
VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEt"AS DE PRODU<;Ao
Aglicultura Familiar: Crise Alimentar e Mudan~as Clit.naticas Globais

TERMINA('AO DE BOVINOS A PASTO NA ENTRESSAFRA NO SISTEMA DE
INTEGR-\.('AO LAVO~RA-PECrARIA NOS CERRADOS DO ~fEIO NORTE

Raimundo Bezerra de Araujo Neto: Engenheiro Agronomo. M. Sc. em Produ~ao AnimaL
Pesquisador da Embrapa Meio-Norte. rbezeITa@Cpalllll.embrapa.br .. Marcilio Nilton Lopes da
Frota : Medico Veterillano. M. Sc. em Sanidade Animal. Pesquisador da Embrapa Meio-Norte. ,
marciliofrotal7i>cparrm.embrapa.br. Hoston Tomas Santos do Nascimento: Engenheiro Agr6nomo.
Ph.D. em Nutli~ao Animal. Pesquisador da Embrapa Meio-NOlte. hostoll(il'icpalllll.elllbrapa.br.
L\larcos Lopes Teixeira Neto: Engenheiro Agronomo. M. Sc. em Fitotecrna. Pesquisador cia
Embrapal\·teio-Norte. mlopesrakpalllll.embrapa.br. Giovana Alcantara Marciel: Zootecnista. D.
Sc. em Solos. Pesquisadora da Embrapa Meio-Norte. giovana((lkpaIllll.embrapa.br.

Introdu~io
Na Regiao Meio-Norte do Brasil. que envolve 0 Piaui e Maranhao. a sazonalidade da oferta

de forragem reflete no desempenho animaL com ganhos expressivos de peso durante periodo
ehuvoso. e redu~ilo no periodo seeo. contribuindo para 0 aumento da idade de abate. prejudicando a
qualidade da carne e. resultando em elevadas perdas economicas.

Os cerrados do Meio-Norte do Brasil vem se destacando ua produ~ao principalmente de
milho e soja. seudo caracterizada como areas de lavoura (CARDOSO et a1.. 2003). Apesar de
iutellsivamente trabalhadas durante a safra. na entressafra. estas areas sac sub ou ml0 ntilizadas.
Uma altemativa viavel para melhor aproveitamento destas areas eo sistema de integra~ao lavoura
pecuaria.

A iutegra~ao lavoura-pecuaria pode ser defmida como a diversifica~ao. rota~ao.
consorcia~ao e/on sucessao das atividades de agricultura e de pecuaria deutro da propriedade mraL
eonstituindo lllll mesmo sistema. de tal maneira que haja beueficios para ambas (TRECENTI et a1.,
2008). Nas areas de cerrado do Brasil CentraL esta tecnololZia vem sendo usada com sucesso.
implicando em beneficios economicos e ambientais.

No presente trabalho objetivou-se avaliar e diftmdir tecnologias de tenllina~ao de bovinos
no Sistema de Integra~Ao Lavoura-Pecuana (ILP) nos cerrados do Meio-Norte do Brasil.

L\faterial e mHodos
Foram illlplantadas quatro unidades demonstrativas. 110S anos de 2006 a 2008, localizadas

nos municipios de Um~ui-PI. e em Sao Raimundo das Mangabeiras.MA.
Em UlU~llL PI. as atividades foram realizadas no perido de entressafra. junho a novembro

de 2006. na Fazenda Nova Zelandia. onde foram utilizados 176 bovinos. Durante 170 dias os
aniurnis foram mantidos em 80 ha de pasto. divididos em quatro piquetes.

Em Sao Raimundo das Mangabeiras, as Imidades foram implantadas na Fazenda Santa
Luzia. na entressafi ..a de 2006. 2007 e 2008 com 148. 47 e 158 bovinos. durante 93. 75 e 90 dias.
respectivamente. A area demonstrativa era de 66 ha. dividida em tres piquetes de igual tamanho.

Em todas as unidades a pastagem foi oriunda do Sistema Santa Fe (milho + Bracl1iaria
b,.i=amha cv. marandu). sendo empregada a taxa de lota~ao media na entrada dos arnmais de 2.18
UA ha/ano. Apos a colheita do milho a area foi cercada e os animais entraram no sistema para
serem terminados. Durante todo 0 periodo de avalia~ao. cada aninrnl recebia 0 equivalente a 250
g/dia de l1lllanllstura mil1tipla composta de milho (40Q·o). farelo de soja (25%). ureia pecuana (3%),
sal comUlll (14°'0). flor de emwfre (1,3%) e micronutrientes (0,7Q-o).
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Os valores referentes as taxas de lotayao, pesos inicial e final dos bovinos, ganho de peso
animal e ganbo de peso por area localizadas nas unidades demonstrativas (UD) estao apresentadas
na tabela 1.

Tabelal. Taxa de lotayao, peso inicial e final dos bovinos, ganbo de peso animal e ganho de
peso por area nas Unidades Demostrativas dos diferentes municipios.

Fazendas Ano Lotayao Peso inicial Peso final Ganho peso Produtividade
(UD) (UA/ ha) (kg) (kg) (kg/animal) (kg/ha)

N. ZeHindia 2006 2,15 299 418 119 255,0
S. Luzia 2006 2,24 297 401 104 232,5
S. Luzia 2007 2,26 370 483 113 255,0
S. Luzia 2008 2,43 191 208 45 109,4
Media 2,27 289,25 377,5 95,25 212,97

Na Fazenda Nova Zelandia, no inicio da avaliayao, os bovinos pesaram em media 299 kg e
ao final, 418 kg/animal. 0 ganho de peso foi de 700 g/animal/dia, equivalente a 119 kg/animal no
perfodo, a taxa de lotayao de safda correspondeu a 2,15 animal/ha, representando urn ganho de 255
kg de peso vivo/ha. 0 rendimento de carcaya alcanyou relayao de 55%, dessa forma observou-se urn
ganho de 9,4 arrobas de carne por hectare, ou 4,4 arrobas de carne por animal.

Na fazenda Santa Luzia, em 2006 a entrada dos animais deu-se em junho, com media de 297
kg/animal e retirada em novembro com media de 401 kg/animal. A taxa de lotayao inicial da
pastagem foi 2 UA/ha, e ao final correspondeu a 2,24 UA/ha. 0 ganho de peso foi de 1.118
g/dia/animal, com 104 kg/animal no perfodo, obtendo urn ganho de 232,5 kg de peso vivo por
hectare aos 93 dias. 0 rendimento de carcaya foi de 55%, resultando num ganho de peso de 8,5
arrobas de carne por hectare.

Na entressafra de 2007 se repetiu 0 processo cerca de dois meses ap6s a colheita de milho. A
entrada dos animais deu-se em agosto, com 370 kg/animal em media, e a retirada em outubro com
uma media de 483,4 kg/animal. 0 ganho de peso foi de 1.492 g/dia/animal, com 113 kg/animal no
perfodo, a taxa de lotayao de safda correspondeu a 2,26 animal/ha, obtendo urn ganho por hectare de
255 kg. Da mesma forn1a se observou urn rendimento de carcaya de 55%, 0 que representa um
ganho de 9,32 arrobas de carne por hectare ou 4,16 arrobas de carne por animal na entressafra.

Em 2008, durante 90 dias, foram terminados 158 bovinos Foi observado neste ana urn
ganho de 3,0 arrobas por cabeya no perfodo, a taxa de lotayao na safda foi de 2,43 animal/ha, com
um ganho de 7,29 arrobas/ha/perfodo.

A produtividade media das quatro unidades de terminac;ao ficou em 129 kg/ha/ano. Este
resultado esta de acordo aos reportados por Ofugi et a1. (2008), que avaliaram bezerros no sistema
lavoura-pecwiria-tloresta e obtiveram produtividade media de 123,75 kg/ha/ano e ganho de peso
diario medio foi de 952,5 g/anima1.

Vilela (1999) obteve ganhos de peso pr6ximos ai, 1 kg/animal/dia, ap6s trabalhar com
bovinos de corte, mantidos em capim-mombaya irrigado por pivo central

Diante dos resultados obtidos, ha grande possibilidade de sucesso tecnico e economico na
terminayao de bovinos de corte a pasto em plena entressafra, atraves da integrayao lavoura-pecuaria
em areas produtoras de graos nos cerrados do Meio-Norte brasileiro.

I Feira Tecnologica de Arranjos Produtivos Locais do Maranhao
23 a 2S de Junho de 2010

Local: Praia Mar Hotel - Sao Luis/MA



VIII CONGRESSO BRASIlEIRO DE SISTEMAS DE PRODU€;AO
Agricultura Familiar: Crise Alimentar e Mudan<;asC1imaticas G10bais

Referencias
CARDOSO, M. 1.; CARVALHO, H.W.L.; LEAL, M. de L.S.; SANTOS, M.X.S.;OLIVEIRA, A.C.
Desempenho de cultivares de mi1ho na regHioMeio-Norte do Brasil. Agrotropica, v.15, n.1, p. 53-
60,2003.
TRECENTI, R.; OLIVEIRA, M.C.; HASS, G. Integra<;ao1avoura-pecuaria-si1vicu1tura. In: Bo1etim
tecnico do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. Brasilia, 2008. p.2-19.
OFUGl, c.; MAGALHAES, L.L., MELIDO, R.C.N.; SILVEIRA, v.P. Integra<;ao lavoura-
pecuaria-floresta (ILPF). Sistemas Agroflorestais ( SAF's ). In: Boletim tecnico do Ministerio da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. Brasilia, 2008, p. 20-25.
VILELA, P.A. Uma visao sobre a produ<;ao intensiva de bovinos de corte com 0 uso do pivo
central. In: SIMPOSIO GOIANO SOBRE PRODU<;AO DE BOVINOS DE CORTE, 1., 1999,
Goiania. Anais ... Goiania: CBNA, 1999.

I Feira Tecnol6gica de Arranjos Produtivos Locais do Maranhao
23 a 25 de Junho de 2010

Local: Praia Mar Hotel - Sao LuisfMA


