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I 

 

RESUMO 

 

 

A introdução da atividade pecuária ao componente agrícola oferece condições de 

maior sustentabilidade edáfico, ecológico, econômico e técnico para todo o sistema. 

Pode-se formar pastagens produtivas devido ao efeito residual da adubação das culturas 

e a maior ciclagem de nutrientes lixiviados para o subsolo, graças à presença do sistema 

radicular mais profundo das forrageiras. Com a adoção do plantio direto no plantio da 

soja, as pastagens de Brachiaria ruziziensis apresenta-se como alternativa funcional 

para estabelecimento da pecuária de corte, em um sistema que no processo da rotação 

lavoura-pastagem, deixaria a pastagem em ócio. O semi-confinamento é uma tecnologia 

que permite produzir animais em regime de pastagens a baixo custo com ótimos índices 

de produção. Associado ao sistema de integração lavoura-pecuária, desenvolve 

vantagens como a melhoria do solo e diversificação e otimização da produção da 

propriedade. Avaliou-se o semi-confinamento de 144 vacas de descarte, em palhada de 

braquiária ruziziensis para cobertura de solo em área de lavoura de soja no município de 

Água Boa-MT, na Bacia Hidrográfica do Araguaia. O Bioma predominante na 

macrorregião é o cerrado, com características adequadas para o cultivo de culturas 

perenes, e a pecuária que é a principal atividade econômica da respectiva região. O 

consumo médio de ração foi de 3,1 kg/cab/dia. Após 23 dias os animais foram abatidos, 

com rendimento médio de 13,06 @, um acréscimo médio de 1,22 arrobas/cabeça. Com 

isso obteve-se um saldo positivo de cerca de R$14 mil com a atividade implantada. 

 

 

 

Palavras–chave: Brachiaria ruziziensis, Integração Lavoura-Pecuária, saldo, Plantio 

Direto, ganho em arroba. 
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ABSTRACT 

 The introduction of the cattle activity to the agriculture component offers 

conditions of higher sustainability in terms of edaphic, ecological, economic and 

technical conditions for the entire system. Productive pastages can be constituted due to 

the residual effect of the culture fertilization and the higher cycling of nutrients 

leachedin to the ground, which occur due to the presence of the deeper root system of 

forages. Considering the option of the no-tillage on soybean planting the Brachiaria 

ruziziensis becomes a functional alternative to the establishment of the beef cattle, in a 

system that in the crop-pasture rotation process, leave the pasture in idleness. The semi-

confinementis is a methodology that allows producing cattle in grass system with low 

cost and excellent production levels. The crop-livestock system develops advantages 

such as soil improvement and diversification/optimization of the property production. It 

was evaluated the semi-confinementis of 144 cullcows in straw Brachiaria ruziziensis 

for ground cover in soybean crop area in Água Boa-MT, in the Araguaia region. The 

predominant biome in the macro-region is the savannah, with characteristics suitable for 

the cultivation of perennial crops and livestock, which is the main economic activity of 

the region. The average feed intake was 3.1 kg / head / day. After 23 days the animals 

were slaughtered, with average yield of 13.06 @, which represents an average increase 

of 1.22 kilos / head. It was obtained a positive balance of approximately US $ 14,000 to 

th eactivities implemented. 

 

 

  

Keywords: Brachiaria ruziziensis, Integrating Crop-Livestock, balance, Tillage, gain at 

sign. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Cerrados ocupam mais de 200 milhões de hectares do território brasileiro e 

abrigam rico patrimônio de recursos naturais renováveis adaptados às duras condições 

climáticas, edáficas e hídricas que determinam sua própria existência. O clima 

dominante da região é tropical-quente-subúmido, caracterizado por forte estacionalidade 

das chuvas que apresentam alta regularidade estacional, com 50% da precipitação anual 

com maior concentração em três meses do ano (Marouelli, 2003). A pluviosidade média 

varia de 1000 mm a 1400 mm anual e a temperatura média é de 22 ⁰C a 27 ⁰C. 

Apesar das restrições edáficas e hídricas, o manejo de solos através de calagem, 

adubação e irrigação; a topografia favorável ao plantio; o baixo custo da terra; a 

disponibilidade de água para a irrigação; a matéria orgânica; e a estrutura física do solo 

relativamente favorável compensavam os altos investimentos em máquinas e insumos, e 

a necessidade de correção dos solos ácidos com a calagem. Além disso a proximidade 

dos centros consumidores permitiu aos Cerrados se transformarem em uma das maiores 

regiões produtoras de grãos do Brasil (Mendonça e Júnior, 2004). 

A produção no Cerrado é limitada pela seca e veranicos, pelos solos arenosos 

com baixa capacidade de retenção de água e pela restrição do desenvolvimento de raízes 

devido à toxidez de alumínio (Al
3+

) trocável e deficiência de cálcio (Ca
2+

). A maioria 

dos solos são os Latossolos, também ocorrendo Podzólicos e Areias Quartzosas, com 

textura variando de argiloso a arenoso (quanto mais argila, maior a proteção física da 

matéria orgânica) com a fração de argila formada por caulinita, gibbsita e óxidos de 

ferro, de baixa atividade química com baixa densidade de cargas dependentes de pH. 

Com boa estabilidade dos agregados, os solos são profundos e bem drenados. A 

fertilidade natural é baixa, deficiente em nutrientes essenciais, como Fósforo (P), 

Potássio (K), Cálcio (Ca), Enxofre (S), Zinco (Zn), e Cobre (Cu), sendo que os solos 

são ácidos (pH de 4,8 a 5,1) e apresentam alta toxidez por Al, alta fixação de P e nível 

mediano de matéria orgânica que é o fator mais importante ligado à capacidade de troca 

de cátions nesses solos. 

A adoção de tecnologias de construção e manutenção da fertilidade como 

calagem, adubação fosfatada, potássica e com micronutrientes, além de manejo da 

matéria orgânica elevam níveis de produtividade. 



 

 

A degradação do solo ocorre devido a deteriorações da estrutura original, 

associada a diminuições de matéria orgânica e lixiviações do solo por erosão pluvial e 

eólica. As perdas de estrutura são devido a operações de preparo convencional, que 

revolvem o solo e rompem os agregados facilitando a compactação superficial e a 

lixiviação do solo. Além disso afeta os teores de argila, com a exposição da matéria 

orgânica à ação dos microorganismos, aumentando a decomposição e promovendo 

diminuição do teor da mesma no solo. 

O plantio direto sobre a palha pode contornar a problemática acima descrita. O 

sistema de Plantio Direto resulta em maior sustentabilidade devido à redução das perdas 

da estrutura, das taxas de erosão, do escorrimento superficial da água, das taxas de 

redução do teor de matéria orgânica do solo. Tais vantagens são resultado da maior 

cobertura vegetal que reduz a erosão, gerando menor incidência de pragas e com isso 

menos manejo. 

A introdução da atividade pecuária ao componente agrícola oferece condições de 

maior sustentabilidade para todo o sistema. Essa sustentabilidade é fundamentada em 

todos os níveis (edáfico, ecológico, econômico e técnico). Pode-se formar pastagens 

produtivas devido ao efeito residual da adubação das culturas e a maior ciclagem de 

nutrientes lixiviados para o subsolo, graças à presença do sistema radicular mais 

profundo das forrageiras.  

A integração lavoura-pecuária é um manejo sustentável de produção dos solos, 

pois otimiza o uso da área através do plantio simultâneo, seqüencial ou rotacionado, 

onde se objetiva maximizar a utilização dos ciclos biológicos das plantas, animais, e 

seus respectivos resíduos, aproveitando efeitos residuais de corretivos e fertilizantes. 

Tal procedimento irá minimizar e otimizar a utilização de agroquímicos, aumentando a 

eficiência no uso de máquinas, equipamentos e mão-de-obra. Desta forma, acumula as 

interações realizadas na mesma área, entre produção de cultivos anuais e produção 

animal.  

Os métodos de conservação de solo adotados na maioria das lavouras, como 

plantio direto e cobertura de solo, além das beneficies ao solo e a próxima lavoura, 

deixam uma biomassa verde com enorme potencial para pastagem de inverno, uma vez 

que, além do solo ter recebido os tratos culturais de lavoura com adubação, trata-se de  

uma pastagem recém implantada. 

A produção de matéria seca, que se tornaria apenas palhada, aliada à escassez de 

pasto no período seco do ano, despertou o interesse para o desenvolvimento de uma 



 

 

nova estratégia de mercado, isto é, a utilização da palhada de lavoura como pasto. Essa 

estratégia vem se tronando cada vez mais comum e lucrativa.   

O mercado, cada vez mais dinâmico, introduz a necessidade de otimização de 

todos os recursos produtivos (terra, capitais financeiro e ambiental, recursos humanos e 

maquinário). Dessa forma, os agricultores e pecuaristas não poupam esforços na busca 

de maior produção em menor área e com menor impacto. No portfólio para tomada de 

decisões, várias práticas de produção são colocadas em pauta, como, por exemplo, o 

semi-confinamento de animais no período de entressafra em áreas de lavoura.  

O semi-confinamento em áreas de palhadas veio com o objetivo de agregar valor 

ao sistema, após o cultivo de uma ou duas safras no ano agrícola (soja, milho ou outra). 

Como geralmente o ciclo das culturas no Brasil são de três a quatro meses, a área pode 

ficar sem utilização durante uma parte considerável do ano. Assim, a introdução do 

componente pecuária pode ser uma estratégia interessante, sendo que, a prática de semi-

confinamento pode ser adotada ou não, em função de sua viabilidade econômica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cultivo da soja 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

a soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e 

corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. O aumento da produtividade está 

associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos produtores.  

. O cultivo de soja no Brasil se orienta por um padrão ambientalmente 

responsável, ou seja, ele é desenvolvido com o uso de práticas de agricultura 

sustentável, como o sistema integração-lavoura-pecuária e a utilização da técnica do 

plantio direto. Estas são técnicas que permitem o uso intensivo da terra com menor 

impacto ambiental. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de 

vários produtos agropecuários e lidera o ranking das vendas externas do complexo de 

soja (grão, farelo e óleo), que  é o principal gerador de divisas cambiais. 

Segundo a Conab, o Brasil produziu cerca de 85 milhões de toneladas de soja em 

27 milhões de hectares, média de três mil kg/ha (safra 2012/2013). O estado do Mato 

Grosso produziu, na última safra, mais de 26 milhões de toneladas de soja, em 8.615,70 

mil hectares, com previsão de aumento para ambos os valores em 2014 (Figura 1). Esta 

produtividade foi alcançada devido ao uso de tecnologias como o desenvolvimento de 

cultivares adaptadas e também o manejo e conservação do solo.  

Dentre as condições brasileiras responsáveis para a expansão, fixação e 

desenvolvimento da soja, destacam-se fatores como a fácil adaptação das variedades e 

das técnicas de cultivo, emprego de cultura utilizada em sucessão a outros grãos, 

possibilitando o aproveitamento da mesma área; aplicação de máquinas e mecanização 

total da cultura, abrangendo equipamentos e armazéns; condições favoráveis de 
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mercado, especialmente do externo; processamento que garante a geração de matéria-

prima para outras atividades econômicas; participação de cooperativas nos processos de 

produção e comercialização; e geração de tecnologias adaptadas às diferentes condições 

do país, possibilitando ganhos em produtividade e expansão para novas regiões.  

 

 

Figura 1 - Série Histórica de Produtividade da Soja na região Centro-Sul brasileira, 

entre as safras 1976/77 a 2014/15, em quilogramas por hectare.  

 

No Estado do Mato Grosso, o primeiro cultivo comercial de soja foi feito no ano 

agrícola de 1977/78, quando foram cultivados 5.566 hectares e obtida uma produção de 

7.269 toneladas. Essa cultura foi feita em municípios da região sudeste do Estado, como 

Rondonópolis, Alto Araguaia e Alto Garças, sendo que posteriormente foi se 

expandindo por quase todo o Cerrado (Bonato e Bonato, 1987). 

 

2.2 Sistema de Plantio Direto (SPD)  

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, os agricultores brasileiros 

majoritariamente adotavam o sistema convencional de preparo de solo - que é 

caracterizado por intenso revolvimento do solo, o que favorece a erosão. A necessidade 

de preservar o solo, de reduzir custos de produção e aumentar a produtividade das 
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culturas resultaram na implantação do Sistema Plantio Direto, que é ambientalmente 

sustentável.  

Atualmente, no Brasil, estima-se que 75% da área ocupada por lavouras anuais 

de grãos, adota a tecnologia do plantio direto, que é baseada na implantação das culturas 

sem preparo prévio do solo sobre os restos culturais da lavoura anterior. O sistema 

também prevê a cobertura permanente do solo e a diversificação de culturas. Por isso, o 

plantio direto tem proporcionado maior conservação do solo e da água, manutenção da 

biodiversidade do solo e do ambiente, aumentado a produtividade das culturas e 

facilitando os processos de semeadura e de tratos culturais (Debiasi et al., 2013). 

A densidade é usada na estimativa da estrutura do solo com relação ao potencial 

de lixiviação, produtividade e aspectos erosivos, sendo afetada por vários fatores, como 

sistema de manejo, tipo de cobertura vegetal, quantidade de resíduos à superfície e teor 

de matéria orgânica no solo. A intensidade das alterações nos atributos físicos, químicos 

e biológicos dos solos varia conforme os diferentes sistemas de manejo adotados 

(Neves et al., 2007). 

A compactação do solo sempre se constituiu em um dos principais receios dos 

produtores em relação ao sistema de plantio direto (SPD), o que durante muito tempo 

limitou a expansão do uso desta tecnologia, especialmente em áreas de textura argilosa. 

Além de aumentar a resistência do solo à penetração das raízes, o que limita a 

profundidade e o volume de solo explorado pelas mesmas em busca de água e 

nutrientes, a compactação reduz a porosidade total, macroporosidade, capacidade de 

infiltração de água, aeração e condutividade hidráulica. Essas modificações podem 

diminuir a produtividade das culturas, especialmente em anos secos ou com excesso de 

chuvas, bem como aumentar as perdas de nutrientes, as emissões de gases causadores 
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do efeito estufa e a poluição dos recursos hídricos, prejudicando, ainda, o desempenho 

das máquinas agrícolas (Debiasi et al., 2013). 

O plantio direto resulta em maiores teores de nutrientes e de carbono orgânico 

do solo. Os atributos químicos do solo foram intensificados, mesmo com a aplicação 

superficial de calcário, os teores de Ca e Mg e a saturação por bases em camadas mais 

profundas se mantem semelhantes aos demais sistemas, adequados ao cultivo das 

plantas de soja e trigo.  

A resistência mecânica do solo à penetração é maior, e a macroporosidade é 

menor nas camadas superficiais, porém o aumento da compactação do solo não reduz a 

produtividade das culturas, e sim pode haver incrementos na produtividade, inclusive 

em situações de restrição hídrica. A produtividade em plantio sob sucessão, pode ser 

melhorada com o uso de sistemas de culturas mais diversificados, adequando a estrutura 

do crescimento das raízes (Debiasi et al., 2013). 

A média de adições anuais de C e N pelos sistemas de cultura variou de 2.780 a 

4.700 kg/ha de C e de 71 a 217 kg/ha de N, sendo que as maiores adições ocorreram nos 

sistemas com culturas de cobertura, o que evidencia o seu potencial em aumentar as 

adições de C ao solo. Análise temporal dos estoques de C no solocoberto com campo 

natural apresenta média 12,28 Mg/ha, na camada de 0-10 cm,  que permanece estável, 

em solo sob vegetação perene, sem pastoreio por animais, onde as taxas de adição e de 

perda de C o são constantes e iguais.  

O revolvimento do solo reduz o estoque de carbono, resultante da diminuição ou 

eliminação de fatores que determinaram a estabilidade física da matéria orgânica, 

principalmente a ruptura de agregados que desestabilizariam a matéria orgânica 

tornando-a suscetível à decomposição microbiana e o incremento da oxigenação do 
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solo.  A longo prazo, ocorre recuperação dos estoques de carbono orgânico do solo em 

todos os sistemas de cultura (Amado et al., 2001). 

Os sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP) oferecem melhores condições 

para a sustentabilidade da qualidade do solo, influenciando estoques de carbono e de 

nitrogênio, sobretudo no sistema de plantio direto (SPD). A macrofauna apresenta-se 

com maior densidade e biodiversidade de espécies, como minhocas, besouros 

coprófagos, que têm papel chave na estruturação do solo. As gramíneas tropicais, 

principalmente as braquiárias, desempenham eficiente papel na cobertura do solo, na 

produção de palha, na estruturação do solo e no aumento do carbono contribuindo com 

as propriedades físicas do solo. O sistema torna-se vantajoso, deforma direta, a partir 

das produções animais adicionadas à venda de grãos das lavouras e indiretamente com a 

melhoria das propriedades do solo (Macedo, 2009).  

 

2.3 Utilização da palhada na lavoura 

A expansão das áreas de lavouras produtoras de grãos sobre regiões 

anteriormente ocupadas com a pecuária de corte extensiva e o concomitante 

crescimento do rebanho bovino, ocorridos nos últimos anos, reiteram a importância da 

integração lavoura e pecuária como atividade econômica e objeto de pesquisa. A ILP 

caracteriza-se basicamente pela utilização de pastagens anuais de inverno para pastoreio 

bovino e a ocupação destas mesmas áreas com as culturas da soja e do milho durante o 

verão. Sendo assim, o correto manejo das pastagens de inverno é decisivo não somente 

para a obtenção de bons rendimentos zootécnicos, mas também para definir o potencial 

produtivo das culturas de verão, especialmente no SPD, que exige, para o seu sucesso, 

que o solo se mantenha coberto durante todo o ano e, para tanto, um aporte abundante e 

constante de resíduos vegetais. A utilização das pastagens de inverno para pastoreio 
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bovino pode limitar consideravelmente a quantidade de palha destinada à cobertura de 

solo, comprometendo, então, a sustentabilidade da atividade agropecuária 

(Nicoloso et al., 2006). 

O aumento da freqüência de pastoreio sobre as pastagens de inverno provoca o 

aumento da densidade do solo na camada 0 – 0,05m, aumento da resistência do solo à 

penetração e diminuição da taxa de infiltração de água no solo, afetando negativamente 

o rendimento de grãos da soja ou do milho subseqüentes. No entanto este é um processo 

é reversível, sendo que durante o ciclo de crescimento das culturas de verão, o solo 

retorna a sua condição anterior (Lanzanova et al., 2007). 

Uma alta taxa de lotação animal em curto período de tempo causa intenso 

pisoteio bovino, podendo gerar problemas de compactação do solo, tais como aumento 

da resistência do solo à penetração, diminuição da macroporosidade e redução 

significativa da infiltração de água no solo na camada superficial, o qual é cultivado 

com pastagens de inverno. Com a adoção do pastoreio rotativo em palhada de lavoura 

de milho, as propriedades físicas do solo e subsequente produtividade de grãos de soja, 

em sistema plantio direto não afetam a população de plantas de soja e o rendimento de 

grãos (Nicoloso et al., 2006). 

 

2.4 Utilização da Brachiaria ruziziensis  

O sistema de plantio direto mostra-se mais que um método de conservação do 

solo, contribui de forma significativa para a sustentabilidade da agricultura, mantendo 

altas produções. Sob um prisma apenas agrícola, a espécie forrageira é manejada como 

planta anual, sendo utilizada para a formação de palha, o que confere proteção ao solo 

durante o período de descanso (entressafra), e oferece boas condições para a semeadura 

da próxima safra, no verão seguinte no sistema plantio direto. 
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Sob essa ótica, a Brachiaria ruziziensis vem sendo muito utilizada nesse sistema 

(Costa et al., 2013), pois, a dessecação pode ser realizada com uma menor dosagem de 

herbicida. Entretanto, é uma espécie que tem menor tolerância ao pisoteio que outras do 

mesmo gênero. Todavia em sistemas de sucessão, ou seja, em sistemas onde é tratada 

como cultura anual, isso não é um problema. 

A Brachiaria ruziziensis apresenta em média 230 sementes por grama, logo 

sugere-se uma taxa de semeadura de 2 kg/ha de sementes puras viáveis, em solo 

preparado adequadamente, para uma disposição de 15 a 20 plântulas/m
2
 e consequente 

formação de pastagem homogênea. A B. ruziziensis é considerada uma planta 

susceptível a cigarrinha das pastagens assim como a Brachiaria decumbens. A produção 

de massa seca de B. ruziziensis sem adubação superior a 6 t ha
/
ano e quando foi adubada 

com 75 e 150 kg/ha de nitrogênio, a gramínea obteve produções de massa seca 

próximas de 8,5 e 11t/ha
/
ano, respectivamente. (Kichel et al., 1999 e Costa et al., 2013).   

O manejo eficiente das plantas utilizadas como cobertura permite que a cultura 

se desenvolva sem interferências. Para obter sucesso no processo, não podem haver 

falhas na dessecação, pois acarretará em menor eficiência e rendimento da semeadora. 

O consórcio de milho safrinha com B. ruziziensis representa uma importante 

alternativa tanto para formação de pastagem quanto para produção de palha para 

cobertura de solo. A B. ruziziensis apresenta maior tolerância ao atrazine e ao 

mesotrione, constituindo alternativas para utilização no cultivo consorciado, tendo em 

vista a produção de grãos e palha em plantio direto. Segundo pesquisa, o índice de 

colmos velhos não foi alterado pelo herbicida atrazine ou mesotrione, demonstrando 

que, quanto mais tarde for realizada a aplicação dos herbicidas, menor será o efeito 

sobre a braquiária. Além dos valores de massa seca da braquiária (3.040 kg/ha) 
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cobrirem o solo satisfatoriamente, contribuindo com o manejo de plantas daninhas na 

cultura em sucessão (Ceccon et al., 2010). 

 

2.5 Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP)  

A implantação de lavouras em áreas dos chamados “campos nativos” já é 

realidade, com uso do plantio direto para cultivo de soja ou milho no sul do Brasil. De 

fato, essa é uma prática adotada em pastagens de capim-braquiária nas áreas agrícolas 

de todo país. O plantio direto de soja sobre pastagens de capim-braquiária apresenta-se 

como alternativa funcional para simplificar e viabilizar a rotação lavoura-pastagem, 

permitindo a substituição da pastagem pela lavoura em curto espaço de tempo e com 

custos aceitáveis (Salton et al., 2002 e Debiasi et al., 2013).  

 Algumas formas de integração são: a agricultura destinada à 

suplementação e ao confinamento; a rotação culturas anuais/pastagens perenes; a 

sucessão de culturas graníferas com forrageiras anuais (aveia, sorgo ou milheto); 

reforma de pastagem com culturas anuais (soja, milho, arroz), cuja exploração principal 

é a pecuária.  

Nas áreas onde se utiliza a rotação lavoura/pecuária é recomendável animais 

com potencial genético, pois as pastagens estabelecidas em sucessão a lavouras 

apresentam maior potencial de produção e alta qualidade nutricional. Nas áreas com a 

fertilidade do solo comprometida, faz-se necessária a correção pelo método 

convencional de preparo de solo (Salton et al., 2002). 

São muitas as vantagens da integração lavoura e pastagem: melhoria das 

condições biológicas do solo; redução da incidência de pragas; redução de doenças e de 

plantas invasoras; aumento da reciclagem de nutrientes no solo, da eficiência de uso e 

de extração pelas plantas; aumento da estabilidade dos agregados; diminuição da 
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densidade e a compactação do solo; aumento da taxa de infiltração das águas das 

chuvas; facilitação dos processos de conservação do solo devido à disponibilidade de 

máquinas; facilitação da troca da espécie forrageira devido ao uso intensivo de 

máquinas e herbicidas seletivos na agricultura; diversificação da produção da 

propriedade; otimização de máquinas e implementos ao longo do ano e redução dos 

custos para renovação ou recuperação da pastagem (Kichel et al., 1977). 

Na utilização do sistema solo/planta/animal alguns benefícios devem ser 

destacados, como o sequestro de carbono e a recuperação da qualidade e da capacidade 

reprodutiva do solo. A presença de palhada proporciona retenção da umidade e o 

aumento da fertilidade do solo pela presença de microorganismos, os quais estão 

presentes em maior quantidade devido à presença de serapilheira (Paciullo et al., 2009). 

A pastagem é um sistema aberto onde ocorre movimento de matéria e de 

energia. Os nutrientes retornam para pastagem por meio da ciclagem da matéria 

orgânica, auxiliada pelos microrganismos e também pelas fezes e urinas deixadas pelos 

animais na pastagem. Estes são efeitos de médio e longo prazo na fertilidade do solo 

(Ferreira, 2010). 

A integração lavoura-pecuária permite a intensificação e o aumento da eficiência 

do uso da terra, com maiores produções, em menos tempo e em menor área, diminuindo 

as taxas de emissão de gases do efeito estufa por unidade de alimento produzido. A 

lavoura na produção de grãos, interagindo com a produção animal, se completam em 

diversos aspectos, tais como manejo, fertilidade, física e a biologia do solo, aumentado 

a renda dos produtores. Esse sistema permite uso mais racional de insumos, máquinas e 

mão-de-obra na propriedade agrícola, diversificando a produção e o fluxo de caixa 

(Macedo, 2009). 
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2.6 Sistema de descarte na bovinocultura de corte 

A exploração comercial de animais de cria, envolve a criação e o manejo de 

matrizes, bezerros, novilhas de reposição e touros, tendo como maior fonte de receita a 

percentagem e peso a desmama dos bezerros desmamados, calculados em relação ao 

número de fêmeas. Um modelo esquemático desse sistema pode ser obervado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo estrutural do sistema de produção de bovinos de corte 

(Adaptado de Filho, 2000). 

 

Como alternativas de manejo para otimização do desempenho reprodutivo e 

produtivo do rebanho de cria destacam-se a prevenção de doenças, o atendimento das 

exigências nutricionais, a exploração do potencial genético, a desmama antecipada, a 

suplementação estratégica dos bezerros ou vacas.  

A estação de monta é um dos principais manejos reprodutivos. O 

estabelecimento de um período de monta auxilia a eficiência do sistema de cria, pois 

concentra o período de nascimentos facilitando identificar vacas mais prolíficas e 

controles zootécnicos em geral, tornando o sistema mais produtivo (Abreu et al., 2003 e 

Valle et al., 2000).  

Para elevar o desempenho do rebanho e consequentemente o retorno econômico, 

critérios de seleção objetivam o melhoramento animal que acarreta em melhoras no 



19 

 

sistema produtivo da pecuária de corte. A reprodução de bovinos tem como finalidade a 

produção de bezerros e bezerras utilizando matrizes, a partir da maturidade sexual até o 

momento de descarte e conseqüente substituição por novilhas (reposição), sendo que o 

ciclo se repete de geração em geração. Para um bom resultado econômico, deve-se 

aplicar técnicas pecuárias que intensifiquem as parições de forma que cada vaca em 

idade reprodutiva produza um bezerro por ano. 

Dentre as características observadas na seleção podem ser citadas facilidade de 

parto, fertilidade, peso a desmama, habilidade de permanência, desempenho 

reprodutivo, habilidade materna, precocidade de novilhas, escore de condição corporal e 

doenças reprodutivas. Porém, as características mais relevantes em grandes rebanhos, 

com intensa atividade de cria, são a avaliação da eficiência reprodutiva, que é calculada 

pela razão de vacas gestantes ao final da estação de monta e o número total de vacas que 

entraram no grupo de reprodução nessa estação e monta. 

A seleção de fêmeas provem da necessidade de reposição e descarte de matrizes, 

até que se estabilize o rebanho com o número máximo de bezerros produzidos por ano. 

Mesmo após a estabilização do rebanho, em condições normais, preconiza-se o descarte 

de todas as fêmeas vazias ao final do período de monta e/ou a substituição de cerca de 

20% do total de matrizes pluríparas por novilhas, podendo ser escolhidas para descarte 

aquelas que emprenharam próximo ao final da estação de monta, isso nos casos em que 

a taxa de prenhez final ultrapasse os 80% (Torres-Júnior, et al., 2009). 

 Para a otimizar a produtividade, os índices de concepção devem estar 

acima de 70% nos primeiros 21 dias da estação de monta e índices superiores a 90%, 

durante os dois primeiros meses, dependentes da época de nascimento, duração da 

estação de monta, fertilidade, escore corporal das vacas (Valle et al., 2000).  
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A implantação do período ou estação de monta na produção de bovinos de corte, 

na fase de cria, resulta em efeitos como a redução da taxa de mortalidade de bezerros, 

redução na relação touro:vaca, aumento da taxa de natalidade das vacas e redução na 

mão-de-obra permanente da propriedade. Como consequência, tem-se o aumento 

percentual do valor presente líquido anual, a partir da receita líquida, e da margem bruta 

anual de toda atividade, proporcionando melhoria substancial na operacionalidade no 

mínimo custo possível e na eficiência total do sistema, sendo o aumento da taxa de 

natalidade o efeito de maior impacto positivo na atividade (Abreu et al., 2003).  

Para repor as vacas descartadas, costuma-se reter as novilhas do próprio 

rebanho, as quais são selecionadas e manejadas para atingir a maturidade sexual mais 

cedo e apresentar concepção e parições regulares. Assim, é necessário oferecer 

adequada nutrição e sanidade, colocando em monta cerca de 25% a mais de novilhas 

necessárias para repor as vacas descartadas iniciando a estação de monta das novilhas 

com um mês de antecedência. Subsequentemente faz-se necessário selecionar as que 

concebem ao início do período de monta, diagnosticar a gestação e descartar as vazias 

(Valle et al., 2000). 

A venda de vacas descartadas e outros animais contribuem para o resultado final, 

constituindo uma fonte de receita para o criador, a qual é dependente da eficiência do 

sistema. Para esse manejo reprodutivo, são necessários controles zootécnicos como 

marcação individual dos animais; registros de peso ao nascimento e desmama; mortes; 

abortos; diagnósticos de gestação; suplementação; vacinação; dentre outros 

(Valle et al., 2000). 

 



21 

 

2.7 Opção entre o confinamento e o semi-confinamento 

Os animais destinados ao descarte podem se adequar a diferentes manejos, antes 

de serem comercializados. Uma opção é permanecer no pasto até essa comercialização, 

tendo como entrave o “efeito sanfona” e, consequentemente, menor ganho de peso. 

Como alternativas a essa opção têm-se os manejos em confinamento e em semi-

confinamento.  

Na terminação, boa parte do aumento do peso corporal deve-se à deposição de 

tecido adiposo, sendo que nesse processo de ganho de gordura a eficiência de conversão 

alimentar é menor. Assim, é necessário dietas de maior valor energético, já que o animal 

tende a diminuir o consumo em porcentagem do peso corporal. Logo, o confinamento 

permite formulações de dietas com maiores teores de energia, já que as pastagens 

apresentam baixa disponibilidade de forragem, com baixo valor nutritivo, com níveis de 

proteína bruta abaixo dos 5% da matéria seca, além de níveis de FDN acima de 70%, o 

que limita a atividade dos microorganismos ruminais, além do alto consumo de fibra 

diminuir a ingestão.  

 Uma das vantagens da produção bovina no Brasil é o baixo custo na produção 

de forragens tropicais o que favorece essa produção em sistemas a pasto, colocando a 

pecuária nacional e o mercado da carne em destaque. Entretanto, o sistema de produção 

em pastagem, dado aos baixos desempenhos dos animais e pouca energia ingerida, 

principalmente na fase de terminação dos animais, faz com que a idade média de abate 

seja elevada e as carcaças produzidas classificadas com acabamento ausente ou escasso, 

o que não atende às exigências da indústria frigorífica.  

Objetivando aumentar a eficiência e a produtividade da bovinocultura de corte 

brasileira o confinamento, o semi-confinamento e a suplementação no período seco têm 
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contribuindo para redução do ciclo de produção, para obtenção de carcaças com melhor 

acabamento e ainda fazendo uso mais sustentável da terra e dos recursos naturais.  

O confinamento é uma alternativa que permite desocupação de áreas de 

pastagens, formando lotes homogêneos, substituindo animais de reposição com baixa 

exigência para produção, ajustando as exigências energéticas e possibilitando depositar 

acabamento nas carcaças dos animais na fase de terminação. No entanto, há pontos 

negativos como o alto investimento em infraestrutura e o maior custo operacional.  

No sistema de semi-confinamento pode-se produzir animais em regime de 

pastagens com menor investimento em infraestrutura e obter bons índices de produção, 

além de não necessitar de uma produção de volumoso suplementar. Além disso, a 

logística operacional é mais simples. Porém, a baixa produção e a sazonalidade da 

produção forrageira com variações quantitativas e qualitativas na oferta fazem com que 

os animais ganhem peso durante o período de maior oferta de forragem de qualidade e 

percam peso durante o período de seca. Logo, a terminação a pasto com acabamento 

adequado é difícil, e, em período de seca, requer elevado nível de suplementação 

(Resende et al., 2014).  

Associando a necessidade de descarte ao manejo de semi-confinamneto, é 

possível liberar áreas para as demais categorias, agregar valor ao animal na entressafra, 

utilizar a forragem excedente após o cultivo da cultura agrícola (soja, milho, sorgo, 

dentre outras), aproveitar os resíduos do plantio, fornecer adubo orgânico a lavoura, 

além de se produzir carne, ou seja, agregar valor aos animais que serão descartados. 

As técnicas de suplementação são ferramentas que aumentam a capacidade de 

suporte da propriedade, aumentam a produtividade e lucratividade por unidade de área, 

além de reduzir a idade de abate dos animais e melhora a qualidade de carne. Esta pode 
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ser empregada como negócio ou como estratégia da propriedade para aumentar a 

produtividade (arroba/hectare/ano).  

 

2.8 Engorda como “cultura de entressafra” 

A maioria do rebanho bovino de corte é abatida na época das águas, onde, em 

condições de pastagem com ou sem suplementação estratégica, os animais alcançam ganhos 

de peso que normalmente não são observados durante a seca. Segundo dados do Anualpec, 

(2010), somente 15% dos animais de corte são abatidos na entressafra (época da seca). 

Contudo, com uso de algum tipo de tecnologia - confinamento, semi-confinamento, 

pastagens de inverno ou suplementação alimentar, esse cenário poderia ser modificado. 

No Brasil Central Pecuário, a produção de forragem é dividida em período das 

águas e período da seca. Durante as águas, verifica-se alta produção de forragem, sendo 

que para gramíneas do gênero Brachiaria, o acúmulo de matéria seca (MS) neste 

período pode variar de 77 a 90% da produção anual. Na época da seca, ocorre drástica 

redução de qualidade e produtividade de MS das forragens tropicais, ocasionando baixo 

desempenho animal. Isso ocorre devido ao estágio avançado de maturação das 

forrageiras, que se apresentam com baixa disponibilidade de matéria seca total e com 

limitada produção de matéria seca verde. A suplementação para bovinos a pasto surge, 

nesse contexto, como alternativa de correção de deficiências nutricionais e de aumento da 

eficiência na utilização de forrageiras, dos ganhos adicionais de peso, de redução na idade 

do abate, do aumento na taxa de desfrute e do giro de capital. 

A inclusão do boi gordo na entressafra, em sistema de semi-confinamento, 

implica em aumentos na renda líquida, no lucro operacional, no resíduo para remunerar 

a capacidade administrativa e na taxa de retorno do capital total. As combinações de 

alternativas tecnológicas para aumentar a eficiência da produção de carne são 

numerosas, mas sempre fundamentadas na intensificação dos sistemas de produção, o 
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qual é sensível ao preço da arroba de carne, ao preço dos insumos, aos efeitos das 

interações entre genótipo e ambiente e ao mercado (Corrêa, et al., 2000).  

Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar o sistema de semi-confinamento 

de vacas de descarte em palhada de capim- braquiária (Brachiaria Ruziziensis), 

estabelecida para cobertura de solo em área de lavoura de soja. 
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3. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no município de Água Boa-MT (localização 

ilustrada na Figura 3). A propriedade possui as seguintes coordenadas geográficas S: 

14° 04` 15,12” e W: 52° 09` 14,05”,  e pertence à Bacia Hidrográfica do Araguaia, 

sendo um dos pólos econômicos do estado (IMEA). 

O Bioma predominante na macrorregião é o cerrado, com características 

adequadas para o cultivo de culturas perenes, sendo que a pecuária é a principal 

atividade econômica da respectiva região. 

 

 

Figura 3 – Estado de Mato Grosso, com destaque para o município de Água Boa. 

 

Na região, o período de chuvas ocorre de setembro a março, sendo que os 

maiores índices pluviométricos concentram-se nos meses de novembro a fevereiro, 

quando, também se registram as mais altas temperaturas. No inverno, diminuem o 

índice pluviométrico e a temperatura. O clima é classificado como tropical-quente-

subúmido. O solo predominante no município é o Latossolo Vermelho Amarelo entre 

20 e 40 % de argila. Também são encontrados Lateríta Hidromórfica, Solos 

Concrecionários, Latossolo Vermelho Escuro, Areia Quartzosa e presença de Argissolos 

Vermelho-Amarelos. Caracteriza-se por apresentar gradiente textural, com nítida 
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separação entre horizontes quanto à cor, estrutura e textura. Variam de profundos a 

pouco profundos, moderadamente a bem drenados, com predomínio de textura média na 

superfície, e argilosa, em subsuperfície, com presença ou não de cascalhos. Apresentam 

porosidade total de baixa a média e densidade aparente com valores compreendidos 

entre 1,32 g e 1,63 g/cm
3
. 

A diversidade de características que interferem no uso agrícola e os variados 

relevos não permitem generalizar a classe, suas qualidades e limitações ao uso agrícola. 

De uma maneira geral, quando localizados em áreas de relevo plano e suavemente 

ondulado, os solos podem ser usados para diversas culturas, desde que sejam feitas 

correções da acidez e adubação. 

Para a formação da pastagem, utilizou-se a palhada do primeiro plantio de soja. 

A área útil foi formada após a colheita da safra 2013/2014, cujos resíduos do plantio 

serviram de adubação de cobertura para a formação da pastagem de Brachiaria 

ruziziensis. A densidade de semeadura na área foi de 10 quilogramas de semente por 

hectare.  

Destaca-se a presença da Brachiaria ruziziensis como cultura para cobertura do 

solo e formação de palhada para futuro plantio direto da soja. Logo, para otimizar o uso 

das áreas destinadas à agricultura, foi utilizado o semi-confinamento como manejo de 

entressafra na propriedade. 

O sistema de produção integra as atividades de cria, recria e engorda. O rebanho 

do semi-confinamento era constituído de lotes homogêneos no padrão racial, escore de 

condição corporal, grau de sangue, sendo que todos saíram da estação de monta com 

prenhes negativa. Uma característica típica dos lotes (vacada nelore) de descarte é a 

presença de animais de diferentes idades. 
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O critério de descarte era a confirmação da prenhes ou não. As vacas que não 

emprenhavam até o final da estação de monta por diversos motivos, como o baixo 

escore de condição corporal, diagnóstico de doenças reprodutivas e, principalmente, 

baixa fertilidade, eram descartadas do lote de cria. Esse critério de seleção é utilizado na 

propriedade com o objetivo de melhorar as taxas de fertilidade do rebanho. 

A fração concentrada da dieta balanceada para o semi-confinamento, foi 

oferecida inicialmente na quantidade de 2,5 kg por vaca dia, e aumentou-se 

gradativamente esse oferecimento até alcançar um consumo de 5 kg por vaca dia. A 

ração concentrada pode ser observada na Tabela 2.  

 

Tabela 1 – Formulação da ração do semi-confinamento de vacas nelores de descarte, em 

Água Boa-MT, durante o mês de agosto de 2014 

Ingredientes % na dieta R$/kg 

Milho moído 80 0,27 

Farelo de soja 15 1,03 

Uréia 1 1,27 

Núcleo Proteinado* 4 2,05 

* Núcleo proteinado:, NC Proteinado
®
. 

 

O manejo do oferecimento da ração concentrada seguiu-se de acordo com o 

resultado da leitura de cocho, que foi realizada diariamente. O período de análise do 

semi-confinamento teve duração de 23 dias, compreendidos entre 05 a 27 de agosto de 

2014. 

O estudo se deu com 144 vacas de descarte com peso médio de entrada de 

370  kg. Os animais entraram no pasto após 100 dias do plantio do capim-braquiária, 

numa área de 82,5 hectares. 
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Para avaliar o consumo, é utilizado realizar a leitura de cocho pela manhã. Os 

escores de leitura de cocho variam de 0 a 4, as notas zero traduzem Cocho vazio – 

“lambido”; nota um uma camada fina espalhada no fundo do cocho; nota dois refere-se 

a 20 a 25% do trato remanescente; nota três representa mais de 50% do trato 

disponibilizado no dia anterior e nota 4 é a leitura dada quando o trato fornecido 

praticamente não foi consumido.   

O acabamento de gordura dos animais recebe escores que variam de 1 a 5. 

Nota 1 - Ausente ou 0mm, 2 - Escassa de 1 a 2mm, 3 - Mediana - de 3 a 6mm, 

4 - Uniforme - de 7 a 10mm e escore 5 - Excessiva - acima de 10mm de gordura. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O consumo médio de ração concentrada foi 3,1±1,6 kg/cab/dia, totalizando 

10267.2 quilogramas durante o período em estudo. Na Figura 4, contém uma ilustração 

desse consumo durante o período.   

 

 

Figura 4 - Ilustração de consumo da ração concentrada no semi-confinamento na 

Fazenda Campo Alegre-MT, entre os dias 05 e 26 de agosto de 2014. 

 

Nos dias em que o consumo foi zero ocorreram problemas de mão-de-obra, 

situação que vem se tornando comum no cenário agropecuário. 

A leitura de cocho foi realizada diariamente, conforme padrão de escores de 

0 a 4. Era realizada por volta das oito horas da manhã, em todos os 23 dias do semi-

confinamento. As notas foram zero, traduzindo total consumo da ração ofertada e 

consequente aumento de fornecimento. Porém, os ajustes de consumo ocorriam 

conforme disponibilidade do tratador devido a dificuldades operacionais e de manejo de 

trato, que tinham início por volta das nove horas da manhã.  

A ração concentrada foi elaborada com um custo final de R$ 0,53/kg, o que 

resultou num custo médio diário de R$ 1,60 ± R$ 0,80 por vaca.  
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Após os 23 dias de semi-confinamento, as 144 vacas foram encaminhadas para o 

abate, em frigorífico localizado em Barra do Garça-MT. Os animais abatidos 

apresentaram média de 13,06 @ (195,8 kg) (Tabela 2), sendo estas, 40 novilhas e 104 

vacas (Tabela 3).  

 

Tabela 2 – Pesos corporais médios da vacas no início do semi-confinamento e ao abate 

  

Peso no incido do semi-

confinamento Peso ao abate 

kg 370,00 407,98 

@ 12,33 13,60 

 

Tabela 3 – Resumo do Romaneio de abate das vacas de descarte após semi-

confinamento na Fazenda Campo Alegre, Mato Grosso 

Resumo do Romaneio de Abate 

 
Faixa Qtde Peso 

Média 

Kg 

Média 

arroba 

VACAS 
De 180 Kg Acima 104 21.345,10 205,241 13,68 @ 

Total Produto 104 21.345,10 205,241 13,68 @ 

NOVILHAS 

De 150 kg a 164,99 

kg 
8 1.278,70 159,838 10,66 @ 

De 165 kg Acima 32 5.575,80 174,244 11,62 @ 

Total Produto 40 6.854,50 171,363 11,42 @ 

 
Total Abatido 144 28.199,60 195,831 13,06 @ 

 

Entre as vacas abatidas aproximadamente 76% apresentaram escore 2 de 

gordura, equivalente a medida entre 1 e 2 mm, as vacas rastreadas, 2,88% apresentaram 

escore 3, faixa de gordura mediana. Que varia entre 3 e 6 mm e cerca de 22% de vacas e 

novilhas apresentaram escore 1, ou  0 mm de gordura na carcaça (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Resumo dos teores de gordura das vacas semi-confinadas na Fazenda Campo 

Alegre, Mato Grosso 

Resumo Gordura  

  Faixa Qtde Peso Média Kg Média arroba 

VACA 1 - Ausente - 0mm 22 4.481,30 203,695 13,58 @ 

2 - Escassa - de 1 a 2mm 79 16.234,60 205,501 13,70 @ 

3 - Mediana - de 3 a 

6mm 

3 629,2 209,733 13,98 @ 

Total Produto 104 21.345,10 205,241 13,68 @ 

NOVILHA 1 - Ausente - 0mm 9 1.512,60 168,067 11,20 @ 

2 - Escassa - de 1 a 2mm 31 5.341,90 172,319 11,49 @ 

Total Produto 40 6.854,50 171,363 11,42 @ 

  Total Abatido 144 28.199,60 195,831 13,06 @ 

 

Em função dos resultados de ganho de peso dos animais no período efetuou-se 

um fluxo de caixa, com objetivo de avaliar economicamente essa estratégia. Esse fluxo 

de caixa encontra-se detalhado na tabela 6, abaixo: 

 

Nota:  

a) O custo operacional da mão-de-obra utilizada durante o período de semi-

confinamento não foi computado, em função dessa ter sido proveniente funcionários 

com registro trabalhista para suprir a demanda de safra, ou seja, funcionários em ócio 

no período avaliado. 

b)  Ressalta-se que a análise apenas do fluxo de caixa não considera a variante de 

agregação de valor ao produto, ou seja, vacas de descarte com média de 11,84 @ não 

possuem as condições de carcaça para o abate comercial. Assim, o valor praticado para 

essa categoria animal é abaixo da cotação de animais com terminação adequada, o que 

foi proporcionado pelo semi-confinamento. 
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Tabela 5 – Fluxo de caixa do semi-confinamento  

Itens de controle Quantidade Unidade 

Número de animais 144 vacas 

Período 23 dias 

Consumo individual 3,1 kg/dia 

Consumo do lote 10267,2 kg/23dias 

Custo da ração concentrada
1
 0,53 R$/kg 

Custo da ração concentrada durante o PA
2
 5441,61 R$/23 dias 

Peso corporal de entrada no semi-confinamento 370 kg 

Estimativa de peso de carcaça inicial 11,84 @ 

Peso corporal de saída do semi-confinamento 407,98 kg 

Peso de carcaça após abate 13,06 @ 

Ganho de peso corporal 37,98 kg 

Ganho de peso de carcaça 1,22 @ 

Rendimento de Carcaça 48 % 

Custo de alimentação/vaca 37,78 23 dias 

Valor arroba
3
 112 R$/@ 

Receita por vaca no semi-confinamento 136,64 R$ 

Balanço/animal (Receita-Despesa) 98,85 R$ 

Custo de alimentação do lote 5441,61 R$ 

Receita do lote no semi-confinamento 19676,16 R$ 

Balanço financeiro do lote (Receita-Despesa) 14234,54 R$ 

1
valores monetários de acordo com o realizado, ou seja, preço efetivo de compra no 

mercado de Água Boa; 
2
PA = período de avaliação; 

3
Preço praticado na cidade de  

Barra do Garças no momento do abate. 

 

O resultado obtido na safrinha com implantação do semi-confinamento agrega 

valor aos animais de descarte da fazenda, com acréscimo médio de 1,22 arrobas/cabeça 

com rendimento de carcaça de 48%. Com isso, obteve-se um saldo de cerca de R$14 

mil com a atividade implantada.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O semi-confinamento em palhada de lavoura de soja, na Fazenda Campo Alegre 

no estado do Mato Grosso, além dos benefícios para a conservação do solo, resultou 

aumento na lucratividade por área. Assim, tal estratégia mostrou-se como um sistema 

que agrega valor aos animais de descarte, por meio do uso de áreas ociosas destinadas à 

agricultura. 

  



34 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abreu, U.G.P; Cezar, I.M.; Torres, R.A. Análise Bioeconômica da Introdução de 

Período de Monta em Sistemas de Produção de Rebanhos de Cria na Região do Brasil 

Central. Revista Brasileira de Zootecnia, 2003. v. 32, n.5, 1198-1206 p. 

 

Aguiar, A.D.P.A. Volumosos para bovinos de corte: opções, avanços tecnológicos e 

viabilidade econômica. Anais SIMCORTE. Viçosa, 2010. Disponível em: 

<www.simcorte.com/index/Palestras/q_simcorte/simcorte8.PDF> 

Acesso em 21/10/2014.  

 

Amado, T.J.C.; Bayer, C.; Eltz, F.L.F.; Brum, A.C.R. Potencial de culturas de cobertura 

em acumular carbono e nitrogênio no solo no plantio direto e a melhoria da qualidade 

ambiental. Revista Brasileira Cência do Solo, 2001.  v. 25, 189-197 p. 

 

Bonato, E.R. e Bonato, A.L.V. A soja no Brasil: história e estatística. Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Londrina, 1987. 61 p. 

 

Ceccon, G.; Matoso, A.O.; Neto, A.L.N. e PALOMBO, L. Uso de herbicidas no 

consórcio de milho safrinha com Brachiaria ruziziensis. Planta Daninha, Viçosa-MG, 

2010. v. 28, n. 2, 359-364 p. 

 

CONAB. Séries históricas – Soja. Disponível em: < http://www.conab.gov.br/ 

conteudos.php?a=1252&t=2&Pagina_objcmsconteudos=3#A_objcmsconteudos>. 

Acesso em: 20/10/2014. 

 

Corrêa, E.S., Vieira, A., Costa, F.P., Cezar, I.M. Sistema semi-intensivo de produção de 

carne de bovinos nelores no Centro-Oeste do Brasil. Embrapa Gado de Corte. 

Documentos, 95, Campo Grande, 2000. 49 p. 

 

Costa, N.V.; Peres, E.J.L.; Ritter, L.; Silva, P.V.; Fey, E. Avaliação do glyphosate e 

paraquat no manejo da Brachiaria ruziziensis. Revista Brasileira de Herbicidas, 2013. 

v.12, n.1, 31-38 p. 



35 

 

 

Debiasi, H.; Franchini, J.C.; Conte, O.; Balbinot Junior, A.A.; Torres, E.; Saraiva, O.F.; 

e Oliveira, M.C.N. Sistemas de preparo do solo: trinta anos de pesquisas na Embrapa 

Soja / Documento n. 342. Embrapa Soja. Londrina, 2013. 72 p. 

 

Ferreira, L.C.B. Respostas fisiológicas e comportamentais de bovinos submetidos a 

diferentes ofertas de sombra. [dissertação]. Florianópolis, 2010. 89 p. 

 

Kichel, A.N.; Miranda, C.H.B.; Zimmer, A.H. Fatores de degradação de pastagem sob 

pastejo rotacionado com ênfase na fase de implantação. In: Simpósio sobre o manejo da 

pastagem, 14., 1977, Piracicaba, Anais... Piracicaba, 1977. 193-211 p. 

 

Kichel, A.N.; Miranda, C.H.B.; Zimmer, A.H. Degradação de pastagens e produção de 

Bovinos de corte com a integração Agricultura x pecuária. In: I Simpósio de Produção 

de Gado de Corte, 12., 1999, Viçosa, Anais ... Viçosa, 1999. 201-234 p. 

 

Lanzanova, M.E.; Nicoloso, R.S.; Lovato, T.; Eltz, F.L.F.; Amado, T.J.C. e 

Reinert, D.J. Atributos físicos do solo em sistema de integração lavoura-pecuária sob 

plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2007. v. 31, 1131-1140 p. 

 

Macedo, M.C.M. Integração lavoura e pecuária: o estado da arte e inovações 

tecnológicas, Revista Brasileira de Zootecnia, 2009. v.38, 133-146 p. 

 

MAPA. Ministério da Agricultura. Disponível em: < http://www.agricultura.gov.br/>. 

Acesso em 20/10/2014. 

 

Marouelli, R.P. O desenvolvimento sustentável da Agricultura no cerrado brasileiro. 

Monografia apresentada a ISEA-FGV/Ecobusiness School. Brasília, 2003. 64p. 

 

Mendonça, M.R. e Júnior, A.T. A modernização da agricultura nas áreas de Cerrado em 

Goiás (Brasil) e os impactos sobre o trabalho. Investigaciones Geográficas, Boletín del 

Instituto de Geografía, UNAM, 2004. 97-121 p. 

 



36 

 

Neves, C.M.N.; Silva, M.L.N.; Curi, N.; Cardoso, E.L.; Macedo, R.L.G.; 

Ferreira, M.M.; Souza, F. S. Indicator attributes of soil quality in agri-forestry-pasture 

system at Northwestern of Minas Gerais State, Brazil. Scientia Forestalis, 2007.n.74, 

45-53 p. 

 

Nicoloso, R.S.; Lanzanova, M.E.; Lovato,T. Manejo das pastagens de inverno e 

potencial produtivo de sistemas de integração lavoura–pecuária no Estado do Rio 

Grande do Sul. Ciência Rural, Santa Maria, 2006. v.36, n.6, 1799-1805 p. 

 

Paciullo, D.S.C.; Lopes, F.C.F.; Junior, J.D.M.; Filho, A.V.; Rodriguez, N.M.; 

Morenz, M.J.F.; Aroeira, L.J.M. Características do pasto e desempenho de novilhas em 

sistema silvipastoril e pastagem de braquiária em monocultivo. Pesq. agropec. bras., 

Brasília, 2009. v.44, n.11, 1528-1535 p. 

 

Resende, F.D.; Moretti, M.H.; Neto, J.A.A.; Lima, B.S. e Siqueira, G.R. Nível de oferta 

de suplemento na terminação de bovinos a pasto. In: VI Congresso Latino-Americano 

de Nutrição Animal, 23., São Paulo, 2014. 16p. 

 

Salton, J.C.; Fabrício, A.C.; Machado, L.A.Z. Integração lavoura - pecuária no sistema 

plantio direto. Anais do III Simpósio de Produção de Gado de Corte. Viçosa, 2002. 10p. 

 

Torres-Júnior, J.R.S.; Melo, W.O.; Elias, A.K.S.; Rodrigues, L.; Penteado, L. e 

Baruselli, P.S. Considerações técnicas e econômicas sobre reprodução assistida em gado 

de corte. Revista Brasileira de Reprodução Animal. Belo Horizonte, 2009. v.33, n.1, 

53-58 p. 

 

Valle, E.R.; Andreotti, R.; Thiago, L.R.L.S. Técnicas de manejo reprodutivo em 

bovinos de corte/ Documentos, 93. Embrapa Gado de Corte, 2000. 61 p. 


