Integração Lavoura-Pecuária
no Oeste da Bahia

Boi safrinha

Apresentação
Entre as regiões agrícolas do Cerrado, o Oeste
da Bahia se destaca pela exploração de culturas
de grãos e fibras. O Sistema Plantio Direto
e o sistema de Integração Lavoura-Pecuária
são opções com potencial para promover a
sustentabilidade da agropecuária. Produtores
têm utilizado esses sistemas para a formação
de palhada decorrente da rotação de culturas
como soja e milho. Ambos preconizam o não
revolvimento do solo, que aliado às rotações
de culturas, é utilizado para mantê-lo protegido
pelos resíduos orgânicos na superfície,
representando uma alternativa ao monocultivo
com preparo convencional do solo, ainda
utilizado na região.
Devido às condições climáticas da região,
a segunda safra de verão (ou safrinha) em
sistema de sequeiro é uma atividade de alto
risco. Nesse contexto, a engorda de bovinos em
semiconfinamento na entressafra, aproveitando
parte da forragem acumulada em consórcio
com o milho ou em sobressemeadura em soja,
tem se mostrado uma estratégia interessante
para intensificar o uso das áreas e melhorar a
lucratividade das propriedades.
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Benefícios
Além dos benefícios obtidos pelo sinergismo
da rotação lavoura-pasto, como melhoria das
propriedades físicas, químicas e biológicas do
solo, redução da incidência de plantas daninhas
e controle de algumas doenças das culturas,
a forragem produzida na entressafra tem sido
utilizada para a cria, recria e engorda de bovinos,
sistema que tem sido denominado de “safrinha
de boi” ou “boi safrinha”.

Na safra 2009/10, foram introduzidos os
consórcios milho com Brachiaria ruziziensis e
milho com Brachiaria brizantha cv. Piatã em 200
ha de uma fazenda em Formosa do Rio Preto.
A produtividade do milho nesses consórcios foi
de 9.400 kg/ha e 8.400 kg/ha, respectivamente.
O ganho de peso médio de animais Nelore na
entressafra chegou a 0,98 kg/animal/dia no
consórcio com capim-Piatã, e a 0,8kg/animal/
dia no consórcio com B. ruziziensis, com os
respectivos rendimentos médios de carcaça de
6,9@/ha e 3,4@/ha.
Na safra seguinte, a produtividade de soja em
áreas de plantio direto no resíduo pós-pastejo
foi de 4.049 kg/ha, contra 3.275 kg/ha nas áreas
sem as braquiárias. Entre 2010 e 2015, a melhoria
do potencial genético do rebanho, associada
aos ajustes no manejo animal e na pastagem no
sistema, proporcionaram redução na idade de
abate de 36 para 24 meses, além do aumento de
29% no peso médio da carcaça, de 202 kg para
261 kg. O crescimento médio anual de bovinos
engordados foi de 45%. Em 2015, a rentabilidade
da engorda no sistema foi de 2,6% ao mês,
conforme avaliação econômica realizada pela
fazenda.
Essas informações estão detalhadas na Circular
Técnica 35 - “Boi Safrinha” na Integração LavouraPecuária no Oeste Baiano, disponível em
www.embrapa.br.

Recomendação
O “boi safrinha” é uma alternativa que permite
a maximização do uso da terra e o aumento
da rentabilidade do sistema de produção em
fazendas do Oeste da Bahia.
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