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1. Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as vantagens de um sistema 

intensivo de pastejo e seus efeitos em vacas leiteiras em um sítio situado em São 

José do Rio Preto – SP. A obtenção de uma pastagem de boa qualidade, juntamente 

com boas técnicas de manejo (tanto no pasto quanto no manejo de resíduos para 

tornar o ambiente sustentável), tem por finalidade reduzir os custos do produtor. 

Num primeiro momento, foram coletadas informações sobre o peso dos animais 

escolhidos para participar do experimento. Após isso, foram coletados dados de 

número de ordenhas diárias e quantidade de leite. O experimento vai analisar 6 

vacas (raça Girolanda) e será realizada uma análise químico-físico de solos na 

profundidade de 0  - 20 cm da área para instalação do experimento. 

 2. Introdução 

 Atualmente, temos dois tipos de produção de leite a pasto: o sistema 

extensivo (ainda o mais utilizado) e o intensivo (que está ganhando espaço a cada 

dia). Maior eficiência na produção e proteção do meio ambiente são alguns dos 

fatores que tornam este sistema interessante e de constante crescimento. Segundo 

Novo (2015) um pastejo intensivo bem manejado é a forma mais econômica de se 

alimentar o gado. O pequeno produtor pode ter uma alta produção em um espaço 

pequeno na propriedade, aproveitando-se do que tem ao seu dispor. Fialho (2012) 

observa que a eficiência de uma cadeia produtiva leiteira é atribuída a uma relação 

produtividade com menor custo possível. Dentre esta relação ele destaca a nutrição 

animal, pois é responsável pelo nível de produção e representa quase 70 % de todos 

os custos, portanto quanto melhor for a nutrição de um rebanho melhor vai ser sua 

produção. 

No cenário mundial, o Brasil vem se tornando um dos maiores produtores de 

leite. Um dos fatores que contribui para isso é o constante crescimento do mercado 

leiteiro, maior procura e produção dos derivados que podem ser obtidos a partir de 

sua matéria-prima. Um dado importante também é o fato de que a maior parte da 

produção mundial de leite vem da agricultura familiar. 

3. Objetivos 

 Implantar um sistema intensivo de pastejo rotacionado, dando prioridade ao 

volumoso (pasto) onde se obtém maior produção de matéria seca (MS), diminuindo 

o custo principalmente com o concentrado e obtendo-se um teor energético elevado 

juntamente com o aumento da produção atual de leite. Todo o desenvolvimento será 



realizado através de métodos sustentáveis, podendo assim conseguir maior 

aproveitamento e reutilização dos materiais e processos usados na atividade leiteira, 

combinado com boas técnicas de manejo de pastagem e priorizando uma boa 

adubação desse pasto. 

4. Metodologia 

Um sistema de pastejo constitui uma combinação definida e integrada do 

animal, da planta, do solo e de outros componentes do ambiente e os métodos de 

pastejo pelos quais o sistema é manejado para atingir resultados ou objetivos 

específicos. De acordo com Rosseto (2011), altas produções de forragem só são 

possíveis porque as plantas utilizam com eficiência o nitrogênio aplicado ao solo. 

Ribeiro (2011) relata que o aumento da produtividade de forragem no sistema 

intensivo ocorre porque o solo é devidamente corrigido. 

 No sistema de pastejo encontramos algumas dificuldades, tais como falhas na 

aplicação de tecnologias, planejamento inadequado, manutenção de lotação fixa 

para o gado, podendo esta ser variável. O gado deve pastar durante o período 

noturno, pois os raios solares são prejudiciais para a produção. Novo (2015) destaca 

alguns itens que são desafios para uma produção sustentável: 

- o manejo dos resíduos, pegada hídrica (volume de água direta e 

indiretamente usado na produção de um produto (no caso o leite), o quanto desse 

recurso é preciso até o produto chegar ao consumidor final) dos sistemas de 

produção; 

- nutrição de precisão; 

- monitoramento da fertilidade, dentre outros. 

No decorrer do experimento, utilizaremos a técnica de pastejo rotacionado que 

consiste na divisão de piquetes que são submetidos a períodos alternados entre 

pastejo e descanso. Durante o período de descanso deve ser feita a adubação da 

área para o aumento da fertilidade do solo. 

 5. Desenvolvimento 

 O experimento será conduzido no sítio Recanto dos Netos em São José do 

Rio Preto – SP. Foi selecionado um total de 06 vacas da raça Girolando, com idade 

média de sete anos e peso médio de 380 kg. Serão utilizados 30 piquetes com área 

de 330 m². Quando realizar a análise do solo (01 amostra composta partindo de 20 

amostras simples), na profundidade 0 – 20 cm avaliaremos sua fertilidade para obter 

um manejo convencional. Após essa análise, serão feitos os ajustes necessários 



para a melhora na área de pastagem. 

A dieta atual do gado experimental é formada por pastagem (Panicum 

maximum, que será mantido no decorrer do projeto), silagem de sorgo e 

concentrado contendo os insumos: farelos de soja, milho e algodão, polpa cítrica e 

núcleo mineral. 

6. Resultados Preliminares  

A média diária de leite produzido das 6 vacas da raça Girolanda do 

experimento é 19 litros com duas ordenhas, uma no período da manhã e outra no 

final da tarde. 

Espera-se que no decorrer da melhora do sistema de pastagem, a produção de 

leite tenha um aumento significativo. Trazer conhecimento técnico e gerencial ao 

produtor, aproximar a pesquisa a extensão rural e o sistema produtivo são um dos 

fatores que ajudarão a melhorar o sistema de produção. 
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