa de acúmulo de forragem pela remoção de partes 

das plantas, por outros prejuízos físicos diretos às plantas ou ao solo, ou pela 

reciclagem de nutrientes via fezes e urina. Em contrapartida, o animal em pastejo 

pode ser afetado pelo valor nutritivo e qualidade da forragem consumida (Da 

SILVA & PEDREIRA, 1997). 

O manejo do pastejo, portanto, caracterizado pela freqüência e intensidade 

de desfolhação e época de pastejo, modifica a relação da comunidade de plantas 

forrageiras com o ambiente. Por sua vez, as plantas, para se adaptarem às 

condições de pastejo, modificam sua forma e função, alterando a estrutura do 

dossel e interferindo no processo de pastejo pelos animais (LEMAIRE & 

CHAPMAN, 1996). 

Diversas características da pastagem influenciam o consumo de forragem, 

como a relação folha/haste e a proporção de material verde e material morto na 

pastagem. Isso acontece porque as folhas e o material verde são 

preferencialmente consumidos em detrimento de hastes e de material morto, 

respectivamente. Nesse sentido, o manejo do pasto e a seletividade dos animais 

controlam a oportunidade de seleção da dieta (MARTHA JÚNIOR et al., 2006a). 
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À medida que os componentes da estrutura da pastagem apresentam-se 

favoráveis ao processo de pastejo, fatores de natureza nutricional passam a ser 

mais limitantes ao consumo, pois os fatores não nutricionais não são mais 

limitantes ou limitam o consumo em pequena magnitude. Nessas condições, a 

digestibilidade da forragem, o tempo de retenção da digesta no rúmen e a 

concentração e metabolismo dos nutrientes absorvidos passam a ser os principais 

fatores controlando o consumo e, consequentemente, o desempenho animal 

(POPPI & MCLENNAN, 1995). 

Ressalte-se que ações voltadas para aumentar a taxa de lotação das 

pastagens, por meio da adubação direta de pastagens ou da integração lavoura-

pecuária, são mais efetivas em aumentar a escala de produção e a produtividade 

quando comparadas à intensificação do desempenho por animal, que, no entanto, 

é indispensável (MARTHA JÚNIOR et al., 2006b). 

O caráter complexo e multidisciplinar das condições edafoclimáticas no 

bioma Cerrado, envolvem processos que ocorrem na atmosfera, no solo, na 

planta forrageira e no animal em pastejo (MARTHA JÚNIOR et al., 2006a). 

Entretanto, embora os animais sejam veículo de reciclagem de nutrientes em 

pastagens, a forma errática com que distribuem os nutrientes acentua a 

heterogeneidade do solo, determinando condições e nichos favoráveis às 

transformações que potencializam as perdas de nutrientes (CORSI & MARTHA 

JÚNIOR, 1997). Desta maneira, apesar da importância da reciclagem de 

nutrientes em pastagens, é evidente o comprometimento da produtividade e da 

sustentabilidade de sistema de produção integrado com lavoura e pecuária na 

ausência de reposição e manutenção da fertilidade do solo no período em que o 

solo está ocupado com pastagem. 

 

 

2.3 Modelagem e simulação 

 

A modelagem é oriunda do conhecimento chamada análise de sistemas, e 

pode ser definida como a organização de atributos de interesse particular, que 

visa conceituar, integrar e generalizar o conhecimento científico pela simplificação 

da realidade, que é bem mais complexa, e que resulta em ferramenta de auxílio 
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para simulações de diversos cenários. Os cenários são concebidos a partir da 

eleição pragmática dos diversos atributos provenientes das diferentes áreas do 

conhecimento, de tal forma que se possa compreender como esses atributos 

eleitos venham a relacionar-se entre si, dentro de limites pré-definidos pelo 

modelador (DOURADO NETO et al., 1998; THORNLEY, 1998). 

 Segundo BARIONI et al. (2003), pode-se apontar como aspectos positivos 

da modelagem: i) fazer predições de interesse particular, visando nortear tomadas 

de decisão e operar um sistema de produção; ii) descobrir o que se deve buscar 

para entender um sistema; iii) identificar lacunas do conhecimento; iv) auxiliar a 

elaboração de zoneamento climático; v) nortear a pesquisa, pelo rastreamento 

oferecido pela composição do modelo e vi) fornecer subsídio teórico para estudos 

mais amplos e mais complexos. 

 A modelagem matemática constitui-se na descrição simplificada de 

sistemas reais a partir da integração de conhecimentos de diferentes disciplinas 

com o intuito de sintetizar, apresentar e analisar diversos aspectos da produção 

agropecuária, incluindo a produção e os diversos tipos de interações entre os 

componentes solo-planta-animal e o meio ambiente, permitindo assim a previsão 

de sustentabilidade do sistema avaliado (BERNARDES, 2000), além da 

identificação de oportunidades para melhoria no manejo utilizado (WOODWARD, 

1998). 

 Com base nas tabelas de exigências nutricionais de gado de corte, do NRC 

- Nutrient requirents of beef cattle, (2001), LANA (2007) desenvolveu equações de 

predição do consumo de matéria seca, das exigências de energia, de proteína, de 

cálcio e de fósforo, de acordo com as fórmulas abaixo: 

 

CMS =10,3–0,00453*(PV28%G)+0,0191*PV+2,83*GDP–0,131*%NDT; R2 = 98% 

%NDT =60,4–0,0392*(PV28%G)+24,7*GDP; R2 = 96% 

%PB =-3,88 +0,0154*(PV28%G)–0,0227*PV+0,214*%NDT; R2 = 97,5 

%Ca =-0,0111-0,000065*(PV28%G)+0,0346*GDP-0,00171*%NDT+0,0472*%PB; 

R2 = 99,7% 

%P=-0,0156+0,000028*PV+0,0193*%PB; R2 = 99,5% 

Em que; 
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 CMS = consumo de matéria seca, em Kg/animal/dia; PV28%G = peso do animal, 

em Kg; GDP = ganho de peso, em kg/dia; %NDT = exigência de NDT na ração; e 

%PB = exigência de proteína bruta na ração. 

 

 Com base nas equações de predição do conteúdo corporal de gordura 

apresentadas por FONTES (1995), observa-se que os animais de engorda 

predominantes no Brasil podem ser divididos em quatro grupos em relação ao 

peso do animal com 28% de gordura corporal: zebuíno castrado, 400 kg; zebuíno 

inteiro, 450 kg; mestiço europeu/zebu inteiro, 550 kg. No caso das fêmeas, 

admitem-se pesos de 450 e 500 kg para atingir 28% de gordura corporal para 

fêmeas zebuínas e mestiças, respectivamente. 

Pelo sistema de Cornell (CNCPS – “Cornell Net Carbohydrate and Protein 

System”), demonstra-se a necessidade de melhor caracterização dos alimentos 

(FOX et al., 1992; RUSSEL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992) e tem na 

atualidade, constituição das principais tabelas de exigências nutricionais para 

ruminantes para caracterização dos nutrientes. Segundo esses autores, o sistema 

permite interpretações mecanísticas da função fisiológica simulando, de forma 

prática e confiável, a digestão e o metabolismo dos alimentos, gerando 

informações que podem ser utilizadas para estimar a exigência nutricional, o 

consumo e o desempenho animal. 

 As exigências nutricionais do NRC, expressas em porcentagem da matéria 

seca, foram definidas com base no consumo diário de matéria seca por bovinos 

em crescimento e terminação, variando de 2,1 a 2,7% do peso corporal, em que o 

consumo em relação ao peso do animal decresce com o incremento do nível de 

concentrado e com o peso corporal. As estimativas de consumo são 

estabelecidas em condições diferentes das encontradas em países de clima 

tropical, como tipo de clima e alimentos com valores nutricionais diferentes. As 

equações do NRC, inclusive de CMS, incluem “ajustes” para composição racional 

(que pode ser Zebu), temperatura, umidade, etc. As gramíneas apresentam baixo 

teor de lignina, e sua composição varia menos com o avanço da idade da planta. 

Devido ao inverno rigoroso, há necessidade de colheita e armazenamento dos 

alimentos, o que favorece a obtenção de alimentos com padrão de qualidade mais 

elevado e mais constante (LANA, 2007). 
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MARTHA JÚNIOR et al. (2007a), quando optaram por sacrificar a carga 

animal em prol da manutenção do desempenho por animal, observaram que, no 

curto prazo, o produtor sobrevive na atividade pecuária, observação esta indicada 

pela margem bruta positiva, garantida na análise técnica e econômica para a fase 

de recria-engorda da pecuária de corte extensiva, em um horizonte de 

planejamento de oito anos após o estabelecimento da pastagem (Tabela 1). 

Contudo, no longo prazo isto não ocorre com o pecuarista, tendo em vista o lucro 

operacional negativo a partir do quinto para o sexto ano. Outro ponto interessante 

a ser ressaltado é que as ações para aumentar a vida útil da pastagem, por 

exemplo, por meio de adubações estratégicas, deveriam ser implementadas até o 

terceiro ano. A partir do quarto ano, o lucro operacional (R$ 34,40/ha) seria 

insuficiente para suportar ações de manejo de maior envergadura para 

restabelecer a produtividade do sistema sem auxílio financeiro externo. 

 

Tabela 1 - Evolução projetada de indicadores técnicos e econômicos para a fase 
de recria-engorda da pecuária de corte extensiva na região do 
Cerrado.  

 
Fonte: MARTHA JÚNIOR et al., 2007a. 

 

Outro aspecto interessante indicado na Tabela 1, diz respeito aos custos. O 

custo operacional, que no primeiro ano foi de R$ 20,80/cabeça/mês, aumentou 

para R$ 34,21/cabeça/mês no oitavo ano. Tal fato refletiu a redução na taxa de 

lotação na propriedade, que ainda tornou menos líquido o patrimônio, uma vez 

que parcela decrescente dos ativos passou a ser representada pelos animais, 

cuja liquidez é substancialmente maior do que a da terra e a das benfeitorias. 

Desse modo, aumentou-se a participação do capital imobilizado em detrimento do 

capital produtivo. Assim, o custo fixo, que era de R$ 2,50/@ no ano 1, quase 
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triplicou ao final do período considerado. Conclusão semelhante seria obtida pela 

análise da evolução da participação percentual da compra de animais nos custos 

(MARTHA JÚNIOR et al., 2007b).  

De acordo com MARTHA JÚNIOR & VILELA (2006a), com uso baixo a 

moderado de insumos, em sistemas pastoris, busca-se, prioritariamente, 

aumentar a vida útil do pasto, mas, também, a obtenção de pequenos ganhos em 

produtividade animal. Ao perseguir esses objetivos, verifica-se que a adubação de 

pastagens possibilita redução nos custos fixos que, em sistemas mais extensivos, 

pode representar cerca de 30% dos custos de produção, em razão do menor valor 

anual de depreciação do pasto. A magnitude na redução da parcela do custo fixo 

associada à pastagem guarda relação direta com a vida útil do pasto e com a taxa 

de lotação das pastagens. A redução mais expressiva “na participação do pasto 

no custo fixo” é observada quando sua vida útil aumenta e quando, ao longo 

desse período, a taxa de lotação média anual é maior (Figura 3). 

  

  

Figura 3 - Efeito projetado da vida útil do pasto e da taxa de lotação sobre o custo 
mensal de depreciação do pasto (R$/cabeça/mês)1. 

Fonte: MARTHA JÚNIOR & VILELA (2006a).  

 

De acordo com resultados relatados por MARTHA JÚNIOR et al. (2006a), 

grande parte das pastagens no Cerrado foi estabelecida depois do desmatamento 

                                                 
1
 O custo de formação do pasto de 3 anos foi de R$ 452,89 e o do pasto de 6 anos foi de R$ 696,18, sendo 

essa diferença devida à aquisição e aplicação de corretivos e fertilizantes. 
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da vegetação nativa. Em parte das vezes, o cultivo de uma cultura anual, 

geralmente o arroz, por um ou dois anos sucessivos, precedeu a semeadura da 

planta forrageira. Entretanto, o baixo uso de corretivos e fertilizantes, associado 

às práticas culturais inadequadas (como falta de conservação do solo e uso de 

sementes de baixa qualidade), determinaram a degradação das pastagens. 

Depois de certo período de tempo, variável em função das condições 

edafoclimáticas e de manejo geral da propriedade, a capacidade de suporte da 

pastagem atingia um ponto de equilíbrio, no qual as taxas de lotação 

normalmente oscilavam de 0,3 a 1,2 UA/ha/ano. 

Quando, na percepção do produtor, esse ponto de equilíbrio na capacidade 

de suporte e, conseqüentemente, na produtividade da pastagem era baixo e 

economicamente inviável, procedia-se a recuperação/renovação da pastagem. 

Nesta segunda forma, a estratégia original de formação de pasto era novamente 

praticada. Contudo, as taxas de lotação observadas eram inferiores àquelas da 

primeira formação e dificilmente ultrapassavam 0,6 a 0,8 UA/ha/ano, no ponto de 

equilíbrio, na ausência de calagem e/ou de adubação (MARTHA JÚNIOR et al., 

2007a). 

 

 

2.3.1 Metodologia System Dynamics 

 

A metodologia System Dynamics foi criada pelo professor Jay W. Forrester 

em 1961, para analisar sistemas complexos e dinâmicos da área de engenharia. 

Atualmente sua utilização está sendo ampliada, pois está servindo como 

ferramenta para análise de sistemas de outras áreas como administração, 

economia, ecologia, entre outras (OLIVEIRA et al., 2003). 

O termo System Dynamics, devido à sua grande abrangência, é a 

adaptação do termo Industrial Dynamics que, em sua versão inicial, começou a 

solucionar problemas da indústria como instabilidade da produção e do emprego, 

queda ou inconsistência do crescimento e declínio do mercado (RICHARDSON & 

PUGH, 1981). A função dessa metodologia é analisar comportamentos de 

sistemas com variáveis que mudam ao longo do tempo, podendo aumentar ou 
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diminuir as entradas e saídas de produtos no sistema. Isto se caracteriza como 

coleção de elementos que interagem continuamente produzindo variações. 

Segundo RUTH et al. (1997), com o desenvolvimento dos computadores 

que fazem o trabalho requerido pelos modelos matemáticos, é possível expandir 

os escopos dos modelos para inclusão de mais variáveis e testar as várias 

alternativas, permitindo simplificar fenômenos complexos pela eliminação de tudo 

que pode ser exterior ao que precisa ser estudado.  

Construir modelos utilizando a metodologia System Dynamics permite 

simular a mesma situação de várias formas diferentes. Depende de como será 

tratado o problema, além de ser algo criativo que funciona como laboratório, que 

permite desenvolver pequenos sistemas, nos quais podem ser observadas as 

conseqüências de decisões da vida real, isolar as deficiências e alterar variáveis 

com maior facilidade que no mundo real (SAITO et al., 1999).  

Considera-se como recursos o material que será simulado como no caso 

da terminação de bois (bois magros ou garrotes), no caso da recria (os bezerros 

desmamados) e no caso da empresa rural (o dinheiro). Já as informações são 

meios não físicos pelos quais é exercida a transformação dos recursos. O fluxo de 

informações é representado por conectores (Figura 4), que no software Stella são 

setas responsáveis pela conexão entre as variáveis do modelo (PIDD, 1998).  

Originalmente, no desenvolvimento do System Dynamics em Forrester, 

1961, eram utilizados os termos níveis e razões de fluxo. No final dos anos 80, 

com o aparecimento dos softwares Stella e IThing (High Performance Systems, 

1994), passou-se a utilizar os termos “estoque”, em vez de níveis, e “fluxo”, em 

vez de razões de fluxo (PIDD, 1998). 

Um estoque é o acumulo de quantidades ao longo do tempo e o fluxo é a 

quantidade que varia de acordo com o tempo que periodicamente contribui para a 

variação deste estoque (OLIVEIRA et al, 2003). 

Observa-se no modelo da Figura 4, que se refere ao estoque, à recria, à 

terminação e ao fluxo, à entrada de bezerros, à saída de boi magro ou boi 

classificado e à saída de boi gordo. O estoque é representado por um retângulo e 

o fluxo por uma seta com válvula e nuvens na ponta (MUNIZ et al. 2007a e b).  

Os fluxos representam o aumento ou redução do estoque sempre ligado ao 

tempo, indicando que não se faz necessário conhecer a origem ou destino do 
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fluxo, caso contrário é substituído por novo estoque. A válvula (local onde 

aparecem os nomes bezerros, boi magro, boi classificado e boi gordo) é o local 

em que se encontram as fórmulas ou modelos matemáticos de entrada ou saída 

do recurso do fluxo (MUNIZ et al. 2007 a e b). 
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FIGURA 4 - Representação de conversores, conectores, fluxos e estoque no 

software Stella (MUNIZ et al. 2007a e b). 
 

O estoque pode ser comparado à quantidade de bois a serem terminados 

em um sistema (na produção animal), às integrais (na matemática) e aos 

estoques de caixa (na economia), segundo OLIVEIRA et al. (2003). 

O System Dynamics também utiliza como ferramenta para construção de 

modelos de simulação os converters ou conversores (quantidade de bezerros, de 

boi magro, de boi classificado e de boi gordo), representados por círculos no 

software Stella (Figura 4). Segundo PIDD (1998), os conversores são variáveis 

auxiliares que podem ser utilizadas para vários propósitos como segue: 
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 Combinar diversos fluxos em um único, ou dividir um em diversos; 

 Converter unidades nas quais o estoque é medido em uma unidade 

diferente; 

 Simplificar o uso de expressões algébricas complexas; 

 Como parte de processo de entrada ou de saída; 

 Modelar objetivos para os estoques, alvos gerenciais ou valores ideais. 

 

 Os conversores podem ser copiados de um lugar para outro, através de 

“fantasmas”, sendo representados por círculos pontilhados (determinação de 

quantidade de bezerro, taxa de saída de boi gordo e capacidade de terminação) 

no software Stella. Desta forma, os modelos matemáticos presentes ou os 

parâmetros das variáveis estudadas vão juntos (MUNIZ et al., 2007 a e b). 

 Os conectores representados pela cor rosa permitem ligar os conversores 

aos fluxos, ligar o estoque ao conversor e ligar o fantasma ao conversor, sendo 

que estes apenas saem dos fantasmas (Figura 4). 

 Modelos que descrevem a produção animal em pastagens são muito 

complexos, pois, além de necessitarem dos mesmos sub-modelos necessários 

para modelagem de culturas agrícolas, envolvendo as relações entre planta e 

meio, necessitando de sub-modelos para descrever os processos fisiológicos do 

animal em pastejo e a interação do animal com a pastagem que lhe é oferecida 

(LOEWER JÚNIOR, 1998; WOODWARD, 1998). 

 Modelos dinâmicos são empregados na representação de sistemas nos 

quais as variações de estado são relevantes na previsão de seu comportamento 

e/ou quando existe interesse no estudo da seqüência espaço-temporal das 

variáveis do sistema (BARIONI et al., 2002). Modelos dinâmicos são baseados 

nas seguintes premissas: (1) o estado do sistema pode ser expresso 

quantitativamente em qualquer instante de tempo; (2) as taxas de mudança são 

afetadas pelo estado atual e por variáveis exógenas e podem ser descritas em 

termos matemáticos e do sistema. 
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2.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Para que haja investimento em projetos agropecuários, se faz necessário 

analisar sua viabilidade econômica, pois este consiste no conjunto de informações 

de natureza quantitativa e qualitativa que permite estimar o cenário com base na 

alternativa escolhida (KASSAI et al., 2005). 

Entre os indicadores econômicos para analisar a viabilidade econômica, 

destaca-se os que levam em consideração a variável tempo e sua importância no 

valor do dinheiro, como o Valor Presente Líquido (VPL), segundo NORONHA 

(1987). 

O VPL, além de considerar o valor do dinheiro no tempo, considera 

também o custo de oportunidade do capital, permitindo a comparação direta com 

alternativas de uso do mesmo. O VPL é, por definição a soma algébrica dos 

saldos do fluxo de caixa descontados a taxa de juros para determinada data 

(WOILER e MATHIAS, 1996). O VPL reflete a riqueza, em valores monetários, do 

investimento, medida pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa 

e o valor presente das saídas de caixa, a determinada taxa de desconto (KASSAI 

et al. 2005). É expresso por: 

0

n
i i

i
i

B C
VPL

i j
 

Onde:  

 Bi – Benefício no ano i (entradas); 

Ci – Custos no ano i (saídas); 

   j – taxa de desconto; 

   i – período (ano) 

  n –  

Critério de decisão: Investimento com VPL maior ou igual a zero é 

considerado atraente, dada a taxa de desconto usada (NORONHA, 1987). 

 

Como desvantagens deste indicador destacam-se a sensibilidade com 

relação à duração do projeto e à taxa de desconto usada, além da dificuldade de 

interpretação (MAYA, 2003). 
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2.5 Sustentabilidade bio-econômica da integração lavoura-pecuária 

 

A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) pode ser definida como o sistema que 

complementa as duas atividades para otimizar racionalmente o uso da terra, da 

infra-estrutura e da mão-de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 

custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio 

dos recursos e benefícios que uma atividade proporciona à outra (KLUTHCOUSKI 

& YOKOYAMA, 2003). 

Segundo COBUCCI et al. (2001), o aprimoramento de pesquisas 

associando culturas anuais e forragens, originou a técnica de renovação de 

pastagem denominada Sistema Santa Fé. Esta permite minimizar a competição 

precoce entre a forrageira consorciada e as culturas anuais. Isto ocorre pela 

semeadura mais profunda da forragem. Em alguns casos, pode-se até utilizar 

sub-doses de herbicidas para conter o crescimento inicial da planta forrageira, 

evitando a diminuição do rendimento das culturas. 

 Este sistema de produção tinha como objetivo solucionar alguns danos 

causados pela agricultura convencional que, mesmo tecnificada, degrada as 

propriedades físicas (desestruturação e compactação) e biológicas do solo 

(redução dos teores de matéria orgânica e defensivos em excessos), enquanto a 

pastagem proveniente dessa integração, aproveitando os resíduos de fertilizantes 

aplicados aos cultivos, recupera tais propriedades (SEGUY et al., 1994).  

Para VILELA et al. (2003b), entre os benefícios da ILP para o solo 

destacam-se: o melhoramento da qualidade química, física e biológica, estrutura, 

cobertura e maior armazenamento de água no solo. Entre outros benefícios, 

destacam-se a rotação de culturas, aumento na produção de grãos e carne, 

desenvolvimento do setor rural, geração de emprego, menor risco no sistema de 

produção e conservação do meio ambiente. Segundo os mesmos autores, as 

alternativas de competitividade e, por consequência, de sustentabilidade do setor 

lavoureiro dos Cerrados, na atual conjuntura, são as seguintes: 

 redução dos custos de produção, com base na rotação de culturas, manejo 

adequado do solo, manejo integrado dos efeitos bióticos nocivos, introdução 
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de pastagens tropicais nas áreas de lavoura com o objetivo de quebrar o ciclo 

dos efeitos bióticos e aumento da matéria orgânica no solo, dentre outros; 

 uso intensivo da área durante todo o ano, focando principalmente no uso da 

safrinha e na integração lavoura-pecuária, visando à produção forrageira para 

a entressafra; 

 agregação de valores e; 

 desenvolvimento e adoção de novas tecnologias. 

 

O inadequado manejo do solo nos Cerrados, associado às práticas 

extrativistas da maior parte dos produtores, apenas extraindo os nutrientes do 

solo no processo produtivo, tem ocasionado a degradação ambiental pela erosão, 

compactação e desestruturação, ocasionando baixos rendimentos tanto na 

lavoura, como na pecuária (KLUTHCOUSKI & STONE, 2003). 

A ILP surge como alternativa a outras técnicas e consiste na implantação 

de diferentes sistemas produtivos (grãos, fibras, carne e outros), na mesma área, 

em plantio consorciado, sequencial ou rotacionado (VILELA et al., 2003b). 

CEZAR et al. (2006) apresentaram duas diretrizes para avaliação 

econômica do sistema de ILP: a) avaliar do ponto de vista macro ou 

microeconômico, considerando os impactos agregados ao sistema, como feito por 

YOKOYAMA & STONE (2003); b) avaliar estabelecimentos rurais ou 

experimentos, levando em conta seus custos e benefícios.  

CEZAR et al. (2006) ainda classificaram as avaliações econômicas em “ex-

ante”, baseadas em resultados esperados, visando fornecer subsídios às tomadas 

de decisão; e “ex-post”, tendo como alvo casos reais com resultados sobre 

eventos passados. Os coeficientes técnicos e preços usados na avaliação “ex-

ante” são encontrados na literatura com a divulgação de resultados de pesquisa, 

e os dados específicos utilizados nas avaliações “ex-post” precisam ser coletados, 

registrados e tabulados no dia-a-dia do sistema de produção real sob análise. 

A diversificação de atividades na propriedade, por meio da integração 

lavoura-pecuária, passa a ser alternativa interessante para reduzir os riscos de 

produção e tornar menos volátil a renda na propriedade, no tocante a variações 

de preço e de produtividade entre anos (MUNIZ et al., 2007a,b). Oportuno lembrar 
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que no local em que se cultiva grãos pode-se fazer pecuária, mas nem todo lugar 

em que se faz pecuária pode-se produzir grãos (AIDAR & KLUTHCOUSKI, 2003). 

Pelo lado da pecuária, a ILP passa a ser alternativa interessante para 

viabilizar a correção da fertilidade do solo em pastagens e para minimizar o risco 

de oscilações nos preços dos fertilizantes nos empreendimentos pastoris. 

Ademais, dado o efeito residual das adubações nas lavouras, em sistema de 

integração lavoura-pecuária, o risco associado à eventual adubação de pastagens 

é reduzido em resposta ao ambiente menos dependente do uso de fertilizantes na 

fase de pastagem do sistema (VILELA et al., 2004; MARTHA JÚNIOR et al., 

2007b).  

Em solos corrigidos quimicamente, a deficiência de nitrogênio normalmente 

é o principal fator nutricional limitando a produção animal (MARTHA JÚNIOR et 

al., 2007b). Assim, nos primeiros anos da fase de pastagem da integração 

lavoura-pecuária, o potencial de produtividade animal e, portanto, de rentabilidade 

em razão do elevado efeito residual resultante das adubações praticadas nas 

culturas de grãos, é elevado (Tabela 2).  

 
Tabela 2 - Produtividade animal esperada na integração lavoura-pecuária, na 

ausência de adubação de manutenção na fase de pecuária. 

Anos depois de lavouras de grãos de 
elevada produtividade 

Produtividade (@/ha/ano) 

Amplitude¹ Média 

1 20 a 40 25 
2 12 a 18 15 
3 9 a 15 12 

> 4 a 6 4 a 7 4,5 
Pasto degradado 2 a 4 2,5 

Fonte: MARTHA JÚNIOR et al. (2007b). 

 

Na Tabela 3, apresenta-se o exercício exploratório comparando o 

desempenho da integração lavoura-pecuária frente à pecuária tradicional e à 

pecuária praticada em pastagens degradadas. A produtividade animal projetada 

para a integração lavoura-pecuária, de 17,4 @/ha/ano (20,3 @/ha/ano no primeiro 

ano e 14,5 @/ha/ano no segundo ano), pode ser considerada moderada frente ao 

potencial do sistema. Essa produtividade, no entanto, superou a produtividade 

projetada para a pecuária extensiva e para aquela verificada em pastos 

degradados em 3,5 e 6,8 vezes, respectivamente (MARTHA JÚNIOR et al., 

2007a). 
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Tabela 3 - Desempenho econômico projetado para recria-engorda, praticada em 
diferentes sistemas de produção, na Região do Cerrado.  

 
Fonte: MARTHA JÚNIOR et al. (2007b). 

 

Em termos econômicos, a taxa de lotação e o ganho por animal mais 

elevados, na integração lavoura-pecuária, permitiu substancial redução nos 

custos fixos. Nesse sistema, o custo fixo foi de R$ 1,31/@, representando cerca 

de 17% do custo fixo no sistema pasto degradado (R$ 7,67) e 29% do custo fixo 

no sistema pecuária extensiva (R$ 4,59). Em razão dessa diluição dos custos 

fixos, a superioridade relativa da integração lavoura-pecuária foi ampliada na 

análise centrada no lucro operacional em comparação àquela feita com base na 

margem bruta. O efeito econômico positivo da integração lavoura-pecuária não foi 

refletido apenas nas receitas. Houve benefícios, também, no lado dos custos. O 

custo operacional total, na integração lavoura-pecuária (R$ 46,22/@), foi R$ 

12,33/@ e R$ 5,56/@ inferior àqueles registrados para os sistemas pasto 

degradado e pecuária extensiva, respectivamente. 

MUNIZ et al. (2007a e b) utilizaram indicadores econômicos para avaliar a 

sustentabilidade econômica (viabilidade econômica e o risco) do Projeto de 

Integração Lavoura e Pecuária (PILP), da Fazenda Capivara em Santo Antônio de 

Goiás, GO. A área utilizada foi de 90 ha, ocupada pela rotação entre culturas 

anuais e pastagens, sendo utilizada em cada área 2,5 anos de Lavoura e 3,5 

anos de pastagem. O VPL foi maior que zero, a taxa interna de retorno (TIR) 

calculada foi maior ou igual ao custo de oportunidade do capital, mostrando o 

baixo risco do PILP utilizando os índices zootécnicos alcançados no projeto. 
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CAPÍTULO 2 - ALTERAÇÕES NO SOLO, EXERCIDAS PELA DINÂMICA DE 

ROTAÇÃO DE CULTURAS E PASTAGENS, EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO 

LAVOURA - PECUÁRIA 

 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações exercidas pela dinâmica de 
rotação de culturas anuais e pastagem sobre os componentes da biologia, 
estoque de carbono e fertilidade do solo, com ênfase na cronossequência da fase 
pastagem, em sistema de integração lavoura-pecuária. As amostras de solo foram 
coletadas nas camadas 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 e 40-50 cm. O experimento foi 
realizado numa área de 92 ha, dividida em seis piquetes de aproximadamente 15 
ha, onde foi feito a rotação de culturas anuais e pastagem. Foi avaliado o efeito 
do desenvolvimento da pastagem após o uso agrícola (produção de grãos), 
dentro de um sistema integração lavoura-pecuária, para os atributos da biologia, 
para a acumulação da matéria orgânica e estoque de carbono e fertilidade do 
solo, comparando também as diferentes fases da pastagem com áreas de 
referência como o Cerrado e pastagem degradada. O efeito do desenvolvimento 
da pastagem após o uso agrícola (produção de grãos) do solo para as suas 
propriedades biológicas e químicas foi avaliado pelo estudo, comparando também 
as diferentes fases da pastagem com áreas de referência como o Cerrado e 
pastagem degradada. O sistema integração lavoura-pecuária melhorou as 
características do solo em praticamente todos os aspectos avaliados, em 
comparação com a pastagem degradada. Houve aumento nos teores de carbono 
da biomassa microbiana e no quociente microbiano e redução no quociente 
metabólico (qCO2, reação para a estresse) nos ambientes da cronossequência da 
pastagem no sistema integração lavoura-pecuária em comparação com a 
pastagem degradada e também houve evolução no efeito das pastagens dentro 
da cronossequência mostrando a importância da integração (rotação entre 
culturas anuais e pastagem) na promoção da vida microbiana e na imobilização 
do carbono no solo, e também o efeito positivo da pastagem dentro do sistema 
integração lavoura-pecuária para equilibrar os ocasionais efeitos negativos da 
fase produção de grãos para as propriedades do solo. A cronossequência das 
pastagens no sistema de integração lavoura - pecuária foi eficiente no aumento 
da concentração da matéria orgânica no solo (g dm-3) dentro da cronossequência, 
principalmente na camada superficial (0-10 cm). As diferentes fases da pastagem 
dentro do sistema de integração lavoura-pecuária estocaram na média 17,67 Mg 
ha-1 a mais carbono que a pastagem degradada até a profundidade de 50 cm, 
porém não houve diferença entre as fases da pastagem. O Cerrado conteve o 
maior, e a pastagem degradada o menor estoque de carbono entre todas as 
ambientes estudadas. Houve um decréscimo significativo nos teores de fósforo e 
potássio com o aumento da idade da pastagem e aumento nos teores de cálcio e 
magnésio. Os teores dos micronutrientes entre os tratamentos avaliados 
apresentaram valores acima da exigência para o capim-Marandu. 

Palavras-chave: carbono da biomassa microbiana, quociente metabólico, 
quociente microbiano, estoque de carbono e fertilidade do solo. 
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ALTERATIONS ON SOIL EXERCISED BY THE ANNUAL CROPS AND 

PASTURES ROTATION DYNAMICS, IN CROP – LIVESTOCK INTEGRATION 

SYSTEM 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the alterations caused by the 
dynamics of crop rotation and pasture on the biological, organic matter, stock of 
carbon and fertility component of the soil, with emphasis on the cronosequence of 
the pasture phase, in a system of integration between annual crops and livestock. 
Samples were collected in layers 0-10, 10-20-20, 30, 30-40 and 40-50 cm. The 
experiment was conducted in an area of 92 ha, divided into six pens of 
approximately 15 ha. The effect of the development of the pasture after the 
agricultural phase (grain production) within the integrated (annual) crop - livestock 
system was evaluated on soil biological the soil attributes, organic matter, stock of 
carbon and fertility component, and also comparing the various stages of the 
pasture among them and with areas of native Savannah and degraded pasture as 
controls. The integrated crop - livestock system improved the characteristics of the 
soil in almost all aspects assessed, in comparison with the degraded pasture. O 
sistema integração lavoura-pecuária melhorou as características do solo em 
praticamente todos os aspectos avaliados, em comparação com a pastagem 
degradada. There was an increase in microbial biomass carbon (MBC) and of the 
microbial quotient (qmic), and a reduction of the metabolic quotient (qCO2, reaction 
to stress) inthe pastures of the integrated crop - livestock system compared with 
the degraded pasture, and also among the different phases of the pasture 
cronosequence within the crop – livestock system. These results show the 
importance of integration (rotation between annual crops and pasture) on the 
enhancement of microbial life and immobilization of carbon in the soil, and also the 
positive effect of the pasture within the integrated system to equilibrate the 
occasional negative effects of the grain production phase on soil biological 
properties. The cronosequence of the pasture in the crop-livestock integration 
system was effective in the increase of the concentration of organic matter (g dm-3) 
within the cronosequence, mainly on the surface layer (0-10 cm). The different 
stages of the pasture within the crop-livestock integration stocked an average 
increase of 17.67 mg ha -1 of carbon than the degraded pasture until 50 cm of 
depth, but there was no difference between the stages of the pasture. The 
Savannah stocked the highest EC, while degraded pasture the smallest EC 
among all ambients evaluated. There was a significant decrease in levels of 
phosphorus and potassium levels with increasing age of pasture and increased 
levels of calcium and magnesium. The micronutrients among the treatments 
showed higher values than the demand for grass Marandu. 

 

Key-words: microbial biomass carbon, metabolic quotient, microbial quotient, 
stock of carbon and fertility of the soil. 



 54 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os solos dominantes nos Cerrados, notadamente os Latossolos, 

aproximadamente 53% (COELHO et al., 2002), são de modo geral, de textura 

média e argilosa, bem estruturados e com alta estabilidade de agregados. São 

solos altamente intemperizados, com baixa capacidade de troca de cátions (CTC) 

e altamente dependentes da matéria orgânica (GOEDERT, 1980). As limitações 

pela baixa CTC, e baixa capacidade de água disponível nos solos podem ser 

corrigidas ou amenizadas pelo aumento da matéria orgânica com rotação de 

culturas adequadas, principalmente com a inclusão das braquiárias 

(KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

O solo constitui o principal componente relacionado à produção 

agropecuária. Dessa forma, a conservação, ou a melhoria de sua qualidade, é 

essencial para a sustentabilidade da atividade produtiva. Entre as ações do 

homem no meio ambiente, a degradação do solo constitui uma das mais 

preocupantes. A principal causa da degradação resulta do mau uso do solo, com 

redução da matéria orgânica e, por conseguinte, alterações nas características 

físicas, químicas e biológicas do solo (JAKELAITIS, 2008). 

A qualidade do solo depende da natureza, dos fatores de formação e da 

interferência antrópica relacionada ao seu uso e manejo. A avaliação dessa 

qualidade requer informações, compreendendo a medida de vários atributos 

físicos, químicos e biológicos (GREGORICH et al., 1994). A fração viva da 

matéria orgânica do solo, a biomassa microbiana é componente importante na 

avaliação do solo, pois atua nos processos de decomposição, interagindo na 

dinâmica dos nutrientes e regeneração da estabilidade dos agregados 

(FRANZLUEBBERS et al., 1999). 

A biomassa microbiana, por ser um dos componentes que se altera com a 

mudanças ocorridas no solo, pode ser utilizada como indicador biológico do 

impacto das práticas de manejo agrícola nos sistemas de produção (ANDERSON 

& DOMSCH, 1993) e, geralmente, apresenta forte correlação com a matéria 
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orgânica do solo; ou seja, reflete mudanças na concentração e qualidade da 

matéria orgânica. A atividade heterotrófica da biomassa microbiana pode ser 

avaliada pela liberação de carbono na forma de CO2 (C-CO2 liberado) em 

amostras de solo e a quantidade de carbono liberado indicativa do carbono lábil 

ou prontamente metabolizável do solo (DORAN & PARKIN, 1996). 

Em vista das informações descritas anteriormente, a avaliação de atributos 

químicos, físicos e biológicos do solo tem suma importância para o 

monitoramento de manejos a serem adotados na produção de forrageiras, 

principalmente na região de Cerrado, em que se encontra uma das maiores áreas 

de pastagem cultivada do Brasil, com aproximadamente 49,6 milhões de hectares 

(SANO, 1999). Aproximadamente 80% destas áreas de pastagens cultivadas 

apresentam algum grau de degradação (BARCELLOS, 1996). A perda de 

produtividade das pastagens no Cerrado é hoje o maior problema para a 

sustentabilidade de produção animal a pasto. Por ser explorada principalmente 

em solos de baixa fertilidade, alta acidez e de maneira extrativista (LANNA, 2002; 

MARTHA JÚNIOR et al., 2006). 

Monitorando os atributos biológicos da qualidade do solo é possível fazer a 

identificação inicial do problema e afirmar se o manejo atual está contribuindo 

para potencializar o impacto positivo no ambiente. Se variações espaciais e 

temporais da qualidade do solo mostram que as estratégias atuais de manejo 

conduzem ao manejo sustentável, não é necessário mudar para outra alternativa 

de manejo. Contudo, se é identificado, determinado declínio na qualidade do solo, 

é aconselhável passar pelo processo de planejamento e implementação de 

práticas alternativas de manejo que sejam benéficas ao meio ambiente e lucrativa 

para os produtores (OLIVEIRA, 2000; LANNA, 2002). 

Nesse estudo, objetivou-se avaliar as alterações exercidas pela dinâmica 

de rotação de culturas e pastagem sobre os componentes químicos (fertilidade) e 

biológicos do solo, em sistema de Integração Lavoura – Pecuária. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Localização 

 

O estudo foi desenvolvido no Projeto de Integração Lavoura – Pecuária (PILP), 

locado na Fazenda Capivara, da EMBRAPA Arroz e Feijão. A área está situada 

no município de Santo Antônio de Goiás-GO, latitude 16º28’S, longitude 49º17’W 

e 823 m de altitude. 

 

2.2 Dados climáticos 

 

Segundo a classificação de KÖPPEN (1948), o município de Santo Antônio 

de Goiás-GO apresenta clima Aw, tropical de savana, megatérmico. A 

temperatura média anual do ar é de 23,0°C, e o mês de junho apresenta a menor 

média de temperatura mínima do ar (15,1°C), enquanto o mês de setembro 

apresenta a maior média de temperatura máxima do ar (32,2°C), Figura 1 e 2. 

20

21

22

23

24

25

26

27

m
ai

/0
7

ju
l/0

7

se
t/0

7

no
v/
07

ja
n/

08

m
ar

/0
8

m
ai

/0
8

ju
l/0

8

se
t/0

8

no
v/
08

ja
n/

09

m
ar

/0
9

m
ai

/0
9

Temperatura (durante o experimento) Temperatura (25 anos)
 

Figura 1 – Distribuição da temperatura média no período experimental comparada 
com a média de 25 anos (1983 a 2008). 
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Figura 2 – Distribuição da insolação média no período experimental comparada 
com a média de 25 anos (1983 a 2008). 

 

 O regime pluvial é bem definido, ou seja, período chuvoso de outubro a 

abril e período seco de maio a setembro. A precipitação pluvial média anual é de 

1,487 mm, e a umidade relativa do ar, média anual, é de 71%, com o mês de 

agosto apresentando o menor índice (37,5%), Figura 3 e Tabela 1. 
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Figura 3 – Distribuição da precipitação por mês no período experimental 
comparada com a precipitação por mês de 25 anos (1983 a 2008). 
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Tabela 1 – Temperaturas mensais do ar, precipitação total, insolação diária e 
umidade relativa do ar no período experimental. 

Período 

TEMPERATURA DO 
AR  Precipitação Insolação 

 
UR 

máxima  média mínima total diária 

(°C) (mm) (h,dia-1) (%) 

Maio a Julho de 2007 29,9 22,2 15,6 15 8,9 57,7 

Agosto e Setembro de 
2007 32,2 24,5 17,5 24 10,2 37,5 

Outubro e Novembro de 
2007 31,5 25,0 19,9 229 6,5 65,0 

Dezembro 2007 a 
Fevereiro de 2008 29,3 23,0 19,5 500 4,9 84,8 
Março a Abril de 2008 29,5 23,0 19,1 512 6,9 85,7 
Maio a Julho de 2008 28,5 21,4 15,1 78 9,4 60,8 

Agosto e Setembro de 
2008 32,2 24,5 17,5 51 9,3 43,5 

Outubro e Novembro de 
2008 31,8 25,4 19,8 342 6,9 64,8 

Dezembro 2008 a 
Fevereiro de 2009 29,5 23,7 19,5 709 6,1 82,7 
Março a Abril de 2009 30,4 23,5 19,2 353 7,0 88,3 

Fonte: CNPAF, departamento de meteorologia (2009). 
 

2.3 O Solo na área experimental 

 

 O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

distrófico, com horizonte A moderado e textura muito argilosa, fase cerradão 

subperenifólia, relevo plano (EMBRAPA, 2006). 

 Para fins de caracterização da fertilidade do solo foram coletadas amostras 

nas áreas com os tratamentos controles: Cerrado e Pastagem degradada, nas 

profundidades de 0 a 50 cm. Os resultados das análises químicas destas áreas 

encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Caracterização da fertilidade do solo dos tratamentos controles 
Cerrado e Pastagem degradada. 

Ambiente Prof*. 
M.O. pH Ca Mg Al H + Al P K Cu Zn Fe Mn 

g/dm³ água -------  cmolc/dm³  ------- ------------  mg/dm³  ------------ 

Cerrado 

0 - 10 26,5 5,3 0,18 0,12 0,1 10,23 1,8 51,5 1,6 1 10 85 
10 - 20 24,2 4,6 0,18 0,14 0,9 9,42 1,8 31,2 1,5 1 18 57 
20 - 30 20,3 5,6 0,18 0,11 1,0 8,04 0,9 28,1 1,7 1 5 50 
30 - 40 17,9 4,8 0,18 0,11 0,5 6,30 0,8 21,8 1,7 0 11 50 
40 - 50 13,3 5,7 0,18 0,11 0,6 5,15 0,6 18,7 1,6 2 12 46 

Pasto 
degradado 

0 - 10 16,4 5,9 1,89 0,62 0,0 4,08 0,8 59,3 2,0 2 8 66 
10 - 20 21,8 5,6 1,71 0,32 0,0 4,49 1,1 25,0 2,0 1 15 67 
20 - 30 17,2 5,7 0,72 0,22 0,1 3,53 0,5 26,5 1,8 1 4 62 
30 - 40 17,2 5,7 0,54 0,11 0,1 5,23 0,5 18,7 2,0 1 5 64 
40 - 50 12,5 5,8 0,18 0,11 0,0 5,25 0,4 10,9 1,6 1 4 58 

*Profundidade 

 

As classes texturais para solos, de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo, para os tratamentos controles área de cerrado e de pastagem 

degradada, apresentaram as classificações da Tabela 3. Em relação às outras 

áreas, apenas a área com pastagem controle inicial, no segundo ano de 

experimento, apresentou textura argilosa, as demais áreas apresentaram textura 

muito argilosa (EMBRAPA, 1997). 
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Tabela 3 – Caracterização textural dos tratamentos. 

Área Profundidade 

Textura 

Classificação textural Argila Silte Areia 

g/kg 

Cerrado 

0 - 10 709 67 224 

Muito Argiloso 

10 - 20 729 67 204 

20 - 30 709 67 224 

30 - 40 729 87 184 

40 - 50 689 87 224 

Pasto degradado 

0 - 10 514 26 460 Argila Arenosa 

10 - 20 514 46 440 Argila 

20 - 30 514 26 460 Argila Arenosa 

30 - 40 554 46 400 Argila 

40 - 50 554 46 400 Argila 

Pastagem 
Controle 

Inicial 

0 – 10 579 97 324  Argiloso 
10 – 20 649 87 264 

Muito Argiloso 
20 – 30 599 77 324 

30 – 40 629 67 304 

40 – 50 649 67 284 

Pasto 
Primeiro Ano 

0 – 10 599 97 304 

Muito Argiloso 

10 – 20 659 57 284 

20 – 30 649 67 284 

30 – 40 629 67 304 

40 – 50 639 67 294 

Pasto 
Segundo Ano 

0 – 10 709 80 211 

Muito Argiloso 

10 – 20 674 87 238 

20 – 30 704 77 218 

30 – 40 674 97 228 

40 – 50 694 97 208 

Pasto 
Terceiro Ano 

0 – 10 596 100 304 

Muito Argiloso 

10 – 20 656 60 284 

20 – 30 676 40 284 

30 – 40 656 60 284 

40 – 50 696 60 244 

Pasto 
Controle 

Final 

0 – 10 659 50 291 

Muito Argiloso 

10 – 20 669 40 291 

20 – 30 639 110 251 

30 – 40 669 80 251 

40 – 50 649 100 251 

*Classificação textural segundo Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 
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2.4 Caracterização da área experimental 

 

O experimento foi realizado numa área de 92 ha, dividida em seis piquetes 

de aproximadamente 15 ha e foi feito a rotação de culturas anuais e pastagem. 

Para estabelecimento da pastagem de capim-Marandu (Brachiaria brizantha 

Stapf. cv. Marandu) foram cultivadas culturas anuais de soja (após palhada de 

capim-Marandu de três anos de formação), arroz de terras altas (após a cultura 

da soja) e milho associado à forragem (após a cultura do arroz) no período 

chuvoso. 

Nas áreas ocupadas com as culturas de soja e arroz foi realizado o cultivo 

de feijão irrigado durante o período de inverno. Os outros três piquetes foram 

utilizados para o manejo dos animais em pastagem de capim-Marandu, 

estabelecido pela técnica denominada Sistema Santa Fé, após 2,5 anos de 

rotação das culturas anuais, descritas anteriormente. As pastagens avaliadas 

variaram de um a três anos de formação, após a colheita do milho. 

O manejo do solo e a média de adubação no período destinado ao cultivo 

das culturas anuais foram realizados da seguinte forma: O cultivo da soja foi 

realizado sob plantio direto, após a dessecação da pastagem de 3,5 anos, onde 

recebeu adubação de 495 kg ha-1 da fórmula 02-20-20 no período de plantio. Em 

seguida também sob plantio direto foi cultivado a cultura de feijão irrigado no 

inverno, com 105 kg ha-1de fósforo e 48 kg ha-1 de adubação no plantio. No ano 

seguinte para o estabelecimento da cultura do arroz foi feito o preparo do solo 

com aração e gradagem superficial, com adubação de 300 kg ha-1 da fórmula 04-

30-16 + micro no plantio e 208 kg ha-1 de uréia na adubação de cobertura. Sendo 

neste mesmo ano cultivado novamente a cultura do feijão irrigado sob plantio 

direto no período do inverno. Antes do restabelecimento da pastagem foi cultivada 

a cultura do milho consorciada com o capim-Marandu, o preparo do solo foi feito 

com aração e gradagem superficial e a adubação de plantio foi com 464 kg ha-1 

da fórmula 04-30-16 + zi e 450 kg ha-1 de sulfato de amônia na adubação de 

cobertura. 
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Após a colheita do milho ficou estabelecido a pastagem, sendo manejada 

pelos próximos 3,5 anos seguintes sem nenhum preparo do solo e adubação com 

fertilizante. 

 

 

2.5 Características químicas e biológicas do solo 

 

 

2.5.1 Coleta e preparo das amostras de solo 

 

Amostras para as análises de fertilidade do solo foram coletadas nas 

profundidades de 0 – 10, 10 – 20, 20 – 30, 30 – 40 e 40 – 50 cm. Em cada 

profundidade foram retiradas quatro amostras compostas por tratamento, 

tomadas a partir de 20 tradagens, ao final de cada estação, totalizando 480 

amostras. As amostragens foram realizadas no mês de maio, representando o 

final da estação chuvosa, e no mês de outubro, representando o final da estação 

seca (Tabela 4). 

As análises físicas do solo foram feitas apenas no final da primeira estação. 

Para determinação da densidade do solo (Ds) foi feito amostragem indeformada 

com anel de aço (Kopecky) de bordas cortantes e volume interno de 50cm3 

(EMBRAPA, 1997). Isso possibilitou a determinação da Ds para a profundidade 0-

10 cm, com cinco repetições por áreas do experimento. Para as profundidades de 

10 – 20, 20 – 30, 30 – 40 e 40 – 50 cm, a Ds foi estimada utilizando a função de 

pedotransferência recomendada por BENITES et al. (2007): 

Ds = 1,56 – 0,0005 x teor de argila no solo – 0,01 x (teor de MO no solo + 

0,0075 x teor de Ca + teor de Mg + teor de K no solo). 

Essa função foi validada com os dados da profundidade de 0-10 cm, cujo 

erro foi de aproximadamente 10%. 

Das quatro amostras compostas descritas anteriormente para análise da 

fertilidade do solo, foram retiradas alíquotas para a análise de atributos biológicos 

do solo na profundidade de 0 – 10 cm, totalizando 120 análises. As amostras 
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foram acondicionadas em geladeira a 4ºC por no máximo seis meses até a 

análise. 

 

 

2.5.2 Análises laboratoriais 

 

Todas as análises físicas, de fertilidade e biológicas foram realizadas nos 

laboratórios do Centro de Análise Agroambiental da Embrapa Arroz e Feijão. 

As propriedades físicas do solo foram determinadas pelas seguintes 

análises: densidade aparente do solo (Ds) e análise granulométrica descritas por 

EMBRAPA (1997). Esta última foi determinada pelo método da pipeta (DAY, 

1965), após dispersão da amostra com NaOH 1 mol L-1 e agitação rápida (6 rpm) 

por 15 minutos. 

As propriedades de fertilidade do solo foram determinadas também 

segundo métodos descritos pela EMBRAPA (1997): pH em água; fósforo (P) 

disponível pela extratora duplo-ácida Mehlich-1 (0,05N HCl + 0,025N H2SO4) e 

determinação espectrofotometricamente; potássio (K+) pela extratora Mehlich-1  e 

posterior determinação por espectrofotometria de chamas; cálcio (Ca++) e 

magnésio (Mg++) por extração com solução KCl  1N e determinação por 

espectrofotometria de absorção atômica; alumínio (Al+++) pelo extrato com solução 

KCl 1N e determinação volumétrica com solução diluída de NaOH; Acidez 

trocável (H+ + Al+) com acetato de cálcio tamponado a pH 7,0 e determinação 

volumétrica com solução de NaOH em presença de fenolftaleína como indicador; 

os micronutrientes cobre (Cu), zinco (Zn), ferro (Fe) e manganês (Mn) pela 

extratora duplo-ácida Melich-1 e determinação dos elementos por 

espectrofotometria de absorção atômica.  

As determinações do percentual de Saturação por Bases (V%) e percentual 

de Saturação com Alumínio (m%) foram feitas pelas seguintes expressões: 

 V% = 100 S/T, em que: 

S (soma de cátions trocáveis) cmolc dm-3 = (Ca++ + Mg+++ K+); 

T (capacidade de troca de cátions) cmolc dm-3 = S + (H++Al+++) 

 m% = 100 Al+++/(S+Al+++). 
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Na análise biológica do solo foram medidos os atributos: carbono da 

biomassa microbiana (CBM) pelo método de fumigação-extração, descrito por 

BROOKES et al. (1985) e VANCE et al. (1987) e a taxa de respiração basal (C-

CO2) do solo (ANDERSON & DOMSCH, 1993). 

 Com os dados medidos nas análises de fertilidade e biológicas, procedeu-

se a determinação do quociente metabólico (qCO2) e do quociente microbiano 

(qmic) do solo. O qCO2 é a quantidade de C-CO2 produzida por unidade de 

biomassa microbiana do solo por unidade de tempo (mg C-CO2mg-1 CBM hora-1) 

(ANDERSON & DOMSCH, 1993). O qmic é a relação entre o carbono microbiano 

(CBM) e o carbono orgânico total [(CBM/COT)*100] e fornece informação sobre a 

qualidade da matéria orgânica (POWLSON et al., 1987). 

 O teor de matéria orgânica do solo (MOS) foi determinado pelo método 

Walkley-Black sem aquecimento externo (EMBRAPA, 1997).  

Para os cálculos de estoque de carbono no solo foram utilizados valores 

referentes ao carbono orgânico total (COT) do solo que foi obtido pelo método 

Walkley-Black conforme descrito em EMBRAPA (1997), mas sem a multiplicação 

pelo fator 1,724. Este fator é utilizado para transformar o valor medido de C 

oxidável por dicromato de potássio em matéria orgânica do solo (MOS ou húmus). 

A base teórica para essa transformação é que na composição média do húmus, o 

carbono participa com 58% (SANTOS & CAMARGO, 1999). O COT determinado 

com o método Walkley-Black representa uma fração do C orgânico do solo.  A 

fração do carbono orgânico não oxidável por dicromato de potássio representa o 

carbono de estruturas estáveis, inertes no solo como, por exemplo, o carbono 

pirogênico ou carvão vegetal, que pode estar presente em grandes quantidades 

nos solos do cerrado (ROSCOE et al., 2001) como resultado de ocorrência de 

queimas naturais. Algumas estimativas chegam até ~40% do COT (JANTALIA et 

al., 2007). Entretanto, esse C, sendo altamente refratário e em grande parte 

inerte, não é esperado ser influenciado por práticas de manejo do solo. 

O estoque de carbono (EC) no solo é a quantidade de COT por massa de 

solo por unidade de volume, geralmente expresso em toneladas por hectare (Mg 

ha-1) e é calculado da seguinte forma:  
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EC (Mg ha-1) = densidade do solo (g cm-3) × concentração de carbono no 

solo (%C) × profundidade de amostragem do solo (cm) (10 cm neste estudo). 

 

 

2.5.3 Cálculos para correção do estoque de carbono (EC) no solo 

 

Um dos primeiros parâmetros do solo afetado pelas diferentes práticas de 

uso e de manejo são os parâmetros que descrevem o estado físico do solo, como 

a densidade aparente (Ds). Práticas que causam compactação no solo (BALBINO 

et al., 2002) resultam em maiores valores de Ds medidos. Isso implica em 

compactar maior massa de solo por unidade de volume que afeta, 

substancialmente, os cálculos de EC do solo. Por isso, para poder avaliar a 

capacidade de um sistema para acumular carbono no solo, eliminando o efeito 

compactador do mesmo, a massa de solo por unidade de área e camada (volume 

equivalente) deve ser corrigida para massa equivalente de solo, (SISTI et al., 

2004). Para corrigir a compactação, como densidade referência do solo, a 

densidade de um sistema de referência deve ser utilizada. O EC corrigido (ECc) 

para diferenças de compactação do solo com o aumento da profundidade foi 

obtido considerando-se a DS mínima (DSm) observada em cada profundidade (a 

área de referência), utilizando-se a expressão: 

ECc (Mg ha-1) = %C * DSm*10 

As diferenças entre os EC e ECc foram então utilizadas para corrigir a 

compactação do solo nas diferentes profundidades, a partir da camada superior (0 

– 10cm). As diferenças (EC – ECc) obtidas na primeira camada, foram 

adicionadas na camada adjacente inferior (10 – 20cm) para obtenção da EC 

correção final (ECcf), repetindo-se o mesmo procedimento até a ultima camada 

do solo analisada (40 – 50 cm). À esta última camada de solo foi adicionada a 

própria diferença de EC (calculado e corrigido) para obtenção do ECcf, 

garantindo-se assim a igualdade dos somatórios dos EC e ECcf. 
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2.6 Delineamento experimental e tratamentos do componente solo 

 

O componente solo foi avaliado nos seguintes ambientes (tratamentos) 

(Tabela 2): 

 Pastagem de primeiro ano (P1) – Solo sob pastagem após um ano de 

formada; 

 Pastagem de segundo ano (P2) – Solo sob pastagem após dois anos de 

formada; 

 Pastagem de terceiro ano (P3) – Solo sob pastagem após três anos de 

formada; 

 Pastagem controle inicial (PCI) – Solo sob estabelecimento da pastagem 

após a colheita do milho; 

 Pastagem controle final (PCF) – Solo após a dessecação da pastagem 

para plantio direto da soja; 

 Controle com pastagem degradada (PCD) – Solo sob pastagem degradada 

(área vizinha ao experimento); 

 Controle com vegetação nativa de Cerrado (Cerrado) – Solo sob Cerrado 

(área também vizinha ao experimento). 

 

TABELA 4 – Combinação dos tratamentos sobre os piquetes ao longo dos dois 
anos de observação do experimento na Fazenda Capivara da 
Embrapa Arroz e Feijão em Santo Antônio de Goiás – GO. 

Fator A 

(Ano) 

Fator B 

(Estação) 

Fator C (Piquetes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 (2007) 
1 (maio) P1 P2 P3 PCI CPD Cerrado –** –** 

2 (outubro) P2 P3 PCF* P1 CPD Cerrado –** –** 

2 (2008) 
1 (maio) P2 P3 –** P1 CPD Cerrado –** PCI 

2 outubro) P3 PCF* –** P2 CPD Cerrado –** P1 

* Última amostragem de forragem, realizada antes da dessecação da pastagem de terceiro ano 
para ser feito o plantio da cultura da soja. 

** Não houve coleta de solo, pois estas áreas do experimento estavam ocupadas com culturas 
anuais (lavoura para grãos). 
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 Os resultados para todos os atributos avaliados foram submetidos à análise 

de variância pelo procedimento PROC GLM do programa SAS (1986) e as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância, considerando no modelo 

geral de análise, o efeito aninhado do fator profundidade do solo dentro de cada 

tratamento. Com estas médias procedeu-se a análise bivariada de Pearson pelo 

procedimento PROC CORR do programa SAS (1986). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Biologia do solo 

 

 O funcionamento do ecossistema do solo depende profundamente da 

dinâmica da microbiota, que contribui pra a formação do húmus, ciclagem de 

nutrientes, estrutura física, entre outras funções (BETTIOL et al., 2006). A 

biomassa microbiana do solo se constitui meio de transformação para todos os 

materiais orgânicos do solo, e atua como reservatório de nutrientes disponíveis às 

plantas, com participação fundamental nos ciclos biogeoquímicos de interesse 

para a produtividade agrícola, sendo a principal responsável pela decomposição 

de resíduos orgânicos, pela ciclagem de nutrientes e pelo fluxo de energia dentro 

do solo (MOREIRA & MALAVOLTA, 2004). A sua alteração reflete modificações 

no solo em curto prazo, podendo ser considerado bom indicador das alterações 

resultantes do manejo (MOREIRA & MALAVOLTA, 2004; SOUZA et al., 2006). No 

entanto, deve-se ter em mente que a biomassa microbiana do solo não é 

estimativa da atividade dos microrganismos, mas da massa microbiana viva total 

(DE-POLLI & GUERRA, 1997; AQUINO et al., 2005). 

 O estudo da biomassa microbiana no solo tem implicações importantes na 

agropecuária, pois quanto maior a biomassa microbiana no solo, maior será a 

imobilização temporária, principalmente, do Carbono da Biomassa Microbiana 

(CBM) e, conseqüentemente, menor perda de nutrientes no sistema solo-planta 

(ALVAREZ et al., 1995). 
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 Houve aumento da população microbiana do solo decorrente da idade da 

pastagem (Tabela 5), demonstrado pelo incremento dos teores de carbono da 

biomassa microbiana (CBM) do solo até o tratamento P3, com 454,57 g kg-1 de 

CBM, o maior valor obtido nos tratamentos. O menor CBM foi medido na 

pastagem degradada (CPD=159,3 g kg-1). Os outros tratamentos não foram 

diferentes ao nível de 5% de significância. 

 
 
TABELA 5 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da caracterização 

biológica do solo (0-10 cm) obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura - Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

Índice
2
 

Ambientes
1
 

F
3 
e 

CV
4
 

Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

Atributos biológicos do solo 

C-CO2 1,56cb 0,61d 2,51a 1,79b 1,39bc 1,09cd 0,51d 
10,52* 
41,02 

CBM 337,80b 159,30c 271,40b 294,90b 323,80b 454,60a 441,90a 
24,43* 
24,65 

qco2 0,005bc 0,004cd 0,009a 0,006b 0,004bc 0,002d 0,001d 
  9,94* 
43,67 

COT 14,03a 7,94d 9,89c 10,78bc 11,40bc 10,26bc 11,72b 
33,70* 
11,77 

qmic 2,41b 2,01c 2,74b 2,73b 2,84b 4,43a 3,77a 
14,26* 
31,46 

1
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
2
C-CO2 = Respiração da Biomassa Microbiana (g kg

-1
 solo h

-1
); CBM = Carbono da Biomassa Microbiana 

(mg kg
-1

); qco2 = quociente metabólico (mg C-CO2 mg
-1

 CBM); COT = Carbono Orgânico Total (g kg
-1

); qmic = 

quociente microbiano (%). 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha são estatisticamente iguais pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade. 

 

 Resultados similares foram encontrados por CARTER (1986) e POWLSON 

et al. (1987) que relataram grande sensibilidade da biomassa microbiana (BMS) 

às alterações no manejo e uso do solo e, que após as alterações serem 

introduzidas, a BMS sofre flutuações até atingir o equilíbrio. 

 Os resultados de CBM apresentam similaridade com o quociente 

microbiano (qmic) que fornece indicações sobre a qualidade da matéria orgânica 

(POWLSON et al., 1987), uma vez que expressa a relação do carbono orgânico 

total com o carbono da biomassa microbiana (COT/CBM) e quantifica o carbono 

ativo contido na matéria orgânica do solo (Tabela 5). O qmic pode ser utilizado 

como indicador para detectar se correções no manejo do solo devem ser 
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propostas para que não ocorra comprometimento da qualidade biológica do solo 

e, conseqüentemente, da “saúde” do sistema de pastejo, Observando esse 

parâmetro (qmic) um estado de equilíbrio pode ser considerado quando 2 a 5 % do 

carbono do solo está na forma microbiano (JENKINSON & LADD, 1981). Segundo 

essa observação, todos os tratamentos se encontram dentro do equilíbrio, e a 

pastagem degradada estando no limite menor (CPD=2,01%). No decorrer dos 

anos de experimentação, houve aumento no qmic do P1 até P3, sugerindo que a 

pastagem formada e bem manejada promove vida microbiana no solo. O 

tratamento Cerrado apresentou quociente microbiano igual a 2,41%, resultado 

significativamente menor que o do solo sob pastagem de 3º ano (P3) e pasto 

controle final (PCF), os quais apresentaram médias de 4,55% e 3,70%, 

respectivamente. Isso indica que a quantidade de carbono na biomassa 

microbiana no solo sob pastagem foi relativamente alta, resultado da entrada de 

grande aporte de material orgânico no solo, tanto da parte aérea como do sistema 

radicular da planta forrageira. 

 Segundo STENBERG (1999), solos que mantêm alta quantidade de 

biomassa microbiana são capazes não somente de estocar como também de 

ciclar mais nutrientes, pois o que os fato de muitos microrganismos utilizam a 

fração disponível da matéria orgânica torna mais sensíveis às mudanças na sua 

qualidade. Em circunstâncias que a biomassa se encontra sob estresse, a 

capacidade de utilização do carbono é diminuída e, nesse caso, a relação CBM 

ao COT diminui (menor qmic) (WARDLE, 1994). Ao contrário, com adição de 

matéria orgânica de boa qualidade ou com mudança do fator limitante para 

condição favorável, a biomassa microbiana pode aumentar rapidamente (maior 

qmic), mesmo que os teores de carbono orgânico total (COT) permaneçam 

inalterados (POWLSON et al., 1987). 

 O maior valor para respiração microbiana (C-CO2) do solo foi medido na 

pastagem inicial (PCI=2,51 g kg-1 solo h-1) e esse valor diminuiu com a evolução 

da pastagem até a fase PCF (fase pastagem controle final, 0,51 g kg-1 solo h-1), 

(Tabela 5). A respiração medida para o solo sob Cerrado (1,56 g kg-1 solo h-1) e 

pastagem degradada (CPD) estava entre o valor máximo (PCI) e mínimo (PCF) 

da pastagem melhorada. A respiração da biomassa microbiana pode ser 

influenciada por vários fatores e assim a sua avaliação independente é bastante 
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dificultada. Entretanto, com a combinação desse parâmetro com o carbono da 

biomassa microbiana resulta em índice sensível da atividade microbiana. O 

quociente metabólico (qCO2) é a proporção do CO2 evoluído (respirado) por 

unidade de CBM por unidade de tempo. Esse índice é bastante utilizado para 

detectar condições de estresse para a biomassa microbiana (POWLSON et al., 

2001). O maior valor encontrado para qCO2, similar à respiração microbiana, foi na 

pastagem inicial (PCI=9,27 g C-CO2 mg-1 CBM) e o menor na pastagem em fase 

final (PCF=1,23 g C-CO2 mg-1 CBM), e os valores intermediários para o Cerrado 

(5,03 g C-CO2 mg-1 CBM) e pastagem degradada (CPD=4,44 g C-CO2 mg-1 CBM) 

(Tabela 5). Considerando todos os tratamentos, houve correlação negativa e 

significativa (Figura 4) entre a reação química do solo (pH) e C-CO2 e qCO2 (r=-

0,5798; p=0,1725 e r=-0,6202 ; p=0,1373, respectivamente). 

 Um atributo de interpretação aparentemente mais adequado como 

indicador da qualidade do solo, é o quociente metabólico (qCO2), pois informa que, 

na medida que determinada a biomassa microbiana se torna mais eficiente na 

utilização dos recursos do ecossistema, menos carbono é perdido como CO2 pela 

respiração e maior proporção de carbono é incorporado aos tecidos microbianos 

(TÓTOLA & CHAER, 2002). 
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Figura 4 – pH versos qCO2 do solo nos diferentes ambientes estudados. Cerrado 

= Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle 
Pasto Inicial; P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; 
PCF = Controle Pasto Final. 

 



 71 

 O baixo pH é limitante tanto ao crescimento da população microbiana, 

quanto à sua atividade no solo, representando um fator de estresse. Uma das 

respostas da biomassa microbiana ao estresse é aumento na respiração e 

conseqüentemente no qCO2. Conforme isso, com o aumento do pH o qCO2 

diminuiu. No caso da cronossequência das pastagens do experimento ILP (PCI, 

P1, P2, P3 e PCF), onde aumento de pH pode ser observado (Tabela 6) de PCI a 

P3 e PCF, essa correlação é ainda mais acentuada, r=-0,8626; p=0,0598 e r=-

0,9155; p=0,0291, respectivamente, para C-CO2 e qCO2 (Figura 5). O aumento de 

pH na evolução da pastagem em ILP (de PCI a PCF) pode ser devido à 

diminuição do efeito acidificador da adubação nitrogenada, que foi feito na fase do 

cultivo de culturas anuais (grãos), durante o tempo de evolução da pastagem. 

Outro fenômeno, que pode ter contribuído ao aumento do pH do solo na evolução 

da pastagem, é a reciclagem de nutrientes de reação básica (Ca e Mg) pela 

pastagem (Tabelas 10 e 11). ENWALL et al. (2007) também observaram a 

correlação entre respiração (atividade) microbiana e acidez no solo como 

resposta a adubação, principalmente nitrogenada e de lodo de esgoto. A maior 

respiração na fase inicial da pastagem (PCI), por outro lado, também pode ter 

sido induzida pela entrada de matéria orgânica  com a introdução da braquiária 

(folhas e principalmente sistema radicular) junto com o milho (e como contraste na 

biomassa radicular), causando efeito similar ao “mulching”, como observado por 

WARDLE et al. (1999). Esse efeito, com o passar do tempo e estabelecimento da 

pastagem, diminui e tende ao equilíbrio. Caminhando ao equilíbrio, cada vez 

menos C está sendo perdido do solo por respiração microbiana que contribui ao 

acúmulo de C. No Cerrado, CARNEIRO et al. (2008) observaram, comparando 

diferentes sistemas de manejo do solo (pastagem, ILP, plantio direto com milho, 

soja, nabo e sorgo) e ecossistemas naturais (floresta fechada e pastagem nativo), 

que somente a pastagem proporcionou melhoria nos atributos biológicos do solo 

(CBM, C-CO2, qCO2, qmic), inclusive o ILP avaliado na fase pastagem. 
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Figura 5 – pH versos qCO2 do solo nos tratamentos PCI a PCF sem os ambientes 

Cerrado e CPD. PCI = Controle Pasto Inicial; P1 = Pasto 1º ano; P2 = 
Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 

 

 JAKELAITIS et al. (2008) observaram que, com relação a qualidade do 

solo, os sistemas de forma ordenada comparados ao sistema de referência (mata 

nativa) foram: cultivo de soja com plantio direto, pastagem de Brachiaria brizantha 

formada pelo consórcio com milho, área cultivo com milho em plantio direto e 

pastagem de B. brizantha com dez anos de uso, sendo a pastagem exclusiva o 

ambiente de pior qualidade. Logo, quando houve interação agricultura e cultivo 

forrageiro, a qualidade do ambiente edáfico foi superior ao do monocultivo, quer 

seja com milho ou pastagem exclusiva. E, conforme o manejo, essa qualidade 

pode se aproximar do ambiente de referência. 

A biomassa microbiana e os parâmetros que descrevem a sua dinâmica, 

conforme detalhado anteriormente, são importantes indicadores de mudanças no 

uso e manejo do solo de curto a longo prazo. A quantidade da matéria orgânica 

do solo (teor - MOS ou estoque - EC) podem não ser os melhores indicadores em 

curto prazo (1-3 anos), mas dependendo do sistema de manejo, em médio prazo 

(> 3 anos) já podem ser úteis para esse fim e, em longo prazo (>10 anos), são 

importantes indicadores da sustentabilidade de uso do solo, sistemas de manejo e 

em geral de sistemas agropecuários. 

Entre os ambientes aqui estudados, o solo sob Cerrado nativo continha o 

maior teor de MOS ao longo do perfil estudado (até 50 cm) (Tabela 6 e Figura 6). 

A pastagem degradada (CPD) continha o menor teor de MOS também ao longo 



 73 

do perfil. Na área sob ILP foram medidos teores intermediários ao Cerrado e CPD 

no ao longo do perfil. Foi observado aumento no teor da MOS na 

cronossequência da pastagem dentro do ILP na camada de 0-10 cm a partir do 

ambiente P2 (pastagem de 2º ano). 

 A atividade biológica é altamente concentrada nas primeiras camadas do 

solo, na profundidade entre 1 a 30 cm. Nestas camadas, o componente biológico 

ocupa fração de menos que 0,5% do volume total do solo e representa menos 

que 10 % da matéria orgânica. Este componente biológico consiste 

principalmente de microrganismos que realizam diversas funções essenciais para 

o funcionamento do solo. Os microrganismos decompõem a matéria orgânica, 

liberam nutrientes em formas disponíveis às plantas e degradam substâncias 

tóxicas (KENNEDY & DORAN, 2002). Além disso, formam associações 

simbióticas com as raízes das plantas, atuam no controle biológico de patógenos, 

influenciam na solubilização de minerais e contribuem para a estruturação e 

agregação do solo. Segundo POWLSON et al. (1997), a função dos 

microrganismos é mediar processos no solo relacionados com o manejo. 

 Os dados apresentados na Tabela 6 e na Figura 6 mostram diminuição 

constante no teor de Matéria Orgânica (MO) da profundidade 0-10 para a 

profundidade 40-50, em todos os tratamentos. Apesar de não ter diferença 

estatística entre as profundidades: 0-10 e 10-20 no tratamento Cerrado; 0-10 até 

20-30 no tratamento PCI; e 10-20 e 20-30 nos tratamentos P2, P3 e PCF (Tabela 

6). 

 Na profundidade 0-10 cm, o tratamento controle Cerrado com 24,11g dm-3 

de MOS, foi o que apresentou o maior valor de MOS no solo, seguidos pelos 

tratamentos PCF (20,33 g dm-3), P2 (19,60 g dm-3), P1 (18,55 g dm-3) e P3 (18,28 

g dm-3). Sendo que estes últimos tratamentos não apresentaram diferença 

estatística ao nível de 5% de probabilidade entre si, e nessa profundidade o 

tratamento que apresentou o menor valor foi o tratamento CPD (13,66 g dm-3), 

seguindo pelo tratamento PCI que diferiu ao nível de 5% de probabilidade de 

todos os outros tratamentos (Tabela 6). 

 Nas outras profundidades os extremos observados na Tabela 6, com 

diferença estatística ao nível de 5% de probabilidade foram para o maior teor de 

MOS no solo, no tratamento Cerrado e para o menor valor, no CPD, em relação 
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aos demais tratamentos apresentaram-se semelhantes. Sendo que na 

profundidade 10-20 cm, apesar do tratamento P2 ter sido semelhante 

estatisticamente ao tratamento CPD, não diferiu dos demais tratamentos com 

pastagem. Já na profundidade 30-40 cm o tratamento PCF apresentou o mesmo 

comportamento (Tabela 6 e Figura 6). 

 
TABELA 6 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores da matéria 

orgânica do solo (MOS, g dm-3), considerando os fatores de 
variação tratamento e profundidade,  obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Prof,¹ 
Ambientes² F

3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 24,13Aa 13,66Ad 16,78Ac 18,55Abc 19,60Ab 18,28Abc 20,33Ab 40,27* 
10,58 

2 22,38Aa 12,35Bc 16,00Ab 15,85Bb 14,49Bbc 15,82Bb 16,95Bb 36,21* 
12,59 

3 19,80Ba 10,27Cc 14,35Ab 13,71Cb 14,19Bb 15,26BCb 14,48Bb 26,90* 
14,82 

4 16,67Ca 8,71Dc 11,23Bb 11,99Db 11,60Cb 13,06Cb 11,03Cbc 24,96* 
15,77 

5 13,25Da 5,24Ec 9,28Bb 8,93Eb 8,99Db 9,88Db 8,44Cb 26,30* 
19,91 

F
3
 e 

CV
4
 

89,71* 
9,60 

125,57* 
11,70 

23,69* 
13,54 

132,54* 
9,23 

103,92* 
11,25 

27,52* 
16,68 

37,33* 
15,48  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

²Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 
= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 6 – Matéria orgânica do solo (MOS em g dm-3), considerando os fatores de 

variação tratamento e profundidade,  obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, 
Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 A emissão de C para a atmosfera na forma de CO2 está associada à 

oxidação do C orgânico do solo. Práticas de manejo que utilizam o revolvimento 

do solo para produção agropecuária resultam no aumento do fluxo de CO2 para a 

atmosfera, provocando a exposição e fragmentando os macroagregados em 

unidades menores (menores macroagregados e microagregados) que protegem a 

fração lábil da MOS, fornecendo a ação de agentes oxidantes causando maiores 

emissão de CO2 (SIX et al., 1999). 

 Entre todos os tratamentos e profundidades, o ambiente de Cerrado foi o 

que apresentou maiores valores de estoque de C (EC) no solo (Tabela 7 e Figura 

7). Na profundidade 0-10 cm o tratamento Cerrado apresentou EC de 23,75 Mg 

ha-1, seguido por EC de 19,83 Mg ha-1 do ambiente PCF, e este não diferiu (p < 

0,05) em relação aos ambientes P1, P2 e P3. O tratamento com menor EC nesta 

profundidade foi o ambiente CPD com 13,45 Mg ha-1, seguido pelo PCI com 16,70 

Mg ha-1. 

 O tipo de manejo do solo empregado interfere diretamente nas emissões 

dos gases do efeito estufa na atmosfera (CO2, CH4 e N2O). O menor valor obtido 

entre os tratamentos da cronossequência da ILP foi na pastagem inicial, em que 

após 2,5 anos de culturas anuais, o preparo de solo ocorreu antes do plantio do 

consórcio milho + capim Marandu. A aração e a gradagem aceleram a oxidação 
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de C orgânico para CO2 pelo aumento da aeração do solo, proporcionando maior 

contato entre solo e resíduos culturais e exposição da matéria orgânica protegida 

nos agregados ao ataque microbiano (BEARE et al., 1994; BARRETO et al., 

2009). 

 Trabalhos com áreas cultivadas sob sistema plantio direto (SPD) 

apresentaram aumento nos teores de C com aumento do tempo de implantação. 

Isto mostra a eficiência do sistema em acumular C no solo. A permanência dos 

resíduos culturais na superfície, a rotação de culturas e o não revolvimento do 

solo favorecem a agregação e proteção da MOS contra a mineralização (SÁ et al., 

2001; MADARI et al., 2005). 

 Na profundidade 10-20 cm, observa-se na Tabela 7 que o EC nos 

ambientes P2 (17,44 Mg ha-1) e P3 (17,36 Mg ha-1) não diferiram do CPD (15,28 

Mg ha-1). No ambiente PCF (18,90 Mg ha-1) o EC aumentou novamente, 

provavelmente devido a amostragem ter sido feita após a dessecação da 

pastagem para plantio direto da cultura da soja. SIQUEIRA NETO et al. (2004) 

estudaram solo sob diferentes manejos em Sinop (MT) e verificaram diferenças 

significativas nos estoques de C somente após a correção dos valores pela 

massa equivalente de solo amostrado. 

 MARCHÃO (2007) efetuou estudos sobre as propriedades físicas do solo, 

estoque de carbono e a macrofauna, para avaliar a qualidade do solo sob áreas 

com ILP comparados a sistemas tradicionais e contínuos de lavoura e pastagem, 

incluindo métodos de preparo de solo e sistema de plantio direto, com dois níveis 

de adubação de manutenção. Uma área de vegetação nativa foi tomada como 

referência de forma semelhante à metodologia adotada neste trabalho. O mesmo 

constatou que o sistema ILP altera alguns atributos físico-hídricos do solo, 

acarretando incremento na resistência a penetração e na densidade do solo pelo 

pisoteio dos animais durante a fase de pastagem na rotação, mas estes não 

foram fatores limitantes a produção dos cultivos anuais subseqüentes. 

 As diferenças estatísticas entre as profundidades 20-30 e 30-40 cm 

apresentaram semelhanças entre os ambientes avaliados, diferindo apenas na 

profundidade 30-40 cm, pois o ambiente PCF apresentou-se semelhante ao CPD. 

Na última profundidade (40-50 cm) os tratamentos P1, P2 e PCF apresentaram 

semelhança ao ambiente CPD (Tabela 7 e Figura 7). 
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TABELA 7 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, do estoque de carbono do 
solo (EC, Mg ha-1) corrigido para massa equivalente de solo, 
considerando os fatores de variação tratamento e profundidade, 
obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, implantado 
na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Prof,¹ 
Ambientes² F

3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 23,75Aa 13,45Bd 16,70BCc 18,25Abc 19,29Abc 17,38Abc 19,83Ab 33,70* 
11,77 

2 22,83Aa 15,28Ac 19,72Ab 18,63Ab 17,44Bbc 17,36ABbc 18,90ABb 16,06* 
12,52 

3 21,24Ba 12,97Bc 17,80ABb 16,39Bb 16,83Bb 17,42ABb 16,47Bb 17,79* 
13,50 

4 17,84Ca 10,82Cc 13,86CDb 14,02Cb 13,58Cb 14,92Bb 12,51Cbc 17,59* 
14,38 

5 15,49Da 9,31Cc 12,76Db 11,88Dbc 12,07Dbc 12,62Cb 10,86Cbc 9,71* 
19,37 

F
3
 e 

CV
4
 

50,87* 
9,64 

30,27* 
13,72 

15,58* 
12,63 

56,32* 
9,65 

51,56* 
10,38 

8,42* 
18,49 

24,69* 
14,20  

1
profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

²Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 
= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor F da análise de variância; *p < 0,01; ns = não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 7 – Estoques de carbono do solo (EC, Mg ha-1) corrigidos para massa 

equivalente de solo, considerando os fatores de variação tratamento 
e profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e feijão, Santo Antônio de 
Goiás – GO. 

  

Pela recomendação do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) a capacidade de sistemas agrícolas para acumular carbono deve ser 

avaliada pelo menos para a camada 0-30 cm de solo, mas há indicações na 
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literatura que a avaliação dos estoques de carbono pode ser influenciada pela 

profundidade da amostragem (SISTI et al., 2004; GAL et al., 2007). Por isso, essa 

capacidade dos sistemas deve ser avaliada, sempre que possível até maiores 

profundidades. Nesse estudo compararam-se as médias ajustadas por quadrados 

mínimos dos diferentes tratamentos considerando o somatório do EC do solo 

corrigido para massa equivalente de solo, nas profundidades 0-30 e 0-50 cm. 

Para essas camadas, o ambiente Cerrado apresentou o maior EC com 67,81 e 

101,13 Mg ha-1, respectivamente, para 0-30 e 0-50 cm. Os menores valores de 

EC foram obtidos pelo ambiente CPD, 41,70 e 61,83 Mg ha-1 respectivamente. Já 

as diferentes fases da pastagem estabelecida após 2,5 anos de lavoura não 

diferiram entre si (p < 0,05), mas todas foram maiores que o CPD e menores que 

o Cerrado (Tabela 8 e Figura 8). 

 

TABELA 8 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, do estoque de carbono do 
solo (EC, Mg ha-1) corrigido para massa equivalente de solo, 
considerando os fatores de variação tratamento e os somatórios das 
profundidades 0-30cm e 0-50 cm, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Prof,¹ 
Ambientes² F

3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 67,81a 41,70c 54,22b 53,28b 53,57b 52,15b 55,20b 32,37* 
9,99 

2 101,13a 61,83c 80,84b 79,18b 79,21b 79,69b 78,57b 31,33* 
10,12 

1
profundidades: 1: 0-30cm; 2: 00-50cm. 

²Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 
= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor F da análise de variância; *p < 0,01; ns = não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha, são estatisticamente iguais pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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Figura 8 – Estoques de carbono do solo (EC, Mg ha-1) acumulado nas 
profundidades 0-30 e 0-50 cm, corrigidos para massa equivalente 
de solo, considerando os fatores de variação tratamento e 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e feijão, Santo Antônio de 
Goiás – GO. 

 

 

3.2 Fertilidade do solo 

 

 Entre os atributos de fertilidade do solo, observa-se na Tabela 9 que o pH 

do solo sob vegetação natural do Cerrado é baixa, 5,04 e 4,89 nas camadas 0-10 

e 10-20 cm, respectivamente, característica natural dos solos do bioma Cerrado. 

Todos os outros ambientes apresentaram maior pH nessas profundidades, 

resultado da correção e adubação do solo em algum momento sob uso agrícola 

ou pecuária. 

 Os tratamentos P3 (pasto de 3º ano) e PCF (pasto controle final) foram os 

que apresentaram menor acidez nas primeiras duas camadas (0-20 cm) com 

valores de pH igual a 6,04 e 5,93 em 0-10 cm e 5,96 e 5,93 em 10-20 cm, 

respectivamente (Tabela 9). Isto mostra que a calagem realizada nos 2,5 anos em 

que a área estava ocupada com lavoura exerceu efeito com o passar dos anos, 

após a ocupação da área com pastagem e que o efeito acidificador da adubação 

nitrogenada das culturas anuais passou a diminuir também neste período. 
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 Já os tratamentos CPD, PCI, P2 e P3 apresentaram pH semelhante ao 

nível de 5% de probabilidade entre si a partir da profundidade de 20cm (Tabela 9 

e Figura 9). 

 

TABELA 9 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, do pH do solo medido em 
água, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO. 

Prof.
1
 

Ambientes² F
3 

e 
CV

4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 5,04ABd 5,72Abc 5,42Ac 5,61Abc 5,61Abc 6,04Aa 5,93Aab 26,55* 
4,35 

2 4,89Bd 5,65Abc 5,60Abc 5,46ABc 5,66Abc 5,96ABa 5,93Aab 33,49* 
4,32 

3 5,21Ad 5,68Aa 5,49Aabc 5,39BCbcd 5,47Aabcd 5,66BCab 5,38Ccd 7,65* 
4,23 

4 4,93ABc 5,59Aa 5,57Aa 5,23Cb 5,43Aab 5,60Ca 5,47BCab 15,49* 
4,56 

5 5,16ABc 5,78Aa 5,57Aab 5,32BCbc 5,49Aab 5,71BCa 5,58Bab 11,75* 
4,53 

F
3 

e 
CV

4
 

3.62* 
5,88 

2,17
ns 

3,40 
2,26

ns 

2,54 
6,40* 
4,25 

2,65
ns 

4,40 
5,64* 
5,58 

32,01* 
2,33  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 A calagem realizada quando o solo estava ocupado com lavoura corrige a 

acidez e a deficiência de cálcio e de magnésio na camada arável (0-20cm). 

Assim, abaixo dessa camada, pode-se continuar com excesso de alumínio tóxico 

associado ou não à deficiência de cálcio (SOUSA & LOBATO, 2004). Nessas 

condições, o desenvolvimento do sistema radicular das plantas pode ficar 

comprometido, elevando os riscos de déficit hídrico durante os veranicos. O 

aumento do volume do solo explorado pelas raízes resulta, muitas vezes, em 

maior quantidade de água disponível para as plantas, o que potencialmente pode 

prolongar a duração de pastejo (VILELA et al., 2007). 

 Já para CORSI et al. (2001), as raízes recém-formadas (mais jovens), mais 

próximas à superfície do solo, recebem a maior parte do carbono direcionado ao 

sistema radicular. Estabelece-se aparente paradoxo em que a planta investe no 

metabolismo de raízes superficiais, mais sujeitas ao déficit hídrico do solo, 

enquanto provoca a morte de raízes (velhas) estabelecidas em maiores 
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profundidades do solo, que apresentam disponibilidade de água (Figura 1). 

Segundo estes mesmos autores, esse comportamento da planta parece ser 

explicado pelo fato de o déficit hídrico afetar em maior intensidade a elongação de 

folhas do que a sua atividade fotossintética.  
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Figura 9 – pH do solo medido em água, considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

 

 As correlações entre o pH e as concentrações dos íons de reação ácida e 

básica mostra que o Al e o Ca e Mg são importantes agentes na formação da 

reação química do solo quando o Cerrado é considerado na avaliação. 

Analisando o cronossequência das áreas sob ILP separademante, o Al, Ca e Mg 

perdem sua significância para o pH do solo, somente a acidez trocável é 

significativa (Tabela 9). A concentração desses íons pode ser influenciada pela 

adubação química como, por exemplo, com o uso de uréia, que tem efeito 

acidificador no solo. Esse efeito, porém, diminui com o passar do tempo e com a 

falta de aplicação de doses adicionais deste fertilizante. No caso do Ca e Mg certo 

efeito de reciclagem desses nutrientes da pastagem pode ser observada (Tabelas 

16 e 17) a partir da fase P2 da pastagem, mas na avaliação da correlação disso 

(elevação dos teores de íons de reação básica no solo) com o pH isso não foi 

verificado (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Correlação entre o pH e atributos de fertilidade do solo (alumínio, 
acidez trocável, cálcio e magnésio trocáveis) na camada 0-10 cm. 

Ambientes 
Coeficiente de correlação e 

significância* 

Al
3+

 H
+
+Al

3+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

----------------------- cmol kg
-1

 ------------------ 

Todas 
r -0,7212 -0,9348 0,7611 0,7456 

p 0,0674 0,0020 0,0469 0,0544 

Sem Cerrado 
r 0,4874 -0,9423 0,4477 0,4854 

p ns 0,0049 ns ns 

Sem Cerrado e 
CPD 

r 0,5381 -0,9666 0,5898 0,6618 

p ns 0,0073 ns ns 

*Correlação bivariada de Pearson. 

 

 A concentração de Al3+ foi maior no solo sob Cerrado em todas as 

profundidades e mostrou valores significativamente menores nas áreas sob uso 

agropecuário, não tendo maiores diferenças entre estas (Tabela 11 e Figuras 10). 

O crescimento de raízes das plantas é reduzido na presença de excesso 

de alumínio (Al), sendo igualmente afetado pela deficiência de cálcio (Ca). O 

sistema radicular pouco desenvolvido limita a absorção de água, de nutrientes e, 

consequentemente, a produtividade das pastagens (SOUSA et al., 2007).  

 

TABELA 11 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Al3+ 
(cmolc dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 
tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 0,83Aa 0,14BCbc 0,06Ac 0,10Cbc 0,08Cbc 0,17Ab 0,05Cc 110,79* 
44,67 

2 0,84Aa 0,20Ab 0,05Ac 0,13BCbc 0,14ABbc 0,08Ac 0,07BCc 175,54* 
34,13 

3 0,73Aa 0,16ABb 0,06Ac 0,18Ab 0,17Ab 0,15Abc 0,23Ab 156,97* 
26,90 

4 0,50Ba 0,12BCbc 0,05Ac 0,16ABb 0,13ABbc 0,11Abc 0,11Bbc 73,44* 
36,44 

5 0,40Ba 0,11Cb 0,01Bc 0,15ABb 0,10BCb 0,13Ab 0,08BCcd 34,31* 
51,25 

F
3
 e 

CV
4
 

41.03* 
19,20 

9,02* 
33,91 

6,29* 
65,08 

8,56* 
28,55 

13,40* 
29,44 

1,96
ns 

82,18 
34,35* 
34,75  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 10 – Teores de Al3+ trocável (cmolc dm-3) no solo, considerando os fatores 

de variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO.  

 

 A concentração de H++Al3+, que representa a acidez potencial, foi também 

maior no solo sob Cerrado em todas as profundidades e mostrou valores 

significativamente menores nas áreas sob uso agropecuário. Dentro da 

cronossequência ILP, nas profundidades 0-10 e 10-20 cm, houve diminuição da 

acidez potencial nos tratamentos P3 e PCF em relação às demais fases da 

pastagem (Tabelas 12 e Figuras 11). Isso está relacionado com a adubação e 

calagem feitas nessas áreas na fase de agricultura, como descrito anteriormente, 

na discussão sobre o pH do solo. FRANCHINI et al. (1999) verificaram que 90% 

do Al no solo permaneceu ligado a compostos orgânicos após a aplicação de 

resíduos culturais, em todas as camadas do solo (BAYER & BERTOL, 1999). 

 No ambiente Cerrado houve diferença (p < 0,05) da profundidade 0-10cm 

(9,24 cmolc dm-3) até a profundidade 40-50cm (4,67 cmolc dm-3). Nos demais 

ambientes apesar de não seguir essa mesma sequência, pode-se observar uma 

diminuição da acidez potencial até a profundidade de 50 cm (Tabela 12 e Figura 

11). 
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TABELA 12 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da acidez potencial 
(cmolc dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 
tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, 
Santo Antônio de Goiás – GO. 

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 9,24Aa 4,51Bcd 5,51Ab 5,46Ab 5,20Abc 3,84Ad 4,36Bd 95,88* 
12,95 

2 8,22Ba 5,14Ab 4,46ABbcd 5,19Ab 4,84Abc 4,00Ad 4,36Bcd 64,62* 
12,88 

3 7,18Ca 3,97BCd 3,87Bd 4,70bAcd 4,95Abc 4,33Acd 5,41Ab 39,06* 
13,80 

4 5,78Da 3,76Cc 4,98ABa 4,96Aab 4,20Bbc 4,04Ac 4,09Bc 16,07* 
15,09 

 
5 4,67Ea 3,53Cb 4,42ABa 3,58Bb 3,37Cb 2,81Bb 3,36Cb 10,88* 

19,38 
F

3
 115,03* 

9,76 
18,80* 
14,27 

2,41
** 

23,77 
  13,57* 
16,52 

31,32* 
11,64 

17,14* 
14,80 

19,00* 
11,35  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 11 – Acidez potencial (cmolc dm-3) no solo, considerando os fatores de 

variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO.  

  

 A maioria dos solos do Cerrado apresenta CTC entre 4,0 e 12,0 cmolc dm-

3, como os solos deste bioma são bastante intemperizados, sua fração argila é 
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pobre em cargas e uma CTC adequada depende em essência da MOS (SOUSA 

& LOBATO, 2004). 

 Entre os ambientes avaliados (Tabela 13 e Figura 12), observa-se que 

todos os valores estão dentro dos limites estabelecidos anteriormente. O 

ambiente Cerrado apresentou a maior CTC (9,79 cmolc dm-3) na profundidade 0-

10cm, por conter o maior teor de MOS, porém semelhante (p < 0,05) ao PCI com 

8,85 cmolc dm-3. Os demais tratamentos com pastagem após 2,5 anos de 

lavoura não diferiram entre si (p < 0,05) nesta profundidade e o CPD foi o que 

apresentou a menor CTC.   

 Os principais fatores que afetam a CTC dos solos tropicais são: textura, 

quantidade e tipo de argila, e, principalmente, o teor de MOS (FAGERIA & 

STONE, 2006). Os componentes orgânicos são importantes para o 

reabastecimento da solução do solo com nutrientes, que, depende intimamente 

do complexo de troca (PRIMAVESI, 2002). E os principais elementos 

responsáveis pela troca de cátions nos solos tropicais são a caolinita, os óxidos 

de ferro e alumínio, e a MOS (RAIJ, 1991). 

 Em todos os tratamentos pode ser observado decréscimo da CTC da 

profundidade 0-10 cm para 40-50cm (Tabela 13 e Figura 12). Apenas no 

ambiente P1, houve aumento (p < 0,05) da CTC nas profundidades 20-30 cm para 

30-40 cm e, a partir desta última profundidade, em ambos os ambientes a CTC 

volta a diminuir. 

 Nas três primeiras camadas o ambiente Cerrado diferiu (p < 0,05) dos 

demais tratamentos com maior CTC (Tabela 13 e Figura 12) e nas duas últimas 

camadas o tratamento que apresentou maior CTC foi o PCI. Este foi semelhante 

(p< 0,05) ao ambiente Cerrado nas camadas 0-10cm (8,85 cmolc dm-3) e 30-40cm 

(cmolc dm-3). 

 Por outro lado o ambiente CPD apresentou menor CTC em todas as 

profundidades. Mas, na profundidade 10-20cm, este tratamento não diferiu (p < 

0,05) dos demais ambientes com pastagem a partir do P1 (6,59 cmolc dm-3). Já 

na profundidade 30-40cm não diferiu apenas do tratamento PCF. 
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TABELA 13 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da CTC (cmolc dm-3) no 
solo, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO. 

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 9,79Aa 5,86Ac 8,85Aa 7,37Ab 7,64Ab 7,27Ab 7,48Ab 30,27* 
11,11 

2 8,66Ba 5,82Ac 7,63ABb 6,59ABc 6,61Bc 6,46Bc 6,34Bc 19,74* 
11,75 

3 7,60Ca 4,64Bd 6,83Bab 5,60Ccd 6,42Bbc 6,17BCbc 6,54Bbc 18,06* 
13,96 

4 6,15Db 4,31Bd 7,15ABa 6,23BCb 5,33Cc 5,64Cbc 5,04Ccd 23,03* 
11,37 

5 5,01Eb 4,07Bc 6,36Ba 4,69Dbc 4,22Dc 4,18Dc 4,16Dc 13,07* 
13,80 

F
3
 e 

CV
4
 

119,73* 
9,39 

26,90* 
13,23 

4,49* 
17,25 

21,45* 
14,36 

82,03* 
9,55 

69,45* 
9,29 

98,21* 
6,33  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 Em trabalhos desenvolvidos com 29 amostras de solos do Cerrado, 

localizado no médio Araguaia, utilizadas por SOUSA (1988), observou teor médio 

de 48% (amplitude de 30 a 78%) de argila; de 2,04% (amplitude de 0,55 a 3,59%) 

de matéria orgânica; e de 8,29 cmolc dm-3 (amplitude de 4,88 cmolc dm-3 a 13,18 

cmolc dm-3) de CTC. Utilizando o método gráfico de Bennema (BENNEMA, 1966), 

observou-se que 88% (amplitude 75 a 93%) da CTC provinha da matéria 

orgânica. Esses valores indicam a essencialidade da MO nesses solos para que 

os cátions permaneçam nas primeiras camadas (até 20 cm), região essa de 

grande importância para o desenvolvimento das plantas. Quanto maior a CTC do 

solo menores serão as perdas dos cátions por lixiviação, aumentando o efeito 

residual dos corretivos de acidez do solo. 
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Figura 12 – CTC do solo (cmolc dm-3), considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO.  

 

 Os efeitos de reação mais importantes da saturação por bases em função 

da adubação residual deixada pelas culturas anuais, em profundidade, são em 

decorrência do caminhamento do Ca2+ e Mg2+. A mobilidade desses cátions e 

produtos da reação de neutralização ao longo do perfil do solo está relacionada 

também à decomposição dos resíduos vegetais, deixada pelas culturas anuais 

cultivadas na área e resíduos dos fertilizantes e do calcário, que poderiam formar 

complexos orgânicos hidrossolúveis (ácidos orgânicos de baixo peso molecular) 

aumentando a dissolução dos corretivos de acidez e sua mobilidade no perfil 

(CIOTTA et al., 2004). 

 O comportamento da saturação por bases (V%) no solo no período 

avaliado pode ser visualizado na Tabela 14 e Figura 13 e, entre todos os 

ambientes, os que apresentaram menores valores foram os controles Cerrado e 

CPD. Em todas as profundidades todos os ambientes em ILP tiveram teores 

maiores do que o Cerrado e CPD. Apenas na profundidade 0-10cm do tratamento 

P1 e 20-30cm dos tratamentos P1 e PCF foram semelhantes  (p < 0,05) ao 

ambiente CPD, apesar de terem apresentados valores maiores. 

 Observa-se na profundidade 0-10cm que o P3 e PCF foram semelhantes 

entre si (p < 0,05), com maiores valores, 47,05 e 43,30%, respectivamente. Na 

profundidade 10-20cm estes tratamentos foram semelhantes (p < 0,05) ao PCI.  
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 Semelhança (p < 0,05) pode ser observada entre os tratamentos sob ILP e 

nas diferentes profundidades, que há redução do ambiente PCI para o P1 e 

posterior aumento na V% até o ambiente P3, e finalmente reduzindo novamente a 

V% no ambiente PCF. 

 Na camada de 20-30 cm de profundidade, o tratamento PCI foi o que 

apresentou o maior valor 40%, seguido pelas demais pastagens oriundas da 

rotação lavoura e pecuária, que apresentaram o mesmo comportamento 

estatístico (p< 0,05) descrito anteriormente (Tabela 14).  

 Nas duas últimas profundidades observou-se que os ambientes Cerrado e 

CPD foram semelhantes (p < 0,05). Os demais ambientes apresentaram menor 

valor de V% no tratamento P1 e semelhantes (p < 0,05) entre os demais 

tratamentos após o estabelecimento da pastagem em sistema ILP (Tabela 14 e 

Figura 13). 

  

TABELA14 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da saturação por base – 
V (%) no solo, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO.  

Prof
1
. 

Ambientes² F* e 
CV

4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 5,59BCe 21,65Ad 36,07ABb 25,26Acd 31,84Acb 47,05Aa 43,30Aa 83,71* 
20,85 

2 5,09Cd 11,67Bd 39,15ABa 20,93ABc 26,92Bbc 38,41Ba 32,76Bab 76,31* 
23,91 

3 5,54BCe 14,29Bd 40,00Aa 16,49Bd 22,52BCc 30,00Cb 18,81Ccd 55,01* 
25,06 

4 5,96Bc 12,88Bc 30,04Ba 20,63ABb 20,98Cb 28,44Ca 21,11Cb 27,53* 
31,61 

5 6,93Ae 13,44Bde 30,09ABab 24,48Aabc 19,76Ccd 32,94BCa 22,15Cbc 24,13* 
34,87 

F* e 
CV

4
 

9,85* 
15,12 

5,96* 
43,80 

3,87* 
19,65 

4,10* 
32,13 

17,17* 
19,63 

21,74* 
18,34 

47,03* 
15,33  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

   

 Segundo SOUSA & LOBATO (2004), a produtividade de grãos das culturas 

de sequeiro, (soja, milho, trigo e feijão) aumenta com a saturação por bases até 

40%, estabiliza entre 40% e 60% e diminui quando a saturação por base é maior 

que 60%. Para valores de saturação por base maiores que 60%, o pH em água 
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do solo será maior que 6,3 e, nessa situação, poderá ser induzida a deficiência de 

zinco, cobre, ferro e manganês, essa última muito freqüente no bioma Cerrado. 
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Figura 13 – Saturação por bases – V (%) no solo, considerando os fatores de 

variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 A saturação por alumínio (m%) entre todos os ambientes e profundidades 

observadas na Tabela 15 e Figura 14 apresentou maior teor no tratamento 

Cerrado, seguido pelo CPD. Em termos práticos, esse parâmetro reflete a 

percentagem de cargas negativas do solo, próximo ao pH natural, que está 

ocupada por Al trocável. É outra forma de expressar a toxidez do alumínio. 

 Em geral, quanto mais ácido é um solo, maior o teor de Al trocável em valor 

absoluto, menores os teores de Ca, Mg e K, menores a soma de base e maior a 

percentagem de saturação por alumínio  (SCHEID, 1989). Esse efeito detrimento 

de altos teores de Al trocável sensíveis a este problema é fato observado no 

ambiente Cerrado. 

 Em condições naturais, estes solos apresentam presença de elementos 

químicos como o alumínio, cuja toxidez prejudica o desenvolvimento das raízes 

das plantas. Porém aplicações adequadas de corretivos para neutralização deste 

elemento, feito nos 2,5 anos de lavoura influenciou na redução da m% 

neutralizando este elemento ao longo dos 3,5 anos de pastagem. 
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  Na profundidade 0-10cm houve semelhança (p < 0,05) na 

cronossequência dos ambientes com pastagem oriunda do sistema ILP (Tabela 

15 e Figura 14).  Na profundidade 10-20 houve um significativo aumento na m% 

do ambiente PCI para o P1 e posterior redução até o PCF. Essa última 

observação ocorre na camada 20-30cm até a pastagem P3 e posteriormente a 

m% volta a aumentar novamente. Nas duas últimas camadas observa-se 

novamente a redução da m% do ambiente PCI para o P1 e posterior aumento até 

o ambiente PCF. 

 

TABELA15 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da saturação por 
alumínio – m (%) no solo, considerando os fatores de variação 
tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

Prof
1
. 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 60,22ABa 14,25Bb 2,68ABc 5,80Cc 3,10Bc 3,75Bc 1,21Cc 291,38* 
32,69 

2 65,30Aa 24,19Ab 2,60ABd 9,25BCc 7,83Acd 3,28Bcd 3,14Ccd 273,28* 
28,31 

3 63,39ABa 21,20ABb 3,84Ad 17,51Abc 10,68Acd 7,71ABd 15,61Abc 178,76* 
26,63 

4 56,91BCa 18,66ABb 4,02Ad 13,06ABbc 12,10Abc 6,68ABcd 8,68Bcd 112,23* 
34,86 

5 52,53Ca 18,87ABb 0,00Bd 13,12ABbc 11,73Abc 8,63Ac 7,31Bcd 106,70* 
34,58 

F
3
 e 

CV
4
 

8,88* 
11,49 

3,12** 
42,61 

4,44* 
82,09 

12,82* 
42,13 

11,97* 
47,60 

3,88* 
80,49 

36,18* 
36,60  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ** P < 0,05; ns = não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

  

 Na Região do Cerrado, o problema da acidez (excesso de alumínio, baixos 

teores de cálcio e magnésio) não é só superficial (0 a 20 cm), podendo ocorrer 

também na subsuperfície (camada mais profundas). COCHRANE & AZEVEDO 

(1988), analisando solos da região nas profundidades de 0 a 20 cm e de 21 a 50 

cm, verificaram que, respectivamente, 79% e 70% das amostras apresentaram 

saturação por alumínio maior que 10%. 
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Figura 14 – Saturação por alumínio – m (%) no solo, considerando os fatores de 

variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 Em relação ao macroelemento Ca2+ o solo sob Cerrado apresentou os 

menores valores ao longo do perfil, comparado aos demais ambientes. 

Resultados semelhantes foram observados por SIQUEIRA NETO et al. (2009), ao 

compararem um solo característico deste bioma (Cerrado) com solos ocupados 

por: pastagem de baixa produtividade, plantio convencional de soja e plantio 

direto de soja com milho em sucessão. Isso ocorreu provavelmente pela 

imobilização deste elemento na biomassa aérea (JONHSON et al., 2001), 

sobretudo na vegetação formada por árvores de grande porte. Os latossolos que 

compõem o bioma Cerrado normalmente apresentam baixa disponibilidade de 

cálcio, com exceção às regiões com material de origem formada por carbonatos 

(LOPES, 1983). Os valores deste macroelemento no bioma Cerrado foi 

semelhante (p < 0,05) ao ambiente CPD a partir da profundidade 10-20cm e ao 

longo das cinco profundidades avaliadas estes dois ambientes também foram 

semelhantes (p < 0,05) (Tabela 16 e Figura 15). 

 Entre as áreas sob uso rotacionado com culturas anuais, os ambientes PCI 

(controle inicial), P3 e PCF (controle final) foram semelhantes (p < 0,05) na 

profundidade 0-10cm, apresentando os maiores valores, 1,91 cmolc dm-3, 2,25 

cmolc dm-3 e 2,06 cmolc dm-3, respectivamente, seguidos pelos ambientes P2 

(1,52 cmolc dm-3), P1 (1,13 cmolc dm-3), CPD (0,92 cmolc dm-3) (Tabela 16 e 
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Figura 15). Teores mais altos desse nutriente no ambiente PCI podem ser 

resultado de calagem recente, e nos tratamentos P3 e PCF efeito da reciclagem 

desse nutriente pela pastagem (VILELA et al., 2002). 

 A partir da profundidade 10-20cm o ambiente PCI apresentou o maior valor 

de Ca2+ ao longo do perfil, sendo semelhante (p < 0,05) apenas ao tratamento P3 

após a profundidade de 30cm (Tabela 16 e Figura 15). 

 Os ambientes P1 e P2 só não foram semelhantes (p < 0,05) na 

profundidade 20-30cm e a partir desta última profundidade o tratamento PCF 

apresentou semelhança (p < 0,05) ao ambiente PCD. 

 

TABELA 16 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Ca2+ 
(cmolc dm-3) no solo , considerando os fatores de variação 
tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, 
Santo Antônio de Goiás – GO. 

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 0,25Ad 0,92Ac 1,91Aa 1,13Abc 1,52Ab 2,25Aa 2,06Aa 60,41* 
25,92 

2 0,20Be 0,36Be 1,86ABa 0,82ABCd 1,11Bcd 1,64Bab 1,37Bbc 54,05* 
32,23 

3 0,21Be 0,44Bde 1,85ABa 0,52Cde 1,04Bbc 1,24Cb 0,81Ccd 29,31* 
42,15 

4 0,20Be 0,35Bde 1,24BCa 0,86ABbc 0,74Cc 1,10Cab 0,71Ccd 26,66* 
39,50 

5 0,18Be 0,31Bde 1,16Ca 0,75bBCc 0,52Ccde 0,94Cab 0,62Ccd 18,09* 
50,57 

F
3
 e 

CV
4
 

7,22* 
19,18 

10,52* 
65,55 

5,56* 
26,44 

6,81* 
41,35 

32,71* 
26,98 

40,10* 
23,17 

147,75* 
13,56  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 Por tratar-se de elemento catiônico, o cálcio apresenta maiores 

concentrações nas camadas superficiais do solo, em que os teores de MOS e a 

CTC foram mais elevadas, diminuindo com a profundidade. Além disso, o cálcio é 

pouco móvel no solo e os maiores teores na camada superficial podem ser 

atribuídos à ciclagem dos nutrientes com a decomposição dos resíduos culturais 

na superfície do solo (FALLEIRO et al., 2003). 
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Figura 15 – Teores de Ca2+ (cmolc dm-3) no solo, considerando os fatores de 

variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 A dinâmica do magnésio foi semelhante à do cálcio. Tal fato também foi 

relatado por MIRANDA et al. (2006). As maiores concentrações deste 

macroelemento foram observadas na camada superficial do solo, com decréscimo 

ao longo do perfil do solo (Tabela 17 e Figura 16). Resultados semelhantes foram 

encontrados em Lages, Estado de Santa Catarina, em Cambissolo Húmico Álico, 

e também não foram encontrados aumentos nos teores de magnésio em 

profundidade, comparando plantio direto e plantio convencional (ALMEIDA et al., 

2005). 

 As maiores quantidades do cátion Mg2+, por ambiente, foram encontradas 

na camada 0-10cm, principalmente no tratamento PCI (0,79 cmolc dm-3), P3 (0,94 

cmolc dm-3) e PCF (0,98 cmolc dm-3) (Tabela 17 e Figura 16). Na profundidade 

10-20cm a diferença (p<0,05) observada foi a mesma da profundidade anterior, 

com ambas profundidades apresentando menores teores nos ambientes Cerrado 

e CPD. Isto mostra que a calagem realizada nos 2,5 anos em que a área estava 

ocupada com lavoura foi exercendo seu efeito com o passar dos anos, após a 

ocupação da área com pastagem. 

 Os tratamentos P1 e P2 apresentaram Mg2+ semelhante (p < 0,05) entre si 

ao longo do perfil do solo (Tabela 17 e Figura 16). 



 94 

 Assim como observado nos resultados da saturação por base (V%) (Tabela 

14 e Figura 13), houve também redução na concentração do cátion Mg2+, a partir 

da profundidade 10-20cm, do ambiente PCI para o P1 e posterior aumento deste 

cátion até o ambiente P3, e finalmente reduzindo novamente a sua concentração 

no ambiente PCF. 

 Segundo VALE et al. (1997), para a condição ideal de suprimento de 

bases, a porcentagem de saturação por Ca, Mg e K deve ser de 50-60%, 10-20% 

e 3-5% respectivamente. O magnésio no solo compete com o alumínio e com o 

ferro pelo íon H2PO4
-, dando ao solo fosfato de magnésio que é mais disponível 

que os fosfatos de alumínio e de ferro. A deficiência de magnésio no solo pode 

ser induzida ou acentuada por níveis de potássio fornecidos na adubação e dessa 

forma reduz o aproveitamento de fósforo no solo que é precipitado com alumínio e 

ferro. 

 

TABELA 17 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Mg2+ 
(cmolc dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 
tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 0,16Ae 0,35Ade 0,79Aab 0,50Acd 0,63Abc 0,94Aa 0,98Aa 39,16* 
31,75 

2 0,14ABe 0,23Bde 0,72ABa 0,35Bcd 0,46Bbc 0,66Ba 0,62Bab 32,14* 
34,00 

3 0,13BCd 0,16Bd 0,62BCa 0,24Bcd 0,30Cc 0,51BCb 0,38Cc 43,21* 
31,67 

4 0,10Dc 0,15Bc 0,48CDa 0,31Bb 0,30Cb 0,41Cb 0,33Cb 26,20* 
35,15 

5 0,12CDe 0,20Bde 0,40Da 0,30Bbc 0,25Ccd 0,36Cab 0,30Cbc 19,90* 
31,74 

F
3
 e 

CV
4
 

15,13* 
17,99 

7,83* 
51,96 

17,46* 
17,54 

9,06* 
38,30 

44,43* 
24,12 

31,03* 
29,30 

70,91* 
19,57  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 16 – Teores de Mg2+ (cmolc dm-3) trocável no solo, considerando os fatores 

de variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

  

 O solo sob Cerrado apresenta baixos teores de P e K disponível, o que é 

natural deste bioma. O tratamento PCI na profundidade 0-10cm apresentou os 

maiores teores de P disponível (44,84 mg dm-3) e K disponível (22,31 mg dm-3) 

em relação aos demais tratamentos (Tabelas 18 e 19 e Figuras 17 e 18). Isto é 

atribuído à adubação residual deixada pelas culturas anuais (soja, feijão, arroz e 

milho), quando a área estava destinada a lavoura por 2,5 anos antes do 

estabelecimento da pastagem, proporcionando assim, melhor fertilidade e 

condições químicas mais propícias ao crescimento da planta forrageira. 

 Com o passar dos anos da formação da pastagem, à medida que foi 

aumentando a idade da planta forrageira e foi consumindo os nutrientes não 

repostos no solo em toda a fase de pastagem, ocorreu decréscimo nos 

respectivos valores de P e K, na profundidade 0-10cm: P1 – 22,31 e 108,27 mg 

dm-3; P2 – 13,56 e 116,49 mg dm-3; P3 – 8,76 e 92,73 mg.dm-3; PCF – 6,45 e 

95,59 mg dm-3 para a profundidade 0-10 cm (Tabelas 18 e 19 e Figuras 17 e 18), 

mas o mesmo efeito da cronossequência pode ser observado em todas as demais 

profundidades estudadas ao nível de 5% de probabilidade. 

 Entre os tratamentos que apresentaram os menores teores destes 

macroelementos na profundidade 0-10cm, destaca-se o tratamento CPD, com 

valores de 0,66 e 33,88 mg dm-3, sendo que este tratamento apresentou 
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semelhança (p<0,05) aos valores encontrados no ambiente Cerrado, ao longo do 

perfil do solo. 

 O acúmulo de P-disponível em superfície de sistemas conservadores da 

estrutura física do solo (como o plantio direto) pode ser atribuído à aplicação do 

fósforo em superfície aliada ao não-revolvimento do solo, como também à baixa 

mobilidade do elemento no perfil do solo, que favorece a redistribuição de formas 

orgânicas do elemento (BAYER & BERTOL, 1999). Além disso, a redução do 

contato P-argila diminui a adsorção do elemento pelos óxidos de Fe e Al 

(ADDISCOT & THOMAS, 2000). Em solos com elevados teores de MOS, ocorre 

também competição entre os íons orgânicos e o P no processo de adsorção (AFIF 

et al., 1995). 

 Os resultados observados dos teores de P disponível entre os ambientes 

avaliados, nas profundidades 10-20, 20-30cm e 40-50cm foram semelhantes (p < 

0,05) entre si, seguindo a redução ao longo da cronossequência da pastagem, 

havendo apenas inversão dos valores observados no ambiente P3 (2,98 mg dm-3) 

para o PCF (4,82 mg dm-3) na profundidade 20-30cm  (Tabela 18 e Figura 17). 

 Na profundidade 30-40cm observa-se na Tabela 18 e Figura 17, que os 

teores de P disponíveis entre os tratamentos PCI (4,19 mg dm-3), P1 (4,19 mg dm-

3) e P2 (4,19 mg dm-3) foram semelhantes entre si. Seguidos pelos tratamentos 

P3 (4,19 mg dm-3) e PFC (4,19 mg dm-3). 

 Os adubos fosfatados que são adicionados ao solo, no período em que o 

mesmo estava ocupado com lavouras de soja, arroz, feijão e milho, além de 

exercer efeito imediato nas culturas que se segue à adubação, têm efeitos 

residual nas culturas subseqüentes. Os decréscimos no efeito da adubação 

fosfatada, com o tempo, resultam da interação de vários fatores, tais como: tipo 

de solo, fonte, dose e método de aplicação do fertilizante fosfatado, sistema de 

preparo do solo e sequência de cultivos (SOUSA et al., 2007). 

 De maneira geral, o valor residual de fertilizantes fosfatados solúveis em 

água (em relação ao efeito imediato no ano da aplicação) é de 60%, 45%, 35%, 

15% e 5%, respectivamente, após um, dois, três, quatro e cinco anos da 

aplicação do fertilizante ao solo (SOUSA et al., 1987).  

 Embora a concentração de P no tecido das pastagens de B. brizantha terem sido 

maiores do que na pastagem degradada de B. decumbens, OLIVEIRA et al. (2004) 
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observaram que não houve diferença entre ambas no teor de P da pastagem de primeiro 

ano, após ter sido estabelecida. Verificaram também que a aplicação superficial de 

fósforo sobre estas áreas apresentaram pouca ou nenhuma resposta na produção de 

matéria seca. 

 

TABELA 18 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de P 
disponíveis (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de 
variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F* e 
CV

4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 1,64Ad 0,66Ad 44,84Aa 22,31Ab 13,56Ac 8,76Ac 6,45Ac 67,18* 
47,59 

2 1,29Bd 0,71Ad 26,68Ba 16,63Bb 7,05Bc 5,77Bcd 3,62Bcd 44,89* 
58,68 

3 0,83Cd 0,40Bd 12,12Ca 7,66Cb 4,27Cc 2,98Ccd 4,82Bbc 25,87* 
65,99 

4 0,64CDbc 0,33Bc 4,19Ca 3,65CDa 1,78Da 1,50CDbc 0,89Cbc 24,26* 
59,26 

5 0,48Dde 0,26Be 2,59Ca 1,32Db 0,81Dbcd 0,68Dcde 0,56Cbc 23,58* 
49,10 

F
3
 e 

CV
4
 

99,30* 
19,65 

28,18* 
31,93 

41,26* 
44,49 

55,67* 
46,23 

120,84* 
33,89 

36,09* 
56,12 

43,52* 
28,62  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 Segundo MACEDO (2009), sistemas de rotação lavoura-pastagem vem 

sendo conduzido na Estação Experimental de La Estanzuela, no Uruguai, desde 

1963. Este mesmo autor chama a atenção de que no Brasil já começam a surgir 

muitos resultados sobre sistema ILP, mas ainda há poucos, oriundos de 

experimentos de longa duração de rotação lavoura-pecuária.  

 MORON & KIEHL (1992), nesse mesmo projeto conduzido no Uruguai, 

estudaram a dinâmica do fósforo e observaram que as principais perdas ou 

saídas deste macroelemento teriam sido pela erosão e extração pelas culturas. 

De acordo com o balanço do P-total, o sistema “agricultura- pastagem” foi o mais 

positivo, seguido do sistema “agricultura contínua com fertilização”.  
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Figura 17 – Teores de P (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

 

 As maiores concentrações de potássio foram observadas na camada 

superficial em todas as áreas, como descrito anteriormente e observa-se 

decréscimo deste elemento ao longo do perfil do solo (Tabela 19 e Figura 18). 

KLEPKER & ANGHINONI (1995); BAYER & BERTOL (1999); DE MARIA et al. 

(1999); e SIQUEIRA NETO et al. (2009) verificaram os maiores teores de K na 

camada superficial do solo, porém não encontraram diferença com diferentes 

sistemas de manejo do solo. Estes últimos autores encontraram os menores 

teores médios deste elemento, para a camada 0,00 – 0,40 m, no Cerradão e 

pastagem de baixa produtividade; já no tratamento com plantio convencional, 

foram observados valores (p < 0,05) maiores em relação aos demais. 

 Os teores deste elemento na cronossequência da pastagem da ILP 

diferiram (p < 0,05) apenas no ambiente PCI em relação aos demais, ao longo do 

perfil do solo, apesar de ocorrer decréscimo até o ambiente P3 e posterior 

aumento no PCF, os demais tratamentos com pastagem cultivada foram 

semelhantes (p < 0,05) entre si (Tabela 19 e Figura 18). Este aumento final pode 

ter sido em função da dessecação da pastagem para posterior plantio direto na 

rotação com culturas anuais. 

 O suprimento de potássio às plantas forrageiras, na forma iônica, K+, varia 

em função da forma em que o potássio se encontra no solo, da sua quantidade e 
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do seu grau de disponibilidade nessas diferentes formas, bem como das 

características físicas que afetam a condução deste elemento através da solução 

do solo até a superfície da raiz (MIELNICZUK, 1978). Em condição de pastejo, a 

exportação de potássio do sistema, na forma de produção animal, é pequena 

(0,75 kg de K por 100kg de peso vivo). A maior parte do potássio mobilizado na 

parte aérea das plantas forrageiras retorna ao solo por meio da reciclagem de 

resíduos vegetais (perda de forragem), queda das folhas senescentes e da 

excreta animal (fezes e urinas), VILELA et al. (2007). 

 Nas profundidades 10-20cm, 20-30cm e 40-50cm o tratamento P3, com 

seus respectivos valores, 61,89 mg dm-3, 39,56 mg dm-3 e 26,38 mg dm-3, foi 

semelhante (p < 0,05) aos ambientes controle Cerrado e CPD. 

  

TABELA19 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de K 
disponíveis (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de 
variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO.  

Prof.
¹ 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 50,19Ac 33,88Ac 162,26Aa 108,27Ab 116,49A
b 

92,7A3b 95,59Ab 19,14
* 

37,52 
2 36,50Bc 38,84Ac 141,95AB

a 
92,26Ab 81,63Bb 61,89Bb

c 
81,06Bb 18,06

* 
39,62 

3 30,15Cb
c 

21,92Bc 103,74BC
a 

54,94Bb 53,66Cb 39,56Cb
c 

58,41C
b 

15,40
* 

45,92 
4 24,15Db

c 
16,46BC

c 
86,09Ca 39,99BC

b 
36,08Db 36,18Cb 47,60D

b 
19,05

* 
44,15 

5 17,95Eb
c 

14,02Cc 61,32Ca 23,43Cbc 29,79Db 26,38Db
c 

33,50Eb 16,56
* 

46,73 
F

3
 e 

CV
4
 

91,03* 
16,33 

34,75* 
29,50 

12,43* 
28,49 

58,11* 
29,27 

100,64* 
22,46 

162,84* 
16,20 

359,16* 
6,36  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 Como critério de necessidade de adubação para atender os níveis de 

exigência do potássio no estabelecimento da planta forrageira, VILELA et al. 
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(2007) estabeleceram que se o teor de potássio no solo for igual ou superior a 40 

mg dm-3 e a 50 mg dm-3, em solos com CTC a pH 7 menor ou igual a 4 cmolc dm-

3 e maior do que 4 cmolc dm-3, respectivamente, a adubação potássica pode ser 

dispensada. Certamente, o monitoramento do comportamento dos teores de K no 

solo, ao longo dos anos após a formação da pastagem, deve ser feito. Como 

pode ser observado na Tabela 19 e Figura 18 o tratamento da cronossequência 

da ILP com menor teor deste elemento é o P3 (com três anos após ter sido 

formado) na camada até 20 cm e mesmo assim apresenta valores superiores ao 

estabelecido para necessidade de reposição deste nutriente. 
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Figura 18 – Teores de K (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO.  

 

 Os micronutrientes, em geral, não têm sido determinantes para o 

estabelecimento de pastagem exclusivo de gramíneas na região do Cerrado. 

Possivelmente, exceção seja feita ao estabelecimento de pastagens em areias 

quartzosas, cujos baixos teores de matéria orgânica do solo (< 10 g kg-1) e, 

conseqüentemente, do fornecimento de micronutrientes são insatisfatórios para 

elevadas produtividades de forragem (VILELA et al., 2007). Contudo, a adubação 

residual deixada pelas culturas anuais em esquema de rotação entre culturas 

anuais e pastagem, associado ao alto teor de MOS do sistema de Integração 
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Lavoura - Pecuária (Tabela 6) são suficiente para atender a exigência das plantas 

forrageiras para os micronutrientes: Cu, Zn, Fe e Mn. 

 De acordo com a interpretação de resultados de análises de 

micronutrientes em solos de Cerrados, o teor de Cu no solo é considerado alto 

quando for maior que 0,8 mg dm-3 (GALRÃO, 2004). Todos os tratamentos ao 

longo do perfil do solo apresentam teores de Cu maiores que este parâmetro, 

sendo que os tratamentos PCI, P3, PCF e Cerrado foram os com maiores valores 

deste micronutriente no solo na primeira profundidade avaliada, e foram 

semelhantes ao nível de 5% de probabilidade, com os valores 1,96 mg dm-3, 1,99 

mg dm-3, 2,30 mg dm-3 e 1,87 mg dm-3, respectivamente. Este último valor, do 

ambiente Cerrado não diferiu (p < 0,05) dos demais tratamentos (Tabela 20 e 

Figura 19). 

Os tratamentos Cerrado, PCI, P2 e P3 não apresentaram diferença (p < 

0,05) ao longo do perfil do solo. No tratamento CPD houve diferença ao longo das 

profundidades avaliadas, apenas na primeira camada (1,65 mg dm-3) em relação 

às demais, no P1 houve semelhança (p < 0,05) no teor deste microelemento nas 

duas primeiras profundidades e nas três últimas e no PCF houve diferença 

apenas na profundidade 30-40cm ( 2,58 mg dm-3) em relação às demais. 

 

TABELA20 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Cu (mg 
dm-3) no solo, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 1,87Aabc 1,65Ac 1,96Aa 1,71Abc 1,60Ac 1,99Aab 2,30Ba 8,38* 
14,70 

2 2,04Aabc 1,55ABd 2,19Aa 1,71Acd 1,63Acd 1,93Abcd 2,42ABab 8,50* 
19,30 

3 1,94Abc 1,60ABd 2,14Aa 1,67ABcd 1,57Ad 2,02Aab 2,36Bab 12,75* 
15,30 

4 2,05Aab 1,54ABc 2,13Aab 1,51Bc 1,59Ac 2,02Ab 2,58Aa 18,99* 
16,17 

5 2,09Aa 1,44Bb 2,08Aa 1,56ABb 1,69Ab 2,20Aa 2,41ABa 19,43* 
16,11 

F
3
 e 

CV
4
 

0,74
ns 

20,89 
3,60* 
10,64 

0,35
ns 

17,81 
4,05* 
10,87 

0,35
ns 

19,11 
1,74

ns 

14,90 
4,09* 
6,69  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 
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Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 O cobre é necessário para formação da clorofila nas plantas forrageiras, 

catalisa vários processos no metabolismo vegetal e é necessário à promoção de 

diversas reações, apesar de, geralmente, não fazer parte do(s) produto(s) 

formados. Outros metais no solo (ferro, manganês, alumínio, etc.) afetam a 

disponibilidade de cobre para o crescimento das plantas. Este efeito independe do 

tipo de solo. À semelhança de outros micronutrientes, grande quantidades de 

cobre podem ser tóxicas para as plantas. O excesso deste micronutriente diminui 

a atividade do ferro e causa sintomas de deficiência deste último nas plantas, 

porém essa toxidez não é muito comum (SCHEID, 1989). 
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Figura 19 – Teores de Cu (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO.  

 

 O teor do micronutriente Zn é considerado como baixo no solo, quando o 

mesmo for menor que 1 mg dm -3 (GALRÃO, 2004). Os tratamentos Cerrado 

(0,87 mg dm-3) e CPD (0,74 mg dm-3) na camada 0-10cm, apresentaram-se 

semelhantes (p < 0,05) entre si ao longo do perfil do solo e valores abaixo desta 

restrição (Tabela 21 e Figura 20). Já os demais tratamentos apresentaram valores 

acima de 1,6 mg dm-3, restrição feita, pelo mesmo autor para alto teor de Zn no 

solo. Os valores altos na cronossequência da pastagem da ILP pode ter sido 
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consequência do acréscimo deste micronutriente na adubação da cultura do 

milho. 

 Pode-se observar na Tabela 21 e Figura 20, que a partir do tratamento P1 

houve um decréscimo no teor deste elemento, na profundidade 0-10cm, com o 

passar dos anos, apesar de não teor sido diferente ao nível de 5%, os 

tratamentos PCI (5,11 mg dm-3), P2 (4,74 mg dm-3) e PCF (4,34 mg dm-3). 

Os tratamentos P3 (2,25 mg dm-3) e PCF (1,95 mg dm-3) foram 

semelhantes (p < 0,05) ao ambiente CPD na profundidade 10-20cm, mas mesmo 

assim estes teores de zinco estão acima da restrição de 1,6 mg dm-3 

estabelecida por GALDRÃO (2004). 

Os tratamentos PCI e P1 foram semelhantes (p < 0,05) ao longo do perfil 

do solo até a profundidade 30-40, sendo que este último tratamento apresentou 

um maior valor de Zinco na profundidade 40-50cm em relação aos demais 

tratamentos da cronossequência com pastagem de ILP (Tabela 21 e Figura 20). 

 

TABELA 21 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Zn (mg 
dm-3) no solo, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 0,87Ac 0,74Ac 5,11Aab 5,51ABa 4,74Aab 4,04Ab 4,34Aab 56,28* 
29,65 

2 0,75ABc 0,74Ac 4,94Aab 6,41Aa 2,90Bbc 2,25Bc 1,95Bc 20,21* 
66,54 

3 0,61Cc 0,45Bc 4,29ABa 4,05BCa 2,22Cb 1,75BCb 1,76Bb 63,50* 
33,25 

4 0,56Cc 0,41Bc 3,04BCa 2,59Ca 1,45Db 1,46CDb 1,33BCb 34,54* 
40,43 

5 0,65BCcd 0,62ABd 1,63Cb 1,94Ca 1,20Db 1,08Dbc 0,91Cbcd 25,10* 
32,28 

F
3
 e 

CV
4
 

12,98* 
19,97 

7,44* 
38,63 

15,24* 
28,91 

12,25* 
52,71 

121,85* 
20,54 

72,44* 
25,70 

62,14* 
21,82  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 20 – Teor de zinco – Zn (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de 

variação tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO.  

 

GALRÃO (2004) analisou 518 amostras de solos de Cerrado (0 a 15 cm) 

indicaram que a mediana de ferro (Fe) solúvel no extrator de Mehlich 1 foi de 32,5 

mg dm-3 e a amplitude de variação, de 3,7 a 74 mg dm-3. A maioria delas (58%) 

possuía teores entre 25 e 40 mg dm-3 de ferro. Como os solos deste ecossistema 

apresentam característica ácida, não é de se esperar que ocorra deficiência 

desse elemento (COX & KAMPRATH, 1973). 

O menor valor de Fe na profundidade 0-10 foi encontrado nos ambientes 

CPD (6,15 mg dm-3) e o maior valor no ambiente PCF (43,03 mg dm-3). O 

ambiente Cerrado (24,03 mg dm-3) apresentou teor de Fe semelhante (p < 0,05) 

aos tratamentos P2 (27,13 mg dm-3) e P3 (32,35 mg dm-3) (Tabela 22). 

No perfil do solo observa-se com os resultados apresentados na Tabela 22 

e Figura 21, que há decréscimo no teor do Fe da primeira profundidade para 

profundidade de 40 – 50 cm. 

 Este micronutriente serve de catalisador que ajuda na formação da 

clorofila, age como carreador de oxigênio e ajuda a formar certos sistemas 

respiratórios envolvendo enzimas. A deficiência de ferro geralmente é causada 

pelo desequilíbrio de metais como molibdênio, cobre ou manganês (SCHEID, 

1989). Segundo este mesmo autor, dois outros fatores são aceitos como 

aceleradores do problema: (1) o excesso de fósforo no solo, (2) combinação de 
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pH elevado, altas doses de calcário, baixas temperaturas no solo e altos níveis de 

bicarbonato. 

 

TABELA22 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Fe (mg dm-

3) no solo, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 24,03Ab 6,15Ad 29,63Aab 14,29Ac 27,13Aab 32,35Aab 43,03Aa 18,73* 
42,67 

2 19,80Bbcd 4,69Be 26,76Aab 11,81ABde 18,99ABcd 25,31Babc 33,95Ba 14,66* 
48,21 

3 14,4C1b 2,98Cc 24,38ABa 10,81BCbc 18,85ABab 26,67ABa 32,70Ba 17,77* 
50,23 

4 15,47Cbc 3,07Cd 19,76BCab 8,79CDcd 12,43Bcd 23,46Bab 32,53Ba 17,98* 
52,06 

5 17,36BCab 3,68Cc 16,01Ca 7,51Dc 11,02Bbc 20,71Ba 26,03Ca 17,49* 
47,86 

F
3
 e 

CV
4
 

14,51* 
22,16 

27,10* 
24,75 

15,38* 
14,34 

16,89* 
24,17 

8,38* 
50,06 

6,82* 
25,85 

19,96* 
13,05  

1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 21 – Teores de Fe (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 
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 Em geral, solos de Cerrado são bem supridos de manganês (Mn) (LOPES 

& COX, 1997). Apesar de freqüentemente observado em lavouras de soja, 

deficiência deste elemento é induzida por doses excessivas de calcário, quando 

calculada para atingir 70% ou mais de saturação por bases (GALRÃO, 2004). 

Esses índices são elevados para os solos da região que necessitam de valor de 

saturação por bases em torno de 50% para o desenvolvimento adequado da 

maioria das culturas (SOUSA et al., 1990). 

  O ambiente Cerrado apresentou maior teor do micronutriente Mn até 20 cm 

em relação aos demais tratamentos (p < 0,05).  Na terceira profundidade o 

ambiente PCF foi semelhante ao ambientes Cerrado e superior nas profundidades 

quatro e cinco (Tabela 23 e Figura 22).  

 Observa-se oscilação no teor de Mn, com uma redução do ambiente PCI 

para o P1 e posterior aumento até o PCF. Nos tratamentos PCI e PCF não houve 

diferença (p < 0,05) pelo teste de Tukey no perfil do solo (Tabela 23 e Figura 22). 

 

TABELA23 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, dos teores de Mn (mg 
dm-3) no solo, considerando os fatores de variação tratamento x 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO.  

Prof.
1
 

Ambientes² F
3
 e 

CV
4
 Cerrado CPD PCI P 1 P 2 P 3 PCF 

1 84,25Aa 52,77Abc 45,35Acd 39,92Ad 43,40Acd 42,83Acd 63,03Ab 35,17* 
19,52 

2 71,91Ba 52,00Ab 41,47Abc 35,42ABcd 31,76Bd 35,19Bcd 54,36Ab 41,99* 
18,92 

3 64,91Ba 47,13ABb 42,97Abc 34,35Bcd 30,24Bd 34,27Bcd 60,36Aa 32,81* 
20,23 

4 52,05Cb 43,54Bbc 40,22Ac 32,02Bd 31,07Bd 43,63Abc 67,03Aa 25,89* 
18,02 

5 44,41Cb 43,42Bb 39,10Ab 31,06Bc 31,10Bc 38,40ABbc 64,03Aa 20,74* 
19,41 

F
3
 e 

CV
4
 

41,65* 
15,42 

4,45* 
17,78 

1,68
ns 

12,30 
7,25* 
14,91 

10,96* 
20,00 

4,97* 
19,76 

1,54
ns 

18,09  
1
Profundidades: 1: 0-10; 2: 10-20; 3: 20-30; 4: 30-40; 5: 40-50 cm. 

2
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01 ; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 O manganês atua principalmente como parte do sistema enzimático nas 

plantas, ativa reações metabólicas importantes, tem ação direta na fotossíntese 
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ajudando na síntese da clorofila, acelera a germinação e a maturidade e aumenta 

a disponibilidade de fósforo e cálcio (SCHEID, 1989). 
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Figura 22 – Teores de Mn (mg dm-3) no solo, considerando os fatores de variação 

tratamento x profundidade, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura - Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O sistema ILP melhorou as características do solo em praticamente todos 

os aspectos avaliados até a idade da pastagem de 3,5 anos, em comparação com 

a pastagem degradada. Houve aumento nos teores de carbono da biomassa 

microbiana (CBM) e no quociente microbiano (qmic) e redução no quociente 

metabólico (qCO2, reação para a estresse) nos ambientes da cronossequência da 

pastagem do sistema ILP em comparação com a pastagem degradada e também 

houve evolução no efeito das pastagens dentro da cronossequência mostrando a 

importância da integração (rotação entre culturas anuais e pastagem) na 

promoção da vida microbiana e na imobilização do C no solo, e também o efeito 

positivo da pastagem dentro do sistema ILP para balancear os ocasionais efeitos 

negativos da fase produção de grãos para as propriedades do solo 

 A cronossequência das pastagens em sistema ILP foi ainda eficiente no 

aumento da concentração da MOS (g dm-3) até 3,5 anos da pastagem após ter 
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sido formada, principalmente na camada superficial. As diferentes fases da 

pastagem dentro do ILP estocaram na média 17,67 Mg ha-1 a mais C que a 

pastagem degradada até a profundidade de 50 cm, porém não houve diferença 

entre as fases da pastagem em sistema ILP. O Cerrado conteve a maior estoque 

de C entre todas as ambientes estudadas. 

 A rotação entre culturas anuais e pastagem apresentou-se eficiente no 

aproveitamento dos macro e micronutrientes. Tanto para a fase de pecuária como 

na ausência de agricultura, essa dinâmica de rotação em sistema integração 

lavoura – pecuária foi favorável para à ocupação da área com pastagens durante 

3,5 anos. Ocorreu aproveitamento e conseqüente redução significativa nos teores 

de P e K durante a cronossequência das pastagens do sistema ILP. O aumento 

nos teores de Ca e Mg indicou a crescente reciclagem desses nutrientes pelas 

pastagens dentro da cronossequência. Os micronutrientes, em geral, 

apresentaram teores acima dos exigidos pelas plantas forrageiras em todos 

ambientes, inclusive Cerrado e pastagem degradada. A ausência de adubação 

com micronutrientes durante o período de ocupação da área com pastagens é 

favorável ao equilíbrio dos micronutrientes no solo. 
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CAPÍTULO 3 - ALTERAÇÕES NA PLANTA FORRAGEIRA, EXERCIDA PELA 

DINÂMICA DE ROTAÇÃO DE CULTURAS ANUAIS E PASTAGENS, EM 

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA – PECUÁRIA 

 

RESUMO 
O conhecimento das variáveis estruturais e da morfogênese das plantas 
forrageiras é uma importante ferramenta para a determinação das condições do 
pasto (altura, massa de forragem, densidade volumétrica da forragem e 
composição morfológica), e conhecer a composição bromatológica da planta 
forrageira são essenciais para assegurar uma produção animal eficiente e 
sustentável em áreas de pastagem. Objetivou-se avaliar as alterações 
quantitativas e qualitativas na planta forrageira exercida pela dinâmica de rotação 
de culturas anuais e pastagens, em sistema de integração lavoura-pecuária. O 
experimento foi realizado numa área de 92 ha, dividida em seis piquetes de 
aproximadamente 15 ha, onde foi feito a rotação de culturas anuais e pastagem. 
Para estabelecimento da pastagem de capim-Marandu (Brachiaria brizantha 
Stapf. cv. Marandu) foram cultivadas as culturas anuais de soja (após palhada de 
capim-Marandu de três anos de formação), arroz (após a cultura da soja) e milho 
associado à forragem (após a cultura do arroz) no período chuvoso. Os 
tratamentos avaliados seguiram a cronossequência de primeiro, segundo e 
terceiro ano de pastagens estabelecidas após 2,5 anos de lavoura; uma área 
adjacente à área do experimento, com pastagem degradada, serviu de referência 
(“controle”) às inferências realizadas. As amostras de capim-Marandu foram 
coletadas em cinco épocas do ano (inverno, início e final da primavera, verão e 
outono). Alterações quantitativas e qualitativas na forragem foram observadas 
durante o período experimental. A variação em produção de forragem 
acompanhou a variação em estrutura do dossel, de forma que pastos mantidos 
mais altos do mesmo modo que apresentaram maiores variações ao longo do ano 
em seus componentes morfológicos e disposição dos mesmos no dossel, também 
apresentaram produções de forragem mais concentradas nos períodos das águas 
(época 3, 4 e 5). Portanto, modificações no sentido vertical e horizontal na 
estrutura do dossel tiveram impacto maior sobre a competição e a distribuição 
estacional do que propriamente sobre a quantidade de forragem produzida. Isto 
mostra que provavelmente as estratégias de manejo do pastejo devam ser 
baseadas em combinações de alturas do dossel, de maneira a contemplar as 
altas produções proporcionadas por pastos mantidos mais altos quando existe 
disponibilidade de fatores de crescimento, particularmente água, e por pastos 
mais baixos quando a disponibilidade desses recursos passa a ser limitante. 
Mudanças nos componentes estruturais folha verde, colmo verde e material 
morto, bem como nos teores de MS, PB, NDT e FDN, entre outros, 
caracterizaram a forragem nos diferentes períodos. As variações qualitativas entre 
as forrageiras são de alta magnitude, destacando-se a queda significativa nos 
teores de PB e NDT, com o avanço da maturidade da pastagem. 

 
 
Palavras-chave: capim-Marandu; morfogênese da planta forrageira, análise 
bromatológica. 
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ALTERATIONS ON FORAGE PLANT EXERCISED BY THE ANNUAL CROP 

AND PASTURES ROTATION DYNAMICS, IN CROP-LIVESTOCK 

INTEGRATION SYSTEM 

 

ABSTRACT 
Knowledge of structural variables and morphogenesis of forage plants is an 
important tool for the determination of pasture conditions (height, forage mass, 
forage volume density and morphologic composition), as well as to know the 
forage plant qualitative contents are essential to ensure an efficient and 
sustainable animal production in pasture areas. The objective was to evaluate the 
qualitative and quantitative alterations at the forage plant exercised by the annual 
crop and pastures rotation dynamics, in crop-livestock integration system. The 
experiment was performed at an area of 92 ha, divided into six paddocks of 
approximately 15 ha, where the annual crop and pasture rotation was done. For 
the establishment of capim-Marandu pasture (Brachiaria brizantha Stapf. cv. 
Marandu) the annual crops of soy were grown (after capim-Marandu three year 
formation straw period), rice (after soy crop) and corn associated with forage (after 
rice crop) at rainfall period. The evaluated treatments followed the pastures first, 
second and third chronological sequences established after 2,5 years of crop, an 
adjacent area to the experiment area with degraded pasture served as reference 
(“control”) to the performed inferences.  The capim-Marandu samplings were 
performed in five seasons of the year (winter, beginning and end of spring, 
summer and autumn). Quantitative and qualitative alterations at the forage were 
observed during the experimental period. The forage production variation followed 
the dossel structure variation, so that pastures kept higher than the same way 
where they presented bigger variations along the year in their morphological 
components and disposition of the same at the dossel, also presented forage 
productions more concentrated in the rainfall periods (stage 3, 4 and 5. Therefore, 
vertical and horizontal modifications on the dossel structure had a bigger impact 
over the competition and stationary distribution rather than actually over the 
quantity of forage produced. It shows that the pasture handling strategies probably 
must be based on combinations of dossel height, as to contemplate the high 
productions resulted from pastures kept higher, when there is growth factor 
availability, particularly water, and for lower pastures when these resources 
availability becomes limiting. Changes on the structural components green leaf, 
green stem and dead material, as well as on DM (Dry Matter), GP (Gross Protein), 
TDN (Total Digestive Nutrients) and FND (Fiber in Neutral Detergent) contents, 
among others, characterized the forage on the different periods. The qualitative 
variations among the forages are of high magnitude, being outlined the significant 
drop on GP (Gross Protein) and TDN (Total Digestive Nutrients) contents 
according to the pasture maturity development. 

 
 
Palavras-chave: capim-Marandu, forage plant morphogenesis, bromatologic 
analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção animal em pastagens é o resultado da interação de vários 

processos inerentes à produção de forragem, consumo e conversão da forragem 

ingerida em produto animal. Esses processos são bastante distintos e de 

objetivos muitas vezes antagônicos quando se leva em consideração o 

desempenho isolado de plantas e animais (HODGSON, 1990). 

As respostas de plantas e animais podem ser compreendidas e um ponto 

de equilíbrio ótimo entre ambos, encontrado se práticas ou estratégias de manejo 

fossem planejadas e idealizadas. Tomando por base como plantas e animais 

respondem a variações em estrutura dos pastos (altura, massa de forragem etc.), 

verdadeiro elo e ponto de convergência dos processos envolvidos na produção 

animal em pastagens (DA SILVA, 2004; DA SILVA & NASCIMENTO JR., 2006). 

Essa forma de considerar e encarar o processo produtivo, levando-se em 

consideração as respostas de plantas e animais em condições específicas de 

meio, caracterizadas por estruturas de pasto e disponibilidade de fatores de 

crescimento, respeitando seus requerimentos e ritmos fisiológicos, corresponde à 

ecofisiologia das plantas forrageiras e a ecologia do pastejo, e tem sido a forma 

pelo qual avanços significativos têm sido alcançados em termos de práticas de 

manejo e produção animal (DA SILVA & NASCIMENTO JR., 2007). 

A partir do início da década de 1980 houve mudanças no sistema produtivo 

com a introdução de novas espécies e/ou cultivares de plantas forrageiras, 

especialmente com a introdução da Brachiaria brizantha cv. Marandu (DA SILA & 

NASCIMENTO JR, 2007). 

A experiência tem mostrado que forrageiras perenes, principalmente as 

braquiárias, são mais produtivas no primeiro ano após a implantação, inclusive 

permanecendo verdes durante a maior parte do período seco. Como exemplo 

disso, BROCH et al. (1997) obtiveram rendimentos de carne de 25 @, 15 @ e 9 

@ ha-1 ano-1 no primeiro,segundo e terceiro ano de pastejo após o cultivo de soja, 

respectivamente. 

O conhecimento das variáveis estruturais e da morfogênese das plantas 

forrageiras tornou-se, assim, importante ferramenta para determinação das 

condições do pasto (altura, massa de forragem, densidade volumétrica da 
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forragem e composição morfológica) adequadas para assegurar produção animal 

eficiente e sustentável em áreas de pastagem. Objetivou-se avaliar as alterações 

na planta forrageira exercidas pela dinâmica de rotação de culturas anuais e 

pastagens, em sistema de integração lavoura-pecuária. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Localização 

 

 O local do experimento foi o Projeto de Integração Lavoura – Pecuária 

(PILP), locado na Fazenda Capivara, da EMBRAPA Arroz e Feijão. A área está 

situada no município de Santo Antônio de Goiás-GO, latitude 16º28’S, longitude 

49º17’W e 823 m de altitude. 

 

 

2.2 Dados climáticos 

 

Segundo a classificação do sistema KÖPPEN, o município de Santo Antônio 

de Goiás-GO apresenta clima Aw, tropical de savana, megatérmico. A 

temperatura média anual do ar é de 23,0°C, e o mês de junho apresenta a menor 

média de temperatura mínima do ar (15,1°C), enquanto o mês de setembro 

apresenta a maior média de temperatura máxima do ar (32,2°C), Figura 1. 
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Figura 1 – Distribuição da temperatura média durante o período experimental 
comparada com a média de 25 anos (1983 a 2008). 

 

 O regime pluvial é bem definido, ou seja, período chuvoso de outubro a 

abril e período seco de maio a setembro. A precipitação pluvial média anual é de 

1,487 mm, e a umidade relativa do ar, média anual, é de 71%, com o mês de 

agosto apresentando o menor índice (37,5%), Figura 2 e Tabela 1. 
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Figura 2 – Distribuição da precipitação por mês durante o período experimental 
comparada com a precipitação por mês de 25 anos (1983 a 2008). 
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Tabela 1 – Temperaturas mensais do ar, precipitação total, insolação diária e 

umidade relativa do ar durante o período experimental. 

Período 

Temperatura do ar(°C) Precipitação Insolação Radiação 

Máxima  

Média 

Mínima total diária Global 

média média 
(mm) 

(horas.dia-

1) 
(cal.cm-2.dia-

1) 

Inverno/2007 29.9 22.2 15.6 15 8.9 395.6 

Iníco 
primavera/2007 32.2 24.5 17.5 24 10.2 515.1 

final 
primavera/2007 31.5 25.0 19.9 229 6.5 456.2 

Verão/2007-
2008 29.3 23.0 19.5 500 4.9 418.0 
Outono/2008 29.5 23.0 19.1 512 6.9 530.3 
Inverno/2008 28.5 21.4 15.1 78 9.4 395.6 

Iníco 
primavera/2008 32.2 24.5 17.5 51 9.3 515.1 

final 
primavera/2008 31.8 25.4 19.8 342 6.9 456.2 

Verão/2008-
2009 29.5 23.7 19.5 709 6.1 418.0 
Outono/2009 30.4 23.5 19.2 353 7.0 530.3 

Fonte: CNPAF, departamento de meteorologia (2009). 
 

 

2.3 O Solo na área experimental 

 O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

distrófico, com horizonte A moderado e textura muito argilosa, fase cerradão 

subperenifólia, relevo plano (EMBRAPA, 2006). 

As classes texturais para solos, de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo, para os tratamentos controles Área de Cerrado e de Pastagem 

Degradada foram muito argilosa e argilosa, respectivamente. Em relação às 

outras áreas, apenas a com pastagem controle inicial, no segundo ano de 

experimento, apresentou textura argilosa, as demais áreas apresentaram textura 

muito argilosa (EMBRAPA, 1997). 

Para fins de caracterização da fertilidade do solo foram coletadas amostras 

nas áreas da cronossequência da pastagem estabelecida após 2,5 anos de 

lavoura e do tratamento controle: Pastagem degradada, nas profundidades de 0 a 
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50 cm. Os resultados das análises químicas destas áreas é apresentado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Caracterização da fertilidade do solo dos tratamentos controles 
Cerrado e Pastagem degradada.  

Ambiente Prof*. 
M.O. pH Ca Mg Al H + Al P K Cu Zn Fe Mn 

g/dm³ água -------  cmolc/dm³  ------- ------------  mg/dm³  ------------ 

Pasto 
degradado 

0 - 10 13,7 5,7 0,92 0,35 0,14 4,51 0,7 33,9 1,6 0,7 6,1 52,8 
10 - 20 12,4 5,7 0,36 0,23 0,20 5,14 0,7 38,8 1,6 0,7 4,7 52,0 
20 - 30 10,3 5,7 0,44 0,16 0,16 3,97 0,4 21,9 1,6 0,4 3,0 47,1 
30 - 40 8,7 5,6 0,35 0,15 0,12 3,76 0,3 16,5 1,5 0,4 3,1 43,5 
40 - 50 5,2 5,8 0,31 0,20 0,11 3,53 0,3 14,0 1,4 0,6 3,7 43,4 

Pasto 
Primeiro 

Ano 

0 - 10 18,5 5,6 1,13 0,50 0,10 5,46 22,3 108,3 1,7 5,5 14,3 39,9 
10 - 20 15,9 5,5 0,82 0,35 0,13 5,19 16,6 92,3 1,7 6,4 11,8 35,4 
20 - 30 13,7 5,4 0,52 0,24 0,18 4,70 7,7 54,9 1,7 4,0 10,8 34,4 
30 - 40 12,0 5,2 0,86 0,31 0,16 4,96 3,6 40,0 1,5 2,6 8,8 32,0 
40 - 50 8,9 5,3 0,75 0,30 0,15 3,58 1,3 23,4 1,6 1,9 7,5 31,1 

Pasto 
Segundo 

Ano 

0 - 10 19,6 5,6 1,52 0,63 0,08 5,20 13,6 116,5 1,6 4,7 27,1 43,4 
10 - 20 14,5 5,7 1,11 0,46 0,14 4,84 7,1 81,6 1,6 2,9 19,0 31,8 
20 - 30 14,2 5,5 1,04 0,30 0,17 4,95 4,3 53,7 1,6 2,2 18,9 30,2 
30 - 40 11,6 5,4 0,74 0,30 0,13 4,20 1,8 36,1 1,6 1,5 12,4 31,1 
40 - 50 9,0 5,5 0,52 0,25 0,10 3,37 0,8 29,8 1,7 1,2 11,0 31,1 

Pasto 
Terceiro 

Ano 

0 - 10 18,3 6,0 2,25 0,94 0,17 3,84 8,8 92,7 2,0 4,0 32,4 42,8 
10 - 20 15,8 6,0 1,64 0,66 0,08 4,00 5,8 61,9 1,9 2,3 25,3 35,2 
20 - 30 15,3 5,7 1,24 0,51 0,15 4,33 3,0 39,6 2,0 1,8 26,7 34,3 
30 - 40 13,1 5,6 1,10 0,41 0,11 4,04 1,5 36,2 2,0 1,5 23,5 43,6 
40 - 50 9,9 5,7 0,94 0,36 0,13 2,81 0,7 26,4 2,2 1,1 20,7 38,4 

*Profundidade 

 

 

2.4 Espécie Vegetal 

 

A espécie estudada foi classificada, de acordo com CRONQUIST (1998) 

como divisão Magnoliophyta; classe Liliopsida; subclasse Commelinidae; ordem 

Cyperales; família Panicoideae; Tribo Panicodae; subtribo Paniceae; gênero 

Urochloa; espécie Urochloa Brizantha (Hochst. Ex A. Rich.) Webster; variedade 

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Webster var Marandu. Porém, é 

comumente classificada como Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich), 

possuindo também outras denominações regionais como: brizantão, brizantha, 

braquiarão, capim-Marandu e Marandu (RENVOIZE et al., 1996). Devido essa 
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vaiada nomenclatura, o nome utilizado neste trabalho será apenas capim-

Marandu. 

 

 

2.5 Caracterização da área experimental 

 

O experimento foi realizado em área de 92 ha, dividida em seis piquetes de 

aproximadamente 15 ha, onde foi feito a rotação de culturas anuais e pastagem. 

Para estabelecimento da pastagem de capim-Marandu (Brachiaria brizantha 

Stapf. cv. Marandu) foram cultivadas as culturas anuais de soja (após palhada de 

capim-Marandu de três anos de formação), arroz de terras altas (após a cultura 

da soja) e milho associado à forragem (após a cultura do arroz) no período 

chuvoso. 

Nas áreas ocupadas com as culturas de soja e arroz foi realizado o cultivo 

de feijão irrigado no período de inverno. Outros três piquetes foram utilizados para 

o manejo dos animais em pastagem de capim-Marandu, estabelecido pela técnica 

denominada Sistema Santa Fé, após 2,5 anos de rotação das culturas anuais, 

descritas anteriormente. As pastagens avaliadas variaram de um a três anos de 

formação, após a colheita do milho. 

O manejo do solo e a média de adubação no período destinado ao cultivo 

das culturas anuais foram realizados da seguinte forma: O cultivo da soja foi 

realizado sob plantio direto, após a dessecação da pastagem de 3,5 anos, que 

recebeu adubação de 495 kg ha-1 da fórmula 02-20-20 no período de semeadura. 

Em seguida, também sob plantio direto foi cultivado a cultura de feijão irrigado no 

inverno, com 105 kg ha-1de fósforo e 48 kg ha-1 de potássio na semeadura. No 

ano seguinte, para o estabelecimento da cultura do arroz, foi feito o preparo do 

solo com aração e gradagem superficial, com adubação de 300 kg ha-1 da fórmula 

04-30-16 + micro na semeadura e 208 kg ha-1 de uréia na adubação de cobertura. 

Sendo neste mesmo ano cultivado novamente a cultura do feijão irrigado sob 

plantio direto no período do inverno. Antes do restabelecimento da pastagem, foi 

cultivada a cultura do milho consorciada com o capim-Marandu, o preparo do solo 

foi feito com aração e gradagem superficial e a adubação de plantio foi com 464 
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kg ha-1 da fórmula 04-30-16 + zn e 450 kg ha-1 de sulfato de amônia na adubação 

de cobertura. 

Após a colheita do milho ficou estabelecida a pastagem, manejada pelos 

3,5 anos seguintes, sem manejo do solo e adubação de cobertura, durante este 

período. 

As avaliações de produtividade e bromatológicas dessas áreas de 

pastagens com capim-Marandu foram comparadas com uma área vizinha com 10 

anos de formada, que apresentava um estádio avançado de degradação. 

 

 

2.6 Componente da planta em sistema de integração lavoura e pecuária 

 

 

2.6.1 Colheita e preparo das amostras de forragem 

 

 As amostras foram cortadas com máquina roçadeira manual adaptada com 

ponteira própria com lâmina ceifadeira a 5 cm da superfície e pesadas para 

determinar a matéria fresca total. A altura da pastagem foi medida na dobra da 

folha bandeira. 

 Para fins da amostragem foi utilizado o quadrado de 0,5 m2, direcionado 

em cinco diferentes pontos no piquete, representando a média visual da 

pastagem. Após a pesagem, foram retiradas duas sub-amostras de 

aproximadamente 200 g, para determinação da matéria pré-seca, sendo uma de 

planta inteira e a outra composta pelas estruturas e tecidos vegetais, segundo 

classificação descrita por MORLAN (2004): 

 Folha verde (FV): tecido da lâmina foliar completamente verde; 

 Folha senescente: tecido da lâmina foliar necrosado em área inferior a 

50% do comprimento total da lâmina; 

 Material morto: lâmina foliar ainda aderida ao perfilho com tecido 

necrosado em área superior a 50% do comprimento total da lâmina e 

todo o material completamente necrosado não visivelmente aderido a um 
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perfilho; 

 Haste: haste e bainhas das folhas de um perfilho que havia ou não 

emitido a inflorescência. 

Em seguida as amostras foram levadas para estufa de ventilação forçada a 65ºC, 

durante 72 horas, para determinação da matéria pré-seca (SILVA & QUEIROZ, 

2002). 

 Após a determinação da matéria pré-seca, o material foi moído e 

armazenado em tubos plásticos esterilizados, devidamente identificados por data 

de amostragem para serem encaminhados ao laboratório e submetidos às 

análises bromatológicas. 

 

 

2.6.2 Análises laboratoriais da forragem 

 

As análises foram realizadas no laboratório de nutrição animal da Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Goiás - UFG. 

Para determinação da composição bromatológica da forragem foram 

analisados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e lignina (LIG), 

segundo metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ (2002), enquanto as fibras 

em detergente neutro (FDN) e fibras em detergente ácido (FDA), de acordo com 

VAN SOEST et al. (1994). Para estimar o NDT, primeiro foi estimado a energia 

líquida (EL) considerando 2,86 – 0,0262 x %FDN p/ MS a 105º, sendo utilizado a 

seguinte fórmula: NDT = (EL + 0,12)/ 0,0245. 

 

 

2.7 Delineamento experimental e tratamentos do componente planta 

forrageira 

 

Os resultados foram agrupados de acordo com as épocas do ano. Optou-

se por agrupar os meses de acordo com a metodologia utilizada por MORLAN 
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(2004), pois o comportamento visual das variáveis estudadas foi semelhante às 

observadas por este autor, sendo dividido em cinco períodos: 

 Época 1 – Junho a Agosto de 2008 e 2009 (Inverno); 

 Época 2 – Setembro e Outubro de 2007 e 2008 (Início da Primavera); 

 Época 3 – Novembro e Dezembro de 2007 e 2008 (Final da Primavera); 

 Época 4 – Janeiro a Março de 2008 e 2009 (Verão). 

 Época 5 – Abril e maio de 2008 e 2009 (Outono); 

  

 O agrupamento feito em dois meses a partir do mês de julho foi com o 

objetivo de separar o início do final da primavera, nos quais os pastos 

apresentaram padrões de respostas diferentes. 

Foram considerados três fatores de variação, sendo o fator A, referente ao 

ano (2007/2008) e (2008/2009); o fator B, relacionado aos cinco períodos descrito 

anteriormente; e o fator C, referente aos tratamentos utilizados para análise 

estatística do componente planta forrageira, conforme descritos abaixo: 

 Tratamento 1 (P1) – Pasto de primeiro ano. 

 Tratamento 2 (P2) – Pasto de segundo ano. 

 Tratamento 3 (P3) – Pasto de terceiro ano. 

 Tratamento controle com pastagem degradada (P4) – Área vizinha ao 

experimento. 

 

O modelo geral de análise, de efeitos aninhados, foi: 

Y ijkl = µ + Ai + E(A)ij + T(E, A) jjk + eijkl, em que: 

 

Y ijkl  representa a l-ésima observação tomada no ano (Ai), estação (Ej) e no k -

ésimo tratamento (Tl), para: 

 i = 1 (2007 –2008) e 2 (2008 – 2009);  

j = 1 (Junho) e 2 (outubro);  

k = 1, 2, 3, 4 e 5; 

l = 1, 2, 3, 4 e 5; 

eijklm = erro experimental, ~ N (O, 2
e ). 
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 Os resultados para todos os atributos avaliados foram submetidos à análise 

de variância pelo procedimento PROC GLM do programa SAS (1986) e as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância, considerando no modelo 

geral de análise, o efeito aninhado do fator época do ano dentro de tratamento. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

 

3.1 Características estruturais do dossel forrageiro 

 

 Houve efeito do tratamento e épocas do ano para altura do dossel. O 

tratamento P1 apresentou maior altura do dossel forrageiro nas épocas 1 (43,4 

cm), 3 (81,50 cm) e 4 (90,80 cm). Provavelmente, isso pode ter ocorrido devido ao 

tratamento representar área com pastagem de primeiro ano após a rotação de 2,5 

anos de lavoura, sendo a mesma área apresentando alta fertilidade (Tabela 3 e 

Figura 3). Este mesmo tratamento não diferiu (p < 0,01) na época 2 e época 5 

entre os demais tratamentos oriundos da rotação culturas anuais e planta 

forrageira, isso pode ter ocorrido devido a época 2 representar o período de seca 

mais intensa (início da primavera). O tratamento controle, pasto degradado, 

apresentou menores alturas em todas as épocas. 

 A maior altura de dossel forrageiro para ambos os tratamentos foi 

observado na época 4, que coincidiu com disponibilidade de água, temperatura e 

luz adequada(Tabela 3 e Figura 3). 

 Quanto à altura do dossel forrageiro (Tabela 3 e Figura 3), observou-se que 

os tratamentos que apresentaram maiores alturas, também apresentaram maiores 

produções de massa seca (Tabela 4 e Figura 4). Estes resultados concordam 

com os relatados por CANTO et al. (2001) que observaram, em capim Tanzânia, 

aumentos lineares nos valores de produção de massa de forragem em função da 

altura do dossel. MELLO et al. (2002) observaram, em capim-elefante, relações 

positivas entre altura de plantas e produção de massa seca de lâminas foliares 

por área, indicando que, para essa gramínea, plantas mais altas e produtivas 

tendem a apresentar maior produção de folhas. 
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TABELA 3 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da altura do dossel 
forrageiro (cm), considerando os fatores de variação tratamento x 
épocas, obtidas de um sistema de Integração Lavoura - Pecuária, 
implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – 
GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F  

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 43,40Ba 29,20Cb 28,60Cb 11,80Bc 
66,62* 
e 17,73 

2 16,60Ca 17,46Da 17,60Da 5,00Cb 
46,49* 
e 20,06 

3 81,50Aa 30,30Cb 33,70Cb 11,40Bc 
98,78* 
e 24,21 

4 90,80Aa 66,80Ab 68,90Aab 16,60Ac 
28,48* 

 e 30,60 

5 45,00Ba 47,00Ba 42,70Ba 15,20Ab 
54,29* 
e 17,12 

F 
e CV 

31,07* 
 e 31,09 

67,25* 
e 19,37 

124,87* 
 e 14,31 

96,61* 
 e 12,05 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 3 – Altura do dossel forrageiro (cm), considerando os fatores de variação 
tratamento e época, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de 
Goiás – GO. 

 

 Entre os atributos de produtividade da planta forrageira, a massa de 

forragem (Kg ha-1) diferiu (p < 0,01) entre os tratamentos em cada época (Tabela 

4 e Figura 4). O tratamento P1 foi o que apresentou maior produtividade nas 
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épocas 2 (5914,45 kg ha-1), época 3 (9166,87 kg ha-1) e época 4 (8147,58kg ha-1), 

acompanhando as maiores alturas observadas nas épocas 3 e 4 (Tabela 4 e 

Figura 4). Estes valores são intermediários aos encontrados por MORLAN (2004) 

que trabalhou com a mesma espécie forrageira e nas mesmas épocas do ano, 

encontrando variação de 4.630 a 23.0010 kg ha-1, para os pastos mantidos a 10 

cm durante o verão e a 40 cm, durante o início da primavera, respectivamente. 

 Na época 1,  o tratamento P3  foi o que apresentou a maior massa de 

forragem com 6.449,27 kg ha-1, apresentando semelhança (p < 0,01) ao 

tratamento P1, seguidos pelos tratamentos P2 (4.481,75 kg ha-1) e CPD (2.156,46 

kg ha-1), Tabela 4 e Figura 4. Esses valores diferem daqueles encontrados sob 

condição de desfolhação intermitente por TEIXEIRA (1998) em capim Topiatã 

(15.698 kg ha-1), BUENO (2003) em capim-Mombaça (8.920 kg ha-1) e 

CARNEVALLI & Da SILVA (1999) em capim-Coastcross (6420 kg ha-1). 

 Na época 2 os tratamentos da cronossequência  da pastagem após 2,5 

anos de culturas anuais não diferiram entre si (p < 0,01). Nas épocas 3 e 4, as 

produtividades observadas foram semelhantes (p < 0,01), com maior valor 

observado no tratamento P1, como já observado anteriormente, valores 

intermediários nos tratamentos P2 e P3, semelhantes entre si (p < 0,01), e os 

menores valores apresentados no tratamento CPD, 2.078,42 e 1.526,66 kg ha-1, 

respectivamente, sendo que nas demais épocas este mesmo tratamento 

apresentou os menores valores (Tabela 4 e Figura 4). 

 CORSI et al. (2001) afirmaram que, de modo geral, no caso de capins 

tropicais, cerca de 75 a 90% da produção total anual se concentra na época das 

águas. Algumas espécies de Brachiaria e cultivares de Brachiaria brizantha 

apresentam participações da produção da época seca em relação ao total anual 

em torno de 12 a 20% (DAHER et al., 2002), tendo sido registrados valores de até 

26% (GERDES et al., 2000). As condições de dossel avaliadas neste experimento 

resultaram em amplitude de produção na seca (época 1 e 2) que variaram de 

32,72%, no tratamento P2 a 37,57%, no tratamento CPD (Tabela 2 e Figura 3). A 

distribuição anual da produção de forragem entre os tratamentos P1 e P3 foi de 

65,48 e 63,30%, respectivamente, no período das águas (épocas 3, 4 e 5), 

TABELA 4 e FIGURA 4. 
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 A variação em produção de forragem (Tabela 4 e Figura 4) acompanhou a 

variação em estrutura do dossel, de forma que pastos mantidos mais altos do 

mesmo modo que apresentaram maiores variações ao longo do ano em seus 

componentes morfológicos e disposição dos mesmos no dossel, também 

apresentaram produções de forragem mais concentradas em períodos específicos 

do ano. Portanto, modificações no sentido vertical e horizontal na estrutura do 

dossel tiveram impacto maior sobre a competição e a distribuição estacional do 

que propriamente sobre a quantidade de forragem produzida. Isto mostra que 

provavelmente as estratégias de manejo do pastejo devam ser baseadas em 

combinações de alturas do dossel, de maneira a contemplar as altas produções 

proporcionadas por pastos mantidos mais altos quando existe disponibilidade de 

fatores de crescimento, particularmente água, e por pastos mais baixos quando a 

disponibilidade desses recursos passa a ser limitante. Nas três últimas 

estações do ano, provavelmente o principal fator limitante foi a disponibilidade de 

luz no interior do dossel (Tabela 1), razão pela qual as taxas de acúmulos 

seguiram o padrão clássico de comportamento descrito para Tifton 85 (PINTO et 

al., 2001) e capim-Marandu (LUPINACCI, 2002; ANDRADE, 2003; SBRISSIA, 

2004). No entanto, nas demais estações do ano, os fatores restritivos a produção 

de forragem foram disponibilidade de água, radiação solar e temperatura (Tabela 

1). 

 Nos Cerrados, a pastagem perde muito rapidamente a capacidade de 

produção forrageira, provavelmente como resultado do empobrecimento do solo 

em nutrientes, em especial do nitrogênio (KLUTHCOUSKI et al., 2004). BROCH et 

al. (1997) verificaram redução de cerca de 70% na produção de carne, em três 

anos, ficando evidente que as forrageiras comportam-se como as culturas anuais. 

As pastagens de primeiro ano também são mais produtivas na entressafra, 

permanecendo verdes e com algum acúmulo de biomassa mesmo nos meses 

mais secos e frios, como pode ser observado na Tabela 4 e Figura 4. É bastante 

provável que este comportamento seja devido tanto ao melhor aporte de 

nutrientes como também ao sistema radicular profundo e volumoso, capaz de 

absorver água de camadas mais profundas do solo. 
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TABELA 4 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da massa de forragem (kg 
ha-1), considerando os fatores de variação tratamento x épocas, 
obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, implantado 
na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

F e CV 
P1 P2 P3 CPD 

1 6344,88Ca 4481,75Db 6449,27ABa 2156,46Bc 
87,11* 

 e 14,05 

2 5914,45Ca 5390,29CDa 4907,18Ba 1780,39BCb 
44,57** 
 e 19,57 

3 9166,87Aa 6568,28ABb 6405,46ABb 2078,42Bc 
137,93* 
 e 13,06 

4 8147,58Ba 6106,78BCb 5951,34ABb 1526,66Cc 
90,18* 

 e 17,10 

5 5938,61Cb 7621,32Aa 7233,44Aab 2935,93Ac 
24,20* 

 e 23,01 

F e CV 
10,11* 

 e 42,12 
17,40* 

 e 14,91 
3,25** 

 e 24,15 
24,14* 

 e 16,35 
 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 4 – Massa de forragem (Kg ha-1), considerando os fatores de variação 

tratamento e época, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de 
Goiás – GO. 

 

 Os maiores valores da densidade de forragem entre os tratamentos da 

cronossequência da pastagem após lavoura foi observado na época 3 (final da 

primavera), Tabela 5 e Figura 5. Isto se deve a esta época coincidir com o início 

do período das águas e aumento das temperaturas noturnas, permitindo à planta 

forrageira ativar o processo da fotossíntese, proporcionando uma maior produção 
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de folhas e haste verde. Esses valores são inferiores àqueles reportados na 

literatura para outras espécies forrageiras como, Coastcross (Cynodon spp.) (290 

kg MS cm-1 ha-1; CARNEVALLI et al., 2001), Tyfton 85 (Cynodon spp.) (470 kg MS 

cm-1 ha-1), porém são superiores àqueles reportados para capim-Elefante cv. 

Guaçu (Pennisetum purpureum Schum) (69 kg MS cm-1 ha-1 – ROSSETO, 2000) 

e capim-Tanzânia (81 kg MS cm-1 ha-1 – ROSSETO, 2000), espécies de mesmo 

hábito de crescimento. 

 

TABELA 5 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da densidade de forragem 
(kg MS cm-1 ha-1), considerando os fatores de variação tratamento x 
épocas, obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, 
implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – 
GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

F e CV 
P1 P2 P3 CPD 

1 105,31Bab 115,29Cab 141,96Ca 90,47Cb 
4,41** 

e 28,82 

2 113,01Ba 79,00Ca 108,96Ca 96,68Ca 
1,88ns 
e 35,44 

3 326,65Aa 288,14Aa 243,61Aab 158,91ABb 
7,32** 

e 33,13 

4 313,28Aa 263,34ABab 221,23Aab 149,13Bb 
3,94** 

e 46,75 

5 232,52ABa 214,20Bab 183,55Bb 186,73Aab 
3,41** 

e 19,56 
F 

e CV 
7,94** 

e 54,45 
32,02* 
e 26,63 

12,41* 
e 27,62 

21,10* 
e 20,95 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

  

 Na época 1, (Inverno), a densidade de forragem entre os tratamentos P1 

(105,31), P2 (115,29) e P3 (141,96 kg cm-1) não diferiram entre si (p < 0,01). 

Sendo que os tratamentos P1 e P2 apresentaram densidade semelhante ao 

tratamento CPD (90,47 kg cm-1). Na época 2, (início da primavera não houve 

diferença (p < 0,01) entre os tratamentos (Tabela 5 e Figura 5). 

 O tratamento CPD diferiu apenas do tratamento P3, na época 1, e do 

tratamento P1, na época 4, apresentando-se semelhante (p < 0,01) ao tratamento 

P3, na época 3 (158, 91 kg cm-1) e não diferiu dos demais tratamentos nas 

épocas 2 e 5 (p < 0,01), Tabela 5 e Figura 5. 
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Figura 5 – Densidade de forragem (Kg cm-1), considerando os fatores de variação 

tratamento e época, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de 
Goiás – GO. 

 

 O acúmulo de material morto por hectare foi maior no tratamento P3, entre 

as épocas 1 e 4. Na época 5, o tratamento P2, foi o que apresentou o maior valor 

(2449,22 kg ha-1). Nas épocas 1 e 4, o tratamento P3, diferiu (p < 0,01) dos 

demais, apresentando os respectivos valores 5297,13 e 1884,57 kg ha-1, sendo 

os demais semelhantes (p < 0,01) nestas mesmas épocas (Tabela 6 e Figura 6). 

 Nas épocas 1, 2 e 3, houve aumento no material morto do tratamento P1 

até P3, sendo que o menor valor foi o CPD com 1498,12 kg.ha-1, 1249,86 kg ha-1 

e 1052,55 kg ha-1, respectivamente. Na época 2, houve diferença (p < 0,01) entre 

todos os tratamentos, sendo os com valores de 6.191,80 kg.ha-1 para o P3 e de 

1249,86 kg.ha-1 para o CPD (Tabela 6 e Figura 6). Na época 4, houve diferença 

estatística (p < 0,01) com redução significativa comparado às demais épocas nos 

tratamentos P1 (717,27 kg ha-1), P2 (565,65 kg ha-1) e CPD (509,28 kg ha-1). Já 

no tratamento P3, a época 4 (1884,57 kg ha-1), apesar de ter ocorrido redução no 

acúmulo de material morto em relação as três últimas épocas do ano, apresentou 

semelhança a época 5 (750,17 kg ha-1), que foi o menor valor encontrado neste 

tratamento (Tabela 6 e Figura 6). 

 Dessa forma, as conseqüências das práticas de manejo são claras e 

mostram que colheitas mais eficientes de forragem associada a controle do 

processo reprodutivo dos pastos asseguram melhores condições para o início de 
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crescimento durante a primavera. Pastejos mais lenientes durante a época de 

crescimento ativo das plantas forrageiras resultaram em maior florescimento e 

comprometimento da estrutura do pasto numa época crítica do ano, o início da 

nova estação de crescimento, ou seja, a primavera. Esse comprometimento foi 

caracterizado pelas menores taxas de aparecimento e densidade populacional de 

perfilhos (UEBELE, 2002). 

  

TABELA 6 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, do material morto (Kg ha-

1) da forragem, considerando os fatores de variação tratamento x 
épocas, obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, 
implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – 
GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F  

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 1964,24Ab 1709,08Bb 5297,13Aa 1498,12Ab 
54,79* 
e 29,33 

2 2246,70Ac 3303,79Ab 6191,80Aa 1249,86ABd 
79,68* 
e 23,28 

3 1990,51Ab 2049,24Bb 3304,25Ba 1052,55Bc 
33,78* 
e 23,95 

4 717,27Bb 565,65Cb 1884,57Ca 509,28Cb 
14,60** 
e 58,49 

5 1928,73Aab 2449,22ABa 750,17Cb 1143,89ABb 
5,91** 

e 63,48 
F 

e CV 
5,41** 

e 46,23 
14,28* 
e 41,76 

60,84* 
e 26,45 

11,93* 
e 30,93 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 A alta proporção de material morto e a redução na proporção de folhas 

verde, na primeira (inverno) e segunda época (início da primavera) evidenciam 

uma elevada senescência de folhas principalmente em pastos mantidos mais 

altos (SBRISSIA, 2004). 
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FIGURA 6 – Material morto (Kg ha-1), considerando os fatores de variação 

tratamento e época, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO. 

 

 A produção de material verde por hectare nas quatro primeiras épocas foi 

maior no tratamento P1, o que pode ser justificado em função do efeito residual 

da adubação deixada na área após 2,5 anos de cultivo de lavoura, que antecedeu 

o estabelecimento da pastagem. No período de inverno (época 1) e início da 

primavera (época 2),  a produção de forragem decresceu à medida que foi 

aumentando a idade da pastagem (Tabela 7 e Figura 7). A partir da época 3, os 

tratamentos P1 e P2,  apresentaram  aumento na produção de matéria verde de 

7176,36 para 7430,31 Kg ha-1 e 4519,03 para 5541,12 Kg ha-1 e posteriormente,  

redução na época 5, para 4684,17 Kg ha-1 e 5172,11 Kg ha-1, respectivamente. Já 

o tratamento P3, este aumento ocorreu até a época 5 (6483,26 kg ha-1) e no 

tratamento CPD, houve redução da época 3 (1025,87 Kg ha-1) para época 4 

(1017,38 Kg ha-1) e aumento na época 5 (1792,03 Kg ha-1). 

 Nas épocas 1, 2 e 3,  o tratamento P3 não diferiu (p < 0,05) do tratamento 

CPD. Sendo que nestas três primeiras épocas avaliadas observou-se que a 

variação da produção da massa de forragem foi semelhante entre os tratamentos, 

com redução da primeira para segunda época e, posterior aumento na terceira 

época (Tabela 7 e Figura 7).   
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 Na época 5, o tratamento P3 (6483,26 kg ha-1) apresentou o maior valor, 

sendo semelhante (p < 0,01) ao tratamento P2 (5172,11 kg ha-1), seguido pelos 

tratamentos P1 (4684,17 kg ha-1) e CPD (1792,03 ha-1), Tabela 7 e Figura 7. 

 

TABELA 7 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, do material verde (Kg ha-

1) da forragem, considerando os fatores de variação tratamento x 
épocas, obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, 
implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – 
GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F 

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 4380,64Ba 2772,67Cb 1152,13Cc 658,34BCc 
138,20* 
e 20,27 

2 2993,46Ca 2086,50Db 760,21Cc 530,53Cc 
83,89* 

 e 25,12 

3 7176,36Aa 4519,03Bb 1056,38Cc 1025,87Bc 
547,67* 
 e 11,69 

4 7430,31Aa 5541,12Ab 4066,77Bc 1017,38Bd 
135,29* 
 e 16,31 

5 4684,17Bb 5172,11Aab 6483,26Aa 1792,03Ac 
22,00* 

 e 29,43 
F 

e CV 
16,93* 
e 44,79 

100,04* 
e 11,92 

86,18* 
e 31,52 

27,52* 
e 29,47 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

epoc 1 epoca 2 epoca 3 epoca 4 epoca 5

M
a
te

ri
a
l 
V

iv
o

 (
K

g
 h

a
-1

)

P1 P2 P3 P4

 
Figura 7 – Material verde (Kg ha-1), considerando os fatores de variação 

tratamento e época, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio 
de Goiás – GO. 
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 Em geral, houve diferença significativa (p < 0,01) em cada tratamento ao 

longo das épocas do ano, com redução da primeira época para segunda em todos 

os tratamentos (Tabela 8 e Figura 8), o que pode ter sido ocasionado pela 

coincidência com o início da primavera e, conseqüente escassez de chuva e 

diminuição das temperaturas mínimas diárias desse período. 

 HUMPHREYS (1991) apontou que a expansão foliar é um dos processos 

fisiológicos mais sensíveis ao déficit hídrico e que a planta cessa o alongamento 

de folhas e raízes muito antes de os processos de fotossíntese e divisão celular 

serem afetados. Esse autor ressaltou ainda que a temperatura também tem papel 

marcante na expansão foliar, como principal componente limitante. 

 A produção de folha verde aumentou na época 3, para as pastagens de 

primeiro e segundo ano, e posterior redução até a época 5.  Nos tratamentos P3 e 

CPD, este aumento ocorreu até as épocas 4 e 5, respectivamente (Tabela 8 e 

Figura 8). 

 Na época 3, houve maior produção de folhas nos tratamentos P1 (3633,00 

Kg ha-1) e P2 (2417,59 Kg ha-1), Tabela 8 e Figura 8. Nos tratamentos P3 e CPD, 

observou-se esta situação, respectivamente nas épocas 4 (2664,68 Kg ha-1) e 5 

(875,27 Kg ha-1). 

 Houve diferença entre os tratamentos da cronossequência de pastagens 

oriundas da rotação entre culturas anuais e pastagem, na época 1 e 3, sendo que 

o tratamento P3,  foi semelhante em produção de folhas verde do CPD, em 

ambas as épocas (Tabela 8 e Figura 8). Esta semelhança, entre estes dois 

tratamentos foi observada também na época 2, sendo que desta vez, apenas os 

pastos de primeiro e segundo anos apresentaram semelhanças estatísticas (p < 

0,01). 

 Nas épocas 4 e 5, o tratamento CPD diferiu dos demais com a menor 

produção de folhas. Entre os tratamentos das pastagens formadas após 2,5 anos 

de lavoura, apresentado valores semelhantes (p < 0,01) entre si, nestas duas 

épocas, o tratamento P2 (2417,59 Kg ha-1) diferiu do tratamento P1 (3273,75 kg 

ha-1) na época 4 e do tratamento P3 (2434,42 kg ha-1), na época 5 (Tabela 8 e 

Figura 8). 
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TABELA 8 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da folhas verdes (Kg ha-1) 
da forragem, considerando os fatores de variação tratamento x 
épocas, obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, 
implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – 
GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F  

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 2093,21Ba 1528,16Cb 498,45BCc 247,88CDc 
40,23* 
e 39,61 

2 1050,81Ca 950,97Da 129,33Cb 86,70Db 
66,42*  
e 36,21 

3 3633,00Aa 3168,34Ab 819,03Bc 430,67BCc 
207,64*  
e 17,68 

4 3273,75Aa 2417,59Bb 2664,68Aab 506,18Bc 
47,35* 
e 24,79 

5 1853,56Bab 1598,17Cb 2434,42Aa 875,27Ac 
14,18*  
e 32,10 

F  
e CV 

31,32* 
e 25,16 

63,99* 
e 17,72 

70,29* 
e 33,45 

21,68* 
e 47,13 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 8 – Folhas verdes (Kg ha-1) da forragem, considerando os fatores de 

variação tratamento e época, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

 

 A maior produção de haste verde nas quatro primeiras épocas foi 

determinada no tratamento P1, entretanto, em se tratando de épocas, a maior 

produção de haste observada no tratamento P3 (4048,84 kg ha-1), na época 5, 

(Tabela 9 e Figura 9). 
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 Nos tratamentos P2 e P3, a produção de haste não diferiu (p < 0,01) nas 

três primeiras épocas. A partir da época 4, houve aumento (p < 0,01) até a época 

5, (Tabela 9 e Figura 9). No tratamento P1, houve semelhança na produção de 

haste (p < 0,01) nas duas primeiras com a última época (2830,61 kg ha-1), 

seguidos por aumentos (p<0,01) nas épocas 3 (3543,36 kg ha-1) e 4 (4156,57 kg 

ha-1). Essa semelhança ocorreu também no tratamento CPD, nas épocas 1 

(410,46 kg ha-1), 2 (443,83 kg ha-1) e 4(511,20 kg ha-1), seguidos pelas épocas 3 

(595,20 kg ha-1) e (5 916,76 kg ha-1). 

 

TABELA 9 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da haste (Kg ha-1) da 
forragem, considerando os fatores de variação tratamento x épocas, 
obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, implantado 
na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F 

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 2287,43Ca 1244,51Cb 653,69BCc 410,46Cc 
52,35* 
e 31,79 

2 1942,65Ca 1135,53Cb 630,87BCc 443,83BCc 
42,23* 
e 31,41 

3 3543,36ABa 1350,69Cb 237,35Cd 595,20Bc 
632,48* 
e 13,02 

4 4156,57Aa 3123,53Bb 1402,09Bc 511,20BCd 
76,98* 
e 25,82 

5 2830,61BCa 3573,93Aa 4048,84Aa 916,76Ab 
11,92** 
e 44,42 

F 
e CV 

11,29* 
e 28,85 

196,91* 
e 12,60 

34,56* 
e 59,50 

26,31* 
e 21,79 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 Nas quatro primeiras épocas os tratamentos P1 e P2 diferiram entre si e 

dos tratamentos P3 e CPD. Na época 5, os tratamentos da cronossequência da 

pastagem após rotação com culturas anuais foram semelhantes entre si, diferindo 

(p<0,05) apenas do tratamento CPD (Tabela 9 e Figura 9). Nas duas primeiras 

épocas os tratamentos 3 e CPD, foram semelhantes entre si (p < 0,01). Na época 

3,  o tratamento P3 (237,35 kg ha-1), apresentou  menor valor de haste por 

hectare em relação aos demais. Já na época 4, o tratamento CPD (511,20 kg ha-

1) foi que apresentou menor valor em relação aos demais (p < 0,01). 
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Figura 9 – Haste verde (Kg ha-1), considerando os fatores de variação tratamento 

e época, obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, 
implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – 
GO. 

 

 Segundo BALSALOBRE (2002), a presença de hastes pode reduzir a 

eficiência do sistema, limitando a capacidade de colheita da forragem pelo animal 

e reduzindo seu valor alimentar (qualidade). 

 

 

3.2 Composição bromatológica 

 

 Os maiores valores da porcentagem de matéria seca (MS) na forragem 

foram encontrados no início da primavera (época 2), sendo o tratamento CPD, o 

que apresentou o maior valor com 70,39% da MS, seguido pelo tratamento P3 

(65,79%), apesar de terem sido semelhantes (p < 0,05). Nesta época, o 

tratamento P1, apresentou a menor teor de MS na forragem com 53,79% (Tabela 

10 e Figura 10). Valores superiores em capim-Marandu foram observados por 

AGULHON, et al., 2004, que constataram-se elevados teores de matéria seca 

(MS) média de 94,6% durante o período da seca (junho a setembro de 2001), isso 

foi atribuído ao estádio de desenvolvimento da forragem e, também, à ocorrência 

de geadas no período, o que provocou alta quantidade de material senescente. 

 Os tratamentos P1 e P2, apresentaram teores de MS semelhantes (p < 

0,01) nas épocas 1 e 2. Já nos tratamentos P3 e CPD, houve diferença (p < 0,05) 
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nestas mesmas épocas (Tabela 10 e Figura 10).  Entre os períodos das épocas 3 

a 5, os valores de MS não diferiram no tratamento CPD. Nos tratamentos P1 e 

P2, houve diferença (p < 0,05) no teor de MS apenas da época 3, em relação as 

época 4 e 5. No tratamento P3, essa diferença passou a ser observada na época 

5 (49,91%), em relação as épocas 3 (23,59%) e 4 (37,29%).   

 No início do período das águas foram observbados os menores teores MS 

na forragem, sendo o CPD (29,23%) o tratamento que apresentou maior 

porcentagem (Tabela 10 e Figura 10).  Não houve diferença (p < 0,05) entre os 

tratamentos da cronossequência da pastagem após 2,5 anos de lavoura, nesta 

época. Na época 4, os tratamentos não diferiram (p < 0,05) entre si. Já na época 

5, houve diferença (p < 0,05) apenas no tratamento P1, em relação ao tratamento 

CPD, sendo os demais semelhantes entre si (p < 0,05). 

  

TABELA 10 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de 
matéria seca (MS) na forragem, considerando os fatores de 
variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F 

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 50,17Ab 53,62Ab 55,82ABab 60,55ABa 
20,84** 

2,45 

2 53,79Ac 61,17Ab 65,79Aab 70,39Aa 
47,91* 
2,30 

3 22,12Cb 22,88Cb 23,59Db 29,23Ba 
32,63* 
3,28 

4 34,82Ba 33,00BCa 37,29CDa 35,52ABa 
0,12

ns
 

20,86 

5 38,58Bb 48,41ABab 49,91BCab 54,38ABa 
10,65** 

6,04 
F 

e CV 
90,90* 
4,71 

37,00* 
8,28 

54,10* 
6,80 

8,16** 
17,05 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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FIGURA 10 – Porcentagem de Matéria seca (%) na forragem, considerando os 

fatores de variação tratamento e época, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

Em geral, o teor de proteína bruta (PB) foi menor no período seco (épocas 

1 e 2), quando comparado aos teores observados no período das águas (épocas 

3, 4 e 5), Tabela 11 e Figura 11. Os teores de PB não variaram (p < 0,05) ao 

longo das épocas do ano no tratamento P3. Nos tratamentos P1 e P2 os valores 

de PB foram semelhantes (p < 0,01) nas épocas 1 e 2. No tratamento P1, o maior 

teor de PB foi encontrado na época 4 (13,54%), seguidos pelas épocas 3 

(12,74%) e 5 (11,20%), as quais apresentaram semelhança entre si (p < 0,01). No 

tratamento P2, os maiores valores foram observados nas épocas 3 (9,63%) e 4 

(10,33%), sendo semelhantes entre si (p < 0,01), seguidos pela época 5 (8,56%). 

No tratamento CPD, o menor teor de PB  foi na época 2 (4,50%),  que diferiu das 

demais épocas. 

GERDES et al. (2000), avaliando o valor nutritivo das gramíneas 

forrageiras capim (Brachiaria brizantha Stapf. cv. Marandu), capim-Setária 

(Setaria sphacelata (Schum.) Moss var.secicea (Stapf.) cv. Kanzugula) e capim-

Tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia-1) nas estações do ano, 

observaram grandes diferenças nos teores de proteína bruta de lâminas foliares e 

hastes do capim-Tanzânia, que apresentaram, respectivamente, 15,3 e 7,5%, 

durante a primavera. Neste mesmo trabalho estes autores relatam, para o capim-

Marandu, aos 35 dias de crescimento após o corte de uniformização, teores de 
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11,4 e 72,7%, respectivamente, para PB e FDN, sendo que os teores de PB 

diminuíram linearmente com a idade das plantas. 

Na época 1,  os tratamentos da cronossequência da pastagem após 2,5 anos de 

lavoura, foram semelhantes entre si (p < 0,05), mas os tratamento P2 (7,42%) e 

P3 (6,66%) não diferiu (p < 0,05) do CPD (4,90%), Tabela 11 e Figura 11. Na 

época 2, apesar de também ter ocorrido semelhança entre os tratamentos de 

pastagem estabelecida após lavoura, o tratamento P3 (6,00%) não diferiu do CPD 

(4,50%). Dados semelhantes foram apresentados por Sampaio et al. (2001) para 

Brachiaria brizantha cv. Marandu que, na estação seca do ano, apresentou 4,93% 

PB na MS. Segundo VAN SOEST (1994), para que as bactérias celulolíticas 

tenham bom desenvolvimento, este valor deve ser superior a 7%. 

Na época 3, o tratamento P1 (12,74%) foi o que apresentou maior valor de 

PB,  e o único que diferiu (p < 0,01) dos demais tratamentos (Tabela 11 e Figura 

11).  Na época 4, não houve diferença no teor de PB entre os tratamentos, já na 

época 5, os teores de PB decresceram de acordo com a maturidade da idade da 

pastagem: P1 (11,20), P2 (8,56), P3 (7,97) e CPD (6,90%), respectivamente. 

GOMES (2001), avaliando os teores de PB na parte aérea do capim-Mombaça, 

relata teores de PB da ordem de 10,3, 9,6 e 8,8%, para as ofertas de forragem de 

4, 8 e 12%, respectivamente, para o período do verão. BRAGA (2001) também 

encontrou decréscimo nos teores de proteína bruta em função do aumentou do 

intervalo entre cortes, tanto no período de verão como no de inverno. 

COSTA et al. (2000), avaliando a produção estacional do capim-Mombaça 

em diferentes épocas de aplicação e doses de N, verificaram que a produção de 

massa seca e de proteína bruta foram equilibradas durantes o verão e o inverno, 

sendo os teores de PB de 9,8%, no verão e 8,7%, no inverno. A diferença foi 

justificada pela presença de folhas velhas e senescentes no material colhido 

durante o inverno, além da idade mais avançada das plantas e do aumento na 

proporção de hastes.  
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TABELA 11 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de 
proteína bruta (PB) na forragem, considerando os fatores de 
variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F 

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 8,46Ca 7,42BCab 6,66Aab 4,90ABb 
10,02** 

9,78 

2 7,30Ca 6,60Ca 6,00Aab 4,50Bb 
25,42** 

5,48 

3 12,74ABa 9,63Ab 8,91Ab 6,96Ab 
33,14* 
6,17 

4 13,54Aa 10,33Aa 11,92Aa 7,10Aa 
4,34

ns
 

17,40 

5 11,20Ba 8,56ABb 7,97Ac 6,90Ad 
502,11* 

1,33 

F 
e CV 

60,39* 
4,60 

27,88* 
4,83 

2,81
ns

 
23,63 

12,70** 
8,25 

 
 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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FIGURA 11 – Porcentagem de Proteína bruta (%PB) na forragem, considerando 

os fatores de variação tratamento e época, obtidas de um sistema 
de Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 A porcentagem de nutrientes digestíveis totais (NDT) foram maiores no 

período das águas (épocas 3, 4 e 5) em relação ao período seco (épocas 1 e 2), 

Tabela 12 e Figura 12. Não houve variação (p < 0,05) nos teores de NDT ao longo 
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do ano no tratamento P2, porém, nos tratamentos P1 e CPD, os teores 

observados nos períodos 3, 4 e 5 foram semelhantes entre si, mas  diferiram  nos 

períodos 1 e 2. No tratamento P3, o maior teor de NDT foi observado na época 4 

(53,76%), mas diferiram nas épocas 3 (51,62%) e 5 (50,66%), enquanto os 

menores valores foram apresentados nos períodos 1 (46,85%) e 2 (45,60%), os 

quais foram  semelhantes entre si. 

 Os tratamentos da cronossequência da pastagem após rotação com 

culturas anuais apresentaram valores de NDT semelhantes entre si (p < 0,05) na 

época 1, sendo que o tratamento P3 (46,85%) não diferiu do tratamento CPD 

(36,35%), Tabela 12 e Figura 12. Na época 2,  houve diferença (p < 0,01) entre 

todos os tratamentos, sendo que o P1, apresentou maior  valor de NDT (49,70%), 

seguido pelos P2 (46,60%), P3 (45,60%) e o CPD (34,73%), respectivamente. 

AGULHON, et al., 2004 observaram valores médios de NDT no período do 

inverno de 49,97%, para a planta inteira de capim-Marandu, podendo ser 

considerados baixos; no entanto, na determinação do NDT da lâminas foliar, o 

valor de NDT aumentou para 63,56%. 

 Na época 3, apenas o tratamento CPD (42,50%) diferiu dos demais. Na 

época 4, apesar da redução do NDT com o aumento da idade da pastagem, após 

2,5 anos de lavoura, apenas o tratamento P1 (56,61%) diferiu do P3 (53,76%), 

sendo que o CPD diferiu dos demais tratamentos e apresentou menor teor de 

NDT. Na época 5, o tratamento P3 (50,66%) diferiu dos demais  da 

cronossequência da pastagem após lavoura, seguido pelo tratamento CPD 

(43,85%). 
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TABELA 12 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de 
nutrientes digestíveis totais (NDT) na forragem, considerando os 
fatores de variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema 
de Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz 
e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F 

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 50,60Ba 48,80Aa 46,85Cab 36,35Bb 
15,60** 

5,01 

2 49,79Ba 46,60Ab 45,60Cc 34,73Bd 
2059,99* 

0,46 

3 55,50Aa 53,78Aa 51,62ABa 42,50Ab 
25,67** 

3,18 

4 56,61Aa 55,10Aab 53,76Ab 45,50Ac 
183,08* 

0,98 

5 55,39Aa 53,58Aa 50,66Bb 43,85Ac 
361,48* 

0,74 
F 

e CV 
78,98* 
0,93 

4,60
ns

 
4,69 

65,10* 
1,20 

58,51* 
2,17 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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FIGURA 12 – Porcentagem de nutrientes digestíveis totais (%NDT) na forragem, 

considerando os fatores de variação tratamento e época, obtidas 
de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, implantado na 
EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 O maior teor do FDN foi observado na época 2 em todos os tratamentos 

(Tabela 13 e Figura 13). Discordando dos resultados relatados por GERDES et al. 

(2000) que encontraram valores de FDN inferiores no período de inverno em 

relação ao verão, isto deve-se a alta intensidade da atividade metabólica da 



 148 

planta durante o verão, necessitando assim, de aumento dos constituintes de 

parede celular para não ocorra rompimento da célula devido a alta absorção de 

água. Já BRAGA (2001) encontrou valores semelhantes de FDN em relação às 

épocas do ano. 

 No tratamento CPD não houve diferença (p < 0,05) no teor de FDN ao 

longo do ano. Nos tratamentos P1 e P3, a variação da FDN ao longo do ano foi 

semelhantes, com teores semelhantes nas épocas 2 (73,04 e 74,85), 4 (66,83 e 

66,19) e 5 (69,01 e 71,91) e menores valores observados na época 3 (51,68 e 

62,44), respectivamente. No tratamento P2, apenas na época 2 (74,16), 

observou-se diferença  (p < 0,05) das demais (Tabela 13 e Figura 13). ALMEIDA 

et al. (2003) trabalhando com capim-Marandu consorciado com a leguminosa S. 

guianensis cv. Mineirão observaram valores médios de FDN nas águas de 78,8%. 

Já no presente trabalho observou-se uma variação dos valores de FDN de 

61,88%, tratamento P1, até 80,80%, tratamento CPD. SANTOS et al. (2003) 

trabalharam com capim-Marandu e encontraram valores médios de 74,80 para 

corte aos 40 cm de altura. 

 Segundo VAN SOEST (1965), o teor de FDN é o fator mais limitante do 

consumo de volumoso, sendo que os valores dos constituintes da parede celular 

superiores a 60% na matéria seca correlacionam-se de forma negativa com o 

consumo de forragem. 

 Nas épocas 1 e 3, não foram observadas diferenças (p < 0,05) na FDN 

entre os tratamentos e nas épocas 2, 4 e 5, apenas o teor de FDN no tratamento 

CPD diferiu dos demais tratamentos (Tabela 13 e Figura 13). Os altos valores de 

FDN pode ter ocorrido em função da altura de corte à 5 cm do solo,  que podem 

ter proporcionado maior proporção de haste no material analisado, principalmente 

no tratamento CPD, que apresentou FDN de até 87,11 na época 2. CECATO et 

al. (19985) mencionaram a altura de corte ou pastejo como sendo um dos fatores 

que influencia a composição bromatológica da planta, uma vez que cortes ou 

pastejos mais baixos proporcionaram colheita de materiais fibrosos.  

 RÊGO et al. (2001) conduziram um trabalho para avaliar os teores de FDN 

e FDA de pasto de capim-Tanzânia mantidos em quatro alturas do dossel 

forrageiro (24 a 26, 43 a 45, 52 a 62, 73 a 78 cm) e concluíram que o aumento na 

altura do dossel resultou em forragem com maiores teores de FDN e FDA. 
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TABELA 13 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de fibra 
em detergente neutro (FDN) na forragem, considerando os fatores 
de variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 F 

e CV P1 P2 P3 CPD 

1 69,09Ba 70,89ABba 72,84ABa 77,41Aa 
2,86

ns 

4,13 

2 73,04Ab 74,16Ab 74,85Ab 87,11Aa 
26,33** 

2,35 

3 61,68Ca 63,94Ba 62,44Ca 75,31Aa 
9,68

ns
 

4,41 

4 66,83Bb 68,12ABb 66,19BCb 78,97Aa 
35,83* 
2,03 

5 69,01Bb 69,72ABb 71,91ABb 80,80Aa 
19,66** 

2,38 

F e CV 
81,78* 
0,96 

5,90** 
3,15 

17,04* 
2,53 

3,30
ns

 
4,38 

 

1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
Valor  F da análise de variância; * p < 0,01; **p < 0,05; ns= não significativo pelo teste Tukey. 

4
 CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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FIGURA 13 – Porcentagem de fibra em detergente neutro (FDN) na forragem, 

considerando os fatores de variação tratamento e época, obtidas 
de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, implantado na 
EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

 

 Nas avaliações feitas para os teores de FDA e lignina não houve efeito das 

épocas dos anos dentro dos tratamentos ao longo do ano, assim como o efeito 

dos tratamentos dentro das épocas do ano. O teor de FDA variou entre 31,63% a 
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37,28%, ambos os valores foram observados no tratamento P1. AGULHON et al. 

(2004) observaram que os valores médios de FDA (46,19%), aumentaram com a 

idade da planta, devido ao aumento no conteúdo da parede celular sendo este um 

fator negativo, pois, de acordo com NUSSIO et al. (1998), forragens com valores 

de FDA em torno de 40%, ou mais, apresentam baixo consumo e uma 

digestibilidade inferior. 

 Já a variação nos teores de lignina foi entre 2,49% a 11,64, observado nos 

tratamentos P1 e CPD, respectivamente.  

 
 

4 CONCLUSÕES 

 

 Decréscimos na produção e diminuição nos teores de PB e NDT nas 

forragens de até três anos após a formação foram observadas durante o período 

experimental. Mudanças nos componentes estruturais folha verde, colmo verde e 

material morto, bem como nos teores de MS, PB, NDT e FDN, entre outros, 

caracterizaram a forragem nos diferentes períodos. 

 As variações qualitativas entre as forrageiras são de alta magnitude, 

destacando-se a queda significativa nos teores de PB e NDT, com o avanço da 

idade da pastagem. 
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CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE COMPONENTES ASSOCIADOS 

AO SOLO, PLANTA FORRAGEIRA, ANIMAL E MEIO AMBIENTE, EM 

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA – PECUÁRIA 

 

RESUMO 
A modelagem de algumas características dos componentes solo-planta-animal-
ambiente, envolve uma série de estudos necessários para que se obtenha um 
modelo que avalie a sustentabilidade e auxilie no planejamento e na tomada de 
decisões da produção animal em sistemas de ILP. No presente estudo objetivou-
se desenvolver um modelo de avaliação da sustentabilidade de alguns atributos 
dos componentes solo-planta-animal-ambiente, da cronossequência de pastagens 
oriundas de um sistema integração lavoura-pecuária (SILP), em relação a uma 
área com pastagem degradada. O modelo desenvolvido foi baseado em dados de 
dois anos do projeto de ILP, oriundo da rotação de 2,5 anos de culturas anuais e 
3,5 anos de pecuária, em uma área de 90 ha da Embrapa Arroz e Feijão, em 
Santo Antônio de Goiás - GO. Os tratamentos considerados foram: pasto de 
primeiro (P1), segundo (P2) e terceiro (P3) ano e como tratamento controle, foi 
considerando uma pastagem degradada vizinha a área do experimento, 
denominada controle pasto degradado (CPD). Os parâmetros considerados foram 
a qualidade e a quantidade da planta forrageira, o estoque de carbono no solo 
(ECS), o desempenho animal e como indicador econômico o Valor Presente 
Líquido (VPL). Devido à sazonalidade da produção e da qualidade da forrageira 
ao longo do ano, as amostragens foram realizadas em cinco épocas no ano, 
considerando o inverno, início e final da primavera, verão e outono. A 
determinação do ECS foi realizada em duas épocas do ano, período seco e 
período chuvoso, ao longo do perfil do solo até 50 cm. Foi estimado o consumo 
animal para atender um ganho em peso vivo (PV) de 250 g no período da seca e 
700g no período das águas. Os resultados encontrados foram obtidos com base 
em análises bromatológicas e da quantidade da pastagem em cada tratamento, 
sendo desta forma encontrado o déficit nutricional. As receitas consideradas 
foram o peso animal ao final do período, de aproximadamente 17 arrobas (@), a 
R$ 78,00/@ e como bônus do sistema foi estimado o valor de R$ 1,80, referente a 
um dólar, como preço de comercialização por tonelada do crédito de carbono, 
praticado na Bolsa de Chicago. Entre os tratamentos avaliados o VPL (R$) foi 
favorável apenas nos tratamentos da cronossequência da pastagem após 2,5 
anos de lavoura P1 (R$ 144,34), P2 (R$ 112,61) e P3 (R$ 58,54), o tratamento 
CPD apresentou VPL negativo (-174,71). Há indicação no presente trabalho de 
substancial decréscimo em relação a vantagens econômicas já a partir do 
segundo ano após o estabelecimento das pastagens. Tais resultados podem 
constituir implicações importantes no planejamento de sistemas de ILP. O bônus 
de carbono no sistema de produção animal a pasto pode ser um incentivo 
financeiro para o produtor aderir a rotação de pastagens com culturas anuais. 
Porém, é preciso que sejam realizados estudos que quantifiquem as emissões de 
gases responsáveis pelo efeito estufa, para verificar se o balanço representa um 
bônus ou um ônus ambiental para o produtor. 
Palavras-chave: Modelagem e simulação; sistema de produção; suplementação 
eficiente; e crédito de carbono. 
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ECONOMIC EVALUATION OF SOIL, FORAGE PLANT, ANIMAL AND 

ENVIRONMENT ASSOCIATED COMPONENTS IN CROP-LIVESTOCK 

INTEGRATION SYSTEM 

 

ABSTRACT 
The modeling of some characteristics of soil-plant-animal-environment  
components involves a series of studies necessary to obtain a model that 
evaluates sustainability and helps in the planning and decisions taking at the 
animal production in CLI systems. The objective at the present studies was to 
develop a sustainability evaluation model of some attributes of soil-plant-animal-
environment components, of pastures chronological sequence resulting from a 
crop-livestock integration system (CLIS), in relation to an area with degraded 
pasture. The developed model was based on the CLI project two year data, 
resulting from the 2,5 year annual crop and 3,5 year livestock rotation at an area of 
90 ha of Embrapa Rice and Beans, in Santo Antônio de Goiás – GO. The 
treatments considered were: first (P1), second (P2) and third (P3) year pasture 
and it was considered, as control treatment, a degraded pasture close to the 
experiment, called degraded pasture control (DPC). The standards considered 
were the quality and quantity of forage plant, the soil carbon stock (SCS), the 
animal development and, as the economic rate, the Net Present Value (NPV). Due 
to the production seasonality and forage quality along the year, the samplings 
were performed in five seasons of the year, taking into consideration the winter, 
beginning and end of spring, summer and autumn. The SCS definition was 
performed in two seasons of the year, dry and rainfall periods, along the soil profile 
up to 50 cm. The animal consummation was estimated in order to contemplate a 
live weight gain (LW) of 250 g at the dry period and 700 g at the rainfall period. 
The collected results were obtained with base on bromatologic analysis and from 
the pasture quantity in each treatment, thus being found the nutritional deficit. The 
numbers considered were the animal weight at the final period, approximately 17 
arrobas (@), at R$78,00/@, and as the system bonus it was estimated the amount 
of R$1,80, referring to one Dollar, as the trade price per ton of carbon credit, 
practised at Chicago Stock Exchange. Among the evaluated treatments the NPV 
(R$) was favorable only at the treatments of pasture chronological sequence after 
2,5 years of crop P1 (R$144,34), P2 (R$112,61) and P3 (R$58,54), the DPC 
treatment indicated negative NPV (-174,71). There is the indication at the present 
studies of substantial decrease in relation to the economic advantages already 
from the second year after the pastures establishment. Such results may 
constitute important implications at CLI systems planning.  Carbon bonus at 
pasture based animal production system may be a financial incentive for the 
producer to join the pastures rotation with annual crops. Nevertheless it is 
necessary that studies are performed to quantify emissions of gases responsible 
for greenhouse in order to verify whether the result represents a bonus or an 
environmental onus to the producer. 
 
Key-words: Modeling and simulation, production system, efficient 
supplementation, and carbon credit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Encontrar o equilíbrio correto entre produção e qualidade do pasto, 

fornecer nutrientes em quantidades suficientes para que os animais possam 

desempenhar suas funções produtivas, tornar a produção sustentável ao longo 

dos anos, além de manter relação harmônica entre solo, planta, animal e meio 

ambiente, constituem aspectos importantes à exploração sustentável da pecuária 

de corte brasileira. Exigir que a atividade produtiva atenda ao critério de 

sustentabilidade, implica em ter restrição adicional ao sistema, àquelas já 

existentes tanto técnicas quanto econômicas (MUELLER & MUELLER, 2002). 

Assim, a sustentabilidade da agropecuária seria alcançada quando as dimensões 

técnica, econômica, social e ambiental fossem atendidas (CUNHA et al., 1994). 

Apesar da evidência científica de possíveis vantagens da produção animal 

em sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), retratada através de 

publicações de capítulos de livros, periódicos e artigos científicos, ainda há 

carência de estudos para avaliações de alterações exercidas pela dinâmica de 

rotação de culturas anuais e pastagens, levando em consideração a 

suplementação de precisão, para que os animais alcancem índices produtivos 

eficientes e de forma econômica, além de levar em conta o bônus de créditos de 

carbono que podem ser contemplados por estes sistemas. Tais avaliações podem 

ser feitas utilizando como ferramenta a modelagem, permitindo subsidiar 

recomendações sobre a adoção de estratégias de suplementação. 

 MACEDO (2009) chama a atenção de que no Brasil já começam a surgir 

muitos resultados sobre sistemas ILP, mas ainda há poucos, oriundos de 

experimentos de longa duração envolvendo rotação lavoura-pecuária. 

 Devido à complexidade das interações envolvidas no processo produtivo, o 

desenvolvimento de modelos é um processo lento e depende do envolvimento de 

equipes multidisciplinares. Bancos de dados amplos e completos, que abranjam 

as áreas e disciplinas envolvidas são fundamentais para que modelos realísticos 

possam ser desenvolvidos (FAUSTINO, 2007). Assim, a modelagem de algumas 

características dos componentes solo-planta-animal-ambiente, envolve uma série 

de estudos necessários para que se obtenha um modelo que avalie a 
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sustentabilidade e auxilie no planejamento e na tomada de decisões da produção 

animal em sistemas de ILP. 

 Os passos mais importantes na elaboração do modelo são o 

estabelecimento do seu propósito, determinação da melhor combinação de 

equações empíricas e teóricas para representar funções fisiológicas, dado a 

disponibilidade de bancos de dados, informações tipicamente encontradas a nível 

de campo, e os benefícios e riscos associados com o uso de um determinado 

modelo na produção animal (TEDESCHI et al., 2005). 

 No presente estudo objetivou-se desenvolver um modelo de avaliação da 

sustentabilidade de alguns atributos dos componentes solo-planta-animal-

ambiente, da cronossequência de pastagens oriundas do sistema integração 

lavoura-pecuária (SILP), em relação à pastagem degradada e aos benefícios 

advindos do crédito de carbono. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Localização 

 

O modelo desenvolvido neste trabalho foi baseado em dados de solos e de 

pastagens de capim-Marandu do projeto de integração lavoura-pecuária (PILP), 

oriundo da rotação de culturas anuais e pecuária em uma área de 92 ha da 

Fazenda Capivara (Embrapa Arroz e Feijão), localizada no município de Santo 

Antônio de Goiás - GO. 

 

 

 2.2 Espécie Vegetal 

 

A espécie estudada foi classificada, de acordo com CRONQUIST (1998) 

como divisão Magnoliophyta; classe Liliopsida; subclasse Commelinidae; ordem 

Cyperales; família Panicoideae; Tribo Panicodae; subtribo Paniceae; gênero 

Urochloa; espécie Urochloa Brizantha (Hochst. Ex A. Rich.) Webster; variedade 
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Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Webster var Marandu. Porém, é 

comumente classificada como Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich), 

possuindo também outras denominações regionais como: brizantão, brizantha, 

braquiarão, capim-Marandu e Marandu (RENVOIZE et al., 1996). Devido essa 

variada nomenclatura, o nome utilizado neste trabalho será apenas capim-

Marandu. 

 

 

2.3 Caracterização da área experimental 

 

 O experimento foi realizado numa área de 92 ha, dividida em seis piquetes 

de aproximadamente 15 ha, onde foi feito a rotação de culturas anuais e 

pastagens. Para estabelecimento da pastagem de capim-Marandu (Brachiaria 

brizantha Stapf. cv. Marandu) foram cultivadas as culturas anuais de soja (após 

palhada de capim-Marandu de três anos de formação), arroz de terras altas (após 

a cultura da soja) e milho associado à forragem (após a cultura do arroz), no 

período chuvoso. 

 Utilizou-se a técnica Sistema Santa Fé (COBUCCI et al., 2001) para 

estabelecimento da pastagem consorciada com a cultura do milho logo após a 

sucessiva rotação de 2,5 anos com lavoura, com conseqüente reposição de 

nutrientes ao solo, sendo tal área utilizada nos 3,5 anos seguintes com pastagem 

(Figura 1). 
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FIGURA 1 - Esquema de rotação de Lavoura-Pecuária, praticado no inverno e 

verão de três anos do PILP. 
Fonte: COBUCCI (2001). 

 

 Nas áreas ocupadas com as culturas de soja e arroz foram realizados 

cultivos de feijão irrigado no período de inverno. Outros três piquetes foram 

utilizados para o manejo dos animais em pastagens de capim-Marandu, 

estabelecidas pela técnica denominada Sistema Santa Fé, após 2,5 anos de 

rotação das culturas anuais, descritas anteriormente. As pastagens avaliadas 

variaram de um a três anos de formação, após a colheita do milho. 

 O manejo do solo e a média de adubação no período destinado ao cultivo 

das culturas anuais foram realizados da seguinte forma: O cultivo da soja foi 

realizado sob plantio direto, após a dessecação da pastagem de 3,5 anos, que 

recebeu adubação de 495 kg ha-1 da fórmula 02-20-20 no período de semeadura. 
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Em seguida, também sob plantio direto foi cultivado feijão irrigado no inverno, com 

105 kg ha-1de fósforo e 48 kg ha-1 de potássio na semeadura. No ano seguinte, 

para estabelecimento da cultura do arroz foi feito um preparo do solo com aração 

e gradagem superficial, com adubação de 300 kg ha-1 da fórmula 04-30-16 + 

micro na semeadura e 208 kg ha-1 de uréia na adubação de cobertura. Sendo 

neste mesmo ano cultivado novamente a cultura do feijão irrigado sob plantio 

direto no período do inverno.  Antes do restabelecimento da pastagem foi 

cultivada a cultura do milho consorciada com o capim-Marandu, o preparo do solo 

foi feito com aração e gradagem superficial e a adubação de plantio foi com 464 

kg ha-1 da fórmula 04-30-16 + zn e 450 kg ha-1 de sulfato de amônia na adubação 

de cobertura. 

Após a colheita do milho ficou estabelecida a pastagem, manejada pelos 

3,5 anos seguintes, sem manejo do solo e adubação de cobertura, durante todo o 

período. 

 

2.4 Épocas do ano 

 

Dados quantitativos e qualitativos das forragens foram agrupados de 

acordo com as épocas do ano. Optou-se por agrupar os meses de acordo com 

a metodologia utilizada por MORLAN (2004), pois o comportamento visual das 

variáveis estudadas foi semelhante às observadas por este autor, sendo 

dividido em cinco períodos: 

 Período 1 – Junho a Agosto (Inverno); 

 Período 2 – Setembro e Outubro (Início da Primavera); 

 Período 3 – Novembro e Dezembro (Final da Primavera); 

 Período 4 – Janeiro a Março (Verão). 

 Período 5 – Abril a maio (Outono); 

 

O agrupamento feito em dois meses a partir do mês de Julho foi com o 

objetivo de separar o início do final da primavera, nos quais os pastos apresentam 

padrões de respostas diferentes. 
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2.5 Parâmetros de solo utilizados no modelo 

 

Pela recomendação do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) a capacidade de sistemas agrícolas para acumular carbono deve ser 

avaliada pelo menos para a camada 0-30 cm de solo. Mas há indicações na 

literatura que a avaliação dos estoques de carbono pode ser influenciada pela 

profundidade da amostragem (SISTI et al., 2004; GAL et al., 2007). Por isso, essa 

capacidade dos sistemas deve ser avaliada, sempre que possível, até maiores 

profundidades. 

Neste estudo, compararam-se as médias ajustadas por quadrados 

mínimos dos diferentes tratamentos considerando o somatório do estoque de 

carbono (EC) do solo corrigido para massa equivalente de solo, nas 

profundidades 0-30 e 0-50 cm. Para essas camadas, o ambiente Cerrado 

apresentou o maior EC com 67,81 e 101,13 Mg ha-1, respectivamente, para 0-30 

e 0-50 cm. Os menores valores de EC foram obtidos pelo ambiente controle pasto 

degradado (CPD), 41,70 e 61,83 Mg ha-1 respectivamente. Já as diferentes fases 

da pastagem estabelecida após 2,5 anos de lavoura não diferiram entre si (p < 

0,05), mas todas foram maiores que o CPD e menores que o Cerrado (Tabela 1 e 

Figura 2). 

 

TABELA 1 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, do estoque de carbono do 
solo (EC, Mg ha-1) corrigido para massa equivalente de solo, 
considerando os fatores de variação tratamento e os somatórios das 
profundidades 0-30cm e 0-50 cm, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Profundidade 
Ambientes

1
 

CV2 
Cerrado CPD P 1 P 2 P 3 

0 - 30 cm 67,81a 41,70c 53,28b 53,57b 52,15b 9,99 
30 - 50cm 101,13a 61,83c 79,18b 79,21b 79,69b 10,12 

1
Ambientes: Cerrado = Controle Cerrado; CPD = Controle Pasto Degradado; PCI = Controle Pasto Inicial; P1 

= Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; PCF = Controle Pasto Final. 
2
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha, são estatisticamente iguais pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Fonte: MUNIZ (2010). 
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Figura 2 – Estoques de carbono do solo (EC, Mg ha-1) acumulado nas 
profundidades 0-30 e 0-50 cm, corrigidos para massa equivalente de 
solo, considerando os fatores de variação tratamento e 
profundidade, obtidas de um sistema de Integração Lavoura 
Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e feijão, Santo Antônio de 
Goiás – GO. 

Fonte: MUNIZ (2010). 

 

 Para efeito de remuneração do estoque de carbono no solo foi considerado 

a diferença do EC das pastagens da cronossequência após 2,5 anos de lavoura, 

em relação à pastagem degradada, sendo considerados como crédito de carbono 

os valores observados na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Diferença do estoque de carbono do solo (EC, Mg ha-1) corrigido 
para massa equivalente de solo, considerando os tratamento e a 
profundidade 0-50 cm, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

Profundidade 

Ambientes
1
 

CPD P 1 P 2 P 3 

(Mg ha
-1

) 

0-50 cm 0 17,35  17,38 17,86 
1
Ambientes: CPD = Controle Pasto Degradado; P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano. 

Fonte: MUNIZ (2010). 

 

 No presente estudo foi considerado o valor praticado na Bolsa de Chicago 

para remuneração por tonelada de estoque de carbono no solo por hectare, 

equivalente a um dólar (R$ 1,80) (Tabela 3). 
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TABELA 3 – Crédito de carbono do solo (CC, Mg ha-1), por hectare na 
profundidade 0-50 cm, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

Profundidade 
Ambientes² 

CPD P 1 P 2 P 3 

0-50 cm 0 R$ 31,23  R$ 31,28 R$ 32,15 
1
Ambientes: CPD = Controle Pasto Degradado; P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano. 

 

 

2.6 Parâmetros da planta forrageira utilizados no modelo 

 

Os tratamentos avaliados foram: 

 

 Pasto de primeiro ano (P1). 

 Pasto de segundo ano (P2). 

 Pasto de terceiro ano (P3). 

 Controle com pastagem degradada (CPD) – Área vizinha ao experimento. 

 

Os dados de produção e composição bromatológica das pastagens na 

conseqüência do pasto de primeiro, segundo e terceiro ano no PILP e em uma 

área vizinha com pastagem degradada, utilizada como área controle, nas cinco 

épocas do ano, utilizados no modelo são apresentados nas Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

TABELA 4 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da massa de forragem (kg 
ha-1), considerando os fatores de variação tratamento x épocas, 
obtidas de um sistema de Integração Lavoura Pecuária, implantado 
na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

CV3 
P1 P2 P3 CPD 

1 6344,88Ca 4481,75Db 6449,27ABa 2156,46Bc 14,05 

2 5914,45Ca 5390,29CDa 4907,18Ba 1780,39BCb 19,57 

3 9166,87Aa 6568,28ABb 6405,46ABb 2078,42Bc 13,06 

4 8147,58Ba 6106,78BCb 5951,34ABb 1526,66Cc 17,10 

5 5938,61Cb 7621,32Aa 7233,44Aab 2935,93Ac 23,01 

CV3 42,12 14,91 24,15 16,35  
1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Tratamentos: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: MUNIZ (2010). 
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TABELA 5 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de 
matéria seca (%MS) na forragem, considerando os fatores de 
variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

CV3 
P1 P2 P3 CPD 

1 50,17Ab 53,62Ab 55,82ABab 60,55ABa 2,45 

2 53,79Ac 61,17Ab 65,79Aab 70,39Aa 2,30 

3 22,12Cb 22,88Cb 23,59Db 29,23Ba 3,28 

4 34,82Ba 33,00BCa 37,29CDa 35,52ABa 20,86 

5 38,58Bb 48,41ABab 49,91BCab 54,38ABa 6,04 

CV3 4,71 8,28 6,80 17,05  
1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3 
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: MUNIZ (2010). 

 

TABELA 6 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de 
proteína bruta (%PB) na forragem, considerando os fatores de 
variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de Integração 
Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e Feijão, Santo 
Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

CV3 
P1 P2 P3 CPD 

1 8,46Ca 7,42BCab 6,66Aab 4,90ABb 9,78 

2 7,30Ca 6,60Ca 6,00Aab 4,50Bb 5,48 

3 12,74ABa 9,63Ab 8,91Ab 6,96Ab 6,17 

4 13,54Aa 10,33Aa 11,92Aa 7,10Aa 17,40 

5 11,20Ba 8,56ABb 7,97Ac 6,90Ad 1,33 

CV3 4,60 4,83 23,63 8,25  
1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3 
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: MUNIZ (2010). 
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TABELA 7 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de 
nutrientes digestíveis totais (%NDT) na forragem, considerando os 
fatores de variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

CV3 
P1 P2 P3 CPD 

1 50,60Ba 48,80Aa 46,85Cab 36,35Bb 5,01 

2 49,79Ba 46,60Ab 45,60Cc 34,73Bd 0,46 

3 55,50Aa 53,78Aa 51,62ABa 42,50Ab 3,18 

4 56,61Aa 55,10Aab 53,76Ab 45,50Ac 0,98 

5 55,39Aa 53,58Aa 50,66Bb 43,85Ac 0,74 

CV3 0,93 4,69 1,20 2,17  
1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3 
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: MUNIZ (2010). 

 

TABELA 8 – Médias ajustadas por quadrados mínimos, da porcentagem de fibra 
em detergente neutro (%FDN) na forragem, considerando os 
fatores de variação tratamento x épocas, obtidas de um sistema de 
Integração Lavoura Pecuária, implantado na EMBRAPA Arroz e 
Feijão, Santo Antônio de Goiás – GO. 

Épocas
1
 

Tratamentos
2
 

CV3 
P1 P2 P3 CPD 

1 69,09Ba 70,89ABba 72,84ABa 77,41Aa 4,13 

2 73,04Ab 74,16Ab 74,85Ab 87,11Aa 
 

2,35 

3 61,68Ca 63,94Ba 62,44Ca 75,31Aa 4,41 

4 66,83Bb 68,12ABb 66,19BCb 78,97Aa 2,03 

5 69,01Bb 69,72ABb 71,91ABb 80,80Aa 2,38 

CV 0,96 3,15 2,53 4,38  
1
Épocas: 1:Inverno; 2: Início da primavera; 3: final da primavera; 4: verão; 5: outono. 

2
Ambientes: P1 = Pasto 1º ano; P2 = Pasto 2º ano; P3 = Pasto 3º ano; CPD = Controle Pasto Degradado. 

3 
CV: Coeficiente de Variação. 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, são estatisticamente iguais 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: MUNIZ (2010). 

 

 Os parâmetros de macro e microelementos na planta forrageira não foram 

avaliados. Para efeito de cálculo e balanceamento nutricional foram considerados 

os valores adaptados por LANA (2007), referentes a composição de alimentos 

utilizados para bovinos na base da matéria seca, para a pastagem de braquiária, 

no período seco, considerando a suplementação apenas das diferenças entre as 

exigências dos animais para atingirem os ganhos em peso por época. 
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2.7 Parâmetros de produção animal utilizados no modelo 

 

Foram verificadas as viabilidades técnica, econômica e ambiental 

estimando-se a entrada dos animais, correspondendo à data zero no modelo, com 

330 kg de peso vivo (PV) e idade média de 20 meses, permanecendo no sistema 

durante 12 meses, no horizonte de planejamento de 360 dias.  

O período de estudo para fins de avaliação dos animais em sistema de 

recria-engorda foi de junho a maio do ano seguinte, inclusive. Entre os 

parâmetros zootécnicos padronizados para todos os tratamentos, foi estimado o 

consumo animal para atender um ganho em PV de 250 g nos dois períodos da 

seca e 700 g nos três períodos considerados das águas (Figura 3). 
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Figura 3 – Curva de desempenho animal, por época ao longo do horizonte de 
planejamento de 360 dias. 

 

 Outro parâmetro padronizado para todos os tratamentos foi a pressão de 

pastejo (PP) de 7%, garantindo assim um fornecimento de 7 kg de massa seca de 

forragem para cada 100 kg de PV. Para estimar a PP% foi utilizada a seguinte 

fórmula: 

 

%PP = (Disponibilidade de MS / CA x 450) x 100, em que: 
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Disponibilidade de MS = disponibilidade de massa seca de forragem (Kg de MS 

de forragem); 

CA = carga animal (UA/ha); 

450 = uma unidade animal (Kg de PV); 

 

A disponibilidade de MS foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Disponibilidade de MS = (450 x %Cons. do PV ani.) / % EP x CA, em que: 

 

Disponibilidade de MS = disponibilidade de massa seca de forragem (Kg de MS 

de forragem); 

450 = uma unidade animal (Kg de PV); 

%Cons. do PV ani. = porcentagem de consumo em relação ao peso vivo do 

animal (%); 

%EP = eficiência de pastejo (%); 

 CA = carga animal (UA/ha); 

 

Para garantir a %PP de 7% a variável que influencia diretamente é a eficiência de 

pastejo. Os valores da %EP encontrados nos tratamentos dentro de cada época 

foram iguais, sendo respectivamente nas épocas 1 a 5: 38, 37,5, 36, 35 e 34.  

 

Nesta etapa também foram calculados os seguintes índices: 

 Carga animal por época; 

 Porcentagem da dieta atendida pela pastagem por época do ano; 

 Porcentagem da dieta atendida com suplementação mineral e suplementação 

protéica e/ou energética, necessária para garantir o ganho determinado por 

época do ano. 

 

 

2.8 Indicador econômico utilizado no modelo 

 

No presente trabalho adotou-se o conceito de estudo de caso, descrito por 
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ROBSON (1996). Tal decisão decorreu da padronização dos indicadores 

zootécnicos para os tratamentos, sendo considerada a única fonte de variação, os 

dados da quantidade e qualidade das pastagens avaliadas, nas cinco épocas do 

ano (Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8). 

Para cálculo do custo total (CT) por animal, foram considerados os custos 

com aquisição de animais (R$ 950,00/animal), arrendamento de pasto (R$ 

12,00/animal/mês), mão-de-obra, alimentação (concentrado, volumoso e 

suplementação), sanidade (medicamentos, vacinas e controle de ecto e 

endoparasitas) e outros custos (R$ 5,00/animal), considerando os custos com 

água, energia elétrica, telefone, seguros e despesas com escritório, de acordo 

com FIGUEIREDO (1997). As Receitas Totais (RT) foram calculadas 

considerando o valor da arroba de boi gordo no mês de maio de 2010 e para 

cálculo da quantidade de arrobas por animal foi considerado o rendimento de 

carcaça de 54% e peso final dos animais (514,50 Kg de PV). O custo de 

oportunidade do capital (COC) foi calculado em relação ao CT, com taxa de 

rendimento anual de 8,75%. O preço de comercialização da @ do boi gordo foi de 

R$ 78,00, referente ao preço praticado na região de Goiânia no mês de Maio de 

2010. 

Foi utilizado a metodologia System Dynamics, sendo o software Stella 

versão 8.0 para Windows, e da High Performance Systems, adotado como 

ferramenta de modelagem no desenvolvimento do modelo de simulação para 

estudar a viabilidade econômica. 

Entre os indicadores econômicos para analisar a viabilidade econômica, 

destaca-se os que levam em consideração a variável tempo e sua importância 

sobre o valor do dinheiro, como o Valor Presente Líquido (VPL), segundo 

NORONHA (1987). 

O valor presente líquido (VPL) foi o indicador econômico utilizado para 

avaliar a viabilidade econômica da cronossequência de pastagens, estabelecidas 

após 2,5 anos de cultivo de culturas anuais em relação à pastagem degradada.  

O VPL, além de considerar o valor do dinheiro no tempo, considera 

também o custo de oportunidade do capital, permitindo a comparação direta com 

alternativas de uso do mesmo. O VPL é por definição a soma algébrica dos 

saldos do fluxo de caixa descontados à taxa de juros para determinada data 
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(WOILER & MATHIAS, 1996). O VPL reflete a riqueza, em valores monetários, do 

investimento, medida pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa 

e o valor presente das saídas de caixa, a determinada taxa de desconto (KASSAI 

et al. 2005). É expresso por: 

 

0

n
i i

i
i

B C
VPL

i j
 

Em que: 

 Bi – Benefício no ano i (entradas); 

Ci – Custos no ano i (saídas); 

   j – taxa de desconto; 

   i – período (ano) 

  n –  

Critério de decisão: Investimento com VPL maior ou igual a zero é 

considerado atraente, dada a taxa de desconto usada (NORONHA, 1987). 

 

Como desvantagens deste indicador destacam-se a sensibilidade com 

relação à duração do projeto e à taxa de desconto usada, além da dificuldade de 

interpretação (MAYA, 2003). 

 

 

3 DESCRIÇÃO DO MODELO DE PRODUÇÃO ANIMAL 

 

 

3.1 Interface do Modelo 

 

A simulação computacional por eventos dinâmicos, ou seja, 

comportamentos variáveis dos dados originados dos parâmetros de produção 

animal ao longo do tempo, serviram como parâmetros ou Inputs para alimentar a 

entrada do modelo de simulação com os valores conhecidos pelos estatísticos 

como fatores a vários níveis, podendo, na saída, avaliar os efeitos destas em uma 

superfície de resposta, auxiliando assim na tomada de decisão do investidor 
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(PIDD, 1998), como apresentado no modelo de simulação de produção animal 

(Figura 4). 

FIGURA 4 - Modelo de custo de produção animal desenvolvido para avaliar a 
viabilidade econômica dos diferentes tratamentos avaliados. 

 

Com o objetivo de apresentar o desenvolvimento do modelo de produção 

animal, primeiramente será detalhado os módulos de suplementação animal, com 

suas respectivas particularidades e posteriormente a sua interface no software 

Stella. 

 

 

3.2 Modelo de produção animal no software Stella 

 

Mediante o esquema de rotação de culturas anuais e pastagens, descrito 

anteriormente, foi elaborado o modelo de avaliação econômica dos componentes 

solo-planta-animal-ambiente, em sistema de Integração lavoura e pecuária (ILP), 

no horizonte de planejamento de 360 dias, de acordo com diagrama de Gantt, 

descrito no Quadro 1. Corresponde à administração e planejamento de projetos, 

ao uso de barras que exibem atividades e durações e são usados para 

programar, planejar e gerenciar projetos. 

O ciclo de cada época corresponde à barra horizontal e o comprimento de 

cada barra corresponde à sua duração. A posição da barra no gráfico é função 

das ligações entre as diferentes épocas do ano (Quadro 1). 
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QUADRO 1 – Horizonte de planejamento do PILP durante três ciclos de rotação 
de culturas anuais e pecuária. 

Dias 

Período Seca Período Águas 

Ciclo de cada atividade (dias) 

90 60 60 90 60 

0        

30 

Época 1 

     

60      

90      

120  
Época 2 

    

150      

180   
Época 3 

   

210      

240    

Época 4 

  

270      

300      

330     
Época 5 

360         

Encerramento do horizonte de planejamento 

 

O diagrama de Gantt da pecuária, apresentado anteriormente resultou na 

elaboração do módulo produção animal ou modelo físico da Pecuária, seguindo o 

esquema de ganho em peso no período da seca (épocas 1 e 2), sendo que este 

modelo refere-se, na interface mostrada na Figura 5, à entrada e ganho em peso 

em cada época. 

Taxa de Ganho

Epoc1

Adicao Carne

Epoc1
Entrada Carne

Epoc2

Estoque PV

Epoc1

Estoque PV

Epoc2

Adicao de Carne

Epoca 2

Entrada Carne

Epoc3

Taxa de Ganho

Epoc2

 
FIGURA 5 - Modelo de produção animal determinando o ganho em peso no 

período da seca (época 1 e 2), no software Stella. 
 

 Com base nas tabelas de exigências nutricionais de gado de corte, do 

Nutrient requirents of beef cattle (NRC, 2001) foi utilizada a metodologia descrita 
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por LANA (2007) que desenvolveu equações de predição do consumo de matéria 

seca, com base em exigências de energia, de acordo com as respectivas 

fórmulas abaixo: 

 

CMS =10,3–0,00453*(PV28%G)+0,0191*PV+2,83*GDP–0,131*%NDT; [R2 = 

98%]. 

 

%NDT =60,4–0,0392*(PV28%G)+24,7*GDP; [R2 = 96%]. 

 

Em que; 

 CMS = consumo de matéria seca, em Kg/animal/dia; PV28%G = peso do animal, 

em Kg; GDP = ganho de peso, em kg/dia; e %NDT = exigência de NDT na ração; 

 

 Com base nas equações de predição do conteúdo corporal de gordura 

apresentadas por FONTES (1995), considerou-se que a categoria animal de 

engorda, em relação ao peso do animal com 28% de gordura corporal, para 

zebuínos inteiros com 450 kg de peso vivo. 

 

 Para calcular o CMS por dia em cada época foi modelado utilizando a 

equação de estimativa de consumo descrita anteriormente, em cada época do 

ano, de acordo com diagrama abaixo para as épocas 1 (Figura 6).  

 

Taxa de Ganho

Epoc1

PV 28%

Gordura

CMS Dia

Epoc1

Estoque PV

Epoc1

Estoque

CMS Dia

Epoc1

NDT

Epoc1  
FIGURA 6 - Modelo de estimativa do consumo de massa seca de forragem na 

época 1, no software Stella. 
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 Para calcular a exigência de NDT foi realizado com base nas tabelas de 

exigências nutricionais de gado de corte, do Nutrient requirents of beef cattle 

(NRC, 2001), utilizado à metodologia descrita por LANA (2007), por época, 

conforme descrito anteriormente e apresentado no diagrama abaixo para a época 

1 (Figura 7).  

 

 

Exigencia

NDT Epoc1

100kg MS

PV 28%

Gordura

Exigencia

NDT Epoc

Taxa de Ganho

Epoc1
 

Figura 7 – Modelo de estimativa de NDT na dieta, na época 1, no software Stella. 
 

 A estimativa de carga animal foi calculada considerando-se a quantidade 

de pastagem consumida e a disponibilidade de MS para suprir a exigência de 450 

kg de PV, de acordo com cada época. O cálculo da carga animal para época 1 foi 

obtido conforme apresentado no diagrama abaixo (Figura 8). 

 

Pastagem

Consumida

Epoc1

Disponibilidade

MS P 450kg

Epoc1

Periodo
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Epoc1

Carga Animal

Epoc

 
Figura 8 – Modelo de estimativa de carga animal, na época 1, no software Stella. 
 

 A disponibilidade de MS por época, necessária para suprir o CMS e 

garantir o ganho em peso para cada época foi calculado considerando-se a 
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porcentagem de consumo em relação ao peso vivo para uma UA (450 kg PV) e a 

eficiência de pastejo, de acordo com a carga animal de cada época, como pode 

ser observado no diagrama abaixo (Figura 9). 
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Peso Vivo
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Trat1 Epoc 1

Carga Animal

Epoc

Disponibilidade

MS Epoc

 
Figura 9 – Modelo de estimativa de disponibilidade de MS, na época 1, no 

software Stella. 
 

 

3.3 Interface do modelo de produção animal no software Stella 

 

Os custos operacionais na conta aquisição de garrote, sanidade, 

suplementação, mão-de-obra e a interface do modelo de produção para 

suplementação animal, no software Stella são apresentados na Figura 10. 
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FIGURA 10 - Interface do modelo de produção animal, no software Stella. 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A quantidade de suplemento por dia (kg cab-1 dia-1), necessária para 

complementar a exigência nutricional do animal, aumentou do tratamento P1 para 

o tratamento CPD em todas as épocas, sendo de 0,039 para 2,624 kg cab-1 dia-1 

na época 1, de 0,208 para 2,313 kg cab-1 dia-1 na época 2, de 1,867 para 3,846 kg 

cab-1 dia-1 na época 3, 1,937 para 3,718 kg cab-1 dia-1 na época 4 e 1,985 para 

4,037 kg cab-1 dia-1 na época 5 (Tabela 9). 

 O pasto de primeiro ano (Tratamento P1) praticamente atendeu as 

exigências nutricionais para ganho de 250 gramas na época 1, no pasto de 

segundo ano (P2) apesar da necessidade de suplementação ser de 139 

gramas/animal/dia, houve aumento de apenas 100 gramas em relação ao 

tratamento anterior, mas em relação ao tratamento P3 este aumento foi de 520 

gramas (Tabela 9). O reflexo desta diferença é o aumento do custo de R$ 5,40, 

no tratamento P2 na época 1, para R$ 17,10 para o tratamento P3, equivalendo a 
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mais de três vezes (Tabela 10). O custo, na mesma época, para o tratamento P3 

aumentou em relação ao CPD 4,5 vezes. Na época 2 o aumento da necessidade 

de suplemento do tratamento P2 em relação ao P1 foi de 3,5 vezes e do 

tratamento P3 em relação ao tratamento P2 foi de 1,4 vezes. O aumento da 

necessidade de suplemento do tratamento CPD em relação ao P3 foi de 2,21 

vezes. 

 No período das águas houve necessidade de suplementação maior que a 

observada no período da seca.  Isto ocorreu em virtude do maior peso vivo dos 

animais e ao ganho de peso médio de 700 gramas por dia no período das águas. 

O ganho médio diário de 700 gramas no período das águas, utilizado na 

parametrização do modelo no presente estudo, deveu-se a exigência imposta 

pelo sistema de produção para o animal atingir o peso vivo final de 17@, com a 

idade média de 32 meses. Apesar do aumento da quantidade de suplemento do 

tratamento P1 para o tratamento P3 no período das águas, a variação observada 

foi menor que no período da seca (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Quantidades de suplemento por animal por dia (kg cab-1 dia-1), 
necessário para complementar a exigência nutricional do animal, por 
época(1). 

Tratamentos 
Época 

1 (90 dias) 2 (60 dias) 3 (60 dias) 4 (90 dias) 5 (60 dias) 

P1 0,039 0,208 1,867 1,937 1,985 
P2 0,139 0,738 2,348 2,119 2,515 
P3 0,659 1,045 2,901 2,544 3,311 

CPD 2,624 2,313 3,846 3,718 4,037 
(1)

 Extraído de LANA (2007), utilizando programa ração 2.0 

 

 O tratamento CPD apresentou as maiores exigências de suplemento em 

todas as épocas e o reflexo pode ser observado no custo de suplementação em 

relação ao tratamento P3, sendo de 4,5, 3,5, 1,5, 2,0 e 1,4 vezes maiores nas 

épocas 1 a 5, respectivamente. 

 O custo de suplementação nos tratamento P1, P2, P3 e CPD foi 

respectivamente R$ 127,00, R$ 161,70, R$ 212,70 e R$428,40, para garantir um 

ganho de 244,5 kg ao longo das cinco épocas avaliadas (Tabela 10 e 11). 
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Tabela 10 – Custo de suplementação por animal por dia (R$ cab-1 dia-1), 
necessário para complementar a exigência nutricional do animal, 
por época(1). 

Trat. 
Época 1 Época 2 Época 3 Época 4 Época 5 

Por 
dia 

 90 
dias 

Por 
dia 

60 
dias 

Por 
dia 

60 
dias 

Por 
dia 

90 
dias 

Por 
dia 

60 
dias 

P1 0,03 2,70 0,07 4,20 0,50 30,00 0,52 46,80 0,73 43,80 
P2 0,06 5,40 0,21 12,60 0,63 37,80 0,57 51,30 0,91 54,60 
P3 0,19 17,10 0,29 17,40 0,77 46,20 0,68 61,20 1,18 70,80 

CPD 0,85 76,50 1,00 60,00 1,14 68,40 1,37 123,30 1,67 100,20 
(1)

 Extraído de LANA (2007), utilizando programa ração 2.0 

 

 De forma inversamente proporcional, à medida que foi diminuindo a 

proporção de pastagem na dieta, foi aumentando a necessidade de 

suplementação, sendo que entre os tratamentos da cronossequência das 

pastagens após lavoura, essa maior diferença foi observada entre os tratamentos 

P2 e P3 (Tabela 11). O reflexo da diferença na porcentagem da pastagem na 

dieta entre os tratamentos P3 e CPD foi o aumento de R$ 215,70 no custo da 

suplementação, para atingir o mesmo ganho de peso (Tabela 10). 

 

Tabela 11 – Porcentagem da dieta oriunda da pastagem (%), necessário para 
complementar a exigência nutricional do animal, por época (1). 

Tratamentos 
Época 

1 (90 dias) 2 (60 dias) 3 (60 dias) 4 (90 dias) 5 (60 dias) 

P1 99,57 97,80 80,94 82,06 83,18 
P2 98,47 92,18 76,03 80,38 78,69 
P3 92,74 88,92 70,39 76,44 71,95 

CPD 71,09 75,48 60,74 65,57 65,79 
(1)

 Extraído de LANA (2007), utilizando programa ração 2.0 

 

 A carga animal dos tratamentos P1, P2 e P3 foi acima de 2,6 UA ha-1 e no 

CPD foi abaixo de uma UA ha-1. Na época 4, que coincide com o auge das águas, 

a carga animal no tratamento CPD foi de apenas 0,5 UA ha-1 (Tabela 12).

 Na época 1 a carga animal observada no Tratamento P3 (1,60 UA ha-1) foi 

maior que no P2 (2,30 UA ha-1), isso pode ter ocorrido em virtude de diferenças 

de manejo das pastagens. 

De acordo com resultados relatados por MARTHA JÚNIOR et al. (2006), 

grande parte das pastagens no Cerrado foi estabelecida depois do desmatamento 

da vegetação nativa. Em parte das vezes, o cultivo de cultura anual, geralmente o 
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arroz, por um ou dois anos sucessivos, precedeu-se a semeadura da planta 

forrageira. Entretanto, o baixo uso de corretivos e fertilizantes, associado às 

práticas culturais inadequadas (como falta de conservação do solo e uso de 

sementes de baixa qualidade), determinaram a degradação das pastagens. 

Depois de certo período de tempo, variável em função das condições 

edafoclimáticas e de manejo geral da propriedade, a capacidade de suporte da 

pastagem atingia um ponto de equilíbrio, no qual as taxas de lotação 

normalmente oscilavam de 0,3 a 1,2 UA/ha/ano. 

Quando, na percepção do produtor, esse ponto de equilíbrio na capacidade 

de suporte e, conseqüentemente, na produtividade da pastagem era baixo e 

economicamente inviável, procedia-se a recuperação/renovação da pastagem. 

Nesta segunda forma, a estratégia original de formação de pasto era novamente 

praticada. Contudo, as taxas de lotação observadas eram inferiores àquelas da 

primeira formação e dificilmente ultrapassavam 0,6 a 0,8 UA/ha/ano, no ponto de 

equilíbrio, na ausência de calagem e/ou de adubação (MARTHA JÚNIOR et al., 

2007). 

 

Tabela 12 – Carga animal por hectare (UA ha-1), por tratamento e por época. 

Tratamentos 
Época 

1 (90 
dias) 

2 (60 
dias) 

3 (60 
dias) 

4 (90 
dias) 

5 (60 
dias) 

Média 
ponderada 

P1 2,20 3,10 4,8 2,90 3,10 3,11 
P2 1,60 2,90 3,47 2,16 4,01 2,67 
P3 2,30 2,60 3,39 2,10 3,81 2,73 

CPD 0,80 0,90 1,10 0,54 1,55 0,93 

 

Demonstrativos de resultados econômicos obtidos no presente estudo são 

apresentados na Tabela 13. Os resultados da suplementação entre os 

tratamentos, aos 360 dias de horizonte de planejamento, mostraram que as 

receitas com venda do boi gordo e custos com aquisição de garrote, mão-de-obra 

mais encargos, sanidade e arrendamento de pasto foram iguais, ocorrendo 

diferenças entre tratamentos apenas nas receitas com créditos de carbono e 

despesas com suplementação. 

Estas diferenças resultam nas avaliações econômicas utilizando os 

indicadores VPL, após o balanceamento das dietas para atender o ganho de 250 

gramas no período da seca e 700 gramas no período das águas. Todos os 
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tratamentos da cronossequência das pastagens, após 2,5 anos de lavoura, 

resultaram em avaliações favoráveis, sendo o tratamento P1 a melhor opção de 

investimento, com VPL igual a R$ 144,34, seguido pelo tratamento P2 com R$ 

112,61 e P3 com R$ 58,54, indicando tratar-se de projeto favorável (Tabela 13). O 

aumento do custo no tratamento P2 para o P1 foi de 25% e do P3 para o P1 foi de 

130%. A maior proporção deste último aumento está relacionada ao aumento do 

custo em 85% do tratamento P3 em relação ao P2. 

 

Tabela 13 – Demonstrativo de resultado da suplementação por tratamento, no 
horizonte de planejamento de 360 dias. 

Componentes 
P1 P2 P3 CPD 

Valor (R$/animal) 

Aquisição dos Bezerros 950,00 950,00 950,00 950,00 

Mão-de-obra + Encargos sociais 17,09 17,09 17,09 17,09 

Sanidade 5,26 5,26 5,26 5,26 

Arrendamento de pasto 144,00 144,00 144,00 144,00 

Ouros custos 5,00 5,00 5,00 5,00 

Suplementação época 1 2,70 5,40 17,10 76,50 

Suplementação época 2 4,20 12,60 17,40 60,00 
Suplementação época 3 30,00 37,80 46,20 68,40 
Suplementação época 4 46,80 51,30 61,20 123,30 
Suplementação época 5 43,80 54,60 70,80 100,20 

Total com suplementação 127,50 161,70 212,70 428,40 

Custos Total (CT) 1243,85 1278,05 1329,05 1544,75 

Custo Oportunidade do Capital (COC) 60,77 61,62 62,93 69,68 

Receita Total (RT) 1444,72 1444,72 1444,72 1444,72 

Bônus com Crédito de Carbono 9,24 12,56 10,80 0 

Custo arroba produzida 67,16 69,00 71,75 83,40 

VPL 144,34 112,61 58,54 -174,71 

 

MARTHA JÚNIOR et al. (2007) quando optaram por sacrificar a carga 

animal, em prol da manutenção do desempenho por animal, observaram que, no 

curto prazo, o produtor sobrevive na atividade pecuária; observação indicada pela 

margem bruta positiva, garantida na análise técnica e econômica para a fase de 

recria-engorda da pecuária de corte extensiva. Contudo, no longo prazo isto não 

ocorre com o pecuarista, tendo em vista o lucro operacional negativo a partir do 

quinto para o sexto ano. Outro ponto interessante a ser ressaltado por estes 

autores é que as ações para aumentar a vida útil da pastagem, por exemplo, por 
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meio de adubações estratégicas, deveriam ser implementadas até o terceiro ano. 

A partir do quarto ano, o lucro operacional (R$ 34,40/ha) seria insuficiente para 

suportar ações de manejo de maior envergadura para restabelecer a 

produtividade do sistema sem auxílio financeiro externo. 

No presente trabalho, o custo de oportunidade variou entre os tratamentos 

de acordo com o aumento na quantidade de suplemento do tratamento P1 (R$ 

60,77) para o tratamento CPD (R$ 69,00), considerando a mesma taxa de juro 

praticada na poupança 6% a. a. (Tabela 13). O custo da arroba produzida entre 

os tratamentos da cronossequência de pastagens após lavoura foi abaixo do valor 

da arroba do boi gordo praticada na venda dos animais (R$ 78,00). No tratamento 

CPD o custo da arroba ficou em R$ 83,40, sendo R$ 5,40 mais caro que o preço 

de comercialização.  

O cálculo do crédito de carbono por animal foi feito dividindo o bônus de 

carbono por hectare por tratamento (Tabela 3), pela média ponderada da carga 

animal por hectare por tratamento.  O tratamento P2 foi o que apresentou maior 

bônus (R$ 12,56) devido ter apresentado também a menor média ponderada por 

hectare (2,67 UA ha-1). 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A pastagem de até três anos depois de estabelecida, com a utilização dos 

índices descritos no modelo é técnica e economicamente viável. Pastagens 

estabelecidas em sistemas ILP oferecem vantagens econômicas para produção 

animal quando comparadas com pastagens degradadas, mesmo quando levando 

em consideração apenas os benefícios econômicos da produção de carne, sem 

considerar os benefícios da produção agrícola. 

 Para o pecuarista a produção de bovino de corte é viável em pastagens de 

até três anos depois de estabelecida, mesmo tendo ocorrido perda em relação às 

vantagens econômicas partir do segundo ano. Tais resultados podem constituir 

implicações importantes no planejamento de sistemas de ILP. 
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O bônus de carbono no sistema de produção animal a pasto, pode ser um 

incentivo financeiro para o produtor aderir a rotação de pastagens com culturas 

anuais. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados de pesquisa obtidos com ILP nos cerrados demonstram os 

benefícios deste sistema na produção agropecuária e na melhoria das 

propriedades químicas e biológicas do solo. No entanto, a adoção desta prática 

pelos produtores ainda é pequena. Isso se deve, em parte, à maior complexidade 

da rotação lavoura-pastagem e à necessidade do produtor receber incentivos, 

como créditos de carbono, para adoção do sistema. 

A parceria entre produtores de grãos e pecuaristas seria alternativas para 

fomentar o sistema integração lavoura-pecuária. Essa parceria pode contribuir 

para ampliar a área cultivada com grãos e aumentar a produção animal sem a 

necessidade de abertura de novas áreas no Cerrado. 

 Avaliações mais precisas sobre as vantagens decorrentes de sistema de 

ILP implicam na condução de experimentos a médio a longo prazo. Apesar dos 

resultados obtidos no presente trabalho terem sido consistentes como esperado 

dentro de sistemas ILP, a consolidação de tais resultados exige a condução de 

experimentos a médio e longo prazo. Sendo assim, quaisquer modificações no 

delineamento experimental, em projetos como o que deu origem ao presente 

trabalho deveram ser muito bem avaliadas a fim de não comprometerem a 

obtenção de resultados mais amplos e precisos, que demandem períodos mais 

longos de execução. 

 No presente trabalho não foi possível avaliar algumas características do 

sistema, como por exemplo, o balanço de gases responsáveis do efeito estufa e o 

impacto econômico do excesso de micronutriente na planta forrageira. Tais 

aspectos deveram ser objeto de futuras pesquisas. 

A coexistência de sistemas bem estruturados de produção de grãos e 

pecuária nos Cerrados brasileiros contribuirá para que a rotação lavoura-pecuária 

seja adotada para aumentar a produtividade da pecuária a pasto. Dessa forma, 

poder-se-á visualizar, no futuro, a convivência harmônica e sustentável da 

atividade pecuária e agrícola nessas regiões. 

 


