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INTRODUCAo

A integra9ao lavoura pecuaria (ILP) e uma
tecnologia consolidada pelos resultados biol6gicos
e econ6micos que vem apresentando. No campo
biol6gico, as vantagens sac: melhoria da
microbiologia do solo, aumento da materia
organica, reten9ao da umidade do solo, controle de
ervas invasoras e redu9ao da aplica9ao de
ag rot6xicos.

o sistema baseia-se no cons6rcio multiplo de
culturas anuais (arroz, soja, milho, sorgo e milheto),
com diferentes especies forrageiras, em areas de
lavoura de graos ou de pastagens degradadas nas
condi90es do Cerrado.

Os dados econ6micos, a melhoria da renda pela
agrega9ao de valor e consideravel, uma vez que as
areas sac exploradas com culturas de graos e
cria9ao de gada de forma integrada na mesma
unidade de area, sendo, portanto, duas atividades
econ6micas gerando renda e aumento na oferta de
emprego.

Considerando a disponibilidade de informa90es
tecnicas e cientrficas que comprovam as vantagens
do sistema, a Embrapa instituiu um programa de
transferencia da tecnologia, intitulado "Programa
de Transferencia de Tecnologia para a
Integra~ao Lavoura-Pecuaria - PROTILP",
inicialmente na regiao dos Cerrados do Brasil
Central. No Meio-Norte brasileiro, a Embrapa Meio-
Norte e responsavel pela gera9ao e transferencia
da tecnologia, visando a sua introdu9ao no bioma
Cerrado.

CONCEITO
A integra9ao lavoura-pecuaria consiste na
diversifica9ao da produ9ao em que a agricultura e a
pecuaria passam a fazer parte de urn mesmo
sistema, visando a aumentar a eficiencia da
utiliza9ao dos recursos naturais e a preserva9ao do
ambiente, resultando no incremento da produ9ao e
da renda e estabiliza9ao do produtor.

OBJETIVOS

Os principais objetivos da integra9ao lavoura-
pecuaria sac:

• Produzir graos em quantidade equivalente ao
sistema solteiro.

• Produzir palhada de alta qualidade para 0
sistema de plantio direto.

• Viabilizar e assegurar a integra9ao lavoura-
pecuaria.

• Apoiar a almejada sustentabilidade na
agricultura, propiciando gera9ao de empregos
e preserva9ao do meio ambiente.

• Reduzir a abertura de novas areas em novas
fronteiras (desmatamento)

BENEFiclOS

Diversifica a produ~ao em areas de cerrado
Em areas de lavouras, entra pecuaria, em areas de
pastagens degradadas, entram lavouras e assim 0
produtor diversificara suas atividades produtivas na
mesma propriedade.

Reduz os custos, tanto da atividade agricola
quanto da pecuaria
Ocorre menor demanda por defensivos agricolas e
melhor aproveitamento da mao-de-obra, dentre
outros fatores, promovendo redu9ao dos custos de
produ9ao, alem de maior ganho em produtividade,
tanto das lavouras quanta das pastagens.



Produz graos, pasto e forragem conservada para
alimenta~ao animal na esta~ao seca
Alem da produyao de silagem e de graos, a ILP
possibilita que a pastagem produzida no cons6rcio
seja utilizada durante a entressafra.

Recupera ou reforma pastagens degradadas
Na area da pastagem degradada, cultivam-se graos
por um, dois ou mais anos e, depois, retorna-se ao
cultivo da pastagem, aproveitando os nutrientes
residuais das lavouras. Nesse sistema, os custos de
recuperayao ou reforma da pastagem deverao ser
cobertos, total ou em parte, com receitas da
produyao de graos. A correyao do perfil de solo
proporciona melhor desenvolvimento do sistema
radicular da forrageira que, assim, aprofunda-se no
perfil e absorve agua das maiores profundidades,
conferindo a planta maior persistencia durante a
estayao seca.

Melhora as condi~oes quimicas, fisicas e
biol6gicas do solo
A correyao da acidez do solo e a adubayao para
cultivo de lavouras recuperam a fertilidade do solo,
aumentando a oferta de nutrientes para 0 pasta e,
por conseguinte, 0 seu potencial de produyao. As
pastagens aportam quantidades apreciaveis de
palha sobre 0 solo e de raizes no perfil do solo. Isso
eleva 0 teor de materia orgfmica, que e fundamental
na melhoria da estrutura fisica do solo. Ela tambem
e fonte de carbona para 0 solo e os
microrganismos. Alem disso, a decomposiyao das
raizes cria uma rede de canaliculos importantes nas
trocas gasosas e na movimentayao descendente de
agua no solo.

Aumenta a estabilidade de renda do produtor
A diversificayao de culturas nos sistemas de rotayao
e 0 aumento de produtividade conferem maior
estabilidade de renda, pois diminuem os riscos
inerentes ao cultivo de uma (mica cultura.

Ado~ao planejada
o produtor deve estar disposto a adotar a ILP em
urn ritrno compativel com sua capacidade de
implantayao e nivel de conhecimento.

Gerenciamento e capacita~ao tecnica
A ILP deve ser adrninistrada de forma integrada, a
partir do planejamento das atividades. Alem disso, e
irnportante que haja assistencia tecnica disponivel
para a capacitayao dos produtores.

Conhecimento de mercado e das cadeias
produtivas da ILP
Estirnativa de produyao, mercados locais, regionais,
internos ou externos de graos, fibras, farelos, 6leos,
carne, leite, rayoes, subprodutos e residuos e
estrutura para beneficiamento (Usinas, Frigorificos,
Fabricas de Rayoes).

Adequa~ao quimica e fisica do solo
a sistema preconiza adequar a fertilidade da area
para a produyao agricola e a entrada das
forrageiras que melhoram a parte fisica do solo.

Adequa~ao da infra-estrutura da propriedade
Complementar 0 parque de maquinas, implementos
e equipamentos destinados a explorayao agricola
de produyao graos e as instalayoes para a
atividade pecuaria (cercas externas, cercas
eletricas internas, curral, brete, rarnpa, dep6sito
com sala anexa, balanya, tronco, bebedouros,
saleiros, cavalos para manejo do gado, etc.).


