Desempenho de novilhas leiteiras em sistema silvipastoril de 17 anos
M. A. Lima¹, D. S. C. Paciullo2, F. H. M. Chizzotti1, M. J. F. Morenz², C. A. M. Gomide2 e D. L. Lelis1
¹ Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil
² Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora- MG, Brasil

Introducão
A demanda por sistemas pecuários sustentáveis, que promovam melhorias nos serviços
ambientais e econômicos têm aumentado nas últimas décadas, sendo a adoção de sistemas
silvipastoris uma alternativa pelos inúmeros benefícios, como melhoria no conforto térmico
para os animais e diversificação de renda na propriedade. No entanto, o manejo dos pastos em
sistemas silvipastoris é mais complexo quando comparados aos monocultivos. Uma das
principais limitações é a diminuição da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) no dossel
forrageiro com o avanço da idade das árvores, reduzindo o perfilhamento e a produção de
forragem (Neel et al., 2017) e consequentemente o desempenho animal. Objetivou-se, avaliar
as características do pasto de Brachiaria decumbens e o desempenho de novilhas leiteiras em
sistema silvipastoril e monocultivo durante a época chuvosa de dois anos consecutivos, os
quais caracterizaram os sistemas no 17º e 18º anos após a implantação.
Material e Métodos
O estudo foi realizado na Embrapa Gado de Leite em Coronel Pacheco/MG, nos verões e
outonos de 2014 a 2016 em dois tipos de sistemas: i) sistema silvipastoril implantado em
novembro de 1997, com a gramínea Brachiaria decumbens estabelecida em faixas de 30 m de
largura, alternadas com faixas de 10 m, plantadas com as espécies arbóreas Eucalyptus
grandis, Acacia Mangium e Mimosa artemisiana com espaçamento entre árvores de 3 x 3 m e
ii) B. decumbens em monocultivo. O delineamento experimental utilizado foi em blocos
casualizados, com dois tratamentos (silvipastoril e monocultivo) e três repetições (cada
repetição consistiu de um piquete de 1,4 ha), em arranjo de parcelas subdivididas com
medidas repetidas. Foi utilizado o método de pastejo de lotação contínua com taxa de lotação
variável, mantendo-se a altura do pasto em 35 cm. O pastejo foi realizado por 3 novilhas
Holandês x Zebu de peso vivo médio inicial de 200 kg. O sombreamento foi estimado com
auxílio do ceptômetro AccuPAR LP-80. A massa de forragem (kg ha-1) foi estimada a cada 28
dias, por meio da coleta de 12 amostras em cada repetição, com auxílio de moldura metálica
de 0,25 m2, levadas ao laboratório para pesagem e separação de duas sub-amostras. Uma subamostra foi destinada à estufa de ventilação forçada a 55 ºC, por 72 horas, para determinação
do teor de matéria seca e na outra sub-amostra foi contado o número de perfilhos
(perfilhos/m2), onde foi estimado a densidade populacional destes. A taxa de lotação (UA/ha)
foi calculada com base nos pesos dos animais de prova acrescidos dos pesos dos animais
reguladores durante o período que permaneceram nos piquetes, e na área total (ha) de cada
tratamento, durante cada estação do ano. O ganho médio diário de peso (kg dia-1) foi obtido
através da pesagem dos animais no início do experimento e a cada 28 dias, após jejum de
sólidos e líquidos de 12 horas. O ganho de peso por hectare (kg ha-1) foi determinado pela
multiplicação do GMD dos animais pela taxa de lotação por piquete e pelo número de dias
que permaneceram em pastejo. As análises de variância foram realizadas com o PROC
MIXED do SAS®, usando a opção de medidas repetidas no tempo. As médias foram
comparadas pela probabilidade da diferença (PDIFF), usando o teste t de Student e nível de
significância de P<0,05.
Resultados e discussão
As variáveis densidade populacional de perfilhos (DPP) e massa seca total (MST) foram
influenciadas (P<0,01) pela interação entre o tipo de sistema e estação do ano (Tabela 1).

Tabela 1- Densidade populacional de perfilhos (DPP) e massa seca total (MST) de
Brachiaria decumbens em sistema silvipastoril e monocultivo durante o período experimental
Estação do ano
Verão
Outono
Verão
Outono

Tratamentos
Silvipastoril
Monocultivo
DPP (perfilhos/m2)
657 Ab
819 Aa
594 Ba
638 Ba
MST (kg ha-1)
2478 Ab
3894 Aa
1868 Ba
2390 Ba

P-valor

*EPM

0.0044

30.50

0.0051

116.31

Médias na mesma linha seguidas de letras minúsculas diferentes, diferem entre si (P<0,01) pela PDIFF.
Médias na mesma coluna seguidas letras maiúsculas diferentes, diferem entre si (P<0,01) pela PDIFF.
*EPM = erro padrão da média.

O monocultivo apresentou maior DPP que o silvipastoril no verão, mas no outono não houve
diferença entre os sistemas. Ambos sistemas apresentaram menor DPP no outono, quando
comparado ao verão. A menor DPP no sistema silvipastoril está relacionada ao sombreamento
severo de 51% imposto pelo componente arbóreo, resultando na diminuição da RFA para o
pasto. Verificou-se maior MST no monocultivo em relação ao silvipastoril, no verão, e
semelhança entre os sistemas, no outono. Isso pode ser explicado, pelo fato das gramíneas de
clima tropical serem plantas C4 e responderem positivamente ao aumento da RFA. No outono
não foi observada diferença na DPP e na MST. Este fato pode ser atribuído às condições
climáticas menos favoráveis, associadas a essa estação, as quais influenciaram negativamente
no perfilhamento de ambos os sistemas. A taxa de lotação (TL), o ganho de peso médio
(GMD) e por área (GPH) foram influenciados pelo tipo de sistema (P<0,05) (Tabela 2).
Tabela 2- Taxa de lotação (TL), ganho de peso médio diário (GMD) e ganho por área (GPH)
de novilhas Holandês x Zebu pastejando Brachiaria decumbens em sistema silvipastoril e
monocultivo durante o período experimental
Variáveis
TL (UA/ha)
GMD (kg dia-1)
GPH (kg ha-1)

Tratamentos
Silvipastoril
Monocultivo
1.41 B
1.50 A
0.475 B
0.533 A
95.98 B
110.63 A

P-valor

*EPM

0.023
0.033
0.012

0.02
0.01
2.76

Médias na mesma linha seguidas de letras maiúsculas diferentes, diferem entre si (P<0,05) pela PDIFF.
*EPM = erro padrão da média.

O monocultivo proporcionou maior TL, GMD e GPH do que o sistema silvipastoril. Tal fato
pode ser explicado pela maior DPP e MST no monocultivo, aumentando a capacidade de
suporte das pastagens. A despeito do maior conforto térmico no sistema silvipastoril, o
sombreamento severo reduziu a DPP e MST, o que provavelmente influenciou negativamente
o comportamento ingestivo dos animais, resultando em menor GMD. Em sistema silvipastoril
estabelecido há 17 anos, a forte competição por luz entre o componente arbóreo e o pasto
resulta em diminuição da massa de forragem interferindo no desempenho dos animais. Esses
resultados indicam que sombreamentos severos devem ser evitados, por meio de desramas e
desbastes de árvores quando se têm como foco a produção animal.
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