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A integração da pecuú ria bovina no ciclo da capoeira na agricultura tradicional do nordeste tio 

Pará. 

.Iri Pinheiro ( CIO/OPUO. Ih,rbw-o Ri.vchkoiiski, José ztjéj-iio Rot/i-iç'ues Filho, Mcii'ianna Siegnzitnci-Schulte. 

S'íe/wi llolinii'u/(./ 

Resumo 

A integração da pecuária no ciclo da agricultura itinerante, onde a capoeira desempenha um papel muito 

importante para a regeneração do solo e para a manutenção da alta diversidade, pode ser um boa alternativa para 

melhorar o sistema de uso da terra. Pretende-se coni esse projeto melhorar o manejo da pastagem no sistema 

pastagem-capoeira, comparar os aspectos econômicos e ecológicos ciii diferentes estratégias de integração 

pastagem-gado e cultivo e ot im izar o aproveitaniento dos nutrientes do solo, além de viabilizar o aproveitamento 

racional da terra sob o ponto de vista social e económico. Para tanto serão desenvolvidas as ações de pesquisa: 

Efeito da introdução de pastagem e de gado no sistema de cultivo/pousio existente: Pastagem de graniínea. de 

leguminosas ou capoeira? Uni estudo de possibilidades de utilização de pastagens como estágio intermediário no 

ciclo da capoeira: Efeito daadição da matéria orgãnica oriunda da capoeira triturada na produtividade da 

pastagem e l'ossihilidades para recuperação de pastagem abandonada para cultivos. Será executado em dois anos 

em arcas de pequenos produtores do nordeste do Pará com recursos do Governo Alemão (Programa SI II FT-

I'ecuária) e executado pela Embrapa - Amazônia Oriental e Universidade de Gotting. 

introdução 

A nesorregião noi'deste paraense possui uma área de 86 nul km 2  e polo da Bragantina cerca de 9 mil 
k in : .  E a segunda região mais populosa do Estado, com cerca de 38 habitantes por km (IBGE... 1994). Antiga 

fronteira agricola do Pará, colonizada no inicio do século XX, os ecossistemas naturais de mata já foram quase 

qtie totalmente devastados, restando 5% da área média total dos estabelecimentos (Ri Ilot, 1995). A vegetação 

secundária representa uma expressiva proporção da paisagem agrícola, como por exemplo o mun ic ipio de 

Igarapé-Açú é coberto por 75% desta vegetação (Watrin 1994). 

istenla de liso da tei'ra praticado pelos pequenos produtores, a importanc ia da vegetação secund:iria 

na estabilidade do sistema e o efeito da qtieima da titoinassa, sobre os estoques de nutrientes dispon iveis aos 

ciclos limini apresentados por Sã et ai, (1999) 

A pecuãr ia é um a atividade importante praticada pelos peq tienos produtores da zona [3 ragant i na. 

coo lbrme levantamento feito por Ri 1 lot (1995) em 95 estabelecimentos em 22 municípios (incluindo 1 garapé-

A ç ú ) . 
3,8 lia 1h i a niéd ia dos estabe Icei mentos. sendo que 20 % da área era utilizada com pastagem. 3.6 % com 

cu Ei sos percoes. 8 % com eu It i vos ao uais. 14.3 % em pousio e 53 % com capoeira. Quarenta por cento dos 

estabelecimentos criavam gado. propriedades com 25 lia (60 %) tinhaui maior quantidade de animais do que as 

peque nas propriedades. 

Levantamento efetuado por Azevedo et ai. (1994) dos sistemas de produção de gado de corte em 73 

estabelecimentos nos municípios de Viseu, Augusto Corréa, l3onito. Bragança, Capanema. Nova Timboteua, 

Peixe-- Boi. Primavera e ( )tiréoi revelou que a maioria dos produtores (97,3 %) implantaram as pastagens pelo 

método tradicional oti seïa. derrubada da capoeira. queinia e plantio da i'orrageira. A graniínea mais utilizada 

(69.9 "o do5 produtores) é o capim quicuio-da-amazônia (llruehiw'ia /muomhlicolo). Nas propriedades predomina a 

pecuária de corte, especializada em cria, recria e engorda. Os''do mia is criados em pastagens eu Itivadas são 

abatidos com 3.5 anos de idade pesando 370 kg. 

As pastage os aI éni de tere ni grande potencial na prod tição de alimentos. icpiesclltalil uni a forma 

racional de conscrs ação e recuperação de solos degradados. Apresentam, por razão da cobertura do solo, uma 

proteção contia o impacto da água de chuva. cv itando a desestruturação superticial dii solo. Leva a aumentos da 

taxa de moi lti'ação. reduzindo o escorrimento superticial atenuando o fenômeno da erosão ( Moraes 1993). 

Jma das vantagens da criação de gado etii relação aos cttlt i vos- agreolas é que a retenção de nutrientes 

provenientes da ihrragein consum ida por ao i mais etii pastejo representa pequena fração da dieta eonsum ida. 

A integração de agr i e til t ura-pec uãri a Iam bá m é u iii a fbrma aI ternat iva de rec u peraçào de áreas em 

degradação. A uti li/ação de residuos de eu Ituras na ai imentação dos ao imais ou de pastejo após a colheita são 

titi 1 izadas com l'reqüéocia no Sul do Brasil (Macedo & Zi mmer 1993). Esse sistema poderia ser praticado na 

região, visto que existem os resíduos de cii Ituras de arroz, nu lho, Icijão e mandioca que são desperdiçados e 

poderiam ser titilizados na alimentaçào animal. 

Existem inúmeras alternativas para tornar susteotável a utilização da "capoeira" como o enriqiiec i meoto 

com leguoi i nosas. cult i 'os sem quei oia e por fim a utilização do componente an iinal como lhtor de estabilização 

do sistema do uso da terra da Lona Bragantina. 
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Objetivos 

a) Comparar os aspectos econ6micos e ecológicos em diferentes estratégias de integração pastagem-gado e 

cultivo. 

h) Avaliar a integração pastagem-gado no ciclo da capoeira. 

c) Encontrar uni manejo dc pastagem ecologicamente mais adequado para a região bragantina integrado com a 

capoeira. 

Pesquisas a serem desenvolvidas 

Serão desenvolvidas em áreas de pequenos produtores da Zona Bragantina, executando-se as ações de 

pesquisa: Efeito da introdução de pastagem e de gado no sistema de cultivo/pousio existente; Pastagem de 

gramínea, de leguminosas ou capoeira? Uni estudo de possibilidades de utilizaçào de pastagens como estágio 

intermediário no ciclo da capoeira; [feito da adição da matéria orgânica oriunda da capoeira triturada na 

produtividade da pastagem e Possibilidades de recuperação de pastagens abandonadas para cultivos agricolas. 

Ação de pesquisa: Efeito da introdução de pastagem e de gado no sistema de cultivo/pousio existente. 

Será estudado, num enfoque sistêniico, o papel da criação hovina para o pequeno produtor. As perguntas chaves 

da pesquisa são: Por que alguns produtores optarani para a introdução da criação de gado? O que esperam desta 

atividade e se estão obtendo resultados satisfatórios? Como administram a propriedade? São os diferentes 

componentes dos sistema de produção manejados separados ou integrados? Quais as possibilidades para 

aproveitar ao máximo os recursos existentes? O que seria unia integração ótima? 

A realização desta pesquisa será feita através de um acompanhamento coni pequenos produtores que 

exploram gado e agricultura ciii 40 estabelecimentos localizados em três municipios do nordeste paraense 

durante mii ano para criar uni banco de dados abrangendo todas as atividades agropecuárias existentes na 

propriedade. Serão feitos uma análise econ6mica e uni estudo dos fluxos. 

Ação de pesquisa: Pastagem de graniinea. de leguminosas ou capoeira? Uni estudo de possibilidades de 

utilização de pastagens como estágio interniediário no ciclo da capoeira. 

Será estudada como as pastagens poderão ser integradas ao cic lo do sistema de agricu tora iii igratória 

tradicional. O pastejo durante o periodo de pousio pode ser combinado com a regeneração simultânea dos 

campos, como tinia capoeira normal, e se o papel da capoeira pode ser assuniido por uma pastacem produtiva de 

leguni i nosas. 

Ação de pesquisa: Efeito da adição da matéria orgãnica oriunda da capoeira iriturada na produtividade da 

ria stage ni. 

No processo de foniiaçào de pastagens após a derrubada e queinia da capoeira, perde uma grande 

quantidades dc nutrientes por volat i 1 izaçào. A matéria orgânica queimada poderia enriquecer o solo por longo 

tempo. Isto é mais importante em ternios de sustcntahilidadc do qtie corrigir a perdas de nutrientes, como por 

exemplo através da firti 1 ização. Está claro que os nutrientes da matéria orgânica são niais lentaniente liberados 

do que (is nutrientes que estão contidos nas cinzas proveniente das queiniadas, o que pode ser uma desvantageni 

para o estabeleci nie nto inais rápido de pastagens de gram ineas forrage i ras. Portanto, a influência do preparo do 

solo (derruba e queima versus cobertura morta) na forniação e produtividade de pastagens será testada. 

Ação dc pesquisa: Possibilidades de recuperação dc pastagens abandonadas para cult ivos agrícolas 

Cerca de 33 % do rebanho bovino da zona Bragantina é criado em propriedades colii niais de 50 ha 

Nas propriedades com áreas de entre 20 a 50 lia a comercialização de animais (compra e venda) é altamente 

dinámica. Este tb.to niostra que as pastagens são utilizadas por mii curto período e posteriormente são 

abandonadas, pois não necessidade dc manter animais na área. Para tornar esse processo mais eficiente é 

necessário que tëcnicas agrícolas sejam testadas para converter as pastagens abandonadas em cult i vos 

obi cli vaiido o iii retorno nia is econômico e rãp ido. 

Por outro lado, no importante e urgente progrania de reforma agrária, freqüentemente os técnicos dc 

órgàos oficiais se deparam com a necessidade de distribinção de terra de ffizendas cobertas por pastagens 

desapropriadas, para pequenos prdutores agrícolas. Nào existem informações ou tecnologias lia região sobre o 

potencil do so lo coberto por pastagem para flos agrícolas. Essa in forniação v iab i Ii rar ia o aprove tame mo ni ais 

racional dessa terra do ponto de vista técnico e social. 

Contribu içiio esperada 

)s pequenos produtores da Zona Bragantina são bastante numerosos, alcançando cerca 50.000 unidades 

la miliares., as q  tia is derru bani e qtie i niam anua liii e nte apr (lxi madame nte unia área de 50.000 Ii ectares de 
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vegetação secundãria, para plantio de culturas de subsistência, dentre as quais se destacam o arroz, milho, feijão 

e mandioca. Espera-se com este projeto melhorar o sistema de uso da terra na região nordeste do Estado do Pará, 

gerando conhecimentos sobre o manejo de áreas alteradas com atividade agrícola, aumentando a eficiência de 

utilização dos nutrientes do solo, integrando a exploração animal ao sistema, reduzindo a prática da derruba e 

queima, evitando a abertura de 10.500 lia por ano de novas áreas de floresta para a exploração agropecuária e 

promovendo o desenvolvimento sócioeconômico do pequeno produtor regional, sem danos aos ecossistemas. 
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