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Pastejo rotacíonado em área de várz'ev~----------_.-J
A agropecLária ra Arnazóna sempre foi um dilema. Em virtude do

desmatamento ser uma espécie de "pré-requisito" para a atividade -

e qiardc se fala em Arrazónia em tempos de rreio ambiente

desgastado, a situação ganha ares agravantes - seu crescimento

passou a se dar por conta do desenvolvimento de tecrologias que ~pi~.i"~~
dimirulssem a área a ser desmatada reduzirdo a conversao de

vegetaçao retiva em pastagens, pela intensificaçao do uso das

áreas já desmatadas.

A bovirocultura ro rorte do pais, sempre foi caracterizada por

criações extensivas em pastagens naturais, principalmente em regiões de campos de várzea, o que acarretou, ro perlodo

de 1990 até 2005 (perlodo em que a atividade teve um crescimento de 188% de acordo com o /BGE) umas das principais

causas do desmatamento da regiao. A grarde potencia/idade econOmica da agropecLária no rorte do pais que estava em

uma "sinuca de bico", boje se torna cada vez mais viável diante de alternativas sustentáveis que ampliam as oportunidades

para o setor.

Un exemplo desse tipo de a~errativa é um sistema de pastejo rotaciorado estudado com a fira/idade de cortinuar a

produzir sem desmatar. Além de provar que é possfvel utilizar áreas já desmatadas, fez rreíror, obteve resultados

surpreendentes para a engorda do rebarro, consegurdo uma média de engorda de 1.3 kgpor dia, e tornardo a produçáo

obtida, apenas por influência de lJT1 me/ror marejo de pastagem, trezertos por certo de superioridade às médias

observadas no estado. Trata-se da pesqusa feita pelos ciertistas Rogério Périn Gilvan Coimbra Martirs, Sergio Roera

Muniz e Gera/do Max Unhares, que resultou em lJT1sistema de pastejo rotaciorado irtensivo como alterrativa para a

recuperação de áreas degradadas no estado do Arrazoras.

o trabalho consistiu ra coroiçao e avaliação de lJT1sistema irtersivo de engorda de bovinos e corte em lJT1apropriedade

particular, em área de várzea alta, situada no mmicfpio do Careiroda Várzea. Uma área de pastagem rativa de 25

hectares, foi roçada e realizado o p/artio de mudas de urna espécie de pasto bastarte comum ra regiao (Brachiaria

subquadripara e B. rn.tica) com cerca elétrica, foi stb:lividida em cinco piquetes, com uma área média de cinco hectares

cada. Durarte três anos, essa área foi marejada sob t..m sistema de pastejo rotativo , corroosrcs por perfodos de

ocupação de 3 a 5 dias e perlodos de descanso de 3 a 25 dias. "O irwestimerto é rntito baixo, o prodtior vai ter que

investir aperas em cercas, e lJT1apessoa que faça o cortro/e do gado", explicou o zootecrista e dou:or em agronomia

Rogério Perin

Nesse experimerto foram Lii/izados animais mestiços da raça re/ore, com peso médio iricial de 300 kg, mantidos ro

sistema até o abate, quardo então, foram sLtlstituldos por ouro lote de caracterfsticas semelhartes. f\tJ firal da pesqLisa

o gant-o de peso de animal diário observado foi de 1,3 kg de peso vivo por arima/, a média do peso médio dos arimais

bateu a marca de 999 kg.

A alta qualidade da pastagem nativa da várzea, aliado a oportmidade de colheita desta forragem, proporcionada pela

uuzação do cortrole de oferta desta forragem fez toda a difererça para o sucesso da pesql.isa. De acordo com o

pesquisador, atualmerte ra regiao mais de cem prodtiores já aderiram à técrica, aplicardo em mais ou menos 8500
hectares de área.

"O que acortece com o sistema é dar a oporturidade do arimal de exercer a seleção do que vai comer. Ao rao deixar a

área o tempo todo disporive/ para o arima/, reguardo a passagem dos bois. Esperamos cada piquete ficar com uma

forragem boa, para ertao sottar os arimais. Artes do boi comer tudo a gerte tira ele de rovo. O ideal é que é que os

animais ertrem no piquete quando o capim está ra amra do joelho e quardo chega ra altura da careia e/e sai. E rnuto

simples', simplifICa Rogério Perin
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