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Introdução
Reuniões internacionais apontam a necessidade de aumentar a produção de

alimentos no mundo, e nesse contexto, o Brasil ocupa lugar de destaque,
principalmente para a carne bovina, pois apresenta um efetivo aproximado de 180
milhões de cabeças, que corresponde a 60% do rebanho sul-americano e 15% do
rebanho mundial (Ibge, 2006), colocando-o como maior rebanho comercial do
mundo.
Apesar desse destaque e dos avanços na produtividade na bovinocultura de
corte brasileira, os índices zootécnicos obtidos nacionalmente estão bem aquém dos
principais produtores mundiais de carne bovina, onde ainda a produção alcançada
pela pecuária bovina brasileira é sustentada principalmente à custa da extensa área
de pastagem brasileira.
A baixa produtividade da bovinocultura de corte brasileira é impulsionada por
vários fatores, e entre eles destaca-se a escolha inadequada da forrageira, falta de
planejamento forrageiro e o mau manejo das pastagens exploradas, ausência de
correção e adubação de manutenção, os quais somados intensificam o processo de
degradação das pastagens, refletindo negativamente no vigor de rebrotação e no
desempenho individual dos animais em pastejo, restringindo a produtividade do
sistema como um todo.
Atualmente a bovinocultura de corte brasileira apresenta produtividade anual
de 100 a 120 kgPV/ha/ano, e essa não atinge nem 10% dos sistemas de exploração
intensiva de pastagens para a produção da bovinocultura de ciclo curto. Diante do
exposto, pretende-se abordar esse contexto, enfocando desde o planejamento
forrageiro e manejo de pastagens para bovinos de corte, apresentando o modelo
conceitual de formação do recurso forrageiro em produção de bovinos de corte
pontuando os níveis de exploração desde a situação atual de baixa produtividade,
passando pelo “fome zero” que preconiza adoção de tecnologia de baixo
investimento até o modelo de exploração de ajuste fino, que permite à adoção de
níveis mais elevados de investimentos. Nesse processo evolutivo de intensificação
do uso das pastagens, serão também apresentados resultados produtivos dos
sistemas intensivos de bovinos de corte em pastejo, apontando quando possível à
viabilidade econômica desses sistemas intensificados.
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Modelo conceitual da formação do recurso forrageiro
As plantas forrageiras atuam como o intermediário entre a oferta do meio

ambiente (radiação solar, temperatura, água e nutrientes) e o produto animal (carne,
leite, lã...), sendo, portanto, um importante componente nos sistemas de produção
animal. Apesar da importância no processo produtivo, ainda hoje no Brasil
predomina um manejo negligenciado na exploração das pastagens, onde o
extrativismo e técnicas rudimentares imprimem baixa produtividade ao sistema,
tornando-o cada vez menos competitivo.
O ponto de partida para o sucesso da produção animal em pastejo é manejar
a pastagem de forma a garantir ao sistema uma vida útil longa. Portanto, faz-se
necessário conhecer à planta forrageira que se pretende utilizar, e para isso, é
indispensável entender a sua fisiologia, morfologia e estrutura, as quais são
condicionadas pelas condições de ambiente e de manejo, podendo definir o sucesso
ou não do sistema, pois apresentam grande intimidade com o crescimento, à
eficiência e a conversão do pasto em produto animal.
O crescimento vegetal pode ser apresentado como a integração de dois submodelos (Nabinger e Pontes, 2001), o primeiro relacionado com a oferta de
fotoassimilados através da interceptação/absorção da radiação e do balanço entre
fotossíntese e respiração, e o segundo, que descreve a demanda em assimilados
pelos componentes morfológicos da planta (Figura 1).

Figura 1 – Modelo conceitual de crescimento em função da demanda morfogênica e
da oferta do meio (adaptado de Nabinger e Pontes, 2001)
O crescimento da parte aérea, representado pela morfogênese, e do sistema
radicular é totalmente dependente do pool de assimilados oriundo do balanço entre
fotossíntese bruta e respiração, que depende dos recursos naturais disponíveis a
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forrageira, assim como as condições de manejo, e também do estoque de reservas
orgânicas em que ela acumulou durante o seu crescimento.
Os fatores de meio físico, como as condições ambientais e de manejo têm
grande efeito em pontos importantes do sistema, como no pool de fotoassimilados e
partição desses assimilados. O conhecimento desse modelo requer o entendimento:
1) da formação do pool de assimilados, 2) da partição dos assimilados para os
diferentes componentes morfológicos, 3) da morfogênese em resposta ao
suprimento de assimilados, e por fim, 4) como os componentes morfológicos formam
a arquitetura do pasto (estrutura). Os itens 1), 2) e 3) determinam principalmente a
capacidade de suporte das pastagens, e permite atualmente valores médios anuais
de taxa de lotação (TL) de 0,8 a 7,0UA/ha/ano, em solos de baixa fertilidade sem e
com adubação de até 180kg/ha de N.
Por definir a estrutura da planta forrageira, o item 4) dita a apreensão de
forragem interferindo com isso sobre o consumo instantâneo dos animais em
pastejo, determinando o ganho de peso diário (GMD) dos bovinos em pastejo. Em
sistemas de manejos diferenciados explorando capins tropicais é possível visualizar
valores de GMD’s ao ano de 0,3 a 0,85kg/dia, sendo esse maior valor admitindo no
máximo o fornecimento de suplemento no nível de 2g/kg de peso vivo de
suplemento.
Os valores mínimos apresentados de TL (0,8) e GMD ao ano (0,3) são os
atualmente explorados na bovinocultura de corte, e atualmente incrementar esses
valores passou a ser questão de sobrevivência para o pecuarista, e a manipulação
dessas duas variáveis permite uma grande variação de sistemas produtivos, mas
diferentemente da grande maioria dos sistemas agropecuários explorados onde
normalmente a especialização passa obrigatoriamente por grandes ajustes e
investimentos, especialmente para a bovinocultura de corte isso não é uma
realidade, pois em média somente é explorado menos de “10%” de seu potencial.
3

A dinâmica do modelo de exploração da forrageira
Assim como a produtividade de bovinos de corte é definido pelo produto entre

GMD e TL, em plantas forrageiras temos o produto entre o crescimento e número de
perfilhos, respectivamente, caracterizados como as características morfogênicas e
estruturais. As quatro principais características morfogênicas para os capins
tropicais são definidas geneticamente (Figura 2), mas respondem as variáveis
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ambientais e de manejo determinando o ritmo de crescimento do capim (

Figura 3), e portanto, da capacidade de suporte das pastagens.
Durante o período das águas, para a maioria das regiões do país que não
apresentam restrições ao crescimento da planta são ajustados em torno de um
animal ou 0,7 UA/ha quando a taxa de crescimento do capim (TCC) obtida no
período das águas alcança em torno de 30kgMS/ha/dia, e assim, verifica-se pelos
dados apresentados nas Figura 2 e 3 que a TL pode variar de 0,5 a 3,5 animais por
hectare, para condição de solo de baixa fertilidade (NEOSSOLO) sem e com
reposição anual de nutrientes com dose de 100kg de nitrogênio, 30kg de P2O5 e
50kg de K2O/ha/ano, os quais se respeitado os limites de altura máximo e mínimo
da planta (fome zero) permitindo um ganho de peso total por indivíduo aproximado
de 160 kg/ano (GMD=0,45kg/dia), totaliza produtividade em torno de 80 a
570kgPV/ha/ano.
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Figura 2 – Taxa de alongamento de colmo (TAlC) e foliar (TAlF), aparecimento
(TApF) e senescência foliar (TSF), altura do pasto (altura), relação folha colmo (F/C),
comprimento de lâminas foliares (CMLF), número de perfilhos (NP) e de folhas vivas
por perfilho (NFV), índice de área foliar (IAF) e taxa de crescimento do pasto (TCC)
de espécies de capins do gênero Urocloa (decumbens - dec, humidicola - hum,
Marandu - Mar, Piatã –Pia e Xaraés – Xar) manejados durante as águas sob cortes
a cada 28 dias na UFT/ NEPRAL/Araguaína – To, com adubação nitrogenada de
100kg/ha de N distribuídos em quatro aplicações durante o período das águas.
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Figura 3 – Interação entre as características morfogênicas e estruturais do capim
Marandu manejado sob lotação intermitente por dois anos e submetido a doses
crescentes de N. Ano I (linha tracejada) e ano II (linha contínua). IAF (a)= índice de
área foliar; TBF (b)= taxa de produção bruta de forragem; ALTCB (c)= altura do
cartucho de bainha; CMLF (d)= comprimento médio de lâmina foliar; NP (e)= número
de perfilhos; NFV (f)= número de folhas vivas; TAlH (g)= taxa de alongamento de
hastes; TAlF (h)= taxa de alongamento de folha; TApF (i)= taxa de aparecimento
foliar; TSF (j)= taxa de senescência foliar. UFT/Nepral/Araguaína -To.
Além do efeito sobre a capacidade de suporte das pastagens, a morfogênese
por definir a forma com que o dossel forrageiro será construído, tem impacto direto
na eficiência da transformação dos recursos naturais em tecido vegetal, como
lâminas foliares, colmo e material morto, e por isso, refletem sobre a eficiência da
planta e sobre o GMD dos animais em pastejo. Assim, capacidade de produção de
matéria seca de uma determinada forrageira esta relacionada com a sua
fotossíntese líquida (FSlíq), sendo que ela é função da interceptação da radiação
solar que incide sobre o tecido vegetal, podendo ser máxima quando a folhagem é
densa suficiente para impedir que a radiação solar chegue ao solo, mas não tão
densa para tornar as folhas baixeiras parasitas (Donald, 1963, citado por Pearce et
al., 1965), incrementando demasiadamente o custo de manutenção da planta
forrageira, onde em capim tropical desencadeia o alongamento das hastes,
deprimindo crescimento de planta e GMD animal.
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A exploração do modelo de transformação dos recursos naturais em @
de ganho de peso
Dependendo do sistema e da meta de desempenho desejável, somente a
incorporação de ferramentas básicas ao sistema já garantem avanço na
produtividade atingida pela pecuária de corte brasileira. Basta citar que bovinos em
pastejo ainda hoje são reféns da sazonalidade da produção e da qualidade das
pastagens, e atingem ganho médio diário reduzido ao longo do ano (<350g/dia)
resultado do uso inadequado das forrageiras, que acabam sendo debilitadas com a
exploração, criando-se a interpretação equivocada de que “manejo adequado” da
pastagem é resolver o paradoxo entre o pastejo para a alimentação animal e o
resíduo para a rebrotação da forrageira. Claro que esse conceito ainda funciona
muito bem, e se o seu uso atualmente fosse massificado pelos pecuaristas de gado
de corte certamente as áreas de pastagens poderiam ser reduzidas pela metade
sem prejuízo na produção brasileira, mas as pesquisas com a interface plantaanimal apontam que garantir o equilíbrio entre quantidade e qualidade de forragem
resulta em exploração racional das pastagens.
Garantindo água, minerais e massa de forragem variando de 20 (fim de seca)
a 40cm (pico das águas) de altura para as “braquiárias” como valor mínimo e
máximo ao longo do ano, respetivamente, aqui denominado “fome zero”, permite um
adicional diário ao animal de 120 a 150g (média ano 450-470g/dia) em relação a
média nacional, e esse pequeno ajuste na intensidade de colheita da planta garante
melhoria no vigor de crescimento da forrageira em torno de 30 a 50%, possibilitando
o incremento da capacidade de suporte das pastagens, e esse incremento somado,
GMD e TL, permitem dobrar a produtividade nacional de 3,8@/ha/ano, e melhorias
no estande forrageiro via redução de invasoras/pragas garante produtividade
próxima a 10@/ha/ano (Figura 4).
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Figura 4 – Valores estimados da incorporação do processo de intensificação da
produção de bovinos de corte em pastagem com foco em recria e terminação
(Nepral).
Certamente com o avanço das pesquisas em temas relacionados com os
bovinos de corte atualmente fica difícil se definir a produtividade potencial dos
ambientes tropicais explorando áreas de sequeiro, animais zebuínos, fase de recria
e engorda e com baixo aporte de suplemento. A Figura 4 aponta para a
interrogação, já que na prática explorando animais anelorados em pastejo de capim
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180:40:180kg/ha/ano de N:P2O5:K2O estima-se 60@/ha/ano.
Entre as ferramentas exploradas no processo de intensificação da produção
de bovinos em pastejo, a suplementação é a mais utilizada pelos pecuaristas devido
à facilidade de adoção (utiliza praticamente a mesma estrutura), de comprovação de
resultado, de rápida resposta e por ser um produto comercializado tem sua difusão
facilitada devido à voracidade de grandes empresas do ramo. Já o manejo do
pastejo (ajuste fino) é bem menos explorado, pois em tese o despreparo do setor
torna essa ferramenta desacreditada, de difícil adoção ou inacessível; e acredita-se
ainda que ele seja mais dependente da arte do que do conhecimento. Certo é que o
manejo do pastejo ainda é carente de informações regionais e demanda o
rompimento de paradigmas dentro das fazendas, necessita de mão de obra
qualificada, e ainda não é comercializado em lojas do ramo para ser testado
facilmente, sendo dependente da consultoria técnica especializada.
A adubação de pastagens ainda é encarada como alto investimento, e devido
à escala e o potencial explorado pela bovinocultura de corte sua adoção é
caracterizada como desnecessária. Além disso, existe um descrédito quanto a sua
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viabilidade na bovino de corte, e isso ocorre principalmente quando mal planejada
em sistemas onde a eficiência de colheita é baixa.
Dentro dos diferentes graus de intensificação em sistemas que exploram o
pastejo animal (suplementação abaixo de 2g/kgPV), e considerando que
normalmente a pecuária de corte é explorada em solos de baixa a média fertilidade
natural, somente a adubação de pastagens permite romper a barreira das
25@/ha/ano (Figura 4), permitindo lucratividade acima de 15@/ha/ano. No entanto,
apesar das ferramentas normalmente serem utilizadas separadamente, o bom senso
descarta o uso da adubação sem o critério bem definido de manejo do pastejo, e
também o uso integrado delas potencializa a resposta do sistema.
4.1
Sistemas de exploração do capim tropical para produção de bovinos de
corte
Rapidamente será realizada de forma resumida a comparação de quatro
sistemas de produção de bovinos em pastejo explorando diferentes ferramentas
tecnológicas disponíveis atualmente, onde ambos têm como foco principal o baixo
investimento econômico.
Os sistemas abordados serão: 1) sistema tradicional (ST) que apresenta de 3
a 4@/ha/ano devido ao GMD=0,33g/dia e TL=1animal/ha (equivalente UA=0,7), 2)
ST com suplementação (STS) que tem como grande diferencial a adoção de
suplemento na dose de até 2g de produto/kg de peso do animal e agrega ao GMD
anual em torno de 150 a 200g/dia, 3) fome zero (SFZ) que determina limites
máximos e mínimos de altura de dossel da forrageira ao longo do ano,
respectivamente, para inibir o alongamento das hastes e comprometer o vigor da
planta e ajuste fino (SAF) que apresenta metas de desfolhação da planta forrageira,
utilizando o pastejo do animal como potencializar do crescimento da planta
forrageira.
Nesses sistemas, múltiplos fatores estão relacionados, mas simplificando
somente para a forrageira, faz-se necessário entender a curva de crescimento do
capim tropical (Figura 5), pois via manejo da desfolhação é possível modelar a
estrutura do pasto e prolongar o período vegetativo do capim tropical, e com isso,
melhorar a eficiência de todos os processos envolvidos na conversão dos recursos
naturais em ganho de peso de bovinos por área.
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Figura 5 – Representação da massa seca de forragem (linha contínua - kg/ha) e da
taxa de crescimento diário (linha tracejada – kgMS/ha/dia) em função da idade de
rebrota ou da altura do pasto.
Verifica-se na Figura 5 a evolução da massa de forragem (linha continua) em
função da idade / altura do pasto. Nota-se inicialmente que a evolução da massa de
forragem é lenta, passa por uma fase exponencial, atinge a fase linear, seguido por
platô e finalmente decresce rapidamente. A linha tracejada representa o crescimento
diário do capim e é exatamente ela que determina o padrão sigmoide da curva da
massa de forragem. Analisando os valores de crescimento diário de forragem notase grande variação nos valores, reflexo da condição morfo-fisiológica da planta
devido ao manejo.
O baixo crescimento diário no início da curva (Figura 5) pode ser explicado
pelo reduzido pool de fotoassimilados formado pela planta forrageira, que nessa
situação apresenta reduzida área foliar e sistema radicular, ocasionando baixa
interceptação da radiação e absorção de nutrientes, respectivamente. Nessa
condição, a planta permanece constantemente em balanço energético reduzido ou
até negativo, com grande dependência das reservas da planta. Esse cenário é o
predominante no ST e STS, principalmente em pastagem com solos de fertilidade
natural baixa a média, sem correção e reposição de nutrientes. A recomposição do
dossel forrageiro nesse caso é lenta, e é comum o pasto atingir a barreira dos 30cm
de altura somente no final do período chuvoso, e quanto mais tardio essa
recuperação, maior a chance de degradação do sistema, verificado principalmente
pelo desequilíbrio da densidade populacional de perfilhos (morte x surgimento).
Dentro de certos limites biológicos, ditados principalmente pelos recursos naturais a
planta

consegue

se

adaptar

a

alta
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intensidade

de

pastejo

crescendo

horizontalmente, mas esse ajuste é temporário, e por isso, o manejo deve ser
corrigido.
Já ao final da curva de crescimento, comuns para reforma de áreas de
pastagens ou em áreas vedadas para seca nos ST e STS, a planta apresenta
grande desenvolvimento da parte aérea, causa sombreamento mútuo das folhas
baixeiras, aumenta a senescência e morte foliar, desencadeando o alongamento das
hastes. Nessa condição, a planta forrageira aumenta demasiadamente o custo
energético sem incremento no pool de fotoassimilados. Outras alterações são
observadas nesses extremos de manejo (Figura 6), e consequentemente, irão
comprometer tanto planta como o animal.

Figura 6 – Resposta do pasto em função da altura do manejo do pastejo.
Ao longo do ano podem ser destacados três momentos importantes e
definitivos para a produtividade do sistema. 1) Recomposição da planta com o início
das chuvas – deve ser o mais rápido possível, e normalmente a forrageira fica
debilitada devido a alta intensidade de pastejo para essa época do ano, e existe uma
grande variação entre ST, SFZ e SAF, o reduzido porte da planta induz a diminuição
do comprimento da lâmina foliar, e isso pode deprimir o GMD, principalmente se a
densidade populacional de perfilhos já estiver em desequilíbrio; B) manutenção da
planta no ponto ideal de colheita – a etapa A) já foi superada, e agora a meta é não
exceder a altura de manejo tornando a planta ineficiente pela presença de
componentes morfológicos indesejáveis, os quais ainda comprometem o pastejo do
animal; C) não deve iniciar a seca com excedente de massa de forragem, pois esse
excesso irá demandar mais da reserva da planta e também e alto resíduo irá
promover o sombreamento dos pontos de crescimento que darão início a
11

recomposição do dossel forrageiro no início da chuva, além de comprometer o
pastejo dos animais.

Figura 7 – Evolução hipotética da altura do dossel forrageiro ao longo do ano para o
sistema de bovino de corte: média nacional - ST, fome zero - SFZ e ajuste fino SAF. A) Recomposição dossel pós-seca, B) Estação de crescimento e C) Entrada e
saída da seca.
Na década de 60 a capacidade de suporte da pastagem foi definida como
sendo a taxa de lotação na pressão de pastejo ótima, sendo essa instantânea e
variável ao longo dos anos (Mott, 1981). Explorando esse conceito nos sistemas
SFZ e SAF, tem-se que a capacidade suporte é a taxa de lotação que permite ao
animal em pastejo recebendo somente sal mineral um GMD anual em torno de 450 e
600g/dia, respectivamente, ambos explorando no máximo somente a adubação de
manutenção. Com base nesse conceito idealizou-se o potencial de GMD para os
diferentes sistemas apresentados, e suas combinações (Figura 8), Destaca-se que
os valores apresentados foram obtidos em experimentação do grupo Nepral, e ainda
necessitam de maior banco de dados para serem validados, mas ajudam a orientar
as possibilidades de sistemas de exploração de bovino de corte em pastejo.
Destacam-se também as lacunas observadas principalmente nos sistemas
adubados com nitrogênio (Figura 8)
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Figura 8 – Estimativa de ganho de peso diário para o período da seca e das águas
em função do manejo do pastejo adotado e da suplementação utilizada.
5
A interface planta-animal na bovinocultura de corte de sistemas
intensificados
Desse ponto em diante serão abordados os sistemas intensificados que
realizam a correção e adubação de manutenção e produção. Na Tabela 1 encontrase uma compilação de dados de sistemas intensivos que apresentaram pelo menos
30@/ha/ano. Observa-se que o grande diferencial dos sistemas intensivos é o
elevado valor do GMD para o período da seca, e também em geral o elevado valor
da capacidade de suporte das pastagens exploradas, tanto nas águas como no
período seco do ano.
Tabela 1 – Resultados produtivos de pastagens adubadas intensivamente em
áreas de sequeiro
Autor
Côrrea
(1999)
Tosi
(1999)
Aguiar
et al
(2001)
Aguiar
et al
(2001)
Lugão
(2001)

Produtividade Taxa lotação
(kgPV/ha/ano)
(UA/ha)

Ganho de
peso (kg/dia)

Categoria
e raça
Novilhas
canchim
Novilhos
canchim

Capim

Dose N
(kg/ha)

1.181

-

5,8

-

0,68

-

Tanzânia

200

910

460

6,6

2,7

0,82

0,53

Tanzânia

300

797

381

5,3

2,0

0,72

0,64

Cruzado

Tanzânia

340

936

353

6,4

2,4

0,70

0,51

Cruzado

Mombaça

340

1.713

-

10

-

0,66

-

Cruzado

BRA
006998

450

Dados compilados por Maya (2003).
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Dado a baixa fertilidade natural dos solos brasileiros explorado na grande
maioria das vezes pelas pastagens inicialmente deve-se promover a correção do
solo, com o intuito de corrigir acidez e reduzir a toxidez de alumínio do solo, além de
fornecer os nutrientes cálcio e magnésio, e incrementar a capacidade de troca
catiônica do solo, que irá aumentar a eficiência da adubação (Correa, 1997).
Posteriormente, com base na análise do solo, da meta desejada e da planta
forrageira realiza-se a adubação com fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes.
Seguindo padrões de produtividade apresentado na Tabela 1, sugere-se uma
saturação por bases de 50 a 60% dependendo da forrageira, fósforo para elevar o
Presina em torno de 15mg/dm3, potássio juntamente com nitrogênio via adubo
formulado, podendo alternar a uréia ou sulfato de amônia a cada duas aplicações de
formulado, e aplicação preventiva de 40 a 50 kg/ha de FTE BR-12 ou similar a cada
três anos, assim como o calcário com base na análise do solo. Estudos apontam
respostas lineares até doses de 400 a 500kg/ha/águas de N, mas conforme Tabela 1
aplicações anuais de até 200kg/ha de nitrogênio já permitem altas produtividades.
Apesar de não haver restrição na pesquisa para o sistema de intensificação
de lotação contínua, quando se considera o uso em áreas maiores é conveniente a
utilização do sistema de lotação intermitente, pois as divisões facilitam garantir maior
uniformidade de pastejo da área, e facilita a criação do “pulmão/escape” que permite
ajustar o manejo do pastejo sem haver necessidade de realizar o ajuste do lote, que
na prática em fazenda acaba sendo pouco prático.
À medida que se intensifica o vigor de crescimento da planta forrageira via
adubação de pastagem, aumenta-se a dependência pelo ajuste fino no manejo do
pastejo, pois rapidamente o dossel forrageiro se aproxima do índice de área foliar
crítico, e se não for pastejado intensifica o alongamento de haste e de senescência
com todos os problemas já citados. Em função disso, tem sido discutido o
sinergismo entre o pastejo e o crescimento da planta forrageira, de forma que se
bem realizado o pastejo irá potencializar o crescimento da planta.
Alguns pesquisadores tem avaliado o momento ideal para realizar o pastejo
da planta, e na maioria das vezes a altura do pasto, mesmo não sendo o parâmetro
científico mais recomendado, acaba sendo utilizado para orientar o manejo do
pastejo em função da praticidade. A Tabela 2 apresenta algumas recomendações
para diferentes espécies forrageiras sob o sistema de lotação intermitente para
diferentes referências.
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Tabela 2 – Recomendação do momento ideal de colheita com base na altura do
pasto de diferentes capins manejados por sistema de lotação intermitente
Espécie
Mombaça
Tanzânia
Massai
Elefante
Marandu
Xaraés
Piatã
Tifton
Coastcross

1
90
70
100
25
30
25
30

2
90
70
45
25
30
35
25

Entrada
3
120-130
100-120

4
90
70
55

40-45

35
45
35

1
30-50
30-50
40-50
10-15
15
10-15
10-15

Saída
2
3
30-50
30-50
30-40
20-30
15-20
15-20
15-20
10-15

20-25

4
40
35
25
20
20
20

1

Silva (2014); 2Moacyr Bernardino Dias-Filho (2012); 3 Correa (1997) e 4Costa e Queiroz (2013)

Apesar da importância para o resultado do sistema, existem algumas
inconsistências relacionadas à recomendação principalmente a altura de entrada
para os diversos capins explorados para a produção de bovinos de corte (Tabela 2),
sendo essa característica a principal determinante do controle das hastes do capim
tropical, e portanto, da eficiência do sistema. Outra questão, é que em função da
definição da meta ideal de altura do pasto ser definido em função das características
morfo-fisiológias da planta forrageira, alguns pesquisadores acreditam que essa
recomendação seja “territorial”, variando apenas o tempo para ser atingida em
função das variáveis ambientais.
Os dados do NEPRAL apontam que pelo menos para o capim Brachiaria a
recomendação apresentada na Tabela 2 não é justificável para o Norte
Tocantinense, onde dossel manejado entre 35 a 40cm de altura não sofre efeito
negativo em sua estrutura. Por isso, recomenda-se cautela no uso das informações
da Tabela 2, e se faça uma leitura da estrutura do dossel forrageiro evidenciando-se
principalmente o distanciamento das lígulas das folhas mais novas, assim como a
participação de colmo e material morto.
Em função da escala de produção e o número de animais explorados em
sistemas de gado de corte, apesar da grande maioria das pesquisas abordarem
curto período de descanso, menor que sete dias para evitar o pastejo da rebrotação
inicial, é possível se trabalhar com período de ocupação de 14 a 17 dias no período
das águas obtendo-se elevadas produtividades (Tabela 3). Outra variação de
exploração do sistema de lotação intermitente do Nepral é o prolongado período de
pastejo durante o período de seca, de forma que cada subdivisão do módulo do
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rotacionado seja pastejado somente uma vez, com intuito de reduzir o estresse do
pastejo do animal durante o período de seca em toda a área da pastagem.
Tabela 3 – Valores de desempenho de sistemas de produção de bovinos de corte
intensivos conduzido pelo Nepral com diferentes capins manejados em lotação
contínua ou intermitente recebendo suplementação ou não
Ano
201_

Adubo1
kg/ha

1/2a
3/4 a
4/5 a
2/3 b
3/4 c

18:5:14
20:6:20
18:5:18
14:5:10
14:6:14

Sup2
g/kg
S A
4 4 2
- - 1 -

GMD
g/dia
S
A
580 857
440 1097
500 750
200 870
300 780

TL3
An/ha
S
A
3,0 5,5
3,0 6,3
3,0 6,6
3,0 3,0
2,0 4,0

Prod4
@/ha

CAd5
@/ha

38
46
42
21
21

10
12
14
7
8

CSu6
@/ha
Ano
3
6
0
0
0,5

COT7
@/ha

Liq8
@/ha

6
6
6
6
6

19
22
22
8
7,5

a

Capim Piatã, b HD364, c Vários capins. 1 Adubação em 10 kg/ha de N:P2O5:K2O; 2Suplementação em
gramas de produto/kg de peso do animal;3 Taxa de lotação equivalente ao animal da desmama no
início da seca com 180kg até 400kg ao final de 12 meses, com exceção do Piatã 14/15 que foram
animais de terminação nas águas; 4Produtividade em @/ha/ano;5 Custo do adubação indexado em
arrobas, 6 Custo da suplementação indexado em arrobas. 7 Custo operacional total indexado em
arrobas. 8 Resultado da receita menos custo com adubação, suplementação e COT. Valor da @
r$134,00 (cotado em 25/05/2015 na praça de Araguaína). www.nepral.com.br.

Mesmo sem suplementação, os sistemas intensificados com manejo do
pastejo de ajuste fino além de permitir alta produtividade, garante um GMD anual
superior a 600g/d, o que permite praticar a pecuária bovina de ciclo curto com abate
dos animais ainda com dente de leite. Entretanto, como apresentado anteriormente,
é possível incrementar o GMD anual mesmo nessas áreas bem manejadas, e a
grande vantagem é poder colher o resultado positivo da suplementação em um
maior número de animais devido a elevada lotação explorada. Destaca-se que
durante o período das águas os valores de PB dos sistemas apresentados na
Tabela 3 são de 13 a 11%, com adubação máxima anual de 200 kg/ha de nitrogênio,
respectivamente, no momento de entrada e saída dos animais dos piquetes, mas
mesmo nessas condições foi observado ganho adicional do suplemento fornecido no
nível de 2g/kg de peso, sendo superior para o produto proteico-energético em
relação ao energético, de 266 versus 140g/dia, em relação ao GMD de 833 g/dia
para os animais que receberam somente mistura mineral (Rezende, 2015).
Verifica-se que os GMDs das águas apresentados na Tabela 3 sem a adoção
de suplementação são superiores aos da Tabela 1. Os maiores deve-se
especialmente a adoção do ajuste fino realizado, o qual no Brasil foi incorporado por
volta do início dos anos 2000. A elevação das doses de nitrogênio não tem efeito no
GMD dos animais durante o período das águas (Melo et al., 2011), e por isso, no
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planejamento do uso da adubação nitrogenada deve-se esperar essa respostas para
não ocasionar em desapontamento da ferramenta. Além disso, altas doses de
nitrogênio sem o devido acompanhamento do manejo do pastejo ideal pode inclusive
reduzir o GMD dos animais em pastejo.
Todos os sistemas intensivos apresentaram grande viabilidade econômica,
mas obviamente esse resultado irá depender entre outros fatores, da resposta da
forrageira utilizada, do manejo do pastejo, condições ambientais, solo, manejo da
adubação, doses utilizadas, potencial e categoria animal, e por fim, do custo do
fertilizante e do valor do produto comercializado. Trabalhos avaliando doses
crescente de nitrogênio em ensaios de pastejo apontam para eficiência de 1,5 a 1,7
e 2,04 a 1,76kg de peso vivo/ kg de nitrogênio aplicado, respectivamente para a B.
decumbens (Moreira et al., 2011) e milheto em pastejo (Lupatini et al., 2013), sendo
o potencial teórico de 3,5 a 4,0 (Martha Jr. et al., 2004).
Os sistemas manejados em lotação intermitente com altura de entrada fixa de
35 a 40cm, e saída de aproximadamente 25cm para as estações de 2011/2012 e
2013/2014 atingiram valores de 30 a 40@/ha/ano e apresentaram a melhor relação
entre a receita e o custo total, e esse resultado provavelmente esteja relacionado à
diluição dos custos fixos com o incremento da produtividade, possivelmente melhor
relação entre fósforo e nitrogênio, e melhor resposta da planta com o aumento da
frequência de adubação (3=20@ X 5=30 a 40@ aplicações).
Nas áreas intensificadas da Tabela 3 o GMD das águas era de 862g/dia
(Melo, 2014 e Rezende, 2015), onde foram utilizados animais zebuínos anelorados,
machos inteiros, com peso e idade média de 240kg e 12 meses no início das águas.
No entanto, nessa estação de 2014/2015 ao invés de recria foi realizado a
terminação dos animais, os quais apresentavam em torno de 24 meses e 420kg, e
durante o período das águas atingiram GMD de 755, 669 e 575g/dia,
respectivamente, para o resíduo de 25, 20 e 25cm do dossel do capim Piatã
manejado sob lotação intermitente com altura de entrada de 35 a 40cm.
Vale destacar que o diferencial de crescimento entre águas e seca é
maximizado com a adubação nitrogenada, apesar de prolongar o período vegetativo
da planta forrageira quando bem manejada, permitindo elevar o GMD do período de
seca (Tabela 3). No entanto, para facilitar o ajuste de carga nesses sistemas, utilizase a estratégia de setorização, onde cada área é explorada por tempo definido e por
categoria animal apropriada. O tempo é determinado pelo ciclo produtivo, mas
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normalmente pode ser de um ano, e nesse período dá-se a entrada dos animais ao
desmame no início da seca, por exemplo, os quais apresentam baixo equivalente de
unidade animal amenizando o crescimento reduzido do período. Findo os 12 meses,
o lote é levado à área de engorda, que pode ser em pastejo, semi-confinamento ou
confinamento, e nesse caso, o resíduo da planta pode ser manipulado em beneficio
dessa próxima etapa já que a produtividade não é afetada pelo resíduo da planta
forrageira (Figura 9).

Figura 9 – Relação entre ganho de peso (GMD), taxa de lotação animal (TL) e
produtividade (Prod – kg/ha/dia) em pastagem de capim Piatã manejado em sistema
intensiva sob lotação intermitente com altura pré-pastejo de 35 a 40cm e diferentes
alturas de resíduo no pós-pastejo.
O planejamento dos sistemas intensivos deve estar vinculado às áreas não
intensificadas da propriedade, pois em função do elevado potencial de crescimento
do capim durante as águas, essa área irá “resgatar” animais das áreas não
intensificadas, e por isso, quando se avalia a implantação, ela será facilitada quando
apenas um percentual da área é intensificado. Obviamente que a relação entre a
área intensificada e não intensificada é multifatorial, mas p. ex. se para cada unidade
de área intensificada explorando a recria de 12 meses, serão necessários 3,5 ou 1,3
unidades de área, para a terminação de 12 ou quatro meses, respectivamente, em
pastejo ou semi-confinamento. Assim, a intensificação acima de 15 - 20% da área da
propriedade aumenta-se a necessidade de incorporar o processo de conservação do
excedente de capim para se reduzir as chances de permitir o alongamento de hastes
das áreas adubadas.
Apesar da viabilidade econômica apresentada pelos sistemas intensivos, eles
ainda são pouco explorados na pecuária brasileira. Além da escala e do potencial
explorado como mencionado anteriormente, o grande desafio para a sua
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implantação deve-se ao alto investimento por área (Tabela 4). Apesar do elevado
investimento em adubação que pode atingir valores anuais de r$1.500,00
reais/ha/ano, que indexado em arrobas (r$135,00/@) equivale a aproximadamente
11@/ha/ano, ou seja, 2,75 vezes a receita da bovinocultura de corte. O investimento
em adubo somado a consultoria (2,6%) totaliza 26,1%, que de longe representa
menos da metade do investimento com a reposição de animais (59,1%) (Tabela 4).
Tabela 4 – Decomposição dos custos de produção anual de três sistemas de
exploração de bovinos de corte com diferentes níveis de intensificação tecnológica
explorando área de pastagem de 50ha.
Sistema ajuste fino com adubação
Indices
Unidade Qdade r$/unidade
Total
Total/area Total/animal %Área
Reposição
Animais 225,0
R$
840 R$ 189.000 R$ 3.780 R$
840 59,1%
Correção+adubo Nivel
1,0
R$ 1.500 R$ 75.000 R$ 1.500 R$
333 23,5%
Nutrição
saco
225,0 R$
45 R$ 10.125 R$
203 R$
45 3,2%
Sanidade
Unid
225,0 R$
17 R$
3.825 R$
77 R$
17 1,2%
MDO
Unid
0,6
R$ 1.600 R$ 13.500 R$
270 R$
60 4,2%
Depreciaç
ha
50,0
R$
21 R$
1.043 R$
21 R$
5 0,3%
Status produtivo
ha
50,0
R$
240 R$ 12.000 R$
240 R$
53 3,8%
Consultoria
Unid
R$
695 R$
8.339 R$
167 R$
37 2,6%
Outros
1,0
R$
135 R$
6.750 R$
135 R$
30 2,1%
Total
R$ 319.582 R$ 6.392 R$
1.420 100,0%
Sistema fome zero
Indices
Unidade Qdade r$/unidade
Total
Total/area Total/animal
%
Reposição
Animais
75,3
R$
630 R$ 47.455 R$
949 R$
630 63,6%
Corr+Adub
Nivel
0,0
R$ 1.400 R$
R$
R$
0,0%
Nutrição
saco
75,3
R$
45 R$
3.390 R$
68 R$
45 4,5%
Sanidade
Unid
75,3
R$
17 R$
1.281 R$
26 R$
17 1,7%
MDO
Unid
0,2
R$ 1.600 R$
4.520 R$
90 R$
60 6,1%
Depreciaç
ha
50,0
R$
21 R$
1.043 R$
21 R$
14 1,4%
Status produtivo
ha
50,0
R$
240 R$ 12.000 R$ 240 R$
159 16,1%
Consultoria
Unid
R$
31 R$
1.564 R$
31 R$
21 2,1%
Outros
0,5
R$
135 R$
3.375 R$
68 R$
45 4,5%
Total
R$ 74.626 R$ 1.493 R$
991 100,0%
Sistema tradicional
Indices
Unidade Qdade r$/unidade
Total
Total/area Total/animal
%
Reposição
Animais
65,5
R$
420 R$ 27.510 R$
550 R$
420 53,0%
Corr+Adub
Nivel
0,0
R$ 1.400 R$
R$
R$
0,0%
Nutrição
saco
65,5
R$
45 R$
2.948 R$
59 R$
45 5,7%
Sanidade
Unid
65,5
R$
17 R$
1.114 R$
22 R$
17 2,1%
MDO
Unid
0,2
R$ 1.600 R$
3.930 R$
79 R$
60 7,6%
Depreciaç
ha
50,0
R$
21 R$
1.043 R$
21 R$
16 2,0%
Status prod.
ha
50,0
R$
240 R$ 12.000 R$ 240 R$
183 23,1%
Consultoria
Unid
R$
R$
R$
0,0%
Outros
0,5
R$
135 R$
3.375 R$
68 R$
52 6,5%
Total
R$ 51.919 R$ 1.038 R$
793 100,0%
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O sistema ajuste fino (SAF) com adubação, fome zero (SFZ) e tradicional
(ST) já foi abordado anteriormente em termos de princípio de funcionamento. Notase que o investimento anual foi incrementado em torno de 1,43 e 6,15 vezes em
comparação ao ST, respectivamente, para o SFZ e SAF (Tabela 4). No entanto,
devido a grande variação na taxa de lotação entre os sistemas (Tabela 5), o custo
anual por animal foi diluído para somente 1,25 e 1,79 vezes superior,
respetivamente, para os sistemas SFZ e SAF quando comparado ao ST.
Tabela 5 – Índices zootécnicos, receita e resultados econômicos de três sistemas
de exploração de gado de corte
Indices
Peso reposição (kg)
Peso Abate estimado (kg)
GPT necessario (kg)
Mortalidade (%)
GMD (kg/dia)
Ciclo (mês)
Idade abate (meses)
Taxa lotação (ans/ha/ano)
Taxa lotação (UA/ha/ano)
Ganho peso (kg/animal/ano)
Produtividade (kg/ha)
Rendimento carcaça (%)
Peso carcaça (@)
CustoAnimal (r$/ano)
CustoAnimal-repos (r$/ano)
CustoAnimal-repos (@/ano)
Ano (mês)
Custo (r$/animal/mês)
Custo (r$/ciclo/animal)
Custo (r$/ciclo/Area)
Valor da @ (r$)
Receita ciclo bruto (r$/animal)
Mortal ciclo (r$/animal)
Receita ciclo (r$/animal)
Líquido (r$/animal/ciclo)
Líquido (r$/animal/ano)
Líquido (r$/AREA/ANO)

S. Intensivo
180,0
520,0
340,0
0,71%
0,650
17,15
24,2
4,50
2,99
237,3
1.067,6
54%
280,80
R$ 1.420,36
R$ 580,36
R$ 4,30
12
R$ 118,36
R$ 2.029,94
R$ 9.134,74
R$ 135,00
R$ 2.527,20
R$ 18,1
R$ 2.509,1
R$ 479,20
R$ 335,30
R$ 1.508,84

Fome Zero
180,0
520,0
340,0
1,03%
0,450
24,77
31,8
1,51
0,88
164,3
247,4
53%
275,60
R$ 990,73
R$ 360,73
R$ 2,67
12
R$ 82,56
R$ 2.045,21
R$ 3.081,11
R$ 135,00
R$ 2.480,40
R$ 25,6
R$ 2.454,8
R$ 409,58
R$ 198,41
R$ 298,90

Nacional
180,0
520,0
340,0
1,41%
0,330
33,78
40,8
1,31
0,70
120,5
157,8
52%
270,40
R$ 792,66
R$ 372,66
R$ 2,76
12
R$ 66,06
R$ 2.231,37
R$ 2.923,09
R$ 135,00
R$ 2.433,60
R$ 34,3
R$ 2.399,3
R$ 167,98
R$ 59,67
R$ 78,17

O GMD distinto entre os sistemas avaliados permitiu para uma mesma meta
de ganho de peso de 340kg um ciclo diferenciado (17,15, 24,77 e 33,78meses) entre
os sistemas, assim como um ganho de peso total por animal. Consequentemente, o
custo mensal por animal (r$118,36, 82,56 e 66,06 reais/animal/mês) multiplicado
pelo tempo de cada ciclo gerou um custo/animal/ciclo diferenciado entre os
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sistemas, com maior valor para o ST, seguido do SFZ e SAF, respectivamente, que
subtraídos da receita da venda dos animais, gera um líquido por animal de r$335,
198 e 59 reais/animal/ano, que multiplicado pela taxa de lotação resulta em um valor
de r$1.500, 298 e 79 reais/ha/ano, respectivamente, para o SAF, SFZ e ST (Tabela
5), demonstrando a grande viabilidade dos sistemas intensificados.
6

Considerações finais
O conhecimento dos princípios morfofisiológicos do pasto é de extrema

importância para a definição das estratégias de manejo do pastejo das forrageiras
das pastagens, pois interferem no crescimento, utilização e conversão da forragem
colhida em produto animal.
O manejo ideal da desfolhação pode incrementar a produção de forragem
com estrutura favorável para o pastejo dos animais possibilitando a melhoria de
ganho de peso, sendo que a suplementação estratégica pode potencializar essa
resposta ao longo do ano.
A implementação de tecnologias de baixo insumo, como o manejo do pastejo
e a suplementação de baixo consumo pode melhorar o desempenho tanto biológico
como econômico da produção de bovinos em pastagem.
Sistemas intensivos de exploração de gado de corte em pastejo apesar de
alto investimento, sua maior parte é devido a reposição de animais, mas apesar de
incrementar os gastos com os animais, o incremento na taxa de lotação e ganho de
peso diário por animal, compensam esse maior investimento, tornando sistema
altamente vantajoso economicamente.
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