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UTILIZA<;AO DE PASTAGEM NA
PRODU<;AO DE LEITE

A produyao de leite e uma das atividades mais intensivas na explorayao pecUliria e para que
ela seja rentavel e necessario que seja conduzida com eficiencia. Entre os fatores envolvidos na
produyao de leite, a alimentayao e um dos mais importantes e contribui com 40 a 60% dos custos de
produyao. Visando reduzir os custos da alimentayao, os produtores tern como opyao a utilizayao de
programas de produyao de forragens e sistemas de alimentayao mais eficientes, no uso de energia,
demandando menos mao-de-obra e investimentos.

As pastagens representam uma das formas mais econ6micas de alimentayao de vacas de leite,
podendo contribuir com ate 100% dos custos envolvidos na alimentayao. A utilizayao adequada de
pastagens por rebanhos leiteiros pode reduzir os custos de produyao, principalmente pela reduyao na
aquisiyao de alimentos concentrados e no uso de mao-de-obra. No uso adequado de pastagens,
enfase tem que ser dada a utilizayao de forrrageiras de alto potencial de produyao, com irrigayao no
periodo seco, aumentando a produyao por area e mantendo estavel a oferta de alimentos para 0
rebanho ao longo do ano. Entende-se por forrageira de alto potencial de produyao aquela que
apresenta crescimento vigoroso, alta produyao de materia seca e de proteina.

o enfoque no uso de forragem de alto potencial produtivo, em pastejo, na produyao de leite,
tem sido dado, nao apenas pela economia na aquisiyao de concentrado ou pela reduyao de
mao-de-obra na atividade, mas tambem pelo fato de 0 proprio animal devolver ao solo parte dos
nutrientes utilizados pela pastagem, atraves das fezes e urina.

Do ponto de vista da alimentayao do rebanho, 0 pasto e considerado 0 alimento mais barato e
o sistema de produyao de leite a pasto, alem de requerer menores inversoes iniciais de capital, resulta
em produyao de leite com menor impacto negativo sobre 0 meio ambiente do que os sistemas
confinados.

E importante a escolha do tipo de pastagem para atender as exigencias nutricionais de vacas em
produyao. 0 produtor de leite, para garantir eficiencia no seu sistema, devera optar pela formayao e
manejo de pastagens produtivas, oferecendo aos animais condiyoes para selecionar uma dieta de boa
qualidade. Nestas condiyoes, a disponibilidade de forragem podera ser suficiente para garantir aos
animais uma frayao expressiva de suas exigencias nutricionais. As tentativas feitas no passado de se
trabalhar em sistemas de produyao a pasto, usando baixos niveis de insumo, selecionando forrageiras
menos exigentes em fertilidade e adaptadas as condiyoes de solos acidos, ou tolerantes a toxidez por
aluminio, resultaram em niveis de produtividade muito baixos.

A utilizayao, pelos rebanhos leiteiros, de pastagens com alto valor nutritivo e fator importante
na reduyao dos custos de produyao de leite (Gonyalves et aI., 1977). A literatura faz referencia a
trabalhos realizados na Nova Zelandia, onde foi possivel 0 desenvolvimento de uma pecUliria leiteira
baseada exclusivamente em pastagem de alto padrao e qualidade.
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No Brasil, a produyao de leite em regime exclusivo de pastagem e urn tema relativamente
novo. No entanto, os resultados disponiveis nesta area sac bastante animadores e as produyoes
obtidas na maioria dos trabalhos tern atingido valores acima de 9,0 kg/vacaJdia (Lucci et ai., 1982 e
Olivio et ai., 1992). Verifica-se, atualmente, urn aumento crescente na utilizayao de sistema de
produyao de leite, com animais de alto potencial genetico, em regime de pastejo, demandando,
portanto, mais informayoes sobre especies forrageiras de alta produtividade e qualidade (Martins &
Fonseca, 1994).

Como planta forrageira de alto potencial de produyao, 0 capim-elefante e citado por varios
pesquisadores (Mozzer & Lobato Neto, 1989), por ser uma planta adaptada as diferentes regioes do
pais e proporcionar altas produyoes de materia seca, bem como possuir alto valor nutritivo quando
submetida a urn manejo adequado (Carvalho, 1985). °periodo de 27 a 30 dias tern sido usado como
referencia para repouso da pastagem, quando utilizada na forma de pastejo rotativo (Deresz, 1994; e
Leal et ai., 1996), com percentagem de proteina bruta superior a 15%, quando a planta e pastejada
em tome de 27 dias (Leal et al., 1996).

As possibilidades de sucesso na produyao de leite aumentam significativamente quando as
plantas forrageiras tern as suas exigencias atendidas, de forma a poderem crescer em ritmo acelerado
e rebrotar vigorosamente ap6s desfoliayoes sucessivas. ° uso de fertilizantes, principalmente
nitrogenados, e fundamental no processo de crescimento e recuperayao rapida da planta forrageira. A
f6rmula de adubayao utilizada na pastagem depende da interayao do nitrogenio com 0 f6sforo e 0
potassio (Gomide, 1994) e da fertilidade do solo a ser adubado. Para maximizar a economicidade da
adubayao da pastagem deve-se levar em conta os seguintes aspectos:

- Cultivar gramineas de elevado potencial forrageiro;
- Empregar f6rmula de adubayao apropriada para 0 solo e aplicar doses dentro da faixa de
linearidade de resposta;

- Utilizar vacas de elevada produyao leiteira;
- Usar taxa de lotayao pr6xima a capacidade de suporte da pastagem de modo a se alcanyar
alta produyao por hectare, sem comprometimento da produyao por vaca.

No estado do Piaui, 0 usa de pastagem na produyao de leite e pouco representativo, tomando,
portanto, a produyao dependente do usa de concentrados proteicos, pouco disponiveis na regiao e de
preyos elevados, aumentando significativamente 0 custo da prodw;:ao. Nestas condiyoes, 0 usa de
forragem de alto potencial produtivo na produyao de leite, pode contribuir para aumentar a produyao
por animal e por area, reduzindo os custos. Alem disso, as condiyoes climaticas da regiao, tais como
temperatura e luminosidade sac favoraveis ao crescimento das pastagens, e a irrigayao no periodo
seco mantem uniforme a produyao de forragem durante 0 ana todo.

Alem do capim elefante, gramineas do genero Panicum (Panicum maximum BRA 8761 e
BRA 8826) tern sido testadas para produyao de leite, no estado do Piaui, com caracteristicas
altamente promissoras para a regiao, como produyao de materia seca, valor nutritivo e capacidade de
rebrota, com resposta a produyao de leite de ate 14,1 kg/vacaJdia ou 56,4 kg/haJdia (Leal et aI.,
1996).

Em trabalho recente realizado em Teresina, PI, avaliou-se a produyao de leite em pastagem de
capim-elefante e Panicum maximum (gen6tipos BRA 8761 e BRA 8826), na forma de pastejo
rotativo, com irrigayao no periodo seco. No capim elefante utilizou-se uma taxa de lotayao de 5,0
vacas/ha, com urn periodo de ocupayao da pastagem de tres dias e 27 dias de repouso. Nos dois
gen6tipos do Panicum, a taxa de lotayao foi de 4,0 vacas/ha, com urn periodo de ocupayao da
pastagem de tres dias e urn periodo de repouso de 21 dias.

As pastagens de capim-elefante e de Panicum maximum foram implantadas em 1994, recebendo
adubayao fosfatada a base de 100 kg/ha de P2°5. As adubayoes de manutenyao a base de 20 kg de
N/ha e 15 kg de K20/ha, respectivamente, sac aplicadas ap6s cad a pastejo.
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o experimento foi conduzido durante tres anos (1994/96), avaliando-se a produyao de leite, a
produyao de forragem e 0 percentual de proteina da pastagem, considerando sempre duas epocas do
ano, a epoca das aguas e a epoca seca.

Para 0 periodo das aguas, as produyoes medias, considerando os tres anos de avaliayao
(Tabela 1), foram de 10,9; 11,1 e 10,8 kg/vaca/dia, respectivamente, para 0 capim-elefante, BRA
8761 e BRA 8826. Foi constatado ligeiro aumento de produyao por vaca de ana para ano, 0 que
caracteriza urn aperfeiyoamento do sistema ao longo do tempo. A variayao na produyao foi de 10,1
a 11,4 kg/vaca/dia no capim-elefante, 10,6 a 11,7 no BRA 8761 e 10,0 a 11,4 no BRA 8826. A
produyao media par vaca foi muito pr6xima nos tres tipos de pastagem, no entanto, como a taxa de
lotayao no capim-elefante foi maior, a produyao por ha/dia foi bastante superior nesta graminea (54,5
kg/ha/dia), contra 44,4 kg/ha/dia no BRA 8761 e 43,2 kg/ha/dia no BRA 8826 (Tabela 1).

TABELA 1. Produf;3o media de leite (kg/vaca/dia e kg/ha/dia) em pastagem de capim-elefante
e de Panicum maximum BRA 8761 e BRA 8826, na epoca das aguas em Teresina,
PI.

Produyao de leite
kg/vaca/dia

10,9
11,1
10,8

kg/ha/dia

54,5
44,4
43,2

Capim elefante
BRA 8761
BRA 8826

A produyao media do periodo seco foi superior a obtida no periodo das aguas, em todas as
gramineas. 0 acrescimo foi da ordem de 13% no capim elefante, 9,9% no BRA 8761 e 19,4 no BRA
8826. A produyao media em cada pastagem esta indicada na Tabela 2, cujos valores de produyao por
vaca/dia faram de 12,4 kg no capim elefante, 12,2 kg no BRA 8761 e 12,9 kg no BRA 8826. Estas
medias eqiiivalem a uma produyao por ha/dia da ordem de 62,0 kg no capim-elefante, 48,8 kg no
BRA 8761 e 51,6 kg no BRA 8826. Da mesma forma como ocorreu no periodo das aguas, tambem
no periodo seco houve uma tendencia de aumento da produyao ao longo do tempo, cuja variayao de
produyao foi de 11,7 a 13,0 kg/vaca/dia no capim-elefante, 11,9 a 12,8 kg/vaca/dia no BRA 8761 e
11,7 a 14,1 kg/vaca/dia no BRA 8826. Essa variayao, com tendencia de aumento progressive da
produyao, indica tanto 0 aperfeiyoamento do sistema ao longo do tempo, como a persistencia das
gramineas, refletindo a utilizayao do manejo correto dado as pastagens.

TABELA 2. Produf;3o media de leite (kg/vaca/dia e kg/ha/dia) em pastagem de capim elefante e
de Panicum maximum BRA 8761 e BRA 8826, na epoca seca, em Teresina-PI.

Pastagem

Capim elefante
BRA 8761
BRA 8826

Produyao de leite
kg/vaca/dia

12,4
12,2
12,9

kg/ha/dia

62,0
48,8
51,6

Considerando a produyao total ao longo do ana (periodo das aguas mais periodo seco), os
tres tipos de pastagem tiveram comportamento semelhante em relayao a produyao por vaca (Tabela
3), cujas medias foram de 11,7 kg/vaca/dia no capim-elefante e no BRA 8761 e de 11,9 kg/vaca/dia
no BRA 8826. A produyao por ha/dia foi maior no capim elefante em funyao da taxa de lotayao ter
sido mais alta. A produyao por ha/ano, projetada a partir da produyao diaria, foi da ordem de 21.060
kg no capim-elefante, 16.848 kg no BRA 8761 e 17.136 kg no BRA 8826. Estes valores sac
considerados altos para produyao exc1usivamente a pasto.
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TABELA 3. Produ~ao de leite (kg/vaca/dia, kg/ha/dia e kg/ha/ano) em pastagem de capim-elefante
e de Panicum maximum BRA 8761 e 8826, analisada em conjunto (periodo das aguas
mais periodo seco), durante tres anos, em Teresina, PI.

Capim elefante
BRA 8761
BRA 8826

kg/vaca/dia

11,7
11,7
11,9

Prodw;ao de leite
kg/ha/dia

58,5
46,8
47,6

kg/ha/ano
21.060
16.848
17.136

o resultado da avaliayao da disponibilidade de forragem e do valor nutritivo, procedida
atraves da retirada e analise de amostras das pastagens, por ocasiao da entrada dos animais em cada
piquete, esta indicado na Tabela 4, para 0 periodo das aguas e na Tabela 5 para 0 periodo seco.

No periodo das aguas a disponibilidade media de forragem (kg de materia seca/ha), calculada
aos 27 dias de crescimento no capim-elefante e aos 21 dias no BRA 8761 e no BRA 8826 foi de
3.977 kg, 3.840 kg e 2.849 kg, respectivamente, com uma percentagem de proteina bruta de
aproximadamente 19,0%; 17,0% e 15,5%, na mesma sequencia. Esses valores, tanto em relayao a
disponibilidade de forragem como em relayao ao valor nutritivo sac considerados altos, podendo
atender com seguranya as exigencias nutricionais de uma vaca, com produyao de ate 12 litros de
leite/dia.

TABELA 4. Disponibilidade de forragem e valor nutritivo do capim elefante aos 27 dias de
crescimento e do Panicum maximum BRA 8761 e BRA 8826 aos 21 dias, no periodo
das aguas, em Teresina, PI.

Disponibilidade de forragem
(kg/MS/ha) (% Proteina bruta)

3.977 19,33
3.840 17,04
2.849 15,52

Capim elefante
BRA 8761
BRA 8826

No periodo seco a disponibilidade de forragem aumentou consideravelmente no capim-elefante
e no BRA 8826, mas reduziu no BRA 8761 (Tabela 5). Com realayao ao valor nutritivo, constatou-se
uma reduyao na percentagem de proteina bruta nos tres tipos de pastagem. Esta reduyao, contudo, nao
interferiu na produyao de leite, provavelmente em funyao deum maiorconsumo deforragem proporcionado
pelo aumento na disponibilidade da pastagem.

TABELA 5. Disponibilidade de forragem e valor nutritivo do capim-elefante aos 27 dias de
crescimento e do Panicum maximum BRA 8761 e BRA 8826 aos 21 dias, no periodo
seco em Teresina, PI.

Disponibilidade de forragem
(kg/MS/ha) (% Proteina bruta)

Capim-elefante
BRA 8761
BRA 8826

5.624
3.039
3.412

10,47
11,75
13,09



Os resultados mostram-se promissores, tanto em relayao ao comportamento da pastagem como
na produyao de leite.

A produyao de leite e a disponibilidade de forragem, na epoca seca, foram superiores as obtidas
na epoca das aguas, apesar do menor percentual de proteina na pastagem.

A produyao uniforme de pastagem 0 ano todo, atraves de irrigayao na seca, foi de grande
importancia para regularizar 0 fluxo de produyao de leite ao longo do ano.
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