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A integração da pecuária bovina no cicto da capoeira na agricultura tradicional do nordeste tio 

Par-á.(SHIFT - Pecuária) 

A P. ('unzc,rt?n 

Esse projeto, é outro componente do Programa SIIIFT, tanibém envolvendo a capoeira, sé que, associada á 

pecuária. Já foi bem enfatizado, por palestrantes que me antecederam, o papel da capoeira para o sistema de uso 

da terra da agricultura familiar, sobre o efeito da queima e o efeito dos estoques de nutrientes para a manutenção 

do sistema 

Diagnósticos feitos na região l3ragantina. principalmente o realizado pelo CIRAD-EMBRAPA, demonstrarani 

que. em vários municípios da região, correspondendo a cerca de 45% dos estabelecimentos, criam gado e 20% 

das áreas estão com pastagem, então identilicando que a pecuária ou a que chamam de pec'u,rhiçàn é 

importante para esses pequenos produtores. Por outro lado, a pastagem além de ter uni potencial muito grande 

para a produção de alimentos, é uma forma de recuperar a pastagem degradada, pois a pastagem retira poucos 

nutrientes em relação às culturas e ela devolve pane para o solo, através das fezes dos animais. O sistema de 

pecuaria-lavoura tio Sul, é niuito praticado, infelizmente aqui nessa região é pouco praticado. 

Quanto à utilização da capoeira neste contexto, nós lemos várias alternativas, como a sem queima. a alternativa 

com o uso da leguminosa, e por fim nós tenios a integração do componente animal como tinia outra alternativa 

para melhorar o sistema dc uti 1 ilação da capoeira, que é o objetivo desse projeto. Comparar os aspectos 

econõmicos, ecológicos de diferentes estratégias de integração pastagem/gado/cultivo, avaliar a integração da 

pastagem/gado no ciclo da capoeira e encontrar unia maneira de manter uma pastagem ecologicamente mais 

adequada para a região Uragantina. integrada coni a capoeira. 

Basicamente, nós colocaremos quatro ações de pesquisa. enfocando sobre: a introduço da pastagem/gado no 

sistema de cultivo pousio existente: pastagem de gramíneas e leguminosas na capoeira: estudo da possibilidade 

de rui litação da pastagem no estágio intermediário do e ie lo da capoeira, e cio efeito da adição da matéria 

orgânica oriunda da capoeira triturada na pastagem. com  a possibilidade de recuperação de pastagem 

abandonada para os eult Ros agrícolas. 

Essas so as quatro açóes de pesquisa. eu  vou detalhar sigtii tieat ivamente cada uma dessas ações. A primeira 

ação de pesquisa vai ser a análise com enfoque sisténiico, para saber como é que esses esses pequenos 

produtores se organizam, como é que eles executam suas atividades, para conseguir um banco de dados para 

depois isso ser analisado economicamente. Nessa linha., serão feitas essas perguntas para os produtores. Por que 

alguns produtores optaram pela introdução de criação de gado? O que esperani dessa at iv idade? Se estão obtendo 

resultados satisfatórios? Como adntin istram a propriedade? Sào diferentes os coniponentes do sistema de 

produção manejado. separados ou integrados? Quais as possibilidades para aproveitar o más imo dos recursos 

existentes ? ( ) que seria uma integraçâo ótima? Então, essa ação de pesquisa é objeto de uma tese de doutorado 

executada pela estudante da Uri iversidade de (Jótt ingen. lia A lenianha. N larian na 5 iegmtind-Seliu ltze. 

A segunda ação de pesquisa diL respeito, a de como nós podemos nt i lizar nesse sistema de uso da capoeira. 

intermed ando a capoeira, se tiós podemos itt i luar como a pastagetu normal, como se utiliza em toda lazenda, ou 

se pegamos unia pastagem onde se deixa a capoeira crescer, ou eneio ttma pastagem otide se itit rod uza a 

leguminosa. Nesse est tido. laretitos essa comparação. Faitibém é objeto de lniia tese de ti m estudante de 

doutorado da AI e tia ti ia. St efan II ohn \ a Id. 

Unia outra ação de pesquisa. diL respeito 5 adição da matéria orgãniea em sttbstiuição à queimada. Como 

logicamente já foi bastante enfatizado aqui. quando se queima a capoeira. muitos nutrietites se perdetii por 

solati lização e transporte e. claro que as cinzas. os nttrrientes das eitizas, eles são liberados minto titais 

rapidamente do que na itiatéria orgânica que não foi qtteitiiado, e isso seria inua desvantagetii para a formação da 

pastagem. Neste estudo será testado em uma área, onde vai haver titiia capoeira queimada e outra não qtiei nada. 

e sim triturada, pela máquina irintueap, e etitão serão comparados esses dois sistetilas. 

() outro é uma ação de pesquisa sobre a possibilidade de rceuperaço de pastagens abandonadas pata retomo ao 

cultivo agrícola. Na zotia Uragantina. 33° do gado é criado ciii áreas de até 50 iteetares, melhor dizendo, entre 

25 e 50 liectares. A dinâuuca da cotiipra e venda de animais é inuilo rapida, e vai chegar uni tempo ciii que essa 

ãrea vai ficar abandonada. Para se tornar titit sistema itiais eticietite, e inipotiatite que se tenita téetiiea de cultivo 

para aproveitar essas áreas. 

l'or outro lado. no programa de reinritia agraria. muito importante para o governo brasi leito. não existe espaço 

para a torivaçào de pastagem. etttào utita área de pastagem, qtie é desapropriada. ciii utita lazenda que seja 

coberta eotil pastagem desapropriada, os técnicos se deparam de como aproveita-la para a agricultura. 

Nós esperamos. com  esse projeto, beneficiar aagriculttira tiitiiiliar. Existe na tona Uragantina tinia estititativa de 

O mil tinid idcs t tmili tic, ctitt, xc c tda 1 itiiult i dcxxi dçsni it ir utii hctt irc tios tctiiox 50 mil licct rcs 
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desrnatados. e sé for preservado pelo menos 20% utilizando essa técnica, nós teríamos cerca de dez mil e 

quinhentos, dez mil hectares preservados, isso pouparia unia área desmatada, sem danos para o ecossistema. 
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