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Integração lavoura-pecuária: ótima opção a quem
busca sustentabilidade na produção 

A diversificação 
das ativida-
des em uma 

propriedade rural é de 
grande importância, 
poisassegura técnicas 
agrícolas mais eficien-
tes e produtivas. Nes-
te sentido, adicionar 
uma nova atividade 
na propriedade que 
gere mais renda em 
períodos que muitos 
produtores buscam al-
ternativas econômicas 
é essencial. Asproprie-
dades agrícolas, em 
geral, necessitam bus-
car técnicas que pos-
sam intensificar o uso 
da terra e melhorar a 
sustentabilidade dos 
sistemas de produção, 
além de produzir e ge-
rar renda em todas as 
épocas do ano. 

O sistema integração 
lavoura-pecuária (ILP) 
consiste na utilização 
de uma mesma área 
para duplo propósito, 
ou seja, a agricultu-
ra em épocas do ano 
favoráveis para esta 
prática, e a pecuária 
quando não há o plan-
tio de grãos (Figura 
1). As áreas utilizadas 
sãogeralmente prove-
nientes do sistema de 
semeadura do plantio 
direto, o qual se ca-
racteriza pelo mínimo 
revolvimento do solo, 
utilização de rotação 
de culturas, além de 
manter uma boa co-

bertura de solo com 
culturas que promo-
vam um alto volume de 
palhada. Mantendo es-
tas características no 
solo, o sistema de ILP 
reduz os riscos dos sis-
temas tradicionais de 
produção e promove a 
conservação do solo. 

Um dos objetivos 
deste sistema é a re-
cuperação de pasta-
gens degradadas, que 
é alcançada através da 
melhoria da fertilidade 
do solo, em função da 
presença de nutrientes 
remanescentes da pro-
dução de grãos. Nes-
te caso, as pastagens 
utilizam os nutrientes 
residuais provenien-
tes da área que estava 
sendo usada para grão 
que historicamente é 
mais exigente. Além 
disso, o sistema ILP 
promove melhorias 
nas propriedades fí-
sicas e biológicas do 
solo,visto que, as pas-
tagens disponibiliza-
mgrandes quantida-
des de palhada. Essa 
maior quantidade de 
palhada fornece mais 
matéria orgânica aos 
organismos do solo 
e também melhoram 
a estrutura física do 
solo. A diversificação 
de culturas que a in-
tegração prevê, garan-
te maior estabilidade 
e rendaao produtor, 
uma vez que, diminui 

os riscos associados à 
utilização de uma úni-
ca cultura.

O sistema ILP pro-
porciona benefícios 
econômicos que, na 
maioria das vezes são 
os que mais interes-
sam aos produtores, 
mas, ao mesmo tempo 
beneficia o meio am-
biente, uma vez que, 
diminui a derrubada 
de florestas para ex-
ploração de novas áre-
as agricultáveis, reduz 
a compactação e ero-
são dos solos, além de 
quebrar os ciclos das 
pragas em função da 
rotação de culturas.

Existem diversas 
possibilidades de in-
teração no sistema 
ILP;no caso da região 
sul do Brasil, as cul-
turas mais utilizadas 
são: soja, milho, arroz, 
feijão e sorgo no perí-
odo do verão e as for-
rageiras como azevém 
anual, centeio, aveia 
preta, trigo forrageiro, 
trevos e ervilhacano in-
verno. Essas culturas 
são empregadas para 
aperfeiçoar o uso da 
área no período onde 
não está sendo cultiva-
da com grãos; oferece 
aos animais na estação 
fria, forrageiras de alta 
qualidade e valor nu-
tritivo, resultando em 
animais mais pesados 
e consequentemente o 
maior lucro na hora da 

Francisca Mazzochi¹; DilMar Baretta2

venda. 
Entretanto, um dos 

pontos mais citados e 
preocupantes entre os 
produtores antes de 
optar pelo sistema ILP 
é em relação à com-
pactação do solo e a 
redução no crescimen-
to e desenvolvimento 
da cultura seguinte, 
relacionadas o piso-
teio animal que é visto 
como o grande vilão. 
Porém, a adoção de 
boas práticas de ma-
nejo do solo e das pas-
tagens pode auxiliar 
na minimização dos 
problemas associados 
à compactação do solo.

Boas práticas 
de manejo do 

solo e das
pastagens:

- piqueteamento 
das áreas para evi-
tar o super-pastejo;

- utilização do ma-
nejo rotacionado per-
mitindo um descanso 
para as áreas;

- manutenção de 
uma boa cobertura 
do solo evitando que 
o solo fique total-
mente exposto e sem 
a presença de palha-
da ou resíduo foliar;

- redução do tráfe-
go intenso de máqui-

nas
- respeitar a lota-

ção animal ideal 
para cada área.

Nesse sentido, o 
sistema de integra-
ção lavoura-pecuária, 
denomina-seeconomi-
camente viável, uma 
vez que, utiliza uma 
mesma área para fins 
distintos, além de ser 
ambientalmente cor-
reto se utilizado com 
boas práticas de ma-
nejo do solo para que 
os resultados sejam 
positivos tanto para a 
lavoura quanto para a 
pecuária.

Figura 1. esquema do sistema integração lavoura-Pecuária (ilP). a: Vista superior área de pastagem; B: 
Bovino pastejando na estação de inverno; c: lavoura de milho consorciado com pastagem de azévem; 
D: Bovino de corte na área de pastagem de trevo; e: corte da pastagem para utilização como feno; 
F:chegada de bovinos de corte para engorda na estação de inverno.

¹acadêmica do curso de zootecnia da Universidade do estado de santa catarina
2Professor Doutor do Departamento de zootecnia - ceo/UDesc. e-mail: dilmar.baretta@udesc.br
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¹ acadêmicos do curso de zootecnia. chapecó. UDesc/ceo. e-mail: suelen_serafini@hotmail.com
² Professor orientador. Departamento de zootecnia. chapecó. UDesc/ceo.

Número de produtores orgânicos
no País cresce 51%

A adesão dos agri-
cultores brasilei-
ros à produção 

orgânica de alimentos 
cresceu 51% entre ja-
neiro de 2014 e janeiro 
de 2015. A quantidade 
de produtores que opta-
ram por esse caminho no 
período saltou de 6.719 
para 10.194. As regiões 
onde há maior concen-
tração são o Nordeste, 
com pouco mais de 4 mil, 
seguido de Sul (2.865) e 
Sudeste (2.333). As infor-
mações são do Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).

As unidades de pro-
dução também tiveram 
aumento significativo. 
Passaram de 10.064 em 

janeiro de 2014 para 
13.323 em janeiro deste 
ano, ou seja, um acrés-
cimo de 32%. É impor-
tante ressaltar que cada 
produtor orgânico pode 
ter mais de uma unida-
de Número de produtores 
orgânicos no País cresce 
51% de produção. Por 
região, o Nordeste é o lí-
der, com 5.228 unidades 
de produção, seguido do 
Sul (3.378) e do Sudeste 
(2.228). No Norte, foram 
contabilizadas 1.337 uni-
dades e no Centro-Oeste, 
592.

A área total de produção 
orgânica no Brasil já che-
ga a quase 750 mil hecta-
res. O Sudeste é a região 
com maior área produti-

Alimentos seguros em SC Santa

Catarina é estado pioneiro no acompanhamento da produção 
orgânica por meio do Projeto de Monitoramento do Alimento 
Orgâ- nico, financiado pelo programa SC Rural, da Secretaria da 
Agricultura e da Pesca. O projeto é desenvolvido por técnicos da 
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (Cidasc) há três anos. São 300 pontos de amostragem 
em diversos municípios e regiões, em estabelecimentos rurais e 
no comércio. Os resultados comprovam que a produção orgâ-
nica catarinense – hortaliças, cereais e frutas – apresenta ótima 
qualidade e segurança, sem maiores contaminações. A média 
de conformidade dos produtos tem sido de 95%.

va, chegando a 333 mil 
hectares. Em seguida, 
estão as regiões Norte 
(158 mil hectares), Nor-
deste (118,4 mil hecta-
res), Centro-Oeste (101,8 
mil hectares) e Sul, com 
37,6 mil hectares.

Rogério Dias, coorde-
nador de agroecologia da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Agropecuário e 
Cooperativismo do Mapa, 
explica que esses siste-
mas buscam viabilizar 
a produção de alimen-
tos e outros produtos de 
forma mais saudável e 
harmônica com a natu-
reza. “A produção orgâ-
nica amplia a capacidade 
dos espaços produtivos 
de cumprirem suas fun-

ções ecossistêmicas, tão 
importantes para todos 
os habitantes do plane-
ta, o que contribui para 
o enfrentamento de pro-

blemas cada vez mais vi-
síveis por todos, como o 
aquecimento global e a 
escassez de água”, apon-
ta.

Fonte: Epagri ISSN 0103-0779 Revista Agropecuária Catarinense. Florianópolis, vol. 28, 
nº2, ago.2015/dez.2015

Mapeamento identifica 6,4 mil feiras 
livres e agroecológicas no País

Em todo o Brasil, 
existem 5.119 
feiras livres 

em 1.176 municípios, 
a maioria delas (83%) 
com periodicidade sema-
nal, além de 1.331 feiras 
agroecológicas ou com 
produção orgânica em 
624 municípios. Os da-
dos são do Mapeamento 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional nos Estados 
e Municípios (MapaSAN), 
coordenado pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome 
(MDS). 

O levantamento retrata 
a situação de estrutura 

e gestão do Sistema Na-
cional de Segurança Ali-
mentar (Sisan) em 1.628 
municípios, além de 23 
estados e do Distrito Fe-
deral. Os municípios par-
ticipantes correspondem 
a 56,8% da população 
brasileira. Entre eles, 
estão 77% das capitais 
e 75% das cidades com 
mais de 200 mil habitan-
tes.

O mapeamento revela 
a existência de 951 mer-
cados públicos ou popu-
lares em 621 municípios. 
Esses estabelecimentos 
comercializam produtos 
a preços acessíveis, des-

tinados prioritariamente 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Os Bancos de Alimen-
tos são outro equipamen-
to público registrado na 
pesquisa. Eles recebem 
e distribuem gêneros ali-
mentícios a entidades da 
rede socioassistencial, 
grupos em situação de 
insegurança alimentar, 
escolas públicas, creches, 
restaurantes populares e 
cozinhas comunitárias, 
entre outros beneficiá-
rios. As prefeituras infor-
maram o funcionamento 
de 124 bancos de alimen-
tos em 117 cidades, em Fonte: Epagri ISSN 0103-0779 Revista Agropecuária Catarinense. Florianópolis, vol. 28, 

nº2, ago.2015/dez.2015 (Revista online em www.epagri.sc.gov.br)

24 estados, sendo 16 em 
capitais. Em média, esses 
equipamentos recebem e 
distribuem mais de 38 

mil toneladas de alimen-
tos por mês, beneficiando 
quase 5 mil entidades e 
11,7 milhões de pessoas.
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Embrapa lança batata BRS Camila

Resistente ao ví-
rus Y, que cau-
sa degeneração 

das sementes e reduz a 
produtividade e a qua-
lidade das lavouras, o 
cultivar de batata BRS 
Camila é a última novi-
dade da Embrapa para 
o mercado. Com a resis-
tência à doença, o cul-
tivar garante maior nú-
mero de multiplicações 
da semente, tornando-se 
mais barato e de melhor 
qualidade. A BRS Cami-
la também tem susceti-
bilidade moderada à re-
queima e à pinta-preta.

O cultivar é resultado 
de 11 anos de pesqui-
sas dentro do Programa 
de Melhoramento Gené-
tico de Batata da Em-

brapa Clima Temperado 
(Pelotas, RS), Embrapa 
Hortaliças (Brasília, DF) 
e Embrapa Produtos e 
Mercado (Canoinhas, 
SC). 

A BRS Camila apre-
senta boa aparência de 
tubérculos e elevado 
potencial produtivo. “O 
rendimento comercial 
chega a ser entre 10% e 
20% superior à principal 
concorrente que está no 
mercado hoje”, estima 
o analista da Embra-
pa Produtos e Mercado, 
Antônio Bortoletto, com 
base em avaliações rea-
lizadas junto a produto-
res.

As batatas são o v a l 
a d a s, c o m olhos ra-
sos, polpa amarelo-clara 

e pele amarela e lisa. 
Apresentam período de 
dormência e ciclo vege-
tativo médios e, além 
disso, têm vida de pra-
teleira mais longa tanto 
no mercado quanto no 
armazenamento das se-
mentes. O cultivar é in-
dicado para plantio no 
sul do País e nas épocas 
mais frias das demais 
regiões produtoras.

Versátil na culinária, a 
batata é voltada à coc-
ção e pode ser prepara-
da tanto assada quanto 
cozida em função do seu 
teor de matéria seca. 
Nas análises sensoriais, 
apresentou sabor di-
ferenciado e, por isso, 
também é indicada à co-
zinha especializada.

Fonte: Epagri ISSN 0103-0779 Revista Agropecuária Catarinense. Florianópolis, vol. 28, 
nº2, ago.2015/dez.2015 (Revista online em www.epagri.sc.gov.br)

Um levantamen-
to da Organiza-
ção das Nações 

Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) re-
vela que 22% dos prejuí-
zos causados por desas-
tres naturais como secas 
e cheias provocadas por 
tempestades ou tsunamis 
nos países em desenvol-
vimento recaem sobre o 
setor agrícola. O estudo 
usou como base 78 ava-
liações das necessidades 
pós-catástrofe em 48 pa-
íses em desenvolvimento 
entre 2003 e 2013. 

Para obter uma estima-
tiva mais precisa dos cus-
tos, a FAO comparou as 
quedas de produção du-
rante e após os desastres 
com a evolução da produ-
ção em 67 países afetados 

por pelo menos um evento 
de média ou larga escala 
entre 2003 e 2013. O re-
sultado: US$ 70 bilhões 
em danos no período.

A FAO aponta que, nor-
malmente, são as comu-
nidades rurais e semir-
rurais pobres que sofrem 
essas perdas, carecendo 
de seguros e recursos fi-
nanceiros para recuperar 
os meios de vida perdidos. 
Apesar disso, no período 
avaliado, apenas 4,5% da 
assistência humanitária 
foi destinada à agricultura 
após os desastres.

Para ajudar os países a 
se preparar e responder 
melhor aos desastres que 
afetam a agricultura, a 
FAO lançou um novo me-
canismo com o objetivo de 
canalizar o apoio técnico 

para onde ele é mais ne-
cessário. “Pretendemos li-
mitar a exposição das pes-
soas aos riscos, evitar e 
reduzir os impactos quan-
do possível e aumentar 
a capacidade de respos-
ta quando as catástrofes 
ocorrem”, disse o diretor-
-geral da FAO, José Gra-
ziano da Silva. 

Em todo o mundo, o 
sustento de 2,5 bilhões 
de pessoas depende da 
agricultura. Os pequenos 
agricultores, pecuaristas, 
pescadores e as comuni-
dades que dependem das 
florestas geram mais de 
metade da produção agrí-
cola mundial e são vulne-
ráveis às catástrofes que 
destroem colheitas, equi-
pamentos, animais, se-
mentes e plantações. 

Fonte: Epagri ISSN 0103-0779 Revista Agropecuária Catarinense. Florianópolis, vol. 28, 
nº2, ago.2015/dez.2015 (Revista online em www.epagri.sc.gov.br)

As perdas também afe-
tam setores que dependem 
da agricultura e impactam 
nos fluxos comerciais. En-
tre 2003 e 2013, os países 
analisados tiveram au-

mento de US$18,9 bilhões 
nas importações agrícolas 
e queda de US$ 14,9 bi-
lhões de dólares nas ex-
portações agrí colas após 
os desastres.

A expectativa é que a BRS Camila esteja nas prateleiras no 
primeiro semestre de 2016. Informações sobre o cultivar e a 
disponibilidade de sementes podem ser obtidas na Embrapa 
Produtos e Mercado, pelo telefone (47) 3624.0127 ou pelo e-mail 
spm.ecan@ embrapa.br

Agricultura é o setor mais afetado 
por desastres naturais
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Quinta-feira (12/11):
Tempo: O sol volta a aparecer na maioria das 
regiões, com presença de muitas nuvens. No 
período da tarde e noite, pancadas isoladas de 
chuva, especialmente para as regiões do Oeste 
ao Planalto. 
Temperatura: mais elevada no Oeste.

Sexta-feira (13/11): 
Tempo: Aumento da nebulosidade com chuva e 
descarga elétrica no decorrer do dia em todas 
as regiões de SC. Risco de chuva mais intensa 
e de temporais isolados do Oeste ao Litoral Sul, 
especialmente nas áreas mais próximas ao RS. 
Temperatura: temperatura em elevação.

Sábado e domingo (14 e 15/11):
Tempo: Melhora em todo o Estado com predomí-
nio de sol e sem chuva.
Temperatura: em ligeiro declínio.

TENDÊNCIA de 16 a 26 de novembro de 
2015
Neste período, as chuvas ficam mais concentra-
das no Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina, 
com pancadas de chuva especialmente entre a 
tarde e noite. Entre os dias 20 e 21, uma fren-
te fria passa pelo Estado, provocando chuva e 
temporais isolados em todas as regiões. A tem-
peratura fica mais elevada no período, carac-
terizado por condições atmosféricas típicas de 
verão.

Previsão - Novembro e Dezembro

Previsão de chuva acima da média para o SC, 
com eventos extremos de precipitação persis-
tente, sobretudo no Oeste do estado. Os episó-
dios de chuva com dias consecutivos de chuva 
podem alternar com períodos de tempo firme, 
com pouca nebulosidade na maior parte do dia, 
e dias quentes com pancadas rápidas e passa-
geiras associadas ao calor da tarde.
Em relação à temperatura a primavera será 
marcada por temperatura acima da média cli-
matológica, principalmente as mínimas em SC. 
Nos próximos meses a nebulosidade e a condi-
ção de chuva, mais frequente na madrugada e 
início da manhã, impedem a queda da tempe-
ratura deixando as mínimas mais elevadas. Já 
as temperaturas máximas devem apresentar 
períodos mais quentes, com dias consecutivos 
de temperatura máxima acima da média (ondas 
de calor) em especial nos meses de novembro e 
dezembro.

Indicadores
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Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 11/11/2015 

* Chapecó 
1 Cooperativa Alfa/Chapecó 
2 Ferticel/Coronel Freitas. 
3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio) 
4 Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira 

Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações. 

Suíno vivo  

- Produtor independente 

- Produtor integrado 

R$ 
3,51 kg 
3,44 kg 

Frango de granja vivo 2,20 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

157,50 ar 

141,00 ar 

151,00 ar 

Feijão preto (novo) 95,00 sc 

Trigo superior ph 78 40,00 sc 

Milho amarelo 28,00 sc 

Soja industrial 69,50 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 1,07 lt 

Adubos NPK (9:20:15+micro)
1 

                       (8:20:20)
1 

                       (9:33:12)
1
 

 

59,00 sc 

55,20 sc 

61,00 sc 

 

Fertilizante orgânico
2
 

Farelado - saca 40 kg
2
 

Granulado - saca 40 kg
2
 

Granulado - granel
2
 

 

10,80 sc 

15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial
3
 13,00 kg 

Salame colonial
3
 13,00 – 17,00 kg 

Torresmo
3
 18,00 – 26,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína
3
 10,00 – 15,00 kg 

Frango colonial
3
 9,75 – 10,75 kg 

Pão Caseiro
3 
(600 gr) 3,50 uni 

Cenoura agroecológica
3
 2,00 maço 

Ovos  5,0 dz 

Ovos de codorna 
3
 3,50/30 uni  

Peixe limpo, fresco-congelado
3
 

- filé de tilápia 

- carpa limpa com escama 

- peixe de couro limpo 

 

22,00 kg 

11,00 – 14,00 kg 

14,00 kg 

Mel
3
 15,00 kg 

Pólen de abelha
3
 (130 gr) 17,00 

Muda de flor – cxa com 15 uni 13,00 cxa 

Suco laranja
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Suco natural de uva
3
 (300 ml) 2,00 uni 

Caldo de cana
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Banana prata do rio Uruguai
3
 2,50 kg 

Calcário 

- saca 50 kg
1 

unidade 

- saca 50 kg
1 
tonelada 

- granel – na propriedade  

 

12,50 sc 

8,00 sc 

116,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 3,7320 

Venda: 3,7327 

Salário Mínimo Nacional 

                          Regional (SC) 

788,00 

908,00 – 943,00 

Agenda
13 a 15/11 - 8º Rodeio Nacional Crioulo de Cha-
pecó
Show
13/11 - Ivonir Machado
14/11 - Baitaca
13 e 14  - Baile Marca de Galpão
Local: Parque da Efapi
E-mail: acctgchapecosc@hotmail.com
www.acctg.com.br
Informações:
49 9197-5000 / 8871 7827 - Juliana Miranda

14/11 - ArtesanaFood
Para quem gosta daquela comidinha com um tempero 
especial. Serão cerca de 15 expositores que vão ofere-
cer diversas opções de comidae produtos artesanais, 
além de um palco alternativo para músicos, exposição 
de quadros,e fotografias e intervenções artísticas.
Evento gratuito
Local: Praça Cel. Bertaso
Horário: 11h00 às 20h00
Informações:pablo360produtora@gmail.com

15/11 - Festa comunidade Linha Batistello
A comunidade convida para a grandiosa festa
Local: Salão da Comunidade de Linha batistello
Programação:
07h00 - Mondongo
10h00 - Celebração
12h00 - Tradicional Churrascadae a tarde matine
Reserva de Carne: 8808 5941 com Pedro
3319 9434 com Ivanete
9813 4667 com Zilmar

15/11 - 2° Edição do Circuito SestSenat de Cami-
nhada e Corrida de Rua
Este evento é um incentivo a prática de atividade físi-
ca, é gratuito para funcionários de empresasde trans-
porte Vinculadas ao SestSenat e seus dependentes.
A inscrição da Direito a um Kit por pessoa.
Local: Ecoparque
Avenida Getúlio Vargas
Horário: 07:30 Preparação e Alongamentos.
Horário da Largada: 08:00
Maiores Informações: 33196124 ou 33196129
Inscrições no Site: corrida.sestsenat.org.br

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO

Endereço para contato: Rua Benjamin Constant, 84 E,
Centro. CEP.:89.802-200

Organização: Prof.º: Paulo Ricardo Ficagna
prficagna@hotmail.com

Telefone: (49) 3311-9300
Jornalista responsável: Juliana Stela Schneider REG.

SC 01955JP
Impressão Jornal Sul Brasil

As matérias são de responsabilidade dos autores

Expediente


