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Resumo: O presente trabalho propõe-se a avaliar os benefícios obtidos por meio da rotação de culturas Objetiva 

demonstrar os benefícios obtidos com a rotação de culturas para a sustentabilidade da produção agrícola, de 

maneira que haja contribuição para o aumento e adoção desse tipo de prática pelos produtores. Enquadra-se em 

uma categoria de pesquisa metodológica, realizada por meio de dados secundários, como levantamento de dados 

bibliográficos, baseados nas informações coletadas em pesquisas realizadas anteriormente. Utilizou-se o método 

dedutivo, para explicar o tema aqui estudado por meio de análises que partem do geral para o particular, 

possibilitando uma conclusão coerente. Quando não há utilização da rotação de culturas, há o acometimento do 

solo, alterando a ordem química, física e biológica, podendo ainda comprometer todo o sistema produtivo. 
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Abstract: The present work aims to evaluate the benefits obtained through crop rotation. It aims to demonstrate 

the benefits obtained with crop rotation for the sustainability of agricultural production, so that there is a 

contribution to the increase and adoption of this type of practice by producers. It falls into a category of 

methodological research, carried out through secondary data, such as bibliographic data survey, based on the 

information collected in previous research. The deductive method was used to explain the theme studied here 

through analyzes that start from the general to the particular, allowing a coherent conclusion. When there is no 

use of crop rotation, the soil is affected, changing the chemical, physical and biological order, which can also 

compromise the entire production system. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Primeiramente, cabe mencionar que se entende como rotação de culturas o método de 

cultivo que alterna regular e ordenadamente o cultivo de diferentes espécies vegetais em uma 

sequência de tempo em determina área de plantio. 

A rotação de culturas é uma medida extremamente importante no manejo integrado de 

doenças, sobretudo quando de trata do sistema de plantio direto. A técnica de rotação de 

culturas consiste em alterar diferentes tipos de espécies vegetais em uma área agrícola em 

comum, pelo prazo mínimo de um ano. Essa técnica, além de ter a função de auxiliar na 

preservação do solo de modo a favorecer o incremento da produtividade de diversas culturas, 

quanto ao controle de doenças, a rotação de culturas evita que haja proximidade entre os 

propágulos de patógenos, que são considerados os agentes causais de doenças, presentes nos 

restos culturais do solo, e as espécies vegetais hospedeiras, reduzindo, consequentemente, as 

chances de inoculação das plantas pelos patógenos que sobrevivem nestes resíduos. Ao 

mesmo tempo, a possibilidade de os patógenos atingirem as plantas hospedeiras vão 

gradativamente perdendo a viabilidade durante a decomposição destes restos culturais. 

A adoção do sistema de rotação de culturas possibilita ainda a combinação e/ou 

alternância de plantas com diferentes exigências nutricionais e habilidades na absorção de 

nutrientes. Assim, nutrientes que não são absorvidos por uma determinada planta, seja por sua 

localização em camadas abaixo da zona de ação do sistema radicular, seja pela baixa 

eficiência de absorção, podem ser aproveitados por outras espécies vegetais e, a partir da 

decomposição da palhada, tornarem-se disponíveis (BORKERT et al., 2003). 

A rotação de culturas está totalmente aliada ao Sistema de Plantio Direto (SPD) e de 

acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no SPD não são 

realizadas as etapas de preparo comumente utilizadas para o plantio, como a aração, onde há a 

inversão das camadas do solo e a gradagem, que se trata do rompimento dos torrões que são 

deixados pelo processo de aração como maneira de aplanar o solo antes do plantio. 

Em razão de alternar os cultivos de maneira previamente planejada e ordenada, a 

rotação de culturas é capaz de reduzir de maneira eficiente os impactos ambientais gerados 

pela produção agrícola de apenas uma espécie vegetal, também denominada monocultura.  

A não aplicabilidade desse tipo de prática acomete o solo, alterando a ordem química, 

física e biológica, podendo ainda comprometer todo o sistema produtivo. 

Deste modo, visando reduzir a vulnerabilidade do monocultivo é fundamental a 

presença de outras espécies cultivadas, que tornam, ao longo do tempo, o sistema mais 



produtivo e ambientalmente mais sustentável. Independentemente da cultura e da região, a 

rotação de culturas é essencial para a fertilização dos solos e ciclagem de nutrientes 

(GARCIA et al.,1996; CATELLAN, 1997; AITA & GIACOMINI, 2006). 

Tendo em vista que para que o agronegócio tenha sucesso no seu desempenho 

econômico e social, é de suma importância estar atento ao desenvolvimento bem como adotar 

tecnologias que sejam capazes de manter ou até mesmo aumentar o processo produtivo do 

solo, aumentando a produtividade e racionalizando os insumos necessários à produção 

agropecuária. 

E razão disso, é necessário entender que as novas tecnologias adotadas para o plantio 

devem contribuir para a promoção de uma agricultura voltada à proteção do meio ambiente, 

garantindo o desenvolvimento sustentável. 

Assim, este trabalho tem como objetivo demonstrar os benefícios obtidos com a rotação 

de culturas para a sustentabilidade da produção agrícola, de maneira que haja contribuição 

para o aumento e adoção desse tipo de prática pelos produtores.  

 

1.2 Material e métodos 

Esse artigo tem o propósito de gerar conhecimento quanto à utilização da rotação de 

culturas a fim de garantir a preservação do solo bem como contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura. 

Enquadra-se em uma categoria de pesquisa metodológica, realizada por meio de dados 

secundários, como levantamento de dados bibliográficos, baseados nas informações coletadas 

em pesquisas já realizadas anteriormente. Utilizou-se o método dedutivo, com a finalidade de 

explicar o tema aqui estudado por meio de análises que partem do geral para o particular, com 

o intuito de possibilitar uma conclusão coerente. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

A rotação de culturas consiste basicamente na troca devidamente planejada de culturas 

em determinada área e período. Sendo assim, a plantação de uma espécie vegetal não é 

realizada novamente na mesma área durante um período estabelecido, a fim de preservar o 

solo. 

A qualidade do solo é um dos principais fatores a serem analisados ao se determinar a 

produtividade das culturas, pois ele influencia diretamente no crescimento e desenvolvimento 

das plantas e, indiretamente, nos demais atributos do solo, como químicos e biológicos. 



A compactação do solo tem sido reconhecida como uma das principais causas de 

degradação da qualidade física do solo, diminuindo a sua capacidade para infiltrar água, 

aeração etc. 

Essas modificações trazem limitações para o crescimento radicular das plantas e 

concomitantemente, diminuem a disponibilidade de água e oxigênio no solo, ocasionando a 

redução da produtividade das culturas, principalmente no que tange as condições de excesso 

ou deficiência hídrica dos solos (TORRES & SARAIVA,1999). 

Para o engenheiro agrônomo Osmar Conte (2021) “Com a adoção da prática de rotação 

de culturas esses efeitos podem ser revertidos ou minimizados. A prática oferece benefícios 

que ajudam a conservar e proteger o solo. Também promove maior diversidade de espécies, 

ou seja, maior sustentabilidade na produção agrícola.” 

O desenvolvimento sustentável, conforme definido por Goulet (1997), é aquele que 

satisfaz às necessidades do momento presente sem que haja comprometimento da capacidade 

das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. Entretanto, no atual mundo, as 

experiências em desenvolvimento sustentável dificilmente atendem a essa definição, 

principalmente quando se leva em consideração a premissa de conservação dos recursos para 

as gerações futuras.  

A rotação de culturas, de maneira resumida, consiste no cultivo alternado de plantas em 

determina área, ou seja, é aquela em que se utiliza a alternância ordenada de diferentes 

culturas, em determinado espaço de tempo, na mesma área e na mesma estação do ano. No 

entanto, a rotação de culturas por diversas vezes é confundida com a sucessão de culturas que 

é definida como o ordenamento de duas culturas na mesma área agrícola por tempo 

indeterminado, cada uma cultivada em uma estação do ano, como exemplo milho ou soja no 

verão e trigo ou cevada no inverno (FRANCHINI et al., 2011). 

A importância da rotatividade de culturas se deve ao fato de que há grande melhora nas 

características físicas, químicas e biológicas do solo, impedindo ainda a fadiga do local do 

plantio e o esgotamento contínuo dos nutrientes.  

Em primeiro lugar, é possível que haja aumento nas adições de fitomassa ao solo o que, 

em conjunto com a adoção do SPD, resulta no incremento dos teores de Matéria Orgânica 

(MO). Os efeitos benéficos da matéria orgânica sobre a qualidade do solo e, 

consequentemente, sobre a produtividade das culturas, envolvem, segundo Bayer e 

Mielniczuk (1999), diversas melhorias na estrutura do solo, principalmente por meio da 

formação e estabilização de agregados; fornecimento e disponibilidade de diversos nutrientes 

para as culturas; aumento da capacidade de troca de cátions do solo (CTC); complexação do 



alumínio, que é um tipo de elemento tóxico às culturas; e, aumento da biomassa e atividade 

biológica do solo. A presença de resíduos decorrentes dos vegetais na superfície do solo, 

proporciona ainda, um aumento nos níveis de pH e dos teores de Ca e Mg trocáveis até as 

camadas mais profundas do solo em detrimento do teor de Al trocável (CAIRES et al., 1998). 

É de suma importância destacar ainda a importância do Nitrogênio no solo a fim que 

haja aumento dos estoques de massa orgânica O (FRANCHINI et al., 2007; BODDEY et al., 

2010) uma vez que ele tem o importantíssimo papel de adicionar fitomassa ao solo. 

Analisando o ponto de vista ambiental e energético, a maneira ideal de aportar nitrogênio aos 

sistemas produtivos é por meio da introdução de vegetais leguminosos utilizando-se o sistema 

de rotação de culturas. 

Ela também é extremamente importante por influenciar na extração e utilização dos 

nutrientes aplicados a forma de fertilizantes. Cabe salientar que o aumento da eficiência de 

extração dos nutrientes é fundamental para a racionalização da utilização de fertilizantes, o 

que resulta em benefícios econômicos e ambientais (FRANCHINI et at., 2011). 

A decisão pela utilização do sistema de rotação de culturas possibilita ainda que haja 

combinação e/ou alternância de plantas que exigem diferentes formas de nutrição e 

habilidades na absorção dos nutrientes. Assim, nutrientes que não são absorvidos por um 

determinado vegetal, seja em razão da sua localização, caso esteja em camadas abaixo da 

zona de ação do sistema radicular, ou ainda em razão da baixa eficiência de absorção, podem 

ser aproveitados por espécies distintas de vegetais e, a partir da decomposição da palhada, 

tornarem-se disponíveis (BORKERT et al., 2003).  

A utilização de espécies distintas na rotação de culturas contribui ainda, de maneira 

eficaz para o aumento da diversidade da comunidade microbiana (PEREIRA et al., 2007). 

Quando se opta apenas pela prática da monocultura, é normal que haja a seleção de 

determinadas espécies de micro-organismos em detrimento de outras. No entanto, quando o 

assunto é sustentabilidade, essa prática não é desejável nos sistemas de produção. Em razão 

de não haver diversidade biológica, pode ocorrer o comprometimento da capacidade de o solo 

reagir a estresses bióticos e abióticos, havendo ainda comprometimento de suas funções 

(ZILLI et al., 2003).  

Desta maneira, nos solos em que é observada a elevada diversidade microbiana, se 

determinada condição biótica ou abiótica prejudicar determinado micro-organismo, é 

provável que a função exercida pelo mesmo seja desempenhada por outro. Essa ação é de 

extrema importância para a manutenção de funções como a ciclagem de nutrientes, a 

agregação do solo e o controle de patógenos, mesmo sob condições desfavoráveis. Além 



disso, é importante considerar que a probabilidade de que haja algum organismo antagônico 

ao agente causal de determinada doença é maior em ambientes com alta diversidade biológica 

(ALMEIDA, 2010). 

Desta maneira, a rotação de culturas se torna um elemento essencial no atual cenário 

brasileiro, pois a agricultura moderna tem ganhado cada vez mais espaço com o intuito de 

atender, de maneira sustentável, a enorme demanda do mundo todo por alimentos, uma vez 

que, essa técnica permite que haja a produção de diversos tipos de alimentos ao mesmo 

tempo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ser uma técnica que apresenta inúmeros benefícios, a rotação de culturas permite ao 

produtor agrícola contar com uma produção agrícola totalmente diversificada em razão da 

alternância dos cultivos em determinada área. 

Em razão dessa mudança dos vegetais cultivados, haverá grande melhora nas 

características do solo, bem como reposição da matéria orgânica, e, em razão disso, aumento 

da produtividade.  

Apesar de apresentar incontáveis benefícios, a rotação de culturas enfrenta barreiras 

pois exige que o produtor faça um planejamento estratégico a fim de atender os objetivos 

desse tipo de cultura. Com isso, são necessários investimentos financeiros em máquinas 

modernas que devem ser adquiridas levando em consideração as peculiaridades de cada tipo 

de plantio. 

Dessa forma, cabe mencionar que a rotação de culturas é uma prática totalmente viável 

para a sustentabilidade da produção agrícola no Brasil. No entanto, é necessário que haja um 

profissional acompanhando todo o processo e ainda que os produtores encarem a rotação de 

culturas como um investimento à longo prazo em sua propriedade. Do mesmo modo, é de 

suma importância levar em consideração que os benefícios proporcionados pela rotação de 

culturas não se limitam apenas ao aumento da produtividade, mas envolvem, além disso, 

diversas melhorias para a qualidade física, química e biológica do solo, bem como a redução 

no aparecimento e incidência de novas pragas, doenças e até mesmo diversas espécies de 

plantas daninhas. 
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