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A produção de arroz no Brasil é originária, principalmente, das lavouras irrigadas nas terras baixas do Rio
Grande do Sul (RS), onde são cultivados anualmente mais de
um milhão de hectares desse cereal (Figura 1). No contexto
estadual, a cadeia produtiva do arroz tem significativo impacto socioeconômico, já que emprega, direta e indiretamente, mais de 200 mil pessoas. A produção total tem sido,
na média dos últimos anos, de aproximadamente 8 milhões
de toneladas (Figura 1), o que faz do cultivo do arroz uma das
principais atividades agrícolas do RS.

Ano

Figura 1 – Evolução da área cultivada e da produção total de arroz no Rio
Grande do Sul (1922 a 2017). Fonte: IRGA.

Entretanto, nos últimos anos, tem havido uma crescente
descapitalização dos produtores de arroz no RS. O esgotamento das fontes de financiamento a juros baixos, para produção, comercialização e investimentos, bem como o processo de globalização e liberação das economias, que
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cultivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
para o seu controle, o que tem ocasionado sistemática redução na produtividade de grãos pela crescente infestação e
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.
Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizícola insustentável para uma grande parcela de produtores
de arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
impacto social sobre comunidades excessivamente dependentes da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comumente também conhecidos como integração lavoura-pecuária (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.
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RECONECTANDO A NATUREZA COM A PRODUÇÃO AGRÍCOLA: A VIA DA INTENSIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL
Paulo César de Faccio Carvalho

O CONTEXTO TEMÁTICO
A produção agrícola ocupa atualmente uma grande porção da superfície terrestre, de 38% da área total do planeta.
Considerando apenas a produção de grãos, isso representa
algo como 1,53 bilhões de hectares (ha), sendo 62% da área
voltada à nutrição humana, 35% à nutrição animal, e 3% à
produção de biocombustíveis (Figura 1.1). Entre os anos
2000 e 2010, a produção global de grãos cresceu a uma taxa
de 2% ao ano, enquanto a expansão anual das áreas colhidas foi de 0,8%. Isso decorre em grande parte das produtividades dos cultivos de grãos, que aumentaram significativamente nos últimos anos. Em contrapartida, observa-se também que as taxas de ganhos de produtividade na produção
de grãos, aparentemente, vêm caindo, bem como a expansão das áreas agrícolas. Por outro lado, tem-se o crescimento
populacional do planeta, com consequente demanda pela
produção de mais alimentos.
A análise destes fatos, em conjunto, tem gerado diversos
questionamentos, acerca de como será possível alimentar
9,7 bilhões de pessoas, projetadas para habitarem o nosso
planeta em 2050. Neste sentido, a ONU elevou a responsabilidade do setor agrícola, ao estabelecer que ele deva não
somente produzir alimentos, mas também nutrir pessoas. A
complexidade desta questão, logo, passa a estar não somente no montante de alimento necessário em 2050, estimado na duplicação da produção de carne e aumento de
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo Área
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A prática da monocultura do arroz constitui-se em agra-

Figura 1.1 – Fração, do total de terras, destinada para a produção de alimenvante nesse contexto, especialmente após o advento da tectos. Fonte: Foley, J.A. et al. 2011. Solutions for a cultivated planet. Nature, v. 478,

nologia
Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiDOI:10.1038/nature10452.
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gração lavoura-pecuária em terras baixas.

DOS ECOSSISTEMAS NATURAIS

A produção agrícola nos primórdios era intimamente conectada à natureza. O uso dos dejetos de animais para fins
de fertilização e as rotações de cultivos eram “tecnologias”
que, ainda que rudimentares, eram fundamentadas em processos. Na medida em que os sistemas agrícolas foram se
desenvolvendo, em particular a partir da revolução verde, o
processo de intensificação, associado à especialização a fez
se distanciar dos processos naturais. A agricultura moderna
vem se modificando para uso predominante de tecnologias
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ÇÃO DE ALIMENTOS?

A reconexão da produção agrícola com a natureza reúne
o princípio da sua proteção contra os impactos da agricultura, aliado à obtenção de sinergismos com a produção de
alimentos, onde um possa se beneficiar do outro, visto que
os serviços que a natureza oferece podem beneficiar a agricultura e vice-versa. Essa reconexão é embasada nos pilares
da agricultura conservativa, da diversificação e da agroecologia, e fundamentada quase que na totalidade em processos biológicos, os quais podem favorecer a redução dos
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voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 1.3 – Cenário hibernal típico das terras baixas do RS (à esquerda) e
novo cenário proposto e que deve ser buscado para a intensificação sustentável da lavoura arrozeira, com os sistemas integrados de produção agropecuária (à direita) alicerçados na adoção do plantio direto e na inserção de forrageiras de inverno com o pastejo de animais.
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palmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
Os SIPA são apresentados como possível via de reconeas margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
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O CENÁRIO PARA A DIVERSIFICAÇÃO
Ibanor Anghinoni e Filipe Selau Carlos

CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS
O arroz, no RS, é cultivado em ambiente de terras baixas,
majoritariamente no Bioma Pampa (Figura 2.1A), em seis Regiões Arrozeiras, conforme denominação do IRGA (Figura
2.1B). Agronomicamente, as terras baixas são caracterizadas pela altitude até 50 m e declividade até 5%. Elas ocupam
uma área de 60.650 km² (22,6% do território estadual) e englobam solos de várias classes: Planossolos (56%), Gleissolos (7%), Chernossolos (16%), Neossolos (12%), Plintossolos
(7%) e Vertissolos (1,4%) no RS. Os solos de terras baixas,
arrozeiros,
tipicamente de
várzea, são os Planossolos, Gleissolos, Neossolos (quartzarênicos), Plintossolos e Espodossolos, totalizando 26.076 km² (9,7% do território do RS) (Figura 3.1C).

Figura 2.1 – Ocorrência de terras baixas no Bioma Pampa (A), regiões arrozeiras (B) e solos arrozeiros (C) no Rio Grande do Sul.

Apesar do grande número de classes, esses solos têm
como caraterísticas comuns: baixa capacidade de drenagem,
textura arenosa, presença de horizonte B textural e presença
de camada subsuperficial compactada. Em relação aos atributos de fertilidade para o arroz irrigado, segundo recente
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O PLANTIO DIRETO COMO ALICERCE
Felipe de Campos Carmona e Filipe Selau Carlos

No cultivo de arroz irrigado, os diferentes métodos de
preparo do solo têm objetivos diversos como melhorar as
condições físicas para facilitar a germinação, a expansão radicular e o estabelecimento da cultura, além de minimizar a
competição com plantas daninhas. No entanto, sistemas de
manejo do solo que envolvem arações e/ou gradagens (Figura 3.1) não são benéficos do ponto de vista de construção
de fertilidade do solo, mesmo com altos aportes de fertilizantes minerais ano após ano, especialmente nos solos mais
arenosos das Planícies Costeiras, da Região Central e da
Zona Sul do RS. A intensidade da mobilização do solo interfere, em maior ou menor escala, não apenas em atributos
físicos, mas também químicos e biológicos.

Figura 3.1 – À esquerda, solo degradado decorrente do intensivo preparo de
solo para cultura do arroz irrigado, com ausência quase absoluta de vegetação de cobertura, em Camaquã/RS. À direita, preparo convencional de áreas
para a implantação de lavoura de arroz irrigado, em Cachoeirinha/RS.

Nesse contexto, surge a necessidade de discussão mais
aprofundada sobre o plantio direto na várzea, como alicerce
para um novo conceito de produção de arroz no RS, mais
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Figura 3.2 – Benefícios, ao solo e ao sistema de produção, resultantes da adoção do plantio direto.

No RS, há pelo menos três ensaios de longo prazo comparando sistemas de cultivo em condução atualmente (Embrapa CPACT e IRGA). E os resultados em termos de acúmulo
de matéria orgânica são semelhantes. Em Cachoeirinha, um
ensaio iniciado na safra 1994/1995 vem comparando o desempenho do arroz nos sistemas de preparo convencional
(PC) e plantio direto (PD). No ano de 2011, foram feitas análises de solo ao longo do perfil. A Figura 3.3 ilustra alguns
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3.3 – Resultados
de solo
experimento
longo
tivo, pelo
excesso de
dealguns
arrozatributos
vermelho.
O em
mal
manejo de
dessa
prazo,
comparando
os
sistemas
de
preparo
convencional
e
plantio
direto.
Caferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
choeirinha/RS,
2011.
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
paraNesse
o seu controle,
queno
tem
ocasionado
reduestudo, aoMO
plantio
direto sistemática
foi 76% superior
ção
na produtividade
de grãos
pelaimportante
crescente influência
infestaçãosoe
em relação
ao convencional,
e teve
competição
com
essas invasoras
em extensas
áreas do
bre os demais
atributos
de solo avaliados.
Sistemas
queRS.
incluem
o
cultivo
de
espécies
de
cobertura
entre
safras,
ou
que
Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizípermitem
a manutenção
dos resíduos
vegetais
safra ancola insustentável
para uma
grande parcela
deda
produtores
terior
(com
emergência
de
plantas
espontâneas
na
entressade arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
fra), promovem
a reciclagem
de nutrientes,
o que, somado
à
impacto
social sobre
comunidades
excessivamente
depenalta adição
de resíduos
vegetais,
favorece
aumento
da cadentes
da cadeia
produtiva
do arroz.
Umaodas
alternativas
pacidade
de
troca
de
cátions
do
solo,
como
percebido
expara reversão desse quadro é o estímulo à adoção de no
Sisteperimento
(aumento
49% em Agropecuária
relação ao convencional)
(Fimas
Integrados
de de
Produção
(SIPA), comugura
3.3).
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
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colo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no mudução da mineralização da resteva de arroz. Isto pode dificulnicípio de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à latar a implantação das culturas de verão no ano agrícola subvoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistesequente, seja arroz ou soja. Nesse sentido, a melhor distrimas de produção integrada com pecuária para fins de susbuição superficial, pela presença de espalhador de palha na
tentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
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cipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 3.5 – Colheita de arroz sem espalhador de palha (esquerda) e com espalhador de palha (direita).

A própria utilização de uma alta densidade de bovinos,
durante cerca de duas semanas é uma outra prática que
pode ser utilizada pelos orizicultores, no sentido de diminuir
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Luiz G. de O. Denardin, Amanda P. Martins, Filipe S. Carlos, Ibanor
Anghinoni, Fernanda G. Moojen, José B. M. Borin, Thiago Barros,
Carolina Bremm, Paulo Marsiaj O. Neto, Rúbia Dominschek,
Maurício Schuster, André Ulguim e Paulo C. F. Carvalho

O experimento base e referência para a abordagem da
temática em foco (integração lavoura-pecuária em ambiente
de terras baixas) teve origem a partir de uma parceria público-privada, entre a Corticeiras Agropecuária, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), representada
pelo Departamentos de Solos e pelo Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), representada pelo Centro de Pesquisa em
Pecuária Sul (CPPSUL) e pelo Centro de Pesquisa em Agricultura de Clima Temperado (CPACT), o Instituto Rio-Grandense
do Arroz (IRGA), e as empresas Integrar - Gestão e Integração
Agropecuária e SIA (Serviço de Inteligência em Agronegócios).
A principal meta desta plataforma experimental é avançar no conhecimento científico do funcionamento dos SIPA
em terras baixas da Metade Sul do RS, bem como obter recomendações para o adequado manejo desses sistemas em
manejos conservacionistas (plantio direto), com vistas ao aumento da rentabilidade e da sustentabilidade agrícola pela
exploração da atividade da pecuária de corte em rotação
com culturas comerciais (commodities). O caráter multidisciplinar do protocolo experimental apresenta amplas possibilidades de exploração de numerosas temáticas e por longo
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A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tec4.1 Clearfield®.
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO TESTADOS
O protocolo experimental inclui cinco sistemas de produção agropecuária (tratamentos) envolvendo a lavoura de arroz irrigado, distribuídos em um delineamento experimental
de blocos ao acaso, com três repetições (Figura 4.1).
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(1) Embora o Sistema 4 apresente maior diversidade de culturas comerciais, o Sistema 5 é o que possui maior
diversidade de espécies no campo de sucessão.

Sistema 1: Pousio (vegetação espontânea) – arroz
Este Sistema é tido como Testemunha, com muito baixa
diversidade de culturas, constituída unicamente do cultivo
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para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sistemas
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4.3 – Histórico das
nos cultivos
nas
colo experimental
naadubações
Fazendarealizadas
Corticeiras
(Figuraagrícolas
2), no emupastagens dos sistemas de produção agropecuária testados no experimento –
nicípio de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à laFazenda Corticeiras – Cristal/RS
voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sisteSistemas de produção agropecuária
mas de produção integrada com pecuária para fins de susEstação/Safra
1
2
3
4
5
tentabilidade ambiental, produtiva
e 2econômica.
Doses de N-P
O5-K2O (kg/ha)
Outono-Inverno
O presente livro
sobre
o atual110-130-130
cenário de
produ0-0-0 aborda
110-110-110
110-110-110
110-130-130
de 2013
ção
das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os prinPrimavera-Verão
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cipais
resultados
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ado
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de 2014/2015
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de 2015
Primavera-Verão
150-70-120 150-70-120 0-105-80 130-70-120 130-70-40
de 2015/2016
Outono-Inverno
0-0-0
130-130-130 130-130-130 130-130-130 130-130-130
de 2016
Primavera-Verão
150-70-120 150-70-120 150-70-120 150-70-120 150-70-120
de 2016/2017
Sistemas: 1. Pousio - arroz; 2. Azevém pastejado - arroz; 3. Azevém pastejado – soja - azevém pastejado - arroz;
4. Azevém + trevo branco pastejado-capim sudão pastejado – azevém + trevo branco pastejado – soja –
azevém + travo branco pastejado – milho – azevém + trevo-branco pastejado-arroz; 5. Azevém + trevo branco
+ cornichão - campo de sucessão (7 períodos pastejados) - arroz.
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teligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.

O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.
Figura 4.3 – Equipamento (sward stick) utilizado para fazer as medições de
altura da pastagem durante o inverno e, a partir da média de aproximadamente 150 leituras, realizar o manejo de retirada ou entrada de animais.

A semeadura das pastagens hibernais nos Sistemas 2,
3, 4 e 5, é realizada com uma densidade média de 30, 3 e 6
kg/ha de semente de azevém, trevo branco e cornichão, respectivamente. A dessecação da pastagem nos diferentes sistemas é realizada com glifosato. O arroz e o capim sudão são
semeados em outubro, com espaçamento entrelinhas de 17
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FASE PECUÁRIA

O presente livro aborda sobre o atual cenário de produOs diferentes arranjos de sistemas estudados no protoção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os princolo experimental apresentam uma janela de oportunidades
cipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi inicipara inserção do componente animal neste contexto. Entreado em 2013, e traz também experiências de produtores que
tanto, deve-se ressaltar que este protocolo não foi construído
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da intecom o objetivo de estudar o efeito de diferentes manejos da
gração lavoura-pecuária em terras baixas.
estrutura do pasto. O manejo do pasto é decorrente dos sistemas aplicados no protocolo experimental, explicitados anteriormente. Em teoria, os desempenhos individuais obtidos
no inverno poderiam vir a ser muito semelhantes entre os
sistemas estudados, uma vez que em todos os sistemas foi
ajustada a carga animal para a manutenção de uma altura
média de 15 cm: altura que maximiza o desempenho de bovinos em pastagem de azevém anual. O importante aqui é
entender a lógica e o potencial da inserção da produção animal a pasto em cada um dos quatro sistemas, e não
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gração lavoura-pecuária em terras baixas.
Soma-se a isso o fato de o protocolo estar inserido em
um contexto maior, de uma propriedade de mais de 2.000
ha. Naturalmente, alguns manejos não puderam ser realizados nos momentos mais apropriados em determinadas ocasiões, o que impactou principalmente no estabelecimento do
azevém e no tempo médio de pastejo, especialmente deste
sistema (Sistema 2). Nesse sentido, os desempenhos individuais ficaram abaixo do potencial esperado (considerando
que eram animais em crescimento manejados em uma altu-
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cultivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
Figura
4.5 – vermelho
Resultados médios
de produção
animal
e vegetal durante
o períde arroz
e capim
arroz ao
herbicida
empregado
odo hibernal no Sistema 2, nos primeiros quatro anos do experimento – Fapara o seu controle, o que tem ocasionado sistemática reduzenda Corticeiras – Cristal/RS.
ção na produtividade de grãos pela crescente infestação e
ra
de pastejocom
dentro
doinvasoras
preconizado),
sendo osáreas
ganhos
mécompetição
essas
em extensas
do RS.
dios diários de 780 g PV/animal. Este desempenho, aliado a
Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizíuma carga média de 834 kg PV/ha (aproximadamente 3,5
cola insustentável para uma grande parcela de produtores
animais/ha) e um período de pastejo curto, levou a um ganho
de arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
por área de 212 kg PV/ha (Figura 4.5). Exemplificando a imimpacto social sobre comunidades excessivamente depenportância da duração do período de pastejo: se, em média,
dentes da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
tivermos 3 animais por hectare ganhando 1 kg por dia dupara reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sisterante 70 dias, a produção será de 210 kg PV/ha. Apenas aumas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comumentado 1 mês no período de pastejo, portanto, passando
mente também conhecidos como integração lavoura-pecuária (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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gias, pragas e plantas indesejáveis relacionadas à cultura
são interrompidos. Além disso, com esta diversificação de
culturas, há maior segurança econômica.

Uma das implicações da rotação soja/arroz em áreas
não sistematizadas é a construção e desmanche de taipas
utilizadas para o cultivo do arroz irrigado. Ocorre que, após o
cultivo da soja, quando há necessidade de reconstrução de
taipas, há impactos negativos no desenvolvimento da pasta-
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.

Figura 4.6 – Animais pastejando azevém entre cultivos de soja e arroz no experimento
– Fazenda
– Cristal/RS.
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para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de SisteCom relação aos resultados médios apurados nesse sismas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comutema, o Sistema 3 apresentou um ganho animal por área
mente também conhecidos como integração lavoura-pecuáainda 15,2% superior ao sistema do arroz em monocultura
ria (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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os trado período
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a
culbiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massifitura da
Em relação
à estruturamuito
da pastagem,
assim
cação
nasoja.
transferência
de tecnologia,
embora haja
procomo
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Sistema
2,
o
manejo
foi
eficiente
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manter
uma
dutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baimédia
desucesso.
altura próxima a 15 cm. Esta altura correspondeu
xas com
4.7).
a uma
massa
forragem
média de 1,63
t/hado
(Figura
Diante do de
exposto,
a Universidade
Federal
Rio Grande

do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 4.7 – Resultados médios de produção animal e vegetal durante o período hibernal no Sistema 3, nos primeiros quatro anos do experimento – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.

Uma boa disponibilidade de massa de forragem durante
o período de pastejo é importante para garantir uma alta taxa
de ingestão e, após a saída dos animais, é um atributo
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cultivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência
em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protoFigura 4.10 – Animais pastejando em campo de sucessão com introdução de
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alagados)
e
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tentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
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sobre o atual
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têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração
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Os lavoura-pecuária
dados relativos em
ao terras
período
de inverno/primavera,
onde há uma predominância das espécies introduzidas, mostram os desempenhos mais expressivos quando comparado
aos demais sistemas e ao período de utilização de verão/outono. Esse sistema apresentou o maior ganho por área, de
322 kg/ha (Figura 4.11), em decorrência dos maiores períodos de pastejo (em média, 125 dias) e das maiores cargas
animais (828 kg de PV/ha).
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cultivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
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dades existentes e, aí sim, podendo-se usufruir de todos os
benefícios proporcionados.

FASE LAVOURA
Um dos principais apelos à adoção de SIPA em terras baixas é a obtenção da sustentabilidade da lavoura arrozeira.
Há muito tempo, o arroz tem sido a principal e/ou única cultura com rendimento econômico presente nesses ambientes, gerando fortes limitações ao seu cultivo, decorrentes
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Resíduo vegetal das culturas
(t MS/ha)

14
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retorno
econômico.
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6

Média anual

Verão 2016/2017

Inverno 2016

Verão 2015/2016

Inverno 2015

Verão 2014/2015

Inverno 2014

Verão 2013/2014

Inverno 2013

Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul4 (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
2
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de In0
teligência
em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
FiguraO4.12
– Resíduo
vegetal
(em matéria
– MS) da
parte aérea
das culpresente
livro
aborda
sobreseca
o atual
cenário
de produturas nos períodos de inverno e verão de 2013 a 2016 e taxa de produção
ção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os prinanual de resíduo dos diferentes sistemas de produção do experimento – Facipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi inicizenda Corticeiras – Cristal/RS.

ado em 2013, e traz também experiências de produtores que
matéria
seca (8,8
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resíduoda
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resultados
expressivos
comum
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lhor
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menor
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lignina
e
baixa
relação
C/N,
gração lavoura-pecuária em terras baixas.
características dos resíduos de leguminosas. Por servirem de
fonte de energia para os microrganismos, que exercem importantes funções da cadeia trófica, a qualidade desses resíduos é de extrema importância, considerando a facilidade
com que são degradados, aumentando a ciclagem e o aproveitamento dos nutrientes neles contidos.
A importância da adoção de sistemas conservacionistas
tem como importantes pilares, o alto aporte de resíduo e o
não revolvimento do solo (semeadura direta). Neste sentido,
a falta de cobertura vegetal leva à desestruturação do solo
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4
2
0

Arroz

Soja

2013/2014

Arroz

Soja

2014/2015

Arroz

Soja
2015/2016

Cultura agrícola / safra agrícola

Milho

Arroz
2016/
2017

Figura 4.14 – Produtividades das culturas comerciais de verão dos diferentes
sistemas de produção do experimento ao longo do tempo – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.
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4.17). Nos sistemas que incluem rotações de culturas no verão (Sistemas 3 e 4) não foi observada a presença de sementes de arroz vermelho e preto no banco de sementes em nenhuma das camadas avaliadas (Figura 4.18). Tal resultado
evidencia o benefício das práticas de plantio direto, da inserção do animal no sistema em pastagens no inverno e sobretudo da rotação de culturas.
Fica muito claro, pelos dados observados, de que o revolvimento do solo favorece a presença do arroz vermelho,
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cação na transferência
de tecnologia, muito embora haja pro200
dutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com
150 sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
100
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
50
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de In0 em Agronegócios (SIA) têm coordenado um prototeligência
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Tiririca três-quinas
Capim-arroz
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Corticeiras
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invasora (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à laFigura 4.19 – Densidade de arroz daninho, tiririca três-quinas e capim-arroz
voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistenos diferentes sistemas de produção agropecuária do experimento – Fazenda
mas
de produção integrada com pecuária para fins de susCorticeiras – Cristal/RS.
tentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produINDICADORES
DE SOLO
ção das terras baixas
e da lavoura arrozeira, compila os principais
resultados
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variações no relevo, bem como do manejo adotado. Dentre
essas práticas de manejo, sabe-se que a inserção da pecuária em sistemas puramente agrícolas aumenta o grau de diversificação, podendo resultar em sistemas mais complexos.
A partir disso, é importante se conhecer o efeito da adoção
desses SIPA no que diz respeito ao grau de variabilidade do
solo. O conhecimento dessa variabilidade é imprescindível,
principalmente em áreas cujo solo está submetido a diferentes práticas culturais, para a avaliação de sua fertilidade, desenvolvimento de esquemas de amostragens mais
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 4.20 – Teores de matéria orgânica (MO), pH e Al trocável no início do
experimento, em maio de 2013 (A, C e E, respectivamente), e dos mesmos
atributos 30 meses após a implantação, em outubro de 2015 (B, D e F, respectivamente), dispostos em mapas por interpolação de dados por krigagem,
na área experimental – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.
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Figura 4.23 – Teores de nitrogênio (A, B, C), fósforo (D, E, F) e potássio (G, H,
I) na solução do solo ao longo do cultivo de arroz irrigado nas safras de
2014/2015 (A, D, G), 2015/2016 (B, E, H) e 2016/2017 (C, F, I) nos diferentes sistemas de produção agropecuária do experimento – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.
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Figura 4.25 – Macroporos (A) e microporos (B) do solo nos diferentes sistemas de produção agropecuária do experimento – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.
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apenas
à safra
recorde de
da toneladas
macroporosidade,
gerado
apenas
pela
desestruturação
8,9
milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em amdo solo.
bas Os
as safras,
o preço
pago ao produtor
a patasistemas
com semeadura
direta edespencou
diversificação
de
mares
insustentáveis,
tanto
pelo
excedente
nacional,
quanto
culturas (Sistemas 2, 3 e 4) não foram eficientes na melhoria
pelo
alto volume
importado
países
vizinhos do
do estado
de agregação
do de
solo,
considerando
osMercosul,
atributos
como
Paraguai,
Uruguai
e
Argentina.
avaliados. Além disto, o Sistema 4, o mais diversificado em

A prática
da monocultura
domenor
arroz constitui-se
em(Figura
agracultivos
comerciais,
apresentou
DMP do solo
vante nesse
provavelmente
contexto, especialmente
devido ao mau
após
estabelecimento
o advento da tecdo
4.24A),
nologia
tecnologia
que osdemonsarrozeiazevém Clearfield®.
no inverno Esta
precedente
à permitiu
amostragem,
ros
utilizassem
áreas antes
consideradas
condenadas
ao cultrando
a sensibilidade
do sistema.
Por outro
lado, o Sistema
tivo,
pelo
excesso maior
de arroz
vermelho.
O mal manejo
dessa
5, que
apresentou
diversidade
e frequência
de plantas
de coberturaentretanto,
pastejadas,
com
mínimacasos
ação de
antrópica
no
ferramenta,
gerou
inúmeros
resistência
solo,arroz
foi o vermelho
que mais se
diferenciou
apresentando
de
e capim
arrozdos
ao demais,
herbicida
empregado
para
o seu controle,
o que tem
ocasionado
sistemática reduas melhores
características
físicas
avaliadas.
ção Além
na produtividade
de
grãos
pela
crescente
infestação
e
de melhorar a qualidade do solo, o Sistema
5 tamcompetição
com essas
invasorasno
emque
extensas
áreas
do RS.
bém não apresentou
limitações
se refere
à resistên-

fatores elencados
acima
nãotornaram
havendoaimpedimento
atividade orizíao
cia àOs
penetração
(Figura 4.26),
cola insustentávelradicular
para uma
parcela
desendo
produtores
desenvolvimento
dasgrande
culturas,
mesmo
contide arroz nopastejado.
RS e em Santa
Catarina
(SC),ogerando
nefasto
nuamente
De fato,
somente
Sistemaum
3 apresenimpacto
social sobre
comunidades
excessivamente
tou
resistência
à penetração
superior
a 2.000 kPa depenna cadentesdeda15cadeia
produtiva
do arroz.
Umalimitação
das alternativas
mada
a 30 cm,
o que pode
acarretar
ao crespara reversão
desse
é oagrícolas
estímuloutilizadas.
à adoção Isto
de Sistecimento
radicular
dasquadro
culturas
pode
masdecorrente
Integradosdade
Produção
Agropecuária
ser
maior
frequência
do cultivo (SIPA),
da soja comunesse
mente também
conhecidos
integração
lavoura-pecuásistema,
que possui
sistemacomo
radicular
pouco agressivo
e em
ria (ILP)profundidade
em terras baixas,
comdo
vistas
de riscos
menor
no perfil
solo.àAdiminuição
menor resistência
à
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penetração
ao longo
do perfil
do solo ocorreu
no Sistema
2
e
maior retorno
econômico.
Entretanto,
são escassos
os tra(azevémcientíficos
pastejado-arroz),
continuamente
cultivadonesse
por espébalhos
que fomentem
a diversificação
amcies gramíneas,
quequanto
possuem
radicular
biente
tanto no RS,
emsistema
SC, o que
dificultaagressivo
a massifi-e
bem desenvolvido.
cação
na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a Resistência
rotação de
culturas e ILP em terras baià penetração (kPa)
xas com
0 sucesso.
500
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0

Profundidade (cm)

Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
5
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária10(Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
15
Integrar
– Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de In20
teligência
em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo25experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município
(RS),1com o intuito principal de aportar à la30 de CristalSistema
Sistema
voura
orizícola do RS 2oportunidades de formatação de siste35
Sistema 3
mas de produção
integrada
com pecuária para fins de susSistema
4
40
Sistema 5
tentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
45

O presente livro aborda sobre o atual cenário de produFigura 4.26 – Resistência à penetração do solo nos diferentes sistemas de
ção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os prinprodução agropecuária do experimento – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.
cipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm Atributos
alcançadobiológicos
resultados expressivos com a adoção da integração
lavoura-pecuária
em terras
baixas.
A atividade da microbiota
do solo
é o reflexo de todas as
mudanças de fluxos de energia e nutrientes desencadeadas
do pastejo, do sistema de semeadura e da rotação de culturas. A contribuição do alto aporte de resíduos vegetais associada à alta densidade de raízes e a deposição de excretas
animais contribuem para o aumento da biomassa microbiana e da atividade de enzimática do solo sob SIPA. Além desses fatores, o aumento das formas lábeis de carbono contribui para o aumento da atividade microbiológica do solo. A inserção do animal no sistema, a adoção da semeadura direta
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FDA (μg/g/h)

β-glucosidase (μg PNP/g/h)

submeteram
e
da rotação de
o setor
culturas
às condições
impactaram
depositivamente
livre mercado,naprinciatividade da FDA,
β-glucosidase
e urease
(Figuraque
4.27).
palmente
no Mercosul,
não mais
permitem
se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
12,0
250,0 níveis de produtividade, que
atuais
se (B)
equiparam aos de paSolo
(A)
Solo sob esterco
íses como Estados
Unidos, Austrália
e
Japão. Um exemplo
10,0
200,0
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
8,0 a marca de 8,7 milhões
2016/2017, quando foi alcançada
150,0
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
6,0
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em am100,0
bas as safras, o preço pago ao produtor
despencou a pata4,0
mares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
50,0
2,0
pelo alto volume importado de países
vizinhos do Mercosul,
como0,0Paraguai, Uruguai e Argentina.
0,0

Urease (μg N-NH4/g/h)

Fosfatase ácida (μg PNP/g/h)

A prática da monocultura do 60,0
arroz constitui-se em agra14,0
(C) contexto, especialmente após
(D) o advento da tecvante nesse
12,0
50,0 permitiu que os arrozeinologia Clearfield®. Esta tecnologia
ros 10,0
utilizassem áreas antes consideradas
condenadas ao cul40,0
tivo, 8,0
pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
30,0
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros
casos de resistência
6,0
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
20,0
para4,0
o seu controle, o que tem ocasionado sistemática redução na
produtividade de grãos pela
10,0 crescente infestação e
2,0
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.
0,0

0,0

Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizícola insustentável para uma grande parcela de produtores
de arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
Figura
4.27social
– Atividade
da β-glucosidase
(A), fluoresceína
diacetatodepen(B), fosimpacto
sobre
comunidades
excessivamente
fatase
ácida
(C)
e
urease
(d)
do
solo
nos
diferentes
sistemas
de
produção
dentes da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
agropecuária
do experimento
– Fazenda
para
reversão
desse quadro
é oCorticeiras
estímulo– àCristal/RS.
adoção de Sistecondições de
sobProdução
placas de esterco
ratificam
a importânmasAsIntegrados
Agropecuária
(SIPA),
comucia e o benefício
da inserção como
do animal
no sistema
onde, com
mente
também conhecidos
integração
lavoura-pecuáexceção
daterras
fosfatase
todasà as
demais de
enzimas
ria
(ILP) em
baixas,ácida,
com vistas
diminuição
riscos
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apresentaram
superior
em relação
ao solo sob
e
maior retornoatividade
econômico.
Entretanto,
são escassos
oscontraSabe-se
que a deposição
deamesdição natural
(Figura
balhos
científicos
que4.27).
fomentem
a diversificação
nesse
terco
contribui
significativamente
para
o
aporte
de
fontes
lábiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massifibeis denacarbono
e de nutrientes
prontamente
disponíveis
no
cação
transferência
de tecnologia,
muito embora
haja prosolo.
Essas
duas
condições,
associadas
a
condições
ambiendutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baitais com
favoráveis,
aceleram o metabolismo microbiano e a atixas
sucesso.
vidade
de
enzimas
extracelulares
no solo.
Issodoacarreta
em
Diante do exposto,
a Universidade
Federal
Rio Grande
aumento
da disponibilidade
de nutrientes
e da atividade
mido
Sul (UFRGS),
a Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecucrobiana
do
solo,
podendo
refletir-se
em
condições
mais
proária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
pícias ao–desenvolvimento
deAgropecuária
plantas.
Integrar
Gestão e Inovação
e o Serviço de In-

teligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo Acúmulo
experimental
na Fazenda
Corticeiras (Figura 2), no mude matéria
orgânica
nicípio de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à laA matéria orgânica do solo (MOS) (total e suas frações)
voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistetem sido considerada como atributo chave para avaliar a
mas de produção integrada com pecuária para fins de susqualidade do solo em diferentes manejos e rotações de cultentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
turas. Os resultados (Figura 4.28) indicam que todos os sisO presente
livro um
aborda
sobreaumento
o atual cenário
de produtemas
promoveram
contínuo
do carbono
orgâção
das
terras
baixas
e
da
lavoura
arrozeira,
compila
os prinnico total (COT), porém diferenciado entre os sistemas
em
cipais
resultados
deste
experimento
(Figura
2),
que
foi
inicifunção dos cultivos de cada sistema. O Sistema 5 teve o
ado emaumento
2013, e (de
traz8,0
também
experiências
produtores
que
maior
par 14,0
g/kg em de
apenas
18 meses
têm
alcançado
resultados
expressivos
com a adoção
da intee
para
15,5 g/kg
após 30 meses).
O segundo
maior aumento
gração
lavoura-pecuária
em
terras
baixas.
até os 18 meses ocorreu no Sistema 1 (pousio-arroz), provavelmente devido à incorporação dos resíduos pela mobilização do solo, que estava em pousio por três anos. Após esse
período, o teor de COT diminuiu sensivelmente, devido à menor produção de resíduos, praticamente dependente de um
único cultivo (arroz) por ano, que tem sua decomposição acelerada pelo revolvimento do solo (Figura 4.28).
O índice de manejo de carbono (IMC) também tem sido
utilizado para expressar de maneira sinérgica a quantidade
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Carbono orgânico total (g/kg)

submeteram o setor às condições de livre mercado, princi16
palmente
no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
14
as margens
de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
12
atuais 10
níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como
8 Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse 6cenário desfavorável foi verificado na safra
1
2016/2017,
quandoSistema
foi alcançada
a Sistema
marca 2de 8,7 milhões
4
Sistema 3
Sistema 4
2
de toneladas
produzidas,
apenas à safra recorde de
Sistemainferior
5
0
8,9 milhões
de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em am0
10
30
bas as safras,
o preço
pago ao 20
produtor despencou
a 40
pataMeses após o início do experimento
mares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
Figura
4.28 volume
– Teor de carbono
orgânico
do solo
na camada
a 20 cm do
pelo alto
importado
de total
países
vizinhos
do 0Mercosul,
solo
nos
diferentes
sistemas
de
produção
agropecuária
do
experimento
– Facomo Paraguai, Uruguai e Argentina.
zenda Corticeiras – Cristal/RS.

A prática da monocultura do arroz constitui-se em agrae
a qualidade
da MOS especialmente
como resultadoapós
da adoção
de diferenvante
nesse contexto,
o advento
da tectes
sistemas
de
manejo
do
solo.
Utilizando-se
como
nologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os referênarrozeicia
Sistema 1,áreas
no ano
de 2014,
após 18condenadas
meses de implanros outilizassem
antes
consideradas
ao cultação
do
experimento,
nenhum
dos
sistemas
havia sedessa
difetivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo
renciado
(Figura
4.29). Entretanto,
na segunda
avaliação,
em
ferramenta,
entretanto,
gerou inúmeros
casos de
resistência
2015,
após
30
meses,
todos
os
sistemas
se
diferenciaram
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
do monocultivo
de arroz
do solo (Sistema
para
o seu controle,
o quecom
temrevolvimento
ocasionado sistemática
redu1),
porém
em
magnitudes
diferentes.
Assim,
em média,
o IMC
ção na produtividade de grãos pela crescente
infestação
e
dos
Sistemas
2,
3
e
4
foi
em
torno
de
49%
maior
do
que
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.o
Sistema 1 e o Sistema 5 apresentou o maior IMC, sendo 93%
Os fatores
elencados acima tornaram a atividade orizísuperior
ao da referência.
cola insustentável para uma grande parcela de produtores
Os estoques
de Santa
N no solo,
tanto(SC),
totalgerando
como o particulado
de arroz
no RS e em
Catarina
um nefasto
(forma
mais
disponível
à
ação
dos
microrganismos
liberaimpacto social sobre comunidades excessivamenteedepenção paradaascadeia
plantas)
evidenciaram
aumento
em todos
os sisdentes
produtiva
do arroz.
Uma das
alternativas
temas
com
animais
em
pastejo
(2,
3,
4
e
5),
enquanto
no
para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sistesistema
convencional
(Sistema Agropecuária
1), houve redução
30
mas
Integrados
de Produção
(SIPA), aos
comumeses
quando
comparado
com
a
avaliação
após
18
meses
mente também conhecidos como integração lavoura-pecuá4.5).
Esta
redução
nessaà diminuição
fração equivale
a
(Tabela
ria
(ILP) em
terras
baixas,
com vistas
de riscos
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aproximadamente
120 kg/ha.
Isso reitera
o manejo
e
maior retorno econômico.
Entretanto,
sãoque
escassos
os tradicionalcientíficos
de cultivo que
do arroz
do RS não
só limita o acúmulo
de
balhos
fomentem
a diversificação
nesse amC
e
de
N
no
solo,
como
também
acaba
utilizando
grande
biente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massifiparte da
provocando
redução.
Em contrapartida,
tocação
naMO,
transferência
de sua
tecnologia,
muito
embora haja prodos
os
demais
sistemas
aumentaram
essa
forma
de
N
mais
dutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baidisponível
no solo, com os acúmulos variando de 10 a 90 kg
xas
com sucesso.
N/haDiante
(Tabela
do4.5).
exposto, a Universidade Federal do Rio Grande

Índice de manejo de
carbono

do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu250
ária (Embrapa),
o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Integrar
– Gestão
e Inovação
Agropecuária
e o Serviço de In200
Sistema
4
Sistema
5
teligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um proto150
colo experimental
na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município100
de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de50produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade
ambiental, produtiva e econômica.
0

Após 18 meses
30 meses
O presente livro
aborda sobre o atualApós
cenário
de produInício do experimento
ção
das
terras
baixas
e
da
lavoura
arrozeira,
compila
os tendo
prinFigura 4.29 – Índice de manejo de carbono do solo na camada 0 a 20 cm,
cipais
resultados
destenos
experimento
(Figura
2), que agropecufoi inicio Sistema
1 como referência,
diferentes sistemas
de produção
ado
em
2013,
e
traz
também
experiências
de
produtores
que
ária do experimento – Fazenda Corticeiras – Cristal/RS.
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Tabela 4.5 – Estoque de nitrogênio do solo na camada 0 a 20 cm nos diferentes
sistemas de produção agropecuária do experimento – Fazenda Corticeiras –
Cristal/RS
Sistema de
produção
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5

Nitrogênio total (t/ha)
Após 18
Após 30
meses
meses
3,4
3,3
2,5
3,5
2,4
3,4
2,8
3,5
3,2
4,5

Nitrogênio particulado (kg/ha)
Após 18
Após 30
meses
meses
330
210
270
290
320
330
230
320
390
400
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submeteram
Ciclagem odesetor
nutrientes
às condições de livre mercado, principalmente
no
Mercosul,
não mais
permitem
que se alcancem
A ciclagem de nutrientes
é um
dos processos
que mais
as
margens
de
ganhos
obtidas
no
passado,
mesmo
comproos
justifica e demonstra a importância da adoção dos SIPA,
atuais
níveis ganhos
de produtividade,
equiparam
aos de dos
paporcionando
via retornoque
dosse
nutrientes
advindos
íses
como
Estados
Unidos,
Austrália
e
Japão.
Um
exemplo
resíduos culturais e da excreta animal deixados no solo. Eles
desse
cenárioaodesfavorável
foi ciclo
verificado
na safra
são retornados
sistema tanto pelo
da pastagem
(re2016/2017,
quando
foi
alcançada
a
marca
de
8,7
milhões
ciclagem), quanto de uma cultura para outra. Isto vai,
pela
de
toneladas
inferior
apenas
safra
recorde
de
construção
daproduzidas,
fertilidade do
solo ao
longoàdo
tempo,
acarre8,9
milhões
de
toneladas,
em
2010/2011
(Figura
1).
Em
amtar na diminuição das quantidades de fertilizantes a serem
bas
as safras,
o preço pago
ao produtor
despencou
a patautilizadas.
Os nutrientes
contidos
na parte
aérea nos
resímares
insustentáveis,
tanto
pelo
excedente
nacional,
duos são liberados a partir da sua deposição ao soloquanto
e pospelo
volume importado
de países vizinhos
do Mercosul,
terioralto
decomposição
pelos microrganismos,
processos
esses
como
Paraguai,
Uruguai
e
Argentina.
totalmente influenciados pelo manejo, clima e quantidade e

A práticados
da resíduos
monocultura
do arroz
constitui-se
agracomposição
(vegetal
e animal).
Assim, em
resíduos
vante
nesse relação
contexto,
especialmente
após o advento
da teccom menor
C/N
e menores quantidades
de lignina,
nologia
Clearfield®.
Esta tecnologia
permitiu que os arrozeiapresentam
maior velocidade
de decomposição.
ros utilizassem
áreasde
antes
consideradas
condenadas
ao culAs quantidades
nutrientes
exportadas
nas colheitas
tivo,
pelo
excesso
de
arroz
vermelho.
O
mal
manejo
dessa
devem ser repostas pela adubação (reposição) ao que
deferramenta,
entretanto,
gerou
inúmeros
casos
de
resistência
vem ser adicionadas as perdas no sistema (adubação de made
arroz vermelho
e capim
arroz ao
herbicida
empregado
nutenção).
Entretanto,
um sistema
ideal
de recomendação
para
o seu controle,
que
tem ocasionado
redude adubação
deveriaose
considerar
ainda assistemática
quantidades
de
ção
na
produtividade
de
grãos
pela
crescente
infestação
e
nutrientes liberados pela decomposição dos resíduos das
competição
com
essas invasoras
extensas
áreas do RS.
culturas e dos
animais.
No caso doem
presente
experimento,
fo-

fatores elencados
acima
tornaram a atividade
orizíram Os
calculadas
(estimadas)
as quantidades
de nutrientes
cola
insustentável para
umaser
grande
parcelapelas
de produtores
que potencialmente
podem
exportados
culturas e
de
arroz no
RSque
e empodem
Santa Catarina
(SC),dos
gerando
um nefasto
animais
e os
ser ciclados
respectivos
resíimpacto
socialdasobre
comunidades
excessivamente
dependuos, a partir
respectiva
produtividade
e teor de nutriendentes
da cadeia
4.30). produtiva do arroz. Uma das alternativas
tes (Figura
paraAreversão
desse dos
quadro
é o estímulo
à adoção
de Sistedecomposição
resíduos
dos cultivos
de verão
– samas
Integrados
de
Produção
Agropecuária
(SIPA),
comufra 2014/2015 (Figura 4.31) foi diferenciada entre as cultumente
conhecidos
comoA integração
lavoura-pecuáras e ostambém
sistemas
de produção.
taxa de decomposição
da
ria
(ILP)
em
terras
baixas,
com
vistas
à
diminuição
de
riscos
palhada do arroz é menor do que a da soja e, nesta, é maior
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Exportação
Exportação
(kg/ha)
(kg/ha)

Milho
Pastagem
Soja
Arroz
Milho econômico.
Soja Entretanto,
Arrozsão escassos
Pastagem
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O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção
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os prinnas folhas
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resultados
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experimento
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enquanto nos Sistemas 2 e 3 restavam para decompor 75 e
72%, respectivamente (Figura 4.31). Isso pode ser explicado
pela maior atividade biológica e enzimática (Figura 4.27), nos
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A cultura da soja, por apresentar dois tipos de resíduos
dispostos no solo em períodos diferentes (as folhas senescem e caem antes das demais estruturas), exige ainda mais
cautela na antecipação do estabelecimento do próximo
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produ-

Figura
4.32terras
– Soja em
final de
ciclo,
pronta para
a colheita,
com presença
de
ção das
baixas
e da
lavoura
arrozeira,
compila
os prinazevém em avançado estádio de desenvolvimento, demonstrando a maior poscipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi inicisibilidade de redução do período de tempo entre cultivos.

ado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm
alcançado
resultados
expressivos
adoção dacontiintecultivos.
O animal
retorna de
70 a 95%com
dosanutrientes
gração
lavoura-pecuária
em
terras
baixas.
dos no pasto ingerido ao solo, via fezes e urina, uma vez que
exportam somente 5,6; 4,6 e 0,5 kg de N, P2O5 e K2O a cada
200 kg de peso vivo bovino produzido (Figura 4.30). A liberação dos nutrientes via dejetos é ainda mais rápida e uma
parte deles pode ser novamente incorporada na pastagem e
ingerida pelo animal, podendo retornar ao sistema no
mesmo ciclo de pastejo (reciclagem).

Dessa forma, se mostra evidente a importância do componente animal no sistema, caracterizando um SIPA, não só
como potencial ganho direto, através da produção de carne,
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desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cultivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
para o seu controle, o que tem ocasionado sistemática redução na produtividade de grãos pela crescente infestação e
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.
Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizícola insustentável para uma grande parcela de produtores
de arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
impacto social sobre comunidades excessivamente dependentes da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comumente também conhecidos como integração lavoura-pecuária (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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5

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
Amanda P. Martins, Luiz G. de O. Denardin e Dionata Filippi

A difusão do conhecimento consiste na complementação
da sua geração, objetivando atingir o “público alvo” final das
pesquisas realizadas, que consistem em produtores rurais e
estudantes das Ciências Agrárias. O objetivo é atender ao indivíduo que busca informações com um propósito definido,
visando encontrar algo que possibilite alterar o seu nível de
conhecimento, selecionando e processando a informação.
Essas ações vêm sendo lideradas pela Aliança SIPA (Figura 5.1). A Aliança SIPA é uma iniciativa que promove a cooperação entre os setores público e privado no fomento e incentivo dos SIPA. Sua missão é desenvolver, entre os mais
diversos setores da sociedade, um conceito de produção de
alimentos, fibras e energia que esteja em consonância com
os princípios de intensificação sustentável na agropecuária,
por meio de um fundo fomentado por organizações públicas
e privadas de abrangência nacional e global.

Figura 5.1 – Aliança SIPA, iniciativa que promove a cooperação entre os setores público e privado no fomento e incentivo dos SIPA.
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xas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de InAgosto de 2014um protoSetembro
de 2013
teligência
em Agronegócios
(SIA) têm coordenado
colo IIIexperimental
na Fazenda Corticeiras
IV DIA DE (Figura 2), no muDIA DE
AMPO
CAMPO
nicípio
de Cristal (RS), com o intuitoCprincipal
de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras
Agostocompila
de 2015 os prinJaneirobaixas
de 2015 e da lavoura arrozeira,
cipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciV DIA DE
VI DIA DE
ado em
2013, e traz também experiências
CAMPO de produtores que
CAMPO
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Agosto de 2016

Fevereiro
ro de
e 2017

Figura 5.2 – Registros dos seis dias de campo já realizados no experimento.

O experimento tem sido utilizado como base experimental de trabalhos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado para a elaboração de seus trabalhos de conclusão e
publicados na forma de dissertações, teses, capítulos de
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Armindo Barth Neto, Paulo C. Vieira, Helen E. Lazzari, Bernardo
Fagundes, José Fagundes, Ricardo de Lara e Camila de Lara

PLANTIO DIRETO EM TERRAS BAIXAS: CASE DE SUCESSO DA GRANJA SÃO JOÃO (JAGUARÃO/RS)
O município de Jaguarão, na fronteira do RS com o Uruguai, é um município de larga tradição no cultivo de arroz irrigado. Pertence à região orizícola “Zona Sul” e, na safra
2016/2017, teve uma produção total do cereal de cerca de
175 mil toneladas, o que representou 11% do montante total
produzido naquela região.
Os solos cultivados com arroz no município se caracterizam por apresentarem pequena declividade, o que demanda
uma quantidade menor de taipas para irrigação das lavouras
em comparação ao cenário encontrado em outras regiões arrozeiras, como a Fronteira Oeste, por exemplo. Esta característica acaba por facilitar a adoção de uma estratégia de manejo do solo que vem voltando a ganhar representatividade:
o plantio direto.
Nesse cenário, uma propriedade em especial vem evoluindo na adoção desse sistema e servindo como base para a
transferência dessa tecnologia a centenas de produtores rurais. Trata-se da Granja São João (Figura 6.1), de propriedade
do Sr. Oscar Prado, e gerência de lavoura do Eng. Agr. Luis
Alberto Pantigoso. A propriedade possui 1.478 ha, onde são
cultivados 756 ha de arroz e 400 ha de soja, em um sistema
de rotação de culturas.
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Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.

Figura 6.2 – A colheita de arroz em solo seco é uma premissa básica para o
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Esta operação foi realizada no dia 01/04/2016, com rodas
de ferro (roda lentilha), facilitando a micro drenagem e a manutenção da área com pouca umidade durante a entressafra;

Passo 5 – Realização do controle químico no dia
26/08/2016, com os herbicidas glifosato + 2,4-D; antes da
semeadura de arroz da safra 2016/17;
Passo 6 - Semeadura da cultivar IRGA 424 RI na densidade de 80 kg/ha, no dia 28/09/2016 (Figura 6.3). A adubação de base consistiu na aplicação de 200 kg/ha de MAP
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no muFigura 6.4 – Aspecto das áreas conduzidas sob plantio direto (acima) e sob
nicípio de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lacultivo mínimo (abaixo) – Granja São João – Jaguarão/RS. Fotos: Luis Pantigoso.
voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 6.5 – Aspecto das lavouras conduzidas sob plantio direto e cultivo mínimo, respectivamente, durante o período vegetativo (à esquerda) e de maturação de grãos (à direita) – Granja São João – Jaguarão/RS. Fotos: Luis Pantigoso.

Os custos de preparo do solo, assim como a produtividade de grãos nas duas áreas estão expressos na Tabela
6.1. É possível observar que, embora a produtividade de
grãos do plantio direto tenha sido 10 sacos/ha inferior em
relação ao cultivo mínimo, os custos de preparo do solo inerentes a este sistema representaram quase 29 sacos/ha. Ou
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biente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.

Figura 6.6 – Aspecto do desenvolvimento do trevo persa sobre resteva de arroz
O presente
livro
aborda
sobre
o atual
cenário
de –produno sistema
de plantio
direto,
no inverno
de 2017
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das
terras
baixas
e
da
lavoura
arrozeira,
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os prinrão/RS.

cipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
SINERGISMO ENTRE PECUÁRIA E LAVOURA: CASE DE
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da inteSUCESSO DA ECKERT AGRONEGÓCIOS (TAPES/RS)
gração lavoura-pecuária em terras baixas.
O município de Tapes/RS fica a cerca de 100 km de
Porto Alegre e faz parte da região orizícola denominada Planície Costeira Interna do RS. Tapes tem larga tradição no
cultivo de arroz, com uma área aproximada de 16.000 ha,
sendo que mais recentemente, o cultivo de soja vem ganhando cada vez mais espaço nas áreas que antes eram destinadas exclusivamente à orizicultura.

No contexto local, a empresa familiar Eckert Agronegócios (Figura 6.7), de propriedade de Arnaldo Schwalm Eckert,
Delmar Schwalm Eckert e filhos, tem se destacado pelos
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
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A prática da monocultura do arroz constitui-se em agra-

Figura 6.9 – Aspecto das lavouras de arroz na safra 2016/2017 – Eckert Agrovante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnegócios – Tapes/RS.
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protoFigura
6.10 – Estabelecimento
da lavoura
em área do Projeto
Soja2),
6000,
colo experimental
na Fazenda
Corticeiras
(Figura
nosobre
muuma resteva de azevém de cerca de 2 t/ha – Eckert Agronegócios – Tapes/RS.
nicípio de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 6.11 – Aspecto geral das lavouras do Projeto Soja 6000 em estádio R1
(acima) e estádio R5.3 (abaixo) – Eckert Agronegócios – Tapes/RS.
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
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ceria agrícola. A partir de 2010, com o retorno do filho, Bernardo Fagundes, a família decidiu retomar as atividades, empreendendo na engorda de gado, sob produção forrageira no
verão em campo de sucessão e inverno/primavera em resteva de lavoura de arroz e pastagem de azevém (Tabela 6.2).
Na propriedade, que possui área de 347 hectares, o arroz era plantado em sistema de cortes, sem repetição de
área, com cultivo de 112 hectares de arroz/ano. Nesse sistema, havia épocas do ano em que 2/3 da propriedade
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retirarmos este compra das planilhas, produziu-se 254
kg/ha.
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Tabela
6.5 – Resultados
iniciais
de capacidadede
de suporte
e produtividade
das
submeteram
o setor
às condições
livre mercado,
princiáreas
de
pastagens
–
Estância
Quatro
Folhas
–
Uruguaiana/RS
palmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem

Produ-os
as margens de ganhos obtidasLote
no passado,
mesmo com
Carga
ProdutiviCarga
média
ção
total
atuais
níveis Área
de produtividade,médio
que semáxima
equiparam
Fase e sistema
dade noaos de pado período
da área
alimentar
(ha)
(aniutilizada
período
íses
como Estados
Unidos, Austrália
e Japão.
Um exemplo
(UA/ha)
no perímais)
(UA/ha)
(kg/ha)
desse cenário desfavorável foi verificado na odosafra
(kg)
Recria em ca- quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
2016/2017,
pimtoneladas
sudão
de
produzidas,
de
20
4,4 inferior
120 apenas
11,1 à safra
522 recorde
10.440
sem suple8,9
milhões
de
toneladas,
em
2010/2011
(Figura
1).
Em
ammentação
bas
as safras, o preço pago ao produtor despencou a pataTerminação
em azevém
+
mares
insustentáveis,
tanto pelo excedente nacional, quanto
1%
P.V.
de
20
2,6
2.160
pelo alto volume importado de 60
países 3,5
vizinhos108
do Mercosul,
milho quecomo
Paraguai, Uruguai e Argentina.
brado
P.V. = Peso
Vivo.
A prática

da monocultura do arroz constitui-se em agraO nesse
excesso
hídrico éespecialmente
outro fator limitante
produção
forvante
contexto,
após oda
advento
da tecrageira. Clearfield®.
Para resolverEsta
essetecnologia
problema permitiu
foi investido
levannologia
que num
os arrozeitamento
planialtimétrico,
identificando
ascondenadas
bacias de acúmulo
ros
utilizassem
áreas antes
consideradas
ao culde água,
como
os principais
pontos
escoamento
tivo,
pelo assim
excesso
de arroz
vermelho.
O maldemanejo
dessa
das áreas e confecção
drenos
(Figura
6.14).
ferramenta,
entretanto,dos
gerou
inúmeros
casos
de resistência
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
para o seu controle, o que tem ocasionado sistemática redução na produtividade de grãos pela crescente infestação e
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.

Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizícola insustentável para uma grande parcela de produtores
de arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
impacto social sobre comunidades excessivamente dependentes
da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
Figura 6.14 – Preparo de talhão para implantação dos drenos e primeiro planpara
reversão
desseequadro
estímulo
à adoção
Sistetio de verão (à esquerda)
talhão já é
emosistema
de plantio
direto de
(à direita),
masseIntegrados
deresposta
Produção
Agropecuária
(SIPA),
onde
observou ótima
dos drenos
– Estância Quatro
Folhascomu– Urumente também conhecidos como integração lavoura-pecuáguaiana/RS
ria (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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Alémretorno
da notável
melhoria
nas condições
de solo, os
a eme maior
econômico.
Entretanto,
são escassos
trapresa tornou-se
mais
também
do ponto de vista
balhos
científicos
quesólida
fomentem
a diversificação
nessefinanamceiro, apesar
de RS,
ainda
ter sua
apenas
em pebiente
tanto no
quanto
embase
SC, produtiva
o que dificulta
a massifi6.15). Ade
Tabela
6.6 apresenta
os resultados
cuária na
(Figura
cação
transferência
tecnologia,
muito embora
haja procomparativos
desses
primeiros
anos
de
retomada
do
negócio
dutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras
baisob
aplicação
dos conceitos SIPA.
xas com
sucesso.
Diante
do exposto,deacomparação
Universidade
Federal
do Rio
Grande
Tabela
6.6 – Benchmarking
da safra
2015/20162016/2017
do
Sul (UFRGS),
a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecu– Estância
Quatro Folhas
– Uruguaiana/RS

ária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Indicadores
2015/2016
2016/2017
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de InRecursos humanos
teligência
em Agronegócios (SIA) têm84,8
coordenado um
protoHectare/Funcionário (ha)
122,3
colo
experimental(cab)
na Fazenda Corticeiras
no muBovinos/Funcionário
142,8 (Figura 2),
171,1
Faturamento/Funcionário
143.962,79
nicípio
de Cristal (RS),(R$)
com o intuito principal
de aportar
à laZootécnicos
voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sisteTaxa de mortalidade (%)
2,1
0,3
mas
de produção integrada com pecuária
para fins48,9
de susPastagem de verão (% área)
70,5
tentabilidade
ambiental,
econômica. 47,2
Pastagem de inverno
(% área) produtiva e 65,2
Campo nativo (% área)
38,9
O presente livro aborda sobre o 11,1
atual cenário de
produDesfrute (%)
48,3
51,8
ção
das
terras
baixas
e
da
lavoura
arrozeira,
compila
os
Produtividade (kg/ha)
257,8
182,4 principais
resultados
deste experimento (Figura
2), que0,357
foi iniciGMD global
(kg)
Rebanho
médio (cab)
684,7 que
ado
em 2013,
e traz também experiências
de produtores
têm alcançado resultados Financeiros
expressivos com a adoção da inteCusto desembolsado (R$/ha)
1.475,02
1.260,79
gração
lavoura-pecuária
em
terras 1.615,78
baixas.
Custo operacional (R$/ha)
1.358,38
Custo total (R$/ha)
1.947,24
1.659,85
Custo/kg produzido (R$)
3,61
3,99
Margem bruta (R$)
679,08
575,67
Margem operacional (R$)
538,32
478,09
Margem líquida (R$)
206,86
176,62
Valor médio de venda (R$/kg)
6,00
6,18
Lucratividade (%)
26,3
40,6
Rentabilidade (%)
4,3
5,1
Margem/valor venda (%)
35,5
Desembolso/cabeça/mês (R$)
37,46
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia
Clearfield®.
tecnologia
permitiu
os arrozeiFigura 6.15
– Pastagens deEsta
inverno
(acima) e verão
(abaixo)que
– Estância
Quatro
Folhas
– Uruguaiana/RS.
ros utilizassem
áreas antes consideradas condenadas ao cultivo,Embora
pelo excesso
de arroz
O mal
manejo
dessa
a produção
de vermelho.
arroz na área
fosse
altamente
ferramenta,
entretanto,
gerou
inúmeros
de resistência
tecnificada, os
pastos em
sucessão
eramcasos
de baixa
qualidade,
de
arroz
vermelho
e
capim
arroz
ao
herbicida
com grande quantidade de plantas invasoras, e aempregado
análise de
para
o
seu
controle,
o
que
tem
ocasionado
sistemática
redusolo das áreas indicava teores de fósforo, potássio e matéria
ção
na
produtividade
de
grãos
pela
crescente
infestação
e
orgânica baixos no solo, mesmo com altas adubações na lacompetição
comOsessas
invasoras
em extensas áreas
do RS.
voura de arroz.
resultados
do benchmarking
realizado
entre aOsQuatro
Folhas
e um acima
grupo de
propriedades
da região
fatores
elencados
tornaram
a atividade
orizícom
atividades
econômicas
similares
apontam
para
uma
pecola insustentável para uma grande parcela de produtores
cuária
vez mais
competitiva
com relação
aos
de
arrozdenocorte
RS ecada
em Santa
Catarina
(SC), gerando
um nefasto
sistemassocial
usuaissobre
de produção
animalexcessivamente
e mesmo quando
comimpacto
comunidades
depenparada à
arroz, sobretudo
as produtividadentes
dalavoura
cadeiade
produtiva
do arroz.quando
Uma das
alternativas
des ereversão
resultado
financeiro
a totalidade
daSisteárea
para
desse
quadroconsideram
é o estímulo
à adoção de
agricultada
e não de
apenas
o módulo
em cultiva (SIPA),
a cada ano.
mas
Integrados
Produção
Agropecuária
comumente
também
conhecidos
como
integração
lavoura-pecuáA missão de promover um sistema de produção agroperia
(ILP)
em terras baixas,
com vistas
diminuição
de riscos
cuária sustentável,
produzindo
carneà bovina
de qualidade
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através
uso de
tecnologias
referenciadas
pela ciência
zoe
maior do
retorno
econômico.
Entretanto,
são escassos
os traotécnica,
criando vínculos
fortes eaduradouros
comnesse
colaborabalhos
científicos
que fomentem
diversificação
amdores,
e clientes,
comdificulta
a visão ademassifiser rebiente fornecedores
tanto no RS, quanto
em assim
SC, o que
ferência
produção pecuária
nacional,
aplicando
ao
cação
nana
transferência
de tecnologia,
muito
emboraciência
haja prosistema
produtivo
e
agregando
pessoas
que
façam
a
difedutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras bairença
no sucesso.
agronegócio (Figura 6.15). Assim vem se conduzido
xas
com
o processo,
estar no Federal
caminho
e aliDiante doacreditando-se
exposto, a Universidade
docerto
Rio Grande
nhado
com as tendências
de produção
de Agropecualimentos
do
Sul (UFRGS),
a Empresaglobais
Brasileira
de Pesquisa
e
sustentabilidade
do
planeta.
ária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a

Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de InOTIMIZAÇÃO
DO USO DA TERRA: CASE DE SUCESSO
teligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protoDOna
CHALÉ
(CACHOEIRA
SUL/RS)
DA ESTÂNCIA
colo
experimental
Fazenda
Corticeiras DO
(Figura
2), no município
de Cristaldo(RS),
comlocalizada
o intuito principal
de aportar
à laA Estância
Chalé,
no município
de Cachovoura
RS oportunidades
de que
formatação
sisteeira doorizícola
Sul/RS,do
é uma
empresa familiar
atua nasde
atividamas
deagricultura
produção integrada
com
pecuáriaabrange
para finsa de
susdes de
e pecuária.
A pecuária
criação
tentabilidade
ambiental,
produtiva
e econômica.
de bovinos (Angus
e Brangus)
e ovinos
(Texel) em ciclo completo,
englobando
a
comercialização
de
O presente livro aborda sobre o atualgenética
cenário edeanimais
produparadas
abate.
Os baixas
cultivose agrícolas
são
representados
culção
terras
da lavoura
arrozeira,
compilapela
os printura
do
arroz
e
da
soja.
cipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado A
empropriedade
2013, e trazpertence
também experiências
de produtores
que
a quatro condôminos,
sendo
têm
resultados
expressivos
com a adoção
intedois alcançado
desses diretores.
Jorge
de Lara coordena
a áreada
comergração
em eterras
baixas.
cial, quelavoura-pecuária
abrange a compra
venda
de insumos e produtos.
Dentro da porteira, Ricardo Eichenberg de Lara, engenheiro
agrônomo, coordena a área técnica, visando aportar conhecimento para maior eficiência produtiva, rentabilidade e sustentabilidade na agricultura e na pecuária.

A Estância do Chalé foi adquirida por Armando de Lara,
médico de profissão, em 29/11/1966. O primeiro lote de
terra era constituído por 1.015 hectares. Sucessivas aquisições foram feitas por Armando, formando uma propriedade
que, atualmente, possui 3.464 hectares. Inicialmente era
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submeteram
explorada
como pecuária
setor às de
condições
corte, incluindo
de livre animais
mercado,
deprinciraças
palmente
noquais
Mercosul,
não mais permitem
se alcancem
diversas, os
se destinavam
ao abate. que
No ano
de 1970
as
margens
de ganhos
obtidas
no passado,
mesmo simples
com os
iniciou
a cultura
do arroz,
formando
uma integração
atuais
níveis de produtividade,
entre agricultura
e pecuária. que se equiparam aos de países Com
comoo Estados
Austrália
e Japão.
exemplo
propósitoUnidos,
de definir
uma raça
para Um
padronizar
o
desse
cenário
desfavorável
foi
verificado
na
safra
gado da propriedade, em 1972, foram realizadas as primei2016/2017,
foi alcançada
a marca
8,7 milhões
ras aquisiçõesquando
de animais
registrados
da raçadeAberdeen
Ande
toneladas
produzidas,
inferior
apenas
à
safra
recorde
de
gus, com a introdução da raça Brangus somente em 1996.
8,9
milhões
de
toneladas,
em
2010/2011
(Figura
1).
Em
amOs ovinos Texel foram importados da Europa em 1973.
bas as safras, o preço pago ao produtor despencou a pataEminsustentáveis,
1976, foi implantado
na propriedade
uma infraestrumares
tanto pelo
excedente nacional,
quanto
tura
de
secagem
e
armazenagem
dos
grãos,
devido
a
problepelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
mas de
má administração
das cooperativas locais. Já em
como
Paraguai,
Uruguai e Argentina.
1995, com a informatização, foi adquirido um programa deA prática
daRURAL,
monocultura
do arroz constitui-se
embanco
agranominado
ADM
para armazenar
e formar um
vante
nesse
contexto,
especialmente
após
o
advento
da
tecde dados da propriedade, facilitando o gerenciamento e anánologia
Clearfield®.
Esta
tecnologia
permitiu
que
os
arrozeilise de custos.
ros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cul2003,
comde
o objetivo
de implementar
pastagens
de
tivo,Em
pelo
excesso
arroz vermelho.
O mal manejo
dessa
inverno
para
suprir
a
demanda
forrageira
dos
bovinos
duferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
rante
o período
outono/inverno,
uma
parceria
de
arroz
vermelho
e capim arrozfoiaoassinada
herbicida
empregado
com
um
proprietário
vizinho
sojicultor,
de
acordo
com
qual,
para o seu controle, o que tem ocasionado sistemáticaa redueste na
semeava
a soja node
verão
e aveia
azevém
no outono.
ção
produtividade
grãos
pela com
crescente
infestação
e
No
ano
de
2007,
após
o
falecimento
de
Armando
de
Lara,
a
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.
cultura da soja foi introduzida pelos atuais diretores nas
Osdefatores
acima
tornaram
atividade
orizíáreas
várzea,elencados
com fins de
rotação
com aacultura
do arroz.
cola
insustentável
para uma
grande
parcela
devárzea
produtores
Atualmente,
a propriedade
destina
1.120
ha de
para
de
arroz
no
RS
e
em
Santa
Catarina
(SC),
gerando
um
nefasto
o plantio de arroz, sendo dividido em dois cortes, onde
anuimpacto
social
sobre comunidades
depenalmente são
plantados
cerca de 550excessivamente
ha da cultura com
culdentes
da
cadeia
produtiva
do
arroz.
Uma
das
alternativas
tivar contendo tecnologia Clearfield e cerca de 40 ha com
para
reversão
desse quadro é o estímulo à adoção de Sistecultivar
convencional.
mas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comuAlém
disso, conhecidos
são destinados
ha paralavoura-pecuáa cultura da
mente
também
como100
integração
soja,
também
em
terras
baixas,
com
o
objetivo
de
ria (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuiçãobeneficiar
de riscos
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a cultura
do arroz,
diminuir aEntretanto,
presença de
invasora
e demais
e
maior retorno
econômico.
são
escassos
os trabenefícios
para o solo.
Em 2016, aa propriedade
foinesse
escolhida
balhos
científicos
que fomentem
diversificação
ampara
participar
do
Projeto
Soja
6000
do
IRGA.
Com
relação
biente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massifiàs principais
necessidades
e dificuldades
encontradas
no
cação
na transferência
de tecnologia,
muito embora
haja prosistema
produtivo,
os
diretores
atentaram
para
importância
dutores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baido processo
de sucessão na empresa, em que a terceira gexas
com sucesso.
ração,
representada
poraCamila
OrofinoFederal
de Lara,
apresenta
Diante do exposto,
Universidade
dojáRio
Grande
forte
atuação
na
empresa.
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-

2004 (safra
2004/2005),
a propriedade
foi esco-a
ária Em
(Embrapa),
o Instituto
Rio-Grandense
do Arroz (IRGA),
lhida para
a implementação
um projeto do
denomiIntegrar
– Gestão
e Inovaçãode
Agropecuária
e oIRGA,
Serviço
de Innado “FLAR
IRGA”, com(SIA)
a participação
do norte-ameriteligência
emCFC
Agronegócios
têm coordenado
um protocanoexperimental
Edward Pulver,
consultorCorticeiras
do Fondo (Figura
Latino Americano
colo
na Fazenda
2), no mupara Arroz
de Riego
o principal de
objetivo
deàaunicípio
de Cristal
(RS),(FLAR),
com o com
intuito
aportar
lamentarorizícola
a produtividade
de arroz parade
10formatação
t/ha. Na ocasião,
as
voura
do RS oportunidades
de sisteinstruções
do Projeto
10 eram
muito
claras:
para
sede
atingir
mas
de produção
integrada
com
pecuária
para
fins
susessa produtividade,
devia-se
destinar
a área somente para a
tentabilidade
ambiental,
produtiva
e econômica.
produção
de arroz,
nenhuma,
comcenário
a mínima,
interO presente
livrosem
aborda
sobre oou
atual
de produvenção
da
pecuária
no
local.
Assim,
as
terras
baixas
foram
ção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os prindestinadas
para uso
quase
que exclusivo
do arroz.
Nofoi
ano
de
cipais
resultados
deste
experimento
(Figura
2), que
inici2013,
a
Estância
do
Chalé
obteve
produtividade
de
10
t/ha,
ado em 2013, e traz também experiências de produtores que
média
máximaresultados
(anteriormente
a produtividade
girava
em
têm
alcançado
expressivos
com a adoção
da intetorno
de
6,5
t/ha).
Esse
expressivo
aumento
de
produtivigração lavoura-pecuária em terras baixas.
dade, no entanto, era um tanto questionável, pois considerava apenas as áreas cultivadas com arroz em cada ano, ignorando o fato de que, para o modelo funcionar, outra grande
parte da área permanecia em pousio para preparo antecipado.
Com o passar dos anos, o avanço do conhecimento sobre SIPA demonstrou a necessidade de condução de um sistema que integrasse a agricultura e a pecuária, visando otimizar os recursos da propriedade. Em dias atuais, é consenso entre os administradores que manter as áreas de
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no muFigura 6.16 – Reunião de sensibilização e alinhamento da equipe de gestão
nicípio de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à laoperacional de lavoura e pecuária – Estância do Chalé – Cachoeira do Sul/RS.
voura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sussubdivisões foram mantidas, porém as práticas de manejo
tentabilidade
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econômica.
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atual cenário de produção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os principais resultados deste experimento (Figura 2), que foi iniciado em 2013, e traz também experiências de produtores que
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.

Figura 6.17 – Croqui da área disponível para o projeto piloto – Estância do
Chalé – Cachoeira do Sul/RS.
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à laFigura
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inclusive com a evolução da soja. A evolução e consolidação
dos sistemas integrados na Estância do Chalé será fruto do
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processo. Para isso, é fundamental que se conheça e respeite o tempo necessário que essas pessoas precisarão para
compreender as primeiras mudanças e alguns paradigmas
que deverão ser superados.

A verdade é que os nossos recursos são finitos e a população cresce de uma forma acelerada. Nesse panorama, o
Brasil se destaca cada vez mais nos números de produção
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
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fosfatada, e dos resíduos vegetais e animais provenientes da
fase pastagem. Assim, esse cenário possibilita a obtenção
média, dos últimos três anos agrícolas, de 10 t/ha de arroz
irrigado na propriedade Pai Passo.
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mas de produção integrada com pecuária para fins de susmenor eficiência de uso dos fertilizantes, com potencial imtentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
pacto ambiental negativo.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produEssaterras
limitação
dae análise
do solo
comocompila
critério os
para
a
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da lavoura
arrozeira,
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sucessão. Neste sentido, torna-se importante a geração de
informações que assegurem tomadas de decisão mais precisas, por parte dos técnicos e produtores, quanto à recomendação de adubação para o arroz irrigado, quando esta cultura estiver inserida em sistemas mais complexos, como os
SIPA.
Diante do exposto, foi realizado um estudo, na safra agrícola 2012/2013, em propriedades localizadas nos municípios de Dom Pedrito (Fazenda Vista Alegre), Uruguaiana
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8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
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As variedades utilizadas foram IRGA 424 em Mostardas, Camaquã e Uruguaiana; e Puitá INTA CL, em Dom Pedrito.

A resposta do arroz irrigado à adubação foi diferenciada
entre os locais. O incremento mais expressivo ocorreu em Camaquã (Figura 6.23A), justamente no local com menor tempo
de rotação arroz - pecuária. Nessa área, verificou-se também
a menor produtividade do tratamento sem adubação, com
cerca de 7,0 t/ha, ao passo que nos outros locais as produti
vidades, na testemunha, sem adubação, foram superiores a
9,0 t/ha (Figura 6.23B, C e D). O destaque, nesse sentido, foi
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para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sistepor ha, que é muito superior aos outros locais (Quadro 4).
mas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comuNesses, a FMEE variou entre 41 e 55% em relação à recomente também conhecidos como integração lavoura-pecuária (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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Rendimento de grãos (t/ha)

e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os traCamaquã (2 anos de pecuária)
Mostardas (10 anos de pecuária)
balhos científicos
que fomentem a diversificação
nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.FMEE = 79%
IFMEE = 2,19 t/ha

FMEE = 45%
IFMEE = 0,80 t/ha

= R$ 1.135,00
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exposto,
a Universidade Federal do
Rio
LFMEE
= R$Grande
369,00
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
oanos
Instituto
Rio-Grandense
(IRGA), a
Uruguaianado
(16 Arroz
anos de pecuária)
Dom Pedrito (5
de pecuária)
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS
oportunidades de formatação
de sisteFMEE = 41%
FMEE = 55%
IFMEE = 0,50 t/ha
IFMEE = 0,84 t/ha
mas de produção integrada
para
fins
de susLFMEE = R$ 203,00 com pecuária
LFMEE = R$ 373,00
tentabilidade ambiental, produtiva e econômica.

Percentual
de N-P
relação
dose recomendada
(%) produO presente
livro
aborda
sobre
o àatual
cenário de
2O5-K2O em
ção
das
terras
baixas
e
da
lavoura
arrozeira,
compila
os prinFigura 6.23 – Resposta do arroz irrigado a aplicação de frações de NPK
e decipais resultados
deste
experimento
(Figuraincremente
2), que foi
iniciterminação
da fração de
máxima
eficiência econômica,
de rendiado em
e traz
também
experiências
de produtores
que
mento
pela2013,
aplicação
da FMEE
(IFMEE)
e lucro líquido pela
aplicação da FMEE
(LFMEE),
em
Camaquã
(A),
Dom
Pedrito
(B),
Mostardas
(C)
e
Uruguaiana
(D).
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da integração lavoura-pecuária em terras baixas.
mendação de adubação oficial, em função da análise dos solos (Tabela 6.11). Os IFMEEs em Dom Pedrito, Mostardas e
Uruguaiana foram pouco expressivos em relação à Camaquã,
sendo inferiores a 1,0 t/ha, com lucros líquidos menores do
que R$ 400,00 nesses locais (Tabela 6.11).

Pastagens constituídas por azevém + trevo branco + cornichão apresentam potencial para alta produtividade animal
em sistemas de rotação com pecuária de corte e arroz
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Tabela 6.11 – Fração de máxima eficiência técnica (FMET) e econômica
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demaior
raízesretorno
das plantas,
e na biomassa
microbiana
(Figuraos6.24
e
econômico.
Entretanto,
são escassos
trabalhos
e
7.25).científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no município de Cristal (RS), com o intuito principal de aportar à lavoura orizícola do RS oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva e econômica.
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produ-

Figura 6.24 – A presença do animal nos sistemas de produção estimula a proção
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Dessa forma, em sistemas como esses é fundamental a
consideração de outros fatores intrínsecos no sistema, e não
só a análise química do solo, em tomadas de decisão como
a recomendação de adubação, por exemplo. Esses sistemas
por si já são mais complexos e, por isso, exigem um grau de
conhecimento aplicado maior mais aprofundado e diversificado, ao contraponto de que geralmente são sistemas mais
estáveis e menos sensíveis à ação antrópica, sendo ela, por
exemplo, a adubação das culturas comerciais.
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submeteram o setor às condições de livre mercado, principalmente no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
as margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
atuais níveis de produtividade, que se equiparam aos de países como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
desse cenário desfavorável foi verificado na safra
2016/2017, quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
de toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
8,9 milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em ambas as safras, o preço pago ao produtor despencou a patamares insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
pelo alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
como Paraguai, Uruguai e Argentina.
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agravante nesse contexto, especialmente após o advento da tecnologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozeiros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cultivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
para o seu controle, o que tem ocasionado sistemática redução
produtividade
grãosdurante
pela ocrescente
infestação
e
Figurana
6.25–
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Ospapel
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elencados
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cola insustentável para uma grande parcela de produtores
de arroz no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
impacto social sobre comunidades excessivamente dependentes da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
para reversão desse quadro é o estímulo à adoção de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comumente também conhecidos como integração lavoura-pecuária (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos
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A adoção e a condução de SIPA, por si só, já representam
um grande desafio. Isso decorre não só em função da complexidade de seu entendimento, por levar em consideração
diversos fatores, mas também pela dificuldade de enquadramento nos sistemas puramente agrícolas/pecuários atuais.
Como se não bastasse a dificuldade de seu gerenciamento,
a aplicabilidade desses sistemas em terras baixas representa um desafio ainda maior, sobretudo pelas características culturais e intrínsecas desses ambientes, os quais são
constituídos em geral pelo monocultivo do arroz em um específico manejo do solo. Comprovadamente, esses ambientes necessitam ser reajustados em vistas à obtenção de um
sistema de produção que perdure ao longo do tempo, se
mantendo viável do ponto de vista social, econômico e ambiental. Os sistemas produtivos dos ambientes de terras baixas, sobretudo os arrozeiros, evidentemente revelam suas
deficiências e fraquezas, requerendo sistemas alternativos.
Um dos principais desafios encontrados na adoção de
SIPA em ambientes de terras baixas se refere a uma forte
questão cultural. A grande representatividade de produtores
arrendatários inseridos nas terras baixas do RS limita a flexibilidade de diversificação e de adoção de novos arranjos produtivos nesses ambientes. Comumente, não há uma boa relação “arrendador vs. arrendatário”. Pelo contrário, o que
existem são acordos em que cada parte somente quer enxergar os benefícios próprios, sem pensar no sistema como um
todo. Como visto no presente material, a adoção de sistemas
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no muFigura
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Sabe-se que a diversificação de cultivos possibilita a rotação

de moléculas de herbicidas, garantindo maior eficiência e
menor resistência de plantas indesejáveis. No entanto, o uso
dessa tecnologia sem cautela pode originar casos de efeito
residual de moléculas herbicidas no solo, principalmente préemergentes, em plantas suscetíveis. Um exemplo clássico é
a toxidez por herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, aplicados na cultura do arroz com tecnologia Clearfield®
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e maior retorno econômico. Entretanto, são escassos os trabalhos científicos que fomentem a diversificação nesse ambiente tanto no RS, quanto em SC, o que dificulta a massificação na transferência de tecnologia, muito embora haja produtores adotando a rotação de culturas e ILP em terras baixas com sucesso.
Diante do exposto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), a
Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária e o Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA) têm coordenado um protocolo experimental na Fazenda Corticeiras (Figura 2), no muFigura
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guns resultados demonstram seu comportamento distinto,
O presente livro aborda sobre o atual cenário de produprincipalmente quando comparado a sistemas puramente
ção das terras baixas e da lavoura arrozeira, compila os prinagrícolas, mas pouco se conhece sobre as causas e os procipais resultados deste experimento (Figura 2), que foi inicicessos envolvidos nessa distinção. O principal desafio, nesse
ado em 2013, e traz também experiências de produtores que
sentido, está relacionado ao entendimento dos processos
têm alcançado resultados expressivos com a adoção da inteocorridos na interface solo-planta, para assim poder compregração lavoura-pecuária em terras baixas.
ender as principais variações e, consequentemente, auxiliar
na tomada de decisão na prática. Os sistemas de recomendação atualmente utilizados nas terras baixas, tanto para pecuária quanto para o cultivo de grãos, estão muito distantes
da base de recomendação de sistemas conservacionistas,
principalmente pela ausência de informação e aplicabilidade. Dessa forma, há muito no que se avançar na compreensão do impacto dos SIPA nesses ambientes, como na dinâmica e balanço dos principais nutrientes no solo, nas alterações fisiológicas e comportamentais dos cultivos, nas
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Responsabilidade técnica

submeteram o setor às condições de livre mercado, princi__________________________________________________
__________________________________________________
palmente
no Mercosul, não mais permitem que se alcancem
__________________________________________________
as
margens de ganhos obtidas no passado, mesmo com os
__________________________________________________
atuais
níveis de produtividade, que se equiparam aos de pa__________________________________________________
íses
como Estados Unidos, Austrália e Japão. Um exemplo
__________________________________________________
desse
cenário desfavorável foi verificado na safra
__________________________________________________
2016/2017,
quando foi alcançada a marca de 8,7 milhões
__________________________________________________
de
toneladas produzidas, inferior apenas à safra recorde de
__________________________________________________
8,9
milhões de toneladas, em 2010/2011 (Figura 1). Em am__________________________________________________
bas
as safras, o preço pago ao produtor despencou a pata__________________________________________________
mares
insustentáveis, tanto pelo excedente nacional, quanto
__________________________________________________
pelo
alto volume importado de países vizinhos do Mercosul,
__________________________________________________
como
Paraguai, Uruguai e Argentina.
__________________________________________________
A prática da monocultura do arroz constitui-se em agra__________________________________________________
vante nesse contexto, especialmente após o advento da tec__________________________________________________
nologia Clearfield®. Esta tecnologia permitiu que os arrozei__________________________________________________
ros utilizassem áreas antes consideradas condenadas ao cul__________________________________________________
tivo, pelo excesso de arroz vermelho. O mal manejo dessa
__________________________________________________
ferramenta, entretanto, gerou inúmeros casos de resistência
__________________________________________________
de arroz vermelho e capim arroz ao herbicida empregado
__________________________________________________
para o seu controle, o que tem ocasionado sistemática redu__________________________________________________
ção na produtividade de grãos pela crescente infestação e
__________________________________________________
competição com essas invasoras em extensas áreas do RS.
__________________________________________________
Os fatores elencados acima tornaram a atividade orizí__________________________________________________
cola
insustentável para uma grande parcela de produtores
__________________________________________________
de
arroz
no RS e em Santa Catarina (SC), gerando um nefasto
__________________________________________________
impacto
social sobre comunidades excessivamente depen__________________________________________________
dentes
da cadeia produtiva do arroz. Uma das alternativas
__________________________________________________
para
reversão
desse quadro é o estímulo à adoção de Siste__________________________________________________
mas
Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), comu__________________________________________________
mente
também conhecidos como integração lavoura-pecuá__________________________________________________
ria (ILP) em terras baixas, com vistas à diminuição de riscos

