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A  integração  lavoura-pecuária  (ILP)  permite  a  recuperação  de  áreas  de  pastagens

degradadas  aumentando  a  sua  oferta,  gerando  mais  estabilidade  e  sustentabilidade

econômica. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a oferta de lâminas foliares e ganho médio

diário  (GMD)  de  novilhas  mantidas  em  pastagem  de  Brachiaria  decumbens.  Foram

utilizados dois sistemas de produção com duas repetições de área: 1) ILP- pastagem por

dois anos, seguida de lavoura por dois anos, com sucessão soja/aveia; 2) PP- pastagem

permanente isenta de fertilizantes e corretivos há 16 anos. Foram mantidos três animais

fixos por piquete, os quais foram pesados a cada 28 dias, para cálculo do GMD. Com cortes

e separação botânica da pastagem foi  realizado o cálculo da disponibilidade de lâminas

foliares verdes e com a carga animal foi calculada a oferta de lâminas foliares verdes de

cada sistema. O período avaliado foi de abril à dezembro de 2012. A oferta (%) de lâminas

foliares  verdes  foi  superior  para  a  ILP,  tanto  no período  chuvoso (6,14  x  5,28,

respectivamente),  quanto  no seco (5,17 x 2,59,  respectivamente).  Para o GMD (kg),  os

resultados foram semelhantes no período chuvoso (0,601 x 0,557, respectivamente). Porém,

para  o período  seco,  o  GMD foi  maior  para  os  animais  mantidos  na  ILP (0,723kg)  em

relação aos mantidos na PP (0,287kg). Assim, com a carga animal fixa, o sistema de ILP

permitiu  maior  oferta de lâminas foliares  verdes e GMD dos animais  durante o período

avaliado.
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