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ANALISE ECONÕMICA DE ALGUMAS ALTERNATIVAS DE MANEJO 
DE PASTAGENS CULTIVADAS - PARAGOMINAS-PA 

RESUMO : Examinou-se a competitividade econbmica de diferentes 
estratégias de manutenção e recuperação da produtividade física de 
pastagens cultivadas na região de Paragominas-PA. O modelo de aná- 
lise utilizado foi o de simulação, escrito em FORTRAN IV. Foram con- 
siderados três tipos de pastagens: capim Colonião [Panicurn rnaxi- 
mum] sob manejo tradicional (limpeza + queima + descanso), capim 
Colonião com manejo melhorado A (manejo tradicional + adubação 
fosfatada + semeio de leguminosas) e capim Colonião com manejo 
melhorado B [manejo tradicional + adubação fosfatada + plantio de 
capim Quicuio da Amazônia - Brachiaria hurnidicola - nos claros 
da pastagem + semeia de leguminosas) manejados sob pressão le- 
ve, média e pesada de pastejo, em regime de utilização contínua e 
rotativa. Os resultados mostraram uma superioridade econômica do 
manejo com introdução de práticas de recuperação, quando compara- 
do ao sistema tradicional. Para pastagens em estádio inicial de de- 
gradação, o manejo melhorado A gerou um ganho de pesolha cerca 
de 127% superior, e um lucro 40% superior à expensa de aumentos 
nos custos da mesma ordem, quando comparado ao maneje tradicio- 
nal. Para pastagens em avançado estádio de degradação, o ma- 
nejo melhorado B gerou um ganho de peso/ha de até quatro ve- 
zes maior, um lucro 2,7 vezes maior h expensa de aumento nos 
custos da ordem de 2,1 vezes, em relação ao manejo tradicional. 
Quanto à pressão de pastejo, taxas de lotação maiores (cargas mé- 
dia e alta) resultaram, de um modo geral, em fluxo maior de lucros 
anuais Cde até 23%j. enquanto que no que tange ao tipo de pastejo. 
o sistema rotativo foi levemente superior ao pastejo contínuo [lucros 
superiores em até 16%). Sugerem-se ações governamentais especi- 
ficas de modo a difundir e facilitar o uso da tecnologia ana!isada, 
principalmente nas regiões onde o problema de degradação de pas- 
tagens apresenta-se com maior intensidade. 

A pecuária bovina tem experimentado nas últimas dkcadas uma 
grande expansão na Região Amazônica, em vista da melhoria da ma- 
lha viária de transportes, contando atualmente com um rebanho esfi- 



mado em mais d e  2.800.000 cabeças, e mobilizando uma área supe- 
rior a 5,2 milhões de hectares em pastagens nativas e cultivadasc'~ 
(Anuário Estatistico do Brasil 1980). Essa expansão se deu principal- 
mente ao longo da rodovia Belém-Brasilia, com a introdução de sis- 
temas de produção mais tecnificados, quando comparados às zonas 
tradicionais de pecuária. Entre as forrageiras de pastagens cultiva- 
das na região, destacam-se o capim Colonião [Banicum maxirnuml, 
que ocupa uma area relativa de 75% e 54% do total  de pastagens 
nas microrregiões Guajarina e Bragantina [Comissão Estadual d e  Pla- 
nejamento Agrícola 1 979) respectivamente; secundados por Quicuio 
da Amazania [Brachiaria humidieola], capim Jaraguá [blyparrhenia ru- 
fa, e Brachiaria decumbens [Serráo & FaIesi 1977; Serráo et al. 19783. 

O sistema tradicional d e  implantação de pastagens nessa região 
envolve a derrubada da mata, seguida de queima da biornassa vege- 
tal e do plantio das sementes das gramineas forrageiras por via aérea 
ou manualmente [Falesi 19761. 

Essas pastagens apresentam alta produtividade nas primeiros 
anos de exploraqão, tendo em vista o aumento da fertilidade do solo 
como consequência da incorporacão de cinzas [Falesi 1976). No en- 
tanto, tem sido observado na regiáo, que com o decorrer de suces- 
sivos anos de utilização, a produtividade da pastagem declina grada- 
tivarnente, mesmo e m  condicões onde são reafizadas limpezas pe- 
I-iódicas da "juguira" (comunidade d e  plantas invasoras de pastagem) 
[Serrão et al. 19781. Segundo estes autores, esse declínio é mais 
notável nas pastagens de capim Coloniáo, e está intimamente rela- 
cionado ao nível de infestaçáo da " juquira", que enseja uma reducão 
gradativa da capacidade de suporte da pastagem, além de aumentar 
de forma crescente, os custos de limpeza da mesma, podendo culrni- 
nar com a degradação irreversivel da pastagem, onde as alternativas 
são o abandono da área, ou a renovação dessas com forrageiras me- 
nos exigentes (Serrio et a]. 19781. 

Vários estudos têm sido desenvolvidos no que tange aos fatores 
determinantes da queda de produtividade das pastagens cultivadas. 
Destacam-se entre tais fatores a diminuição da fertilidade do solo, a 

Considerando somente a região Norte do Brasil. 



degradacão de suas propriedades físicas, e os probIemas associados 
h implantação e manejo dessas pastagens [Serrão & Falesi 1977; Ser- 
rão e t  ai. 1978). 

Serrão e t  al. [I9783 relatam que, com o decorrer do tempo, os 
níveis de alguns nutrientes em solos cultivados com pastagem tende 
a decrescer, enquanto outros nutrientes permanecem mais ou menos 
estáveis. Conforme os mesmos autores, as alteracões maiores ocor- 
rem com o fósforo assimilável, o qual se encontra em níveis muito 
baixos, no solo sob floresta virgem, aumentando satisfatoriamente 
com a queima da biomassa e diminuindo com o decorrer dos anos 
sob pastagem, podendo atingir níveis não detectáveis pelos métodos 
comuns de análise do solo, após dez ou mais anos de utilizacão. 

Quanto a irnplantaeáo e manejo, têm sido relatadas ocsrrkncias 
frequentes de pastagens mal implantadas, com problemas na derru- 
bada da floresta, na queima ou ainda no pIantio, que dificultam a con- 
sol idação da pastagem, agravados peIa util izaqão de altas taxas de 
lotacão animal, e sem periodo de descanso compatível a um equili- 
brio do sistema animal-planta-solo-cha, aceIerando dessa maneira a 
degradaçáo da pastagem [Serrão e t  al. 19781. 

Atualmente, do total atual de cerca de três milhões de hectares 
cultivados com pastagens de capim Coloniáo na Amazônia, cerca de 
1 .000.000 de ha encontram-se ainda produtivos; em contraposicão, 
cerca de 1 .500.000 de ha encontram-se moderadamente degradados, 
e mais de 500.000 ha já se encontram em estádio bastante avancado 
de degradacão [Fig . I] .  'e) Município de Paragominas, jocalizado as 
margens da rodovia Belém-Brasília representa uma região típica onde 
esse problema apresenta-se critico, fato este tigado principalmente 
ao parco conhecimento das peculiaridades da região e seus efeitos 
na produtividade das pastagens (Dias Filho 8 Serrão 19813, o que 
compromete sobremaneira o desenvolvimento da pecuária local. 

As pesquisas biológicas desenvolvidas em diferentes locais da 
Amazônia, entre outros, Paragominas, apontam algumas alternativas 
para controlar a rápida degradaçáo das pastagens cuItivadas [princi- 
palmente de capim Colonião], como também de recuperar a sua pro- 
dutividade c o m  utilização de espécies forrageiras melhor adaptadas 
as características da região, com mudança no sistema de manejo, 



FIG. 1 - Fases da produtividade de uma pastagem de caplm ColoniBo em 4reas 
de floresta amazônica. 

Fonte: Dias Filho & Serrão (1982) 

por exemplo, de pastejo continuo para o rotativo (Dias Filho & Ser- 
rão 3980, Dias Filho & Serrso 19811, diminuição da pressão de pas- 
tejs em épocas criticas, adubaçáo fosfatada perióldiça e plantio da 
leguminosa puerária e de capim Quicuio da Amazonia nos espaços 
abertos da pastagem. 

Por sua vez, do lado do produtor, as tentativas para desacelerar 
o declinio da produtividade das pastagens têm-se limitado ao contro- 
le da 'juquira" por meios manuais ou mecânicos, via de regra con- 
jugado a queimadas periódicas da pastagem e seguido de um período 
variávet de descanso. Ressalte-se que esse sistema, mesmo bem 
conduzido, tende a tornar cada vez mais frequente e ineficiente a 
operação de limpeza, em vista do vigor cada vez mais reduzido da 
pastagem e da seletividade do animal por ocasião do pastejo, favo- 
recendo assim o desenvolvimento e predominincia da " juquira " , prin- 
cipalmente em pastagens de capim Colonião. 



A nível de produtor, o problema de decisão na adoção de parte 
ou do conjunto de práticas mais conservacionistas recomendadas 
pela pesquisa biológica, dependem fundamental mente das mudanças 
que as mesmas traraio em termos de  estrutura de produção, d e  in- 
vestimentos adicionais e do balanço entre os custos e os beneficios 
que advirão das mudanças, como também dos riscos associados a 
essas mudanças. Nesse contexto, interessa ao agricultor saber, além 
do grau de risco associado à mudança, quanto poupará ou gastará 
adicionatmente de mão-de-obra e outros insumos de custeio, quanto 
custarão os investimentos para realizar essas mudanças, quando 
ocorrerão os custos e receitas e a s  suas magnitudes, quando com- 
parados ao sistema tradicional em uso. A condição mínima para rea- 
lizar essa mudança é que o novo sistema. assumido um horizonte de 
planejamento, resulte num fluxo maior de lucros, em relação ao sis- 
tema tradicional. 

Este estudo procura elucidas algumas dessas questões envolvi- 
das na utilização de algumas alternativas propostas pela pesquisa 
biológica para resolver ou minirnizar o problema em pauta, a partir 
de experimentos desenvoIvidos em Paragorninas-Pa. 

O estudo tem como objetivos : 

- Montar um modelo simplificado de simulação para análise 

econômica de sistemas de manejo de pastagens cultivadas; 

- Examinar a competitividade ecan6mica de diferentes estra- 
tégias de manutenção e recuperação da produtividade física das gas- 
tagens cultivadas na região de Paragominas-Pa; 

- Examinar as mudanças necessárias em custos de investi- 

mentos e de custeio para a implementaçáo dessas estratégias alter- 
nativas; 

- Examinar a sensibilidade dos resultados à mudanças nos 

preços reais da carne bovina, de fertilizantes e da taxa de descon- 
to, 



MATERIAL E MÉTODQS 

Caracterização do experimento de campo 

A pesquisa foi conduzida no Campo Experimental de Paragomi- 
nas, localizado na Fazenda Poderosa, a 12 krn de Paragominas-PA 
(2'58' Lat S - 47O27Xon OG]. O clima local é de transição entre os 
tipos Ami e Awi da classificação Koppen. caracterizando-se por apre- 
sentar uma pluviosidade anual elevada [média de 1724mm/ano], po- 
rém com uma estação relativamente seca, temperatura media anual 
de 26,9"C, média das máximas de 32,6"C e média das mínimas de 
21,9"C, umidade relativa de 85%. O solo e classificado como Latos- 
solo Amarelo {Oxisso]ol, textura muito argilosa, de baixa a média fer- 
tilidade [Tabela 1 ) .  

TABELA I - Características físicas e químicas do solo' do Campo Experimental 
de Paragominas-PA. 

Caracteristicas Químicas 

Cations trocáveis [me/100 %) 
PH M.O. P. 

Ca++ Mg++ K+ AI+.++ 

Características Físicas 

Areia 
O/o 

Limo 
O10 

Argila 
O/o 

Solo coberto por pastagem de capim Colonião por cerca de 13 anos em diver- 
sas estádios de produtividade. 
FONTE: Dias Filho & Serráo (i9811. 

A área experimental era originalmente uma floresta densa a qual 
foi derrubada, queimada, para implantacão de pastagem de capim Co- 
lonião. Por ocasião do início do experimento a pastagem tinha ire- 



ze anos de formada e apresentava cerca de 75% de " juquira" (princi- 
palmente plantas arbustivaã e semi-arbóreas) . 

O experimento envolveu o teste de três métodos de recupera- 
ção : 

- Roçagem e queima da "juquira" + descanso [Testemunhal; me- 
todo geralmente usado pelos fazendeiros; 

- Roçagem e queima da "juquiran + coquetel de leguminosas + 
50 kg de P20s/ha + descanso; e 

- Roçagem e queima da "juquira" + coquetel de Ieguminosas + 
50 kg de P20s/ha + Quicuio da Amazônia + descanso. 

Para cada método de recuperação foram testadas três cargas 
animais : leve, média e pesada [ajustadas conforme a época do ano], 
em pastejo continuo ou rotativo, com duas repetições. Cada pasto 
de cerca de 10 ha [nas pressões médias e altas de pastejo] foi 
dividido em dois piquetes iguais destinados, um para o pastejo con- 
tinuo e o outro para o rotativo. No sistema rotativo o período mé- 
dio de ocupação e descanso foi de 14 e 42 dias, respectivamente. 

As operações d e  limpeza e queima foram realizadas manualmen- 
te, usando-se posteriormente o herbicida Tardon 355 para o controle 
de rebrotas. A adubaçáo fosfatada foi feita a Ianço, utf lizando-se 50% 
de fósforo na forma de superfosfato simples e 50% na de hiperfos- 
fato 

As iegurninosas semeadas [após inoculadas] foram o Stylosan- 
thes guianensis cv. Cook, Centrosema gubescens e Pueraria phaseo- 
loides, nas quantidades de 1 ,O, 1,5 e 1 ,O kg/ha, respectivamente, si- 
multaneamente com a adubaçáo fosfatada e o plantio de mudas de 
Quicuio da Amazônia. 

Aspectos agranômicos 

O estudo de sistemas de manejo de pastagens envolve um com- 
plexo conjunto de fatores biof ísicos interrelacionados, que fazem par- 
te do ecossisterna de uma propriedade rural, onde o produtor pode 
exercer diferentes graus de controle sobre os mesmos. 



Reid & Thomas (19731, Wright & Dent (19691, Dent & Anderson 
(19711, Spedding (1975) e Dillon (1977) [Fig. 2) entre outros, têm apre- 
sentado modelos teoricos mostrando a dinâmica do sistema, a maio- 
ria deles utilizando modelos de simulação. Todavia, dada as  dificul- 
dades de reunir informações para a montagem de modelos comple- 
xos, bem como de mantê-los numa dimensão controlável, a maioria 
das pesquisas têm-se limitado em reproduzir parcialmente o siste- 
ma, utilizando um número reduzido de variáveis em condições deter- 
rninisticas. 

Dentro desse enfuque, várias pesquisas têm sido realizadas no 
que tange a montagem de modelos simplificados para análise de sis- 
temas de manejo de pastagens, envolvendo principalmente dois asa 
pectos básicos : um. o comportamento da variável ganho de peso ani- 
mal em relação a taxa de lotação; e outro, o comportamento da va- 
riável ganho de peso por unidade de área, também em relação a taxa 
de lotação animal na pastagem. 

Mott (1960) citado por Jones I& Sandland [1974), foi um dos pri- 
meiros a desenvolver um modelo incorporando esses dois aspectos, 
o qual tem sido extensivamente utilizado como fundamento geral. A 
relação entre o ganho de peso animal [ysl  e a taxa de lotacão (x) 
proposta por Mott foi uma função exponencial do tipo ya = a + bcx, 
onde a, b e c são constantes. Por outro lado, a relação entre o ganho 
de peso/área (y, 1 e a taxa de lotação [x] correspondente foi uma fun- 
ção curvelinear do tipo y, = ax + xbcx (Fig. 31. 

Segundo o modelo, a taxas baixas de Iotação, o ganho de peso/ 
animal declina lentamente ate atingir o ponto n o ,  a partir do qual a 
queda é acelerada ate n, , quando atinge o valor zero. Por outro la- 
do, o ganho de peso/área aumenta quase linearmente até atingir um 
máximo em nto, a partir do qual declina rapidamente até atingir zero 
em n, . Esse modelo incorpora teorias acerca do comportamento 
do animal-forragem, tais como as relações taxa de lotação x disponi- 
bi l idade de forragem, quantidade de forragem disgonivef x digestibi- 
lidade, tamanho metabólico do animal x consumo e forragem, energia 
necessária para a manutenção x consumo mínimo de forragem [Pe- 
terson et al. 19651. Nesse modelo, conforme Mott (19601, o ponto 
ótimo ocorre em no, onde as curvas de ganho de peso/anirnal e o 
ganho de peso/área se cruzam. 



Conxurno da alirnentox adquiridos 

Ouontidodr da partapem consciwPdo 

FIG. 2 - Interrelações em um sistema pastagem-rebanho bovino. 
Fonte: Dillon 11977) 



Ya . Ganho de prno /animuI 
/ 

FIG. 3 - Relação teórica entre a variação da taxa de lotação e ganho de peso 

animal ( - 1, e ganho de peso por unidade de área (--- 1. 

Fonte: MoH (1960) 

Muitos pesquisadores têm desenvolvido estudos no sentido de 
testar e aperfeiçoar o modelo básico de Mott (1960). Destacam-se 

os trabalhos de  Riewe [1961), Dillon & Burley ( 1  9611. Petersen e t  al. 
(19651, Owen & Ridgman (19681, Colishaw [1969), Conniffe et al. 
II9701, Jones 11974), Jones & Sandland (1974) e Sandland & Jones 
(1975). A maioria desses autores trabalharam com o objetivo prin- 

cipal de buscar a melhor forma de expressar as variáveis citadas por 

Mott (1960). Os resultados obtidos, apesar de certa dispersáo. pare- 

cem conduzir ao modelo sintetizado por Jones & Sandland ( 1  9741, 

conforme a Fig. 4 .  

Jones & Sandland (1974) encontraram melhores ajustes para a 

variável ganho de peso/animal e ganho de peso/unidade de área em 



relação h taxa de  Iotação, com funções da forma linear descontínua 
e quadratica, respectivamente [I I e 123, 

y = f[x) = k para x < c - a - bx para x > c [!I 

Onde: y e o ganho de peso/anirnal 
y, e o ganho de  peso/unidade de área 
x é a taxa de Iotação [unidade animal] 
c 6 a taxa de  lotaçáo critica. 

FIG. 4 - Relação entre o ganho de peso/animal I- 1, e ganho de peso/unl- 
dade de área I- -- ) em resposta a variação da taxa de lotação na pastagem. 

Fonte: Jones & Sandland (1974) 

Nesse modelo, o máximo de ganho de peso/area ocorre quando 
x = a/2b, obtido pela derivacão da equação (21, em relação a x, e 
igualado a zero. Note-se que o máximo de ganho de peso/area acor- 
re também quando o ganho de peso animal é decrescente, e enquan- 
to  o máximo de ganho de peso/animal ocorre, por sua vez, com ta- 
xas de  lotação muito baixas los dados utilizados pelos autores náo 
conseguiram captar esse ponto). O comportamento do ganho de pe- 
so/area e quadrático simétrico, em contraposição ao assimétrico 



apresentado por Mott [I 960). Sandland & Jones (1 9753, comparando 
vários modelos, entre eles o de Conniffe et  al. [1970), de Owen 8t 
Ridgman (1968), Mott 119603 contra o de Jones 8 Sandland 119745, não 
encontraram vantagem prática significativa para utilização de outros 
modetos, quando comparados ao de Jones & Sandland (1974). 0 s  au- 
tores argumentam que os ganhos nos ajustamentos são pequenos, 
as expensas de uma maior dificuldade na operacionalização do mo- 
delo. 

Algumas consideracões de ordem operacianal devem ser feitas 
acerca das condiçóes de estabilidade do modelo. Uma restrição do 
modelo apresentado por Jones & Sandland (19743, é a suposição de 
independência entre a disponibilidade de forragem e a taxa de lotação. 
a qual e valida somente para análises de curto prazo, ou seja, para 
estações curtas de pastejo. Para análises de longo prazo, mais ade- 
quadas para esse tipo de empreendimento, 6 fundamental considerar 
o aspecto dinâmico do sistema, uma vez que a disponibilidade de for- 
ragem num determinado período está intimamente relacionada a ta- 
xa de lotação em períodos anteriores, dado o vigor da pastagem, que 
depende de fatores associados ao seu manejo (Serr3o et al. 1978). 
Esquematicamente, a influência da taxa de loiação sobre o ganho de 
peso/animal, e ganho de peso/unidade de área, no decorrer do tem- 
po pode ser visto nas Fig. 5 e 6.  

A Fig. 5 mostra que a pastagcm pode manter a sua alta produ- 
tividade quando bem manejada, com taxa? de lotação inferiores ou 
igu:is a "ótima". No entanto, em pastagens com manejo deficiente, 
a taxas de lotação além da "ótima", o dzclínio da produtividade pode 
ser acelerado. Partindo de uma situaçzo de equilíbrio, onde a for- 
ragem é pastejada a uma presszo "ótima" ou "sub-ótima", o ponto 
ótimo de ganho d e  peso/área bem como de ganho de peso/animal 
permanece inalterado ao longo do tempo. Todavia, com a utilizaqão 
sucessiva de taxas de lotação além da "dtirna", em pnstejo contínuo, 
o potencial de produqão da pastagem pode decrescer, com conse- 
qüente diminuição da forragem disponível em período subsequente. 
Como mostra a Fig. 6, a nova taxa de lotação Ótima, nessas condi- 
ções, é diminuída de no para n,' desde que esta depende  diretamente 
da disponibilidade de forragem. Alem disso, a curva de resposta de 
ganho de peso/anirnal é também deslocada para a esquerda, de Gm- 
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Paitqem com manejo adequodo 
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Piistaaem com martp'jo deficiente 
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Tempo d t  cul t ivo  

FIG. 5 - Relaqão entre a produtividade da pastagem e o tempo de cultivo. 

Fonte: Adaptado de Serráo et al. (1978) 

FiG. 6 - Relação entre a taxa de lo ta~ão animal e o ganho de peso/animal e ga- 
nho de peso/Area. em condições de pastejo excessivo. 



rim para Gm'-nin',  enquanto que o ponto de máximo ganho de peso/ 
área ocorre com taxas de lotação inferiores [Fig . 6).  

Outra dificuldade que pode surgir na utilização do modelo é a 
incorporacão de resultados de diferentes tratamentos experimentais 
a analise. Que tipo de  modificaqões ocorrem nas  variáveis ganho d e  
peso/animal e ganho de peso/área em diferentes pastagens e siste- 
mas de manejo? Desde que diferentes espécies forrageiras têm va- 
lores nutritivos diferentes, a curva de ganho de peso/anirnal tende a 
comportar-se diferentemente conforme as espécies utilizadas. Por 
outro lado, os diferentes sistemas de manejo causam diferenças no 
potencial de produção de forragens, e portanto impõem pontos de 
equilíbrio diferentes. Essas peculiaridades certamente causarão mu- 
dancas não só no formato como também na inclinaqão das curvas d e  
ganho de peso/animal e ganho de peso/área. 

O modelo de análise 

Vários métodos alternativos podem ser mobilizados para a aná- 
lise ec~nowiica do problema e m  pau-ta, entre eles, a programacão ii- 
nea r  (Sales 1977; Mielitz Neto 19791, a programacão dinâmica [Swar- 
tzman & Singh 1974) e a simulação [Jones & Brockington 1971, Dillon 
197'71. 

Neste trabalho foi utilizado o modelo de simulação dada a facili- 
dade que o mesmo oferece para incorporar os  modelos biológicos já 
dcsenvolvidss pela pesquisa, bem como a operacionalidade para i ra-  
balhar com a dimensão temporal e na especificacão das  funcões 
[Dent & Anderson 1911, Suttor & Crom 19641. 

O modelo tem caráter determinístico e simula um sistema de  
manejo de pastagens cultivadas, a partir do modelo b io lóg ic~  propos- 
t o  por Jones & Sandlznd E1 9741, em condiqões específicas de clima, 
s ~ I o  e manejo de rebanho, podendo ser resumido pelas relaqões teó- 
ricas que seguem, incorporadas d e  forma direta ou indireta à análi- 
se.  

v, = Y (G,, L,) 

GT= G (C,, MP,, S, I MA,, A,, P,) 
C, = c (Ftg L, I A,, MA3 
F, = (L ,-,, Ft-,, MP,_l, T,) 



Onde : 

Y e o ganho de peso/ha; 
G é o ganho de peso/animai; 
L é a taxa de lotacão; 
C e o consumo de  forragem pelo animal; 
S é a suplementacão alimentar do animal; 
A as condições biológicas do animal; 
P as condicões biológicas da pastagem; 
MA e o manejo animal; 
MP é o manejo da pastagem; 
F é a quantidade de forragem disponível; 
T as condicões físico-biológicas do solo; 
t é a variável tempo. 

Como se pode observar, dada as abstracões assumidas quanto 
ao clima, e outras variáveis exógenas, o mode10 pode ser analisado 
dentro de condicões semi-controladas, o que apesar da simplif ica~ão 
é bastante G t i l  aos propósitos do trabalho. 

Com a irnplementação das alternativas que possui, de manejo 
da pastagem (especies a implantar, tipo de pastejo, taxa de Iotação, 
iertilização, etc.] o produtor exerce um bom grau de controle do sis- 
tema acima descrito". Nesse contexto, o produtor pode optar entre 
várias alternativas de pastagens a implantar, dependendo do estádio 
de degradacão que encontra sua pastagem. Para o estádio onde 
a pastagem encontra-se ainda produtiva, no inicio de sua degradacão 
as opções analisadas são: ou continua no sistema tradicional ou pas- 
sa a utilizar um novo sistema onde realízará b l é m  das operacóes 
usuais) a adubação fosfatada periódica [três em três anos) e introdu- 
@o de Ieguminosa (Puerária]. Para o estádio moderado de degrada- 
ção, as opqões examinadas ção: ou continua com o sistema tradicio- 
nal, ou passa a utilizar um sistema mais tecnificado, onde além das 
operações usuais, o produtor fará, adubação fosfatada perihdica, com 

c 2 1  E bom lembrar que o trabalho é desenvolvido com base nos resultados e re- 
comendações técnicas oriundas do experimento de campo. A montagem 
das estratégias dessa forma espelha aquilo que tecnicamente é recomen- 
dado para situações especificas. 



plantio de gramínea Quicuio da Amazônia nos claros da pastagem e 
introdupáo de legum inosas. Para o último estádio de degradaçáo, 
quando a pastagem encontra-se quase que totalmente degradada, a 
opção é a renovação da mesma com novo plantio; ou em área de flo- 
resta, desmatando e implantando a forrageira, ou substituindo-se a 
" juquira' por Quicuio da Amazônia ou outra gramínea também pouco 
exigente em fertilidade do solo. 

Tendo em vista o enfoque de recuperação de pastagens degrada- 
das ou em degradação assumida no trabalho, analisa-se apenas os 
dois primeiros estádios; no início da degradaçáo e estádio moderado 
de degradaçáo. Um resumo dessas alternativas de recuperação é 
apresentado na Fig. 7. 

FIG. 7 - Tecnologias recomendadas para manter ou recuperar a produtividade da 
uma pastagem de capim Colonião em área de floresta amazônica, 

Fonte: Dias Filho 8 Serrão (1982) 

Juntamente com as alternativas antes colocadas, diferentes 
opções de manejo podem ser utilizadas pelos produtores, visando 
otimizar o uso da pastagem. No que se relaciona ao tipo de pastejo, 
as alternativas disponíveis são:  o pastejo contínuo e o pastejo rotati- 
vo, onde neste último, o produtor promove uma rotação no uso da 
pastagem de acordo com o potencial da mesma durante o período 



de manejo. Em termos de pressão, as alternativas resumem-se em 
carga leve, media e pesada. Em cada grupo as alternativas são con- 
sideradas exclusivas, ou seja, o produtor pode escolher apenas um 
tipo de pastagem a implantar, associada a um tipo de pastejo e a uma 
pressão de pastejo, numa mesma área. 

Para efeito de análise econômica assume-se que o produtor está 
interessado em encontrar a melhor combinação entre o tipo de pas- 
tagem, o tipo de pastejo e a pressão de pastejo para dois diferentes 
estádios de degradação da pastagem. Assume-se também que o 
produtor está interessado em maximizar o fluxo de lucros líquidos 
durante o horizonte de planejamento. A analise nesse aspecto, pode 
ser entendida como uma otimizaçáo sucessiva nos subperiodos do 
horizonte de planejamento. 

Estimacáo de algumas relacões bisldgicas 

a] Ganho d e  peso animal x taxa de  lotaqão t31 

A partir d e  experimentos biológicos conduzidos em Paragomi nas, 
estimou-se o ganho de peso por animal como uma rejação inversa 
da taxa de lotação conforme as equações [I], (23 e (3 ) .  

Pastagem de Coloniho : 

215.66; 252,98 - 153.57Ltj 
YA, = Min R2 = 0,65 f1) 

I l0,65]  (-3,831 

Pastagem melhorada A : [ 212.15; 247.47 - 
YA, = Min 56'33 R2 = 0.77 (21 

[I 7,13) [- 4.1 O] 

Pastagem de Quicuio ou melhorada B : 

199.52; 244.96 - 35.33 L,] 
YA, = Min 

(1 4,441 1- 3,551 
R * =  0,72 [31 

1 3 1  Na estimativa das equações (1) a 131, tentou-se captar a diferença entre o 
pastejo contínuo e o rotativo. a partir do uso de uma variável "dummy". 
No entanto os coeficientes mostram-se estatisticamente não significati- 
vos, confirmando os resultados de literatura existentes [vide Ctem c). 



Onde : 

YA é o ganho ,de peso animal em kg/cabeça/ano. 
t e a taxa de lotação observada, em cabeça/ha. 
21 5,66; 214,15 e 199,52- são constantes de máximo de ga- 

nho de peso animal, em kg/cabeça/ano. 

Os coeficientes entre parênteses são os testes t dos pa- 
râmetros estimados. 

b) Ganho de peso por ha x taxa de lotação 

O ganho de peso por hectare, por sua vez foi estimado a partir 
do ganho de peso por animal e da taxa de lotação, o que resultou em 
funções quadráticas 141. a (61, conforme arrolados a seguir: 

Pastagem de Colonião : 

Y H A ,  = YA, . L, ou 

YHA, = 252.98 L +  - 153,57 L?  (41 

Pastagem melhorada A : 

YHA, = YA, . L ,  ou 
2 

YHA, 247,47 L, - 56,33 L, (51 

Pastagem de Quicuio ou melhorada B :  

YHA, = YA, . i, >u 

YHA, = 244,96 L, - 35,33 L: E61 

Onde : 

YHA é o ganho de peso por área, em kg/ha/ano. 
YA é o ganho de peso por animal, em kg/cabeqa/ano. 
L é a taxa .de lotação observada, em'cab'egaJlha. 



c) Produtividade d e  pastagem x tempo de uso, tipo e pressão 
de pastejo 

A produtividade da pastagem [rnensurada em taxa de lotação 
potenciai] foi estimada como uma relação inversa ao seu tempo de 
utilização. Considerou-se para a pastagem de Colonião L41 e mel ho- 
rada A, uma diminuição de 10% asa. na capacidade potencial de su- 
porte. Para a pastagem melhorada B, considerou-se a degradação 
somente para a operacão em pressáo pesada de pastejo na propor- 
cão de 10% a.a. 

Quanto aos efeitos do tipo de pastejo na produtividade dos sis- 
temas, dada a variedade de resultados relatados na literatura [Shiflet 
& Heady, s.d.; Hughes et ai. 1970; Hull et a!. 1967; Davis & Pratt 19663 
considerou-se o ganho de  peso por animal/taxa de lotação, equiva- 
lente para o pastejo rotativo e continuo. Como principal rnudanca 
oriunda do tipo d e  pastejo, considerou-se a persistência da pasta- 
gem no tempo, utilizando-se como "proxyn a produ~áo de matéria se- 
ca ao longo do desenvolvimento dos experimentos. Dessa forma, 
estimou-se a persistência da pastagem em 20% menor e 25% maior 
para o pastejo rotacionado em pressão média e pesada de pastejo, 
respectivamente, quando comparado ao pastejo continuo. Por outro 
lado, como efeito da pressão de pastejo a persistência foi estimada 
em 2S0h maior para as pressões de pastejo leve e media em relação 
à pressão de pastejo pesada. 

Para efeito d e  operacionalização, definiu-se como pressão leve 
de  pastejo, uma pastagem utilizada com o máximo de 70% de seu 
potencial, uma pressão m6dia para uma pastagem utilizada com taxa 
de lotação em torno do seu potencial; e uma pressáo pesada. onde 
a pastagem é utilizada com taxa de lotação em 30% superior ao seu 
potencial m. 

Relações econõmicas-financeiras 

Partindo do modelo biológico proposto por Jones & Sandland 
119743, com aIgumas adaptações pode-se montar um modelo de aná- 
lise econômica, necessitando para tanto incorporar algumas variáveis 

14.1 Corresponde a pastagem de Colonião em sistema tradicional (Testemunha do 
experimento]. 



de controle do sistema, bem como outras variáveis de custos e recei- 
tas ao mesmo. 

Os cuistos e receitas dos sistemas alternativos estudados foram 
estimados a preços corrente de outubro de 1981, e ajustados para 
um hectare de pastagem. Utilizou-se como base de cálculos uma 
propriedacle com cerca de 2.500 ha de área total, e 1 .O00 ha de pas- 
tagem cultivada, e com exploração exclusiva de pecuária de corte, 
com padrão de manejo zoot.écnico comum da região, conforme Co- 
missão Estadual de Planejamento Agricola [1979). O sistema de ex- 
ploracão simulado é o de engorda extensiva, com a aquisição de ani- 
mais ocorrendo no início da estação chuvosa, com uma media de 
180 kg/cabeça, enquanto o descarte ou a venda dos mesmos ocorre 
mais ou menos onze meses após. Como estrutura de investimentos 
necessários a exploração, foram considerados somente aqueles in- 
dispensáveis numa fazenda desse tipo. Os coeficientes utilizados 
nos cálculos desses custos foram baseados em trabalhos da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (19801, Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (19791, [Sistemas de produção . . . . 19763 
nos estudos da Comissão Estadual de Planejamento Agrícola (19791; 
e em resu ltadoç de pesquisa desenvu: ;das e em desenvolvimento 
pelo CPATU/EM BRAPA na regi50 de Paragominas-PA, como também 
em experiências de técnicos que atuam no setor. 

O custo total (73 e definido com a somatoria dos custos de ope- 
ração da pastagem (8). de operação do rebanho (91, de utilização da 
mão-de-obra permanente (1 21, de investimentos em rebanho (103, de 
investimentos em implantaqão da pastagem ( I  f 1, outros investimen- 
tos fixos e semi-fixos (131, conforme segue: 

CT, = C 0 ,  + CR, + CF, + CIt + CP+ f CB t (73 
ÇOt = CM, + CA, (81 
C R ~  = X, . cv 191 
Clt = X,  . CG [f 01 
CP, = 0:00 para t # 1 r111 

6000,QO para t = I em pastagem de Coloniáo 
[exclusive desrnatamento) 

9400,OO para t = 1 e m  pastagem de Quicuio 
[inclusive limpeza da " juquira") - 

153 Em termos práticos esses extremos podem ser mais distantes. 



CF+ = 840,00/ha/ano 
CB, = 0,00 para t # I 

t40,00/ha para t = 1 [novo] 

Onde : 

CT é o custo total do sistema considerado, mensurado em 
Cr$/ha 

C 0  é o custo operacional da pastagem, mensurado em Cr$/ha 
CR é o custo operacional do rebanho, mensurado em Cr$/ha 
CF é o custo da mão-de-obra permanente, mensurado em CrSJha 
CB é o custo dos investimentos em benfeitorias e melhoramen- 

tos, mensurado em Cr$/ha 
C1 é o custo dos investimentos em rebanho, mensurado em 

Cr$/ha 
CM é o custo de limpeza da pastagem, mensurado em Cr$/ha 
CA é o custo de adubacão da pastagem, mensurado em Cr$/ha 
CV é o custo do manejo de um animal. mensurado em Cr$/ca- 

beça 
CG é o custo de aquisição de um animal, mensurado em Cr$/ 

cabeça 
CP é o custo de investimentos em pastagem, mensurado em 

Cr$/ha 
X é a taxa de lotação considerada 
t é o subperíodo de tempo 

A receita total (14). por sua vez, e obtida pela agregação do pre- 
ço de venda ao produto físico do período, mais o estoque transferi- 
do do início para o final do período (751, mais o valor residual da pas- 
tagem 1163. O valor atual d e  lucros liquidos (181, é dado através de 
uma equação de recorrência de lucros (17) entre os subperíodos ana- 
lisados. A seguir essas equações são especificadas. 

RBt = P . [YHA, + EG,] + VR, [ 145 
EG, = X t  . 180 11 51 
V R t  = 0,00 para t # T [ i61  

2640,OO . X, +, para t = T e > 0,4 
Lt  = R B t . -  CT, (11 7) 
VAL, = VAL,-, + L,/fl + r]' (1 8) 



R& e a receita bruta do sistema analisado, mensurado em Cr$/ha 
YHA e o produto fisico do sistema, mensurado em kg/ha 
EG é o estoque d e  carne bovina do subperíodo, mensurado em 

kg/ha 
VR e o valor residual da pastagem. mensurado em Cr$/ha 
180 é a constante de peso animal de  entrada na pastagem, men- 

surado em kg 
L é o lucro liquido do subperiodo, mensurado em Cr$/ha 
VAL é o valor atual de lucl-os acumulados, mensurado em Crtlha 
T é o horizonte de  planejamento, em anos 
r é a taxa de juro utilizado, em 9% a.a./iOO. 

Validação do modelo 

O modelo foi validado a partir do confronto dos dados obtidos 
de simulação contra os dados reais obtidos a nível de campo e nas 
condições de experimentos biológicos. Posteriormente o modelo, bem 
como o s  resultados foram criticados pelos pesquisadores locais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Solução bgsica 

A solução básica foi gerada para um horizonte de planejamento 
de doze anos, a urna taxa de desconto de  i2% ao ano, e aos preços 
de Cr$ 80,00i/kg para carne bovina e Cr$ 25,00 e Cr$ 30,OO por kg de 
superfosfato simples e hiperfosfato, respectivamente, aos valores 
constantes de outubro de 198.1, calculados para 3 ha de pastagem. 
Os planos foram selecionados segundo o critério de maior valor atual 
de lucros anuais. 

Primeira Iépoca de interven~50 (no ponto A, Fig. I) 

Refere-se às alternativas de manejo para pastagens de coloniãe 
em estádio inicial de degradação, onde a mesmo encontra-se com ca- 
pacidade de suporte em torno de 0,8 cab./ha. A comparação entre 
as decisões alternativas de continuar com o sistema tradicional de 
manejo da pastagem ou introduzir práticas de recuperação envolven- 
do a aplicação de adubação fosfatada e semeio de leguminosas [sis- 
tema melhorado A), mostrou-se economicamente favorável à segun- 
da alternativa, conforme comentados a seguir, a partir da Tabela 2 .  



TABELA 2 - Capacidade Inicial e final de suporte da pastagem, ganha de peso médio anual, custa m6dio anual e valor 
atual da lucro anual para manejo da pastagem em sistema tradicional e sistema melhorado A, em pastejo 
continuo e rotativo e três pressões de pastejo [I.' época de intervenção]. - 

Pastagem/ 
Manejo 

Capacidade de suporte Ganho de Custo MBdio Valor Atual 
Pastejo de da pastagem (cabepa/ha) peso m6- anuaI/ha dos lucros 

Pastejo I ci Final dio/ano Cr$ anuaisjha 
kg/ha Cr$ 

TRADICIONAL 

Cotonlao + Leve O ,&O 0,38 83,12 12.859,oo 2.871 ,o0 

Limpeza + Contlnuo Media 0,80 0,38 92,05 1 5.349 ,O0 3.257,OO 

Queima Pesada 0,80 0,28 86,ZO 16.596,OO 3.081 ,O0 

Média 0,80 0,Sl 91,23 I6.535,OO 3.353,OO 
Rotativo 

Pesada 0,80 0,4l 85,80 18.242,OO 3,118,OO 
MELHORADO A 

Limpeza + Conthuo Leve 1,20 O ,76 144,93 17.746,OO 2.175,OO 

Queima + Media 1,SO 0,76 191,35 2 1.978,OO 4 .O9 1 ,O0 

Adubação fosfatada $. Pesada 1,20 0,59 209,27 24.364,OO 5.065,OO 

I ntroduçáo de Ieguminosas 
Média 1,20 O ,95 213,81 23.233 ,O0 4.426,OO 

Rotativo 
Pesada 1,20 0,81 249,77 26.743,OO 5.668,OO I 

Fonte : Resultados obtldos da anAlise do modelo. h!3 
4 



Em condições de pastejo contínuo, a alternativa de maior lucro 
para o sistema de manejo tradicional foi utilizar a pastagem sob pres- 
são média de pastejo, onde o valor atua1 de lucros foi de . . . , . . . . 
Cr$3.257,OO/ha/ano a um custo total de Cr$ 15.349,00 Jhalano e um 
ganho de peso médio/ha de 92 kg/ano. Em contrapartida, no siste- 
ma de maneja melhorado A, a melhor alternativa foi aquela em que 
a pastagem sofreu uma pressão pesada de pastejo, gerando um valor 
atual: de lucros de Cr$ 5.065,00/ha/ano a um custo total de . . . . . . . 
Cr$ 24.364,00/ha/ano ou seja um lucro cerca de 40% maior em fun- 
ção de um aumento nos custos totais da mesma ordem. O ganho de 
peso mediolha par sua vez foi aumentado para 209 kg/ano. Dessa 
forma, apesar do ganho de peso/ha ter sido aumentado em cerca de 
127%, os lucros não cresceram na mesma proporção. 

Por outro lado, o pastejo rotativo mostrou-se uma opção interes- 
sante : em sistema tradicional, a melhor alternativa ocorreu também 
para a pressão média de pastejo, gerando um valor atual de lucros 
de Cr$ 3.353,00/ha/ano, levemente superior 2 melhor alternativa em 
condiçóes de pastejo continuo. Para o sistema de manejo melhorado 
A, a melhor alternativa em pastejo rotativo ocorreu sob pressão pe- 
sada de pastejo, semelhante ao pastejo contínuo; gerando um valor 
atual de lucros de Cr$ 5.668,00/ha/ano, cerca de 12% superior, as 
expensas de um aumento nos custos da ordem de 10%, quando com- 
parado as condiçiies de pastejo contínuo. O ganho de pesolha nes- 
t e  caso foi aumentado em cerca de 19%. 

Segunda época de intervenção [na ponto B, Fig. I] 

A segunda epoca de intervenção refere-se 21s decisões alternati- 
vas em termos de manejo da pastagem quando esta encontra-se com 
capacidade de suporte de cerca de 0,s cab./ha, ou seja, em estádio 
já bastante avançado de degradação. 

O sistema de rnaneio da pastagem incluindo práticas de recupe- 
ração. adubação fosfatada, introdução de capj m Ou icu io da Amazlõnia 
[nos claros da pastagem) e semeio das leguminasas [sistema melho- 
rado B) mostrou-se muito superior ao sistema convencional, isto e, 
de continuar com o manelo que envolve apenas a limpeza e a queima 
da pastagem, seguidas de descansa periódico, conforme dados da Ta- 
bela 3. 



TABELA 3 - Capac~aaue ae supone inicial e final de pastagem, ganho de peso médio anual, custo médio anual, e valor 
atual do lucro anual para manejo de pastagem em sistema convencional e sistema melhorado 8, em pastejo 
rotativo e continuo e três pressões de pastejo 12.' época de intervenção), 

Pastagem/ 

Manejo 

Ganho de Valor Atual 
Pressão de Capacidade de suporte peso me- Custo Médio dos lucros 

Pastejo Paçtejo da pastagem [cabeça/ha) io/anual anual/ha anuais/ha 
Inicial Fj na1 

kglha Cr$ Cr$ 

TRADICIONAL 
Colonião + Leve 0,50 0,25 7476 I O .459 ,O0 2.297,OO 
Limpeza + Continuo Média 0,50 025 84,86 12.019,OO 2.897,OO 
Queima Pesada 0,50 0,25a 67,59 1 O ,392,OO 2.81 O ,O0 

Mkdia 0,50 0,32 89,OO 12.770,OO 3.059,OO 
Rotativo Pesada 050 0,26 90,54 13.837,OO 3.287,OO 

MELHORADO B 

ColoniBo + 
Limpeza + Continuo Leve 1,5/2,0b 2,OO 288.66 27.1 94,OO 6.829,OO 
Queima + Média 1,5/2,0b 2,OO 34334 35.399,OO i 0.073 ,O0 
Adubação fosfatada 4- Pesada 1,5/2,0b 1,27 356,85 38.246 ,O0 10.973,OO 
Quicuio da Amazônia + 

Fiotativo Média 
Intro. leguminosas 

1,5/2 ,Ob 
Pesada 1,5/2,0b 

Fonte : ~esultados obtidos da análise do modelo. 
a - atingido aos nove anos. I 

b- atinge a capacidade de suporte máxima no segundo ano I 
de utilização, u 

ID 



Em condições de pastejo continuo, a alternativa mais lucrativa 
sob sistema tradicional de manejo ocorreu com pressões médias de 
pastejo, resultando em um valor aiual de lucros de Cr$ ~.897,00/ha/ 
ano, a um custo total de Cr$ 12.019.00/Ra/ano e um ganho de peso 
médio/ha de 84.86 kg/ano. Em sistema de manejo melhorado 8, o 
plano de maior lucro ocorreu quando utilizado uma pressáo pesada 
de pastejo. resultando em um valor atual de lucros de Cr$ 10.973,00/ 
ha/ano. a um custo total de Cr$ 38.246,00/ha/ano e um ganho de 
peso/ha de cerca de 356 kg/ano. 

O pastejo rotatlvo mostrou-se mais uma vez economicamente 
competitivo, quando comparado ao pastejo contínuo, apresentando lei- 

cros iguais ou superiores a este em até 36%. 

Estes resultados evidenciam que os lucros anuais atualizados da 
melhor alternativa em sistema de manejo melhorado B, foram supe- 
riores em cerca de 2.7 vezes quando comparados ao melhor plano em 
sistema tradicional de manejo. Ressalte-se no entanto. que esse 
grande aumento nos lucros são conseqüências diretas de um aumento 
substancial no custo total, de cerca de 2,1 vezes em relação ao sis- 
tema de manejo tradicional. Por sua vez, o ganho de peso/ha foi 
aumentado em cerca de quatro vezes, dado principalmente pelo 
aumento da capacidade de suporte da pastagem, que passou a supor- 
tar taxas de lotação animal ate superiores a duas cabeças/ha. 

De um modo geral, os resultados evidenciam que a passagem do 
sistema de manejo tradicional [limpeza com ou sem queima) para o 
sistema melhorado A [limpeza com ou sem queima + adubação fos- 
fatada + introdução de leguminosas) ou para o sistema melhorado B 
[limpeza com ou sem queima + adubaçáo fosfatada + Quicuio da 
Amazônia 3. introdução de leguminosas] envolvem grandes mudanças 
nos fluxos de custos. No primeiro caso, os custos são elevados em 
cerca de 40% e no segundo caso em aproximadamente 210% o que 
parecem constituir-se em serias restrições ao uso das tecnologias de 
recuperação preconizadas pela pesquisa, pr! ncipalmente para este 
último caso. Ressalte-se porem que em alguns casos, mesmo em 
pastagens em avançado estádio de degradação. o problema é em 
maior proporção de manejo, podendo nesses casos, as custos serem 
rninirnizados pela omissão da referida adubaçáo ou pela diminuição 
da dosagem. 



Outro aspecto a destacar é que em sistema de manejo tradicio- 
nal, a degradação da pastagem não é acompanhada de uma diminui- 
ção proporcional das rendas. conforme mostram os resultados arro- 
lados nas Tabelas 2 e 3. Por exemplo, em manejo contínuo sob pres- 
são  média de pastejo, o valor atual dos lucros anuais sáo diminúídos 
de 17,I */O quando comparadas as melhores alternativas das duas épo- 
cas de intervenção. 

Os resultados mostram também que o produtor encontra justifi- 
cativas econômicas para uti iização de pressões mais altas (médias 
ou pesada] de pastejo. Em nenhuma das condições analisadas [hori- 
zonte de doze anos], o manejo sob pressão leve de pastejo apresen- 
tou maior rentabilidade, quando comparado aos manejos sob pressão 
média e pesada de pastejo. Os danos conseqüentes de super-paste- 
joL6], nessas condições, são suplantadas pelos ganhos de produqão 
de carne, quando calculados em termos de valores monetários, du- 
rante o horizonte de planejamento. Nesse contexto, os planos sob 
pressão leve de pastejo serão mais rentáveis a medida que os danos 
por super-pastejo forem agudamente aumentados, e/ou que a curva 
de ganho de peso/animat tenha uma inclinação maior, ou seja, o ga- 
nho de peso/animal seja agudamente reduzido em funcáo do aumento 
do numero de cabeças de bovinos por área de pastagem. 

É importante ressaltar no entanto, que pressões muito pesadas 
de pastejo, isto é, acima da capacidade de suporte, podem trazer sé- 
rias consequências para a longevidade produtiva das pas-tagens [vide 
capacidade de suporte nas tabelas 2 e 33, o que é fundamental, quan- 
do o probIema é analisado num contexto maior, de custos e bene- 
fícios sociais [ecológicos]. Nesse aspecto, os custos e receitas con- 
seqüentes  da conservação ou não conservaçáo da produtividade da 
pastagem, num periodo subseqüente ao horizonte de planejamento 
não estão totalmente interna1 izados a análise, sendo considerados 
apenas cis efeitos internos a propriedade. Evidentemente o nível de 
manejo que o produtor usualmente utiliza é mais predatório que o 
nível de manejo desejado em termos sociais [ecológicos). Nesse as- 
pecto, e necessário que o produtor adote niveis de manejo mais con- 
servacionistas, os quais apesar de não atender totalmente o desejo 

Utilização no sentido de cargas animais acima da capacidade de suporte da 
pastagem. 



da sociedade como um todo. pelo menos atenda os requisitos míni- 
mos de manejo racional, conforme entendido em termos biológicos; 
todavia. sem causar grandes reduções de rendas presentes dos produ- 
tores. 

Quanto ao tipo de pastejo, os planos alternativos em pastejo ro- 
tativo mostraram-se superiores aos planos similares em pastejo con- 
tínuo, resultando em lucros anuais descontados jguais ou superiores 
em até 16% a estes, além de uma maior Iongevidade produtiva, a 
qual encontra-se apenas parcial mente computada na análise . 

Estabilidade dos resultados obtidos 

A estabilidade dos resultados da sotução básica foi testada con- 
t ra três diferentes condições: aumento de 20% no preço real da car- 
ne bovina; aumento de 20% no preço real de fertilizantes fosfatados; 
e alta preferência temporal pelas rendas, simulada pelo uso da taxa 
de desconto de 18% ao ano. 

No que se refere 5 simulacão de aumento no preço real da car- 
ne bovina, os resultados mostraram-se estáveis, não alterando o elen- 
co de planos ótimos selecionados. Os custos totais sofreram au- 
mentos que variaram de 12% a 2 6%,  enquanto que o valor atual de 
lucros/ano foi aumentado de 27 a 52%, favorecendo sempre os sis- 
temas de manejo mais consewacionistas, isto e, aquelles que utiliza- 
vam pressões mais leves de pastejo, diminuindo assim a vantagem 
econômica dos planos antes selecionados, sem alterar contudo a di- 
reção dos resultados. 

No que diz respeito aos preços dos fertilizantes fosfatados, a 
simulação de aumentos reais em 20%, causou uma sensível diminui- 
ção dos lucros nos planos alternativos em sistema de manejo melho- 
rado A e melhorado B. Para a primeira época de intervenção, os 
custos totais no sistema melhorado A são aumentados de 2,5% a 
4%, reduzindo o valor atual dos lucros/ano de 6.5% até t 5,60°/0, e 
diminuindo em conseqüência a sua competitividade econamica em 
relação ao sistema de manejo tradicional, todavia sem alterar o gru- 
po de planos ótimos selecionados na solução básica. Conforme es- 
perado os planos envolvendo pastejos mais leves foram os mais a f e  
tados, favorecendo dessa forma aqueles envolvendo pressões altas 
de pastejo [média e alta]. Para a segunda época de intervenção, os 



resultados mostraram-se mais estáveis, alterando apenas levemente 
a solução básica. O custo total em s is tema de manejo melhorado B 
foi aumentado de 1,7% a 2,6%, enquanto que o valor atual de 
lucros/ano sofreu um decréscimo de 3,5% a 5.9%' diminuindo em 
conseqüência a superioridade economica deste sobre o sistema de 
manejo tradicional. Novamente, os planos envolvendo uma pressão 
mais leve de pastejo foram os mais afetados. 

A simulação de alta preferência temporal pelas rendas, a partir 
do aumento da taxa de desconto para 18% a.a. resultou em uma sen- 
sível mudança nos resultados, sem alterar no entanto, a solução bá- 
sica. O valor atual dos lucros/ano no sistema tradicional de mane- 
jo foi diminuindo em 20 a 21,9% e de 22,60°/~ a 2540% para a pri- 
meira e segunda época de intervenção, respectivamente. Os siste- 
mas de manejo melhorado A e melhorado B, por sua vez, apresenta- 
ram decréscimos dos valores atuais de lucro/ano de 23% a 26%. 
Ressalte-se que no sistema de manejo tradicional, os planos envol- 
vendo uma pressão mais pesada de pastejo foram os mais afetados; 
enquanto que em sistema de manejo melhorado, em contraposiqão, 
os planos envolvendo pressões mais leves de pastejo foram os mais 
afetados. 

A partir dos resultados apresentados neste trabalho, algumas 
conclusões podem ser esboçadas : 

- Que as s is temas de manejo de pastagens cultivadas [Colo- 
niãs) com introdução de tecnoiogias de recuperação, são economica- 
mente competitivos, quando comparados aos sistemas tradicionais 
de manejo. No entanto, a sua implementação implica em aumentos 
significativos nos custos totais de produção, os quais podem variar 
de 40%, até 210°/0, dependendo da época em que o produtor se de- 
fronta com a decisão. Dessa forma, qualquer iniciativa no sentido 
de introduzir esse tipo de tecnologia [adubação, plantio de Quicuio 
da Amazônia nos claros da pastagem e introdução de legurninasas) 
só terá sucesso na medida em que for acompanhada de linha de cr6- 
dito rural específica. Cabe aqui alertar os drgáos de desenvolvimen- 
to agrícola que atuam no setor para que tais facilidades sejam cria- 



das, de modo que a introdução da referida tecnologia ocorra sem 
prejuízo na renda presente dos produtores. Ressalte-se que o produ- 
tor somente tomará a iniciativa de adotar a referida tecnologia, na 
proporção em que a mesma se enquadrar dentro dos padrões orça- 
mentários da propriedade, o que, no contexto atual, parece relativa- 
mente distante; 

- Quanto mais degradado estiver a pastagem no momento da 
decisão, mais difícil será a transição do sistema tradicional para o 
sistema melhorado de manejo, tendo em vista os custos associados 
a mesma. Em termos práticos, isto quer dizer que o produtor deve 
ser orientado no sentido de atacar o problema ainda na sua fase ini- 
cial. Para produtores que estão operando a pastagem em avançado 
estádio de degradação, os resultados parecem indicar que a adoção 
da tecnologia preconizada é bastante dif ici I, apesar da sua comprova- 
da viabilidade e eficiência biológica; o que nos Eeva a questionar a 
possibilidade de segmentar esse pacote de tecnologia, de forma que 
o mesmo possa ser absorvido de forma paulatina, como também a 
necessidade de oferecer outras tecnotogias alternativas de menor 
custo, que possam ser implantadas nessas condições. Além disso, 
há necessidade de mais pesquisas, principalmente em relação às pas- 
tagens já degradadas (Ponto C da Fig. I) no que tange as alternati- 
vas de renovação e a sua avaliação biológica como também econômi- 
ca; 

- Há razões de ordem econornica para manejar a pastagem sob 
pressões mais altas [médias e pesada] de pastejo; dentro do horizon- 
te analisado, os ganhos resultantes parecem relativamente maiores 
que os danos na produtividade da pastagem nos períodos subseqüen- 
tes, bem como na sua longevidade, quando traduzidos em valores mo- 
netários. Dois fatores principais contribuem para tal situação : um, 
a declividade da curva de ganho de peso, e outro, a taxa anual de de- 
gradação da pastagem. Dessa forma, em nenhum caso, a alternativa 
de manejo da pastagem sob pressão leve de pastejo foi a mais ren- 
tável, dentro das alternativas analisadas. Nesse contexto, a pressão 
média de pastejo, apesar de em alguns casos não ser a alternativa 
mais rentável em termos micro-econômicos, parece configurar-se co- 
mo aquela que atende ao maior número de quesitos quando visto sob 
o enfoque biológico, macro-econômico, e também ecologico. Vale 
ressaltar que a adoção de pressões mais leves de pastejo, ou seja, 



mais conservacionistas, resultarão em uma diminuição de rendas a 
curto prato, ou mesmo num horizonte relativamente longo [doze 
anos]; 

- Com a implementação do pastejo rotativo no sistema de ma- 
nejo da pastagem, o produtor podera aumentar significativamente a 
longevidade produtiva da mesma, alem de aumentar ou conservar a 
rentabilidade ao longo cio horizonte de planejamento. Destaque-se 
que pastejo rotativo, dado ao descanso periódico, proporcionara uma 
mais efetiva recuperação das forrageiras que, principalmente nos ca- 
sos onde a pastagem e operada com urna maior taxa de totaçáo, so- 
frem constante ação seletiva de pastejo, ficando em desvantagem 
competitiva com as  plantas invasoras no que tange ao crescimento, 
uma vez que estas não são conswmidas pelo gado; 

v Um aumento nos preços reais da carne bovina pode favore- 
cer a utilização de manejos mais conservacionistas [por exemplo, 
pressões leves e médias de pastejo], tendo em vista que estes tor- 
nam-se mais competitivos em relação ao pastejo com pressões pe- 
sadas. Enquanto isso, um aumento nos preços reais de fertilizantes 
fosfatados, em contrapartida, podem favorecer a uti t izacáo de mane- 
jos mais predatórios [pressão alta de pastejo) uma vez que a sua 
competitividade é aumentada em relação aos manejos com utilização 
de pressões mais leves de pastejo [leve e media]. 

KITAMURA, P.C.; DIAS FILHO, M.B. & SERRAO, E.A.S. 
Analise econômica de aIgumas alternativas de ma. 
nejo de pastagens cultivadas. Paragominas, PA. Be- 
Iem. EMBRAPA-CPATU, 1982. 40p. IEMBRAPA- 
CPATU, Boletim de Pesquisa, 41). 

ABSTRACT: This study was aimed ai  examining the economics of 
different strategies for maintenance and reclamation as the physlcai 
productivity of cultivated pastures in forest areas in the Paragominas 
region, State of Pará. A simulation analysis model was used, written 
in FORTRAN [V language . Three pasture recIamation management 
systems were considered: Guinea grass IPanIcum maximum) under 
traditional management [vveed control + burning + rest period); 
Guinea grass under improved management A (tradicional management 
+ phosphate fertilization + legume seeding]; and Guinea grass wnder 
improved management i3 [traditional management + phosphate ferti- 
Iization + Quicuio da Amazonia grass [Brwhiaria humidicola) seeding 



in bare pasture spaces + legume seeding]. All systems were grazed 
at tow, medium and heavy stocking rates under continuous and rota- 
tional grazing. The results showed higher economic returns from the 
improved management systems when compared with the traditiona! 
system. For pastures at the initial stages of degradation, improved 
management produced higher Iiveweight gains [LWG)/ha and greater 
profits (127% and 40% respectively) than the traditional management 
system at  cost increases of the same order. For pastures in advanced 
stages of degradation, improved management 5 produced LWGJha 
and profits up to 400% and 270°/~, respectively, a t  a cost increase 
rate 2.1 times higher. For higher [medium and heavy) stocking rates, 
results showed a higher annual profit flow Cup to 23% 1 ,  while rotationa! 
grazing was slightly superior [profit up to 16% higher) to continuous 
grazing. Specific governmenfal actions are suggested in order to  make 
these improved pasture management technologies available to users, 
mainly in regions where pasture degradation problerns have reached 
alarming proportions. 
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ANEXO I 

TABELA 4 - Cálculo dos custos de produção. 

1. Preços considerados [outubro de 1981) 

Produto Unidade Preço/Cr$ 

Carne bovina 
Supedosfato simples 
HlperFosfato 
Vacinas [aftosa] 
Vermífugo 
Sal comum 
Farinha de osso 
Sulfato de cobalto 
Sulfato de cobre 
Sementes de PuerBria 
Sementes de ÇolonIão 
Mãodeobra ternp. 
Mão-de-obra perm./adm. 
Mão-de-obra perm./oper. 
Aluguel de pasto 

ks 
ks  
kg 

Dose 
Dose 

kg 
kg 
kg 
kg 
ks 

Diária 
Salário/mês[diret~sl 
Salárlo/mês[diretosl 

ha/rnEs 

Coeficjentes de custos 

a .  Manejo de Rebanho [cab. /animal1 
Vacinas 
Verm íf ugos 

Mápde-obra/operário 
Outros gastos (101% 

6 .  Sriplernentaçãe básica [cab./animalE 
Sal comum 
Farlnha de osso 
Sulfato de cobalto 
Sulfato de cobre 

c. Manejo da pastagem (custo/ha] 
Limpeza 
Fertilizante fosf atado 
Mão-de-obra /operário 

Cr$ 
Calculado dentro do modelo 

8.750,OO 
200 ,ao 



d .  Formação de pastagens [ha) Cr$ 

Pastagem de Quicuio 

Sementes de forrageira [Puerária] 
Máo-de-obra/plantio 
Mão-dwbra/limpeza 

Pastagem de Colonião 

Sementes de Colonião 
Sementes de forrageira [PuerBria] 
Mãodesbra/pIantio 
Mão-dwbra/derruba-queima 

e. Investimentcis (parte proporcional/ha] Cr$ 

Benfeitortas de uso geral 

Casa do administrador (1 00m2] 
Casas outras (3 x 50m2) 
Barracão (20m2) 
Estradas (2krnI 
Outros (10°/01 

Benfeitorias de uso específico 

CurraI/tronco/bezerreiro [i 000m2) 
Cochos cobertos 113 unidades] 
Cercas (1  5 kml 
Instalações d'água [bomba/enc./caixas] 

Outros [1O0/0) 

f .  Mgo-de-obra permanente [parte proporcionat/ha/ano) Cr$ 
Administrados [I pessoa) 360 ,O0 
Vaqueiros/operários (4 pessoas] 480,OO 

w 

Obs.: Para o pastejo rotativo considerou-se um acr8scimo de 25% na utiiização de 
rnáde-obra . 
Para a pastagem de Quicuio da AmazBnIa considerou-se um acréscimo de 
20% na suplernentação, 


