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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivos identificar os principais fatores que afetam 
negativamente a cobertura e produtividade das pastagens através do tempo e 
sugerir alternativas para recuperar a produtividade da pastagem e também do 
produto animal. Entre as principais limitantes se encontram diminuição da fertilidade 
do solo, espécie forrageira pouco adaptada, compactação do solo, nível freático 
elevado e/ou de lâmina de inundação, presença de pragas herbáceas e/ou 
arbustivas e elevada carga animal, principalmente. Algumas das alternativas para 
aumentar a produtividade da pastagem degradada estão relacionada com a 
consolidação da criação de acordo com as condições ecológicas do lugar, seleção 
da espécie mais adequada para o principal rubro de exploração e um manejo 
adequado. Este compreende um sistema que permita atribuir reduzidos dias de uso 
(1-7) e também de descanso(18-28), controle da(s) espécie(s)indesejados mais 
importante mediante controle manual, mecânico e/ou químico, fertilização 
estratégica de acordo a análise de solo e planta, renovação de cocho quando se 
observam sintomas claros de compactação de solos e ajuste de cargas, 
principalmente. 

 

Palavras chave: degradação pastagem, manejo recuperativo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

A produção animal na maioria das regiões do brasil, em termos gerais, é 

baixa (Tejos e Plasse, 1996). No entanto, na medida que se detectem as limitantes e 

estas se ordenem por prioridades e depois se procurem alternativas técnicas que 

tendam a superar estas limitações, os estimadores produtivos da pastagem e 

também do animal se incrementarão substancialmente (Tejos, 1995b). 

Como alternativas para incrementar a produção animal se visualiza a 

substituição paulatina do pasto nativo por espécies introduzidas adaptadas a solos 

ácidos e inférteis, fertilização estratégica, carga animal, reduzidos dias de uso e de 

descanso dos pastos, ajustes do ônus através do ano, principalmente. No entanto, 

usualmente, em três ou mais anos algumas pastagens introduzidas começam um 

lento processo de degradação (Spain e Gualdrón,1991).  

As causas deste retrocesso em cobertura densidade, rendimento e 

capacidade de sustentação são variadas. Algumas delas são as seguintes: pouca 

adaptação ecológica da espécie forrageira, desbalanceamento entre a fertilidade 

natural do solo e os requerimentos da planta, pastoreio excessivo com altos ônus  

e durante épocas onde o nível freático está próximo ao solo e/ou com lâmina 

de água, compactação de solos, incremento de pragas e ataques de insetos e 

doenças,principalmente. Qualquer delas ou variadas conduzem gradualmente à 

diminuição da condição da pastagem no pasto ou em parte dele. Na medida que se 



detecte a limitante mais importante que produz esta diminuição da condição da 

pastagem se estará em capacidade de solucionar esta limitação temporária. 

Por esta razão, o objetivo do presente trabalho consiste em identificar os 

principais fatores que afetam a condição da pastagem e sugerir alternativas de 

correção quando um ou mais fatores impedem atingir o máximo produto animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. O HOMEM E A NATUREZA 

 

 

Ainda que o estudo das relações do homem com seu meio às vezes haja sido 

disputado como propósito pouco menos do que fútil para uma ciência, quanto às 

relações em si mesmas,   os efeitos de tal interação geraram mudanças 

extraordinárias dos dois componentes da relação, ou do sistema, para usar um 

conceito mais atualizado,  como para merecer não só o interesse social, senão o de 

muitos outros especialistas. Por verdadeiro, os fenômenos espaciais que ocorrem na 

superfície terrestre como resultado das relaciones homem-meio   -- processos, 

transformações, coisas, etc, foram objeto substantivo  de ingentes esforços e 

consolidaram uma das mais antigas tradições desta ciência, conectando  seus  dois  

ramos  principais  -- a geografia, biofísica e a sociologia,  e contribuindo, por outra 

parte, a atiçar alguns dos grandes debates teóricos da disciplina (MAGALHÃES, 

1994).  

Depois de tudo, não deixa de ser interessante o que em nossos dias, a linha 

de pensamento que agora se chama ecológica surja tão fortificada como para que 

um dos teóricos do momento a coloque como a coroa que identifica o propósito da 

questão. 

Richard Peet, efetivamente, define a ciência ambiental como "o estudo das 

relações entre a sociedade e o meio natural" (in MAY, 1994, p. 86). E agrega, para 

não deixar dúvidas, que "a ciência observa como a sociedade molda, altera e 

transforma o meio ambiente natural a ritmo crescente, criando formas humanizadas 

a partir de tratos da natureza prístina, e depois sedimentando camadas de 



socialização,  uma dentro da outra, a seguinte em cima desta, até produzir uma 

complexa paisagem sócio-natural".  Ainda mais, diante da moda intelectual de 

princípios do século XX, o autor citado nos diz que "a ciência também procura 

estabelecer como a natureza condiciona a sociedade, no sentido original de criar a 

sociedade e os recursos próprios com os que as forças sociais fabricam a cultura, o 

mesmo que, em outro sentido em curso, pondo limites e oferecendo potencialidades 

materiais para processos sociais como o do desenvolvimento econômico . 

A dependência de nossos antepassados mais remotos com relação aos 

diversos componentes do sistema natural circundante ocorreu em grau 

inversamente proporcional a seu nível de evolução.   Paradoxalmente,  foi  o  

próprio  complexo de elementos ambientais o que,  durante  uma  breve  e   

excepcional etapa da história geológica, combinou as circunstâncias que 

aceleraram a liberação das ataduras do instinto e do acondicionamento natural na 

linha hominídea menos especializada descendente do Dryopithecus africano. As 

mudanças climáticas nos finais do Cenozóico na África situada ao sul do Saara, pelo 

intempestivo e de impacto sobre o zoneamento "normal" da vegetação tropical, não 

deixaram aos australopitecinos pré-humanos alternativa diferente a uma resposta de 

adaptação concomitantemente revolucionária, ou a extinção (DREW, 1989).  

O habitat de selva pluvial, gradualmente restringido por um regime zonal de 

condições mais secas, trocou-se em formação de savana tropical,  inclusive de tipo 

subxérico. Uma das variantes australopitecinas que sobreviveu pôde conseguí-lo 

pela adoção de mudanças dietéticas que eventualmente chegaram até o onivorismo. 

Dessa linha descemos. As limitações ambientais obrigaram aos australopithecus a 

cavar por bulbos e raízes, e a comer animais. A necessidade de usar pedaços de 



ramos para remover o solo, e pedras pare caçar e despelejar, entre outras coisas, 

considera-se pelos especialistas em evolução humana como o estímulo crucial que 

desembocaria na consciente fabricação de instrumentos, cada vez mais 

aperfeiçoados. 

Desde a mais remota pré-história o Homo sapiens comprometeu quase todo 

seu esforço em superar sua inferioridade frente à natureza. Para isso pouco a pouco 

inventou de tudo. Sua tecnologia foi ganhando momento no processo  

essencial de domesticar animais, plantas e fontes energéticas. Inventou a si 

mesmo como quase um semi-deus. Sua missão era conquistar a natureza e seu 

destino ser o rei da criação, um ideal que com o discorrer dos milênios reconstruiu 

ao homem com extremos já quase intoleráveis. Desde sempre se propôs uma sorte 

de antagonismo entre duas forças.  

Às vezes ao meio ambiente  biofísico  se  reputou  fatalmente  como  o  vilão  

reitor dos destinos humanos; outras vezes, com ótica antropocentrista, o meio não 

passava de qualificar-se senão de palco neutral e passivo para que a espécie 

inteligente atuasse sua gestão cultural, regida  por  uma  sorte  de  libreto 

preexistente representado pela tecnologia,  as instituições e os sistemas ideológicos 

de cada grupo. Também, às vezes com bom juízo, a  dicotomia  homem/meio  se  

dilui,   ao  ser  conceitualizada sem antipáticos determinismos, como um ente 

sincrético no qual o homem se visualiza a si mesmo mais modesto como outra parte 

do todo natural.  

Em nossos dias, a teoria de sistemas tem  levado  a  conceber a relação mais 

em termos de interação e interdependência que de subordinação causal. (DREW, 

1989) 



2. IMPACTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Devido aos grandes problemas ecológicos como o efeito estufa, o desmatamento 

indiscriminado, a disposição do lixo doméstico, industrial e hospitalar, de forma 

inadequada, os resíduos nucleares, a contaminação dos rios, dentre outros, é que 

tem provocado grandes preocupações em nossa sociedade. O estudo do meio 

ambiente surge para auxiliar no controle prévio das alterações  

produzidas no entorno, visando, senão coibir a poluição, pelo menos 

minimizá-la, através de medidas alternativas e/ou suavizem o impacto ambiental, 

pois retira do órgão licenciador a discricionariedade absoluta, tanto para aprovar, 

como para rejeitar qualquer projeto. 

Antes de falar de impacto ambiental vamos primeiramente falar o sinônimo de 

impacto, que segundo o Dicionário Michaelis é:" choque, embate, encontrão". 

(BENJAMIM, 1993) 

Diante disso, o impacto ambiental pode ser definido de varias maneiras, de 

acordo com o Dicionário de Ecologia e do Meio Ambiente de Henri Friedel, é "o 

conjunto de conseqüências da criação ou presença de um empreendimento sobre o 

ambiente". 

Em sua definição jurídica que vem expressa no art. 1o da Res. I, de 23/01/86 

do CONAMA, diz que considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e da qualidade dos recursos naturais.  



Para BENJAMIM (1993; p. 156 - 157) apud Rohde, o estudo do impacto 

ambiental é um conjunto de atividades cientificas e técnicas que incluem o  

Cada vez é mais necessário contar com informação sobre produção e 

qualidade nutritiva do forragem devido a que a pressão da agricultura obriga a 

desenvolver uma pecuária que, para poder coexistir, deve ser mais tecnificada, 

eficiente e competitiva. 

Dentro deste palco produtivo inédito no Brasil, é peremptório conhecer com 

que "margem biológica" as pastagens permitem conseguir os objetivos propostos, 

evitando as ineficiências vinculadas ao mau manejo e à deterioração dos recursos 

forrageiros. 

3. SISTEMAS DE GADO PASTORIS MODERNOS 

Na maioria das regiões brasileiras as pastagens implantadas são em sua 

maioria misturas gramínea/leguminosa de crescimento ativo ao longo de todo o ano. 

Uma das características dos sistemas de gado pastoris é o uso de um leque 

relativamente diverso de espécies forrageiras, com diferentes "nichos" adaptativos, 

que permitem cobrir uma gama ampla de condições edafo-climáticas.  

A capacidade de manejar diferentes espécies forrageiras é sem dúvidas uma 

vantagem que têm os sistemas de gado brasileiros, a qual permite resolver 

situações edáficas de diferente nível de heterogeneidade e, ao mesmo tempo, 

enfrentar condições climáticas anuais e interanuais muito variáveis. 

Apesar da vantagem comparativa de nossos sistemas de produção, as 

ineficiências associadas a baixas taxas de crescimento, deficiências estacionais 

forragem e perda de pastagens nas quais muitas vezes se incorre, são significativas. 



Isto, somado aos condicionamentos determinados pela rotação com cultivos, 

determina que atualmente tenha um alto grau de substituição de pastagens e 

proporções muito elevadas de superfícies destinadas a recuperação de solo e cul-

tivos anuais de verão com destino de gado. 

Esta tendência para plantios forrageiros de curto prazo deverá analisar-se 

frente a outras alternativas que sejam compatíveis com a coexistência da pecuária 

com uma agricultura de alta rentabilidade, como também com o desenvolvimento de 

uma base forrageira de alta produção e valor nutritivo para o gado. Em tal sentido, 

em todo mundo as pressões econômicas estão levando a redesenhar os esquemas 

de produção em base a opções tecnológicas eficientes e sustentáveis, de baixo a 

moderado custo, que permitam manter a rentabilidade das empresas com certo grau 

de certeza e níveis razoáveis de competitividade. 

diagnóstico ambiental, a identificação, a previsão e a medição dos impactos. 

Sua interpretação é a valoração e a definição de medidas mitigadoras e programa 

de monitoração destes. 

As principais características do estudo de impacto ambiental são: mecanismo 

de prevenção do meio ambiente que é encarregado de avaliar impactos ambientais 

significativos, capaz de expedir licença prévia, autorização da administração pública. 

As despesas são arcadas pelo proponente do projeto e tem sua publicidade 

garantida. 

Seu objetivo, segundo BENJAMIM (1993; p.164) Despax é "conciliar o 

desenvolvimento econômico com a conservação da natureza, estabelecendo vínculo 

entre a proteção do meio ambiente e os processos de decisão". 

 



4. AS NECESSIDADES DA PASTAGEM 

Os sistemas modernos são também orientados para adotar práticas de 

manejo sustentáveis e amigáveis com o ambiente (Boas práticas de Manejo), que 

evitem ou minimizem perdas contaminantes de minerais como o nitrogênio e o 

fósforo, emissões de "gases estufa", como também deteriorações da fertilidade 

edáfica. 

A isto devemos agregar que nos sistemas de gado atuais as pastagens são 

freqüentemente submetidas a fortes exigências quanto a produtividade e ao valor 

nutritivo do forragem oferecido ao gado. A estacionalidade do crescimento de 

forragem e as características nutritivas do mesmo constituem, de fato, importantes 

aspectos a resolver no comtexto de sistemas de alta produção de gado. 

Outro grande desafio que enfrentam os sistemas de gado pastoris é o de 

produzir uma dieta balanceada em termos energéticos, proteicos e minerais que se 

assemelhe em potencial de consumo às denominadas dietas TMR (rações 

balançadas ou totalmente misturadas), mas com custos mais reduzidos e 

predominantemente sob condições de pastoreio.  

Nestes Sistemas de Pastagens de Alto Consumo, como se denomina, as 

correntes forrageiras propostas são afins a muitos plantios de pastagens tropicais de 

gado, mas com um forte segmento de pastagens perenes (75 %) devido a seu 

conteúdo em taninos e à proteção que eles exercem na degradação de proteínas  

no rúmen, e uma proporção minoritária de pastos de inverno e cultivos de 

verão (25 %, em seqüência numa mesma superfície). 



No entanto, o que se pode observar na prática é que tal realidade ainda se 

encontra muito longe do nível produtivo brasileiro, pela extensividade da grande 

parte da produção pecuária, como pelo baixo nível de exigência do gado extensivo 

criado em grande parte das regiões. 

5. ESCOLHA DA ESPÉCIE FORRAGEIRA 

Quando a densidade e cobertura da principal forrageira no ou os pastos 

começa a diminuir e portanto também decaem os rendimentos forrageiros e a 

produção animal é uma alerta para a unidade de produção. Se a causa em 

descenso da densidade da forrageira principal está relacionada com a adaptação às 

condições ecológicas do lugar se assinalam alguns critérios de seleção de espécies 

com base em fertilidade natural do solo, textura e posição topográfica. 

A terceira se baseia na topologia do terreno e se subdivide em três: alta ou 

bem drenadas, com solos francos ou francos arenosos, meios com texturas médias 

a finas e permanecem com ligeiras inundações (< 5 cm) por alguns dias ou semanas 

e baixas de texturas finas e suportam inundações próximas a 30 cm por dois ou 

mais meses. Indubitavelmente existem outros critérios, mas os três  

mencionados permitem uma aceitável seleção da espécie para as condições 

do pasto por melhorar. 

5.1. CONSOLIDAÇÃO DE PASTOS 

Esta prática consiste em ressemear aquelas áreas do pasto onde diminuiu 

consideravelmente a densidade da espécie forrageira semeada ou inclusive 

desapareceu do pasto e o lugar está ocupado por pragas herbáceas e/ou arbustivas.  



A preparação do solo no setor por semear pode ser a convencional utilizada 

na semeadura. Mas também se poderia optar por novas alternativas. Entre estas se 

poderia selecionar-se as seguintes: 

a) Método do ponto, válido para reduzidas áreas onde existam condições de 

supersaturação de umidade do solo e inclusive ligeiras lâminas de inundação e a 

espécie por semear se multiplique por estolões. Neste caso se realiza um oco de 10 

cm x 10 cm e de 10 cm de profundidade aproximadamente, e se colocam 4-10 talos 

da gramínea por semear, em forma de U, e se tampa na parte central. Uma variante 

consiste no uso de um ramo em forma de E. Esta se usa em forma investida e 

permite enterrar os talos sem necessidade de abrir nenhum oco. 

b) Semeia com mínima restrição. Neste caso se aplica um herbicida não seletivo 

para destruir a vegetação existente. Poder-se-ia utilizar um glifosato a uma dose de 

2 %. Uma semana mais tarde se distribuem talos da gramínea e se tampa com um 

único passe de rastelo. 

c) Uma variante do sistema anterior consiste em distribuir diretamente os talos de 

gramínea e tampar com rastelo. Mas, o mais provável é uma rápida germinação de 

uma ou mais espécies indesejada que devem ser destruídas com um herbicida pré-

emergente como Triazina (Triazol) ou uma mistura de Atrazina com 2,4-D se o 

controle se realiza depois de um mês da semeadura (Albarrán, 2005). 

6. FERTILIZAÇÃO À PASTAGEM 

Na região tropical brasileira existe bastante informação da fertilidade de solos 

dos primeiros 20 cm de profundidade, área na qual desenvolvem o sistema radicular 

das principais espécies forrageiras. A informação regional é variável e usualmente 



flutua de traços a 245 ppm em fósforo, de 12 a 460 ppm em potássio, de 37a 6925 

ppm em cálcio, de 8 a 1003 ppm em magnésio de 0,2 a 7,8 ppm em  

cobre, de 5 a 395 ppm em cobre, de 5 a 395 ppm em ferro, de 0,3 a 910 ppm 

em manganês e de 0,1 a 15,0 ppm em zinco (Tejos, 1998). Daí a importância de 

dispor de dados atualizados de fertilidade de solo no pasto onde se detectou uma 

deterioração da pastagem semeada. Desejável é que os níveis se encontrem acima 

do nível crítico.  

Em caso contrário se deveria recorrer a uma fertilização estratégica para 

aumentar a disponibilidade do nutriente limitante para a forrageira. A informação 

disponível indica que as principais limitantes em fertilidade se referem a fósforo 

usualmente e cálcio em menor proporção. 

A primeira limitante se pode corrigir com a adição de um fertilizante fosforado 

de alta concentração, proveniente de rocha fosfórica como Fosfo Poder, Super 

Phosfertil ou outro. 

Desejável seria que se adicione uma quantidade suficiente que permite 

fornecer fósforo à pastagem por três ou mais anos.  

6.1. CONTROLE DE PRAGAS 

A nível de pastos existem um grande número de espécies herbáceas ou 

arbustivas, que competem com as forrageiras por água, luz, nutrições e geram nas 

maioria dos casos um descenso em densidade cobertura ou área ocupada pelo 

pasto. 

Entre as principais herbáceas se encontram (Senna occidentalis), (Senna 

obtusifolia), (Heliotropium indicum), (Achyranthes aspera), (Aidsacuta), garcita 



(Cleome spinosa), (Wedelia caracasana), (Malachraalceaefolia), (Hyptis 

suaveolens), (Croton sp.), (Amaranthus spinosus), (Solanum hirtum) e 

(Thaliageniculata), principalmente. 

No grupo das pragas arbustivas destacam pelo dano à pastagem as espécies 

(Hecatostemum completus), (Rochefortia spinosa), (Cassiareticulata), (Pithecolobium 

lanceolatum;Pithecolobium ligustrinum) e (Machaerium humboltianum), 

principalmente. 

As pragas herbáceas, usualmente se controlam com oportunos passes de 

rotativas. É altamente importante impedir que estas pragas afetem às forrageiras por 

sombreamento e mais importante ainda é impedir o processo de floração e 

frutificação destas pragas. 

Algumas delas são de rápido crescimento e em 30 a 60 dias completam se 

ciclo vegetativo e reprodutivo e por esta razão se devem identificar estas pragas  

para realizar um oportuno controle, e desejável seria realizar o corte quando 

se inicia a floração. 

As pragas arbustivas são as mais problemáticas. Uma alternativa é recorrer à 

prática do “desbaste”. Este consiste num corte entre 0-5 cm do solo e aplicação 

imediata de uma solução de herbicida.  

Estes resultados poderiam servir de orientação para realizar um aceitável 

controle sobre as principais pragas arbustivas existentes no país. A escala  para 

avaliar o dano, nestes experimentos, variava de 0 a 5 (nenhum a total controle). 

Um valor de dano de 4,8; 4,9 ou 5,0 significa um controle total no 6, 98 ou 100 

% das plantas tratadas 



6.2. RENOVAÇÃO 

Esta prática de manejo de pastagens consiste em descompactar o solo, a 

uma profundidade de 15 a 30 cm e fertilizá-lo. Mas, se sua fertilidade natural é 

adequada só se procede a sua descompactação. 

Um solo compactado, ao menos em sua camada superficial, é relativamente 

fácil de detectar. Neste caso se observa na superfície de solos de textura fina, 

argilosos ou franco argilosos, a inexistência de poros e muito endurecidos na época 

seca. Ferramentas que sejam finas penetram muito pouco no solo e apresentam 

certo grau de dificuldade ao momento de extrair mostras de solos. Mas, uma 

determinação física, como é a densidade aparente, permite realizar um diagnóstico 

correto. Esta se determina sobre a base da fórmula seguinte: Densidade aparente, 

g/cm3 = massa, g / volume, cm3 

Se se observa uma provável compactação em pastos, se realizarão duas 

determinações. A primeira será uma amostragem aleatória e representativa de solo 

para determinar estimadores físicos (conteúdos de areia, limo, argila e textura) e 

químicos (PH, disponibilidade de fósforo potássio, cálcio, magnésio, outros). A 

segunda está orientada a determinar a densidade aparente e para conseguí-lo se 

escava um oco próximo a 20 cm de profundidade e de diâmetro próximo a 12 cm. A 

terra se extrai cuidadosamente e depois se seca a 100 ºC(massa) e no oco se 

coloca uma bolsa plástica delgada e se recheia com água e esta se mede (volume). 

Quando os valores determinados superam aos de referência (Schargel e Delgado, 

1990) conclui-se que o solo está compactado. 



Ainda que os valores de densidade aparente são muito importante, mas ao 

mesmo tempo são muito escassos na literatura que aborda aspectos de produção 

animal no Brasil. 

Em unidades de baixio é comum encontrar solos compactados e usualmente 

estão associados a uma produtividade animal baixa quando a compactação se 

originou três ou mais anos e se continua com um manejo de alto ônus. Ao contrário, 

em solos de textura grossa ou meio é difícil encontrar solos compactados. Ante a 

presença de solos compactados e/ou com baixa disponibilidade de algum 

macronutrimento se deveria adotar a renovação de pastagem como uma alternativa 

para melhorar a produtividade, tanto de pastagens como de carne. 

No planejamento da renovação intervêm, basicamente quatro elementos: 

compactação, disponibilidade de fósforo em solo, presença de pragas, baixa oferta 

forrageira e diminuição da capacidade de ônus. Neste último caso o pasto 

selecionado para renovação, quando existe informação, carga animal desce 

sustentadamente nos últimos anos. Não necessariamente se deve dispor de tod aa 

informação para tomar a decisão de descompactar. 

A experiência acumulada na região durante os últimos 15 anos, em solos 

ácidos, compactados e baixa disponibilidade de fósforo (P) no solo, é o resultado de 

provar dose entre 30 e 100 kg P/ha. Estas doses são equivalentes a 300 e 1.000 kg 

de Rocha Fosfórica/ha, Fosfopoder ou Superfosfertil. Esta quantidade se distribui 

sobre a pastagem, antes da renovação 

Os equipamentos de distribuição são variados, desde um feixe distribuidor de 

fertilizantes passando por semeadoras/adubadoras de diferentes marcas e modelos, 



até a antiga encaladora. O equipamento mais recente é o renovador de pastagem 

com tolvas para a colocação do fertilizante a 5-10 cm de profundidade 

Uma vez distribuída e incorporada a rocha fosfórica o efeito se observa ao 

redor de 50-70 dias. A altura do pasto é mais elevada em comparação a áreas sem 

fertilização e ademais se diferenciam em coloração. Aquelas com rocha apresentam 

uma coloração verde intensa. 

Depois da adição do fertilizante fosfatado em várias propriedades da região 

(Tejos,1997) apreciam-se mudanças positivas em composição química da oferta 

forrageira, especialmente proteína crua e fósforo, mas não em cálcio ainda que se 

contribuem quantidades consideráveis deste elemento. 

Investigações preliminares indicam que as fontes fosfatadas provenientes de 

rocha fosfórica brasileira incrementam consideravelmente a concentração de cálcio 

da oferta forrageira, mas depois de 8 a 10 meses da fertilização a composição 

química em cálcio é similar à encontrada antes da fertilização de renovação. 

Uma variante da renovação é a fertilização de rocha fosfórica sobre a 

pastagem, mas sem incorporá-la. A fertilização superficial é uma opção válida 

quando a informação de solo assinala solos não compactados, mas fortemente 

ácidos, e com baixa disponibilidade de P, e igualmente a concentração foliar de P é 

baixa, e quando a condição do pasto é pobre a regular 

Neste caso o efeito benéfico da rocha se começa a notar ao redor de oito a 

nove meses depois da fertilização. Em solos de textura grossa a concentração de P 

se incrementou, possivelmente, a partir do primeiro ano e a manteve muito elevada 

até o terceiro ano depois da aplicação de fosforita. Este incremento ocorreu tanto em 

pasto de (Cynodon lemfuensis) como em (Brachiaria decumbens) e também sobre a 



leguminosa (Calopogonium muconoides). Nestes solos de textura grossa, a partir do 

terceiro ano a concentração foliar de P começou a diminuir sustentavelmente. No 

entanto, depois de seis anos, pareceria existir P para dois a mais quatro anos. 

Nas três localidades antes mencionadas a resposta de P por efeito da rocha 

fosfórica é muito clara e assinala grandes possibilidades para melhorar o manejo 

forrageiro. A informação preliminar assinala que é perfeitamente possível planificar a 

adição de P a toda o área forrageira, mas anualmente se pode renovar ou fertilizar 

com rocha fosfórica 1/5, 1/6 ou 1/7 parte da área total. 

Indubitavelmente um plano de trabalho como o assinalado repercutirá 

positivamente no incremento de carne. 

Um aspecto generalizado, observado nos três casos antes mencionados e em 

outras propriedades da região, é a escassa resposta do cálcio (Ca). Ao ano seguinte 

à renovação as concentrações de Ca na oferta forrageira de gramíneas são 

similares àquelas existentes antes da renovação, mas sim é mais elevada em 

leguminosas nativas e/ou introduzidas. É comum observar um incremento 

importante em densidade cobertura e oferta das leguminosas depois da adição de 

rocha, e as concentrações de Ca variam de 0,40 a 0,96 %.Estas concentrações são 

duas a cinco vezes superiores ao nível crítico de Ca (0,18 %) para bovinos em 

pastoreio (Minson, 1981). Este comportamento do Ca proveniente da rocha fosfórica 

possivelmente se explica por um fenômeno de lixiviação que ocorre durante a época 

chuvosa seguinte à adição da rocha. 

Esta hipótese se reforça quando se encontram valores mais elevados de 

cálcio, aos dois a três meses da fertilização com uma fonte que contribua cálcio à 

pastagem. A renovação da pastagem, quase sempre está relacionada com a adição 



da rocha fosfórica, com uma maior oferta forrageira e com uma maior capacidade de 

ônus. Ainda que indiretamente, também é comum observar disponibilidades 

protéicas mais elevadas como conseqüência do incremento de leguminosas naturais 

ou introduzidas. Mas, incrementos reais em disponibilidade de proteína crua da 

pastagem se devem planificar e conseguir através do manejo. Neste caso, 

inicialmente, devem-se reduzir os intervalos entre pastoreios e como segunda 

alternativa recorrer à fertilização nitrogenada estratégica. 

Dado que uma renovação investirá parcialmente os primeiros 20 cm do solo e 

o objetivo será que a pastagem se recupere à brevidade possível, então é obligante 

que este labor se realize durante os meses chuvosos. 

Nos planos ocidentais as primeiras chuvas se iniciam entre a segunda 

quinzena de abril e meados de maio. A prática de renovação deverá iniciar-se 

quando o solo gretado e com pouca umidade (4 a 12 %) (Tejos, 1994) no final da 

época seca receba, ao menos, duas ou três aguaceiros fortes e o solo mude de seco 

a úmido. Desejável é que este labor se inicie o mais precocemente possível para 

permitir do que um segundo pasto do setor de pastoreio de um rebanho possa ser 

renovado no mesmo ano. 

A modo de orientação se apresentará o seguinte exemplo. Um rebanho de 

bovinos pastoreia em cinco pastos de regular condição, sobre solos ácidos, com 

baixa disponibilidade de fósforo e cálcio, e é obrigatório melhorar a oferta e 

qualidade da pastagem.  

Uma boa alternativa para atingir o objetivo será renovar anualmente dois 

pastos. O primeiro deles se inicia em meados de maio e depois de 60 dias, 

aproximadamente, está em condições de ser pastoreado. Neste caso o segundo 



pasto será renovado a partir da primeira quinzena de agosto e estará em condições 

de reiniciar o pastoreio em 60-70 dias mais tarde.  

Ao ano seguinte se renovarão dois pastos mais e o quinto se fará no terceiro 

ano. 

A pastagem renovada estará em condições de ser pastoreada aos 40 a 70 

dias, aproximadamente. O intervalo menor ocorre quando se utiliza o renovador de 

pastagens e o mais longo quando se recorre a dois passes de bigrome.  

O primeiro pastoreio, a semelhança de uma pastagem recém estabelecida, 

deverá ser leve. Isto é, com um ônus mais baixo do que o usual no pasto e/ou com 

menores dias de uso. Altamente conveniente será realizar um passe rotativo à saída 

do rebanho. Esta recomendação está sustentada pela aparição de pragas 

herbáceas anuais e inclusive arbustivas perenes que germinaram como 

conseqüência da remoção do solo.  

A partir do segundo pastoreio se deve intensificar a utilização da pastagem, 

mas mantendo o equilíbrio entre disponibilidade e requerimento animal. 

7. A CURVA DE DESCANSO E CARGA ANIMAL 

Os resultados altamente positivos que o Pastoreio Racional atingiu em 

numerosos projetos em implantação e desenvolvimento em diversos estados 

brasileiros, abarcando áreas de clima temperado, tropical e equatorial, chamaram a 

atenção aos técnicos, produtores e empresários e os predispõem a realizar o 

manejo de suas pastagens de acordo com as leis universais do pastoreio, 

enunciadas por André Voisin. É nosso cabal interesse que essas iniciativas atinjam o 



sucesso e que seus responsáveis tenham resultados financeiros positivos mediante 

uma adequada retribução.  

Para isso é necessário que se realize uma real implantação do pastoreio 

racional, ou PR, não devendo confundir a este com uma mera divisão de pastos ou 

uma rotação indiscriminada dos postos de pastagem. O PR, sem ser algo milagroso, 

oferece um significativo retorno financeiro, desde que exista um projeto adequado, 

recursos financeiros e técnicos para sua implantação e exploração. Voisin se baseou 

em trabalhos e experiências realizados em todos os continentes para elaborar sua 

doutrina sobre o manejo das pastagens.  

Partiu da análise da curva sigmoide que representa graficamente o 

crescimento e desenvolvimento dos pastos. Da análise da curva sigmoide de Voisin, 

extrai-se uma fecunda série de conhecimentos, cuja aplicação no manejo das 

pastagens redundam em rendimentos muito significativos, sempre que sejam 

cumpridos os enunciados das leis universais de pastoreio. A divisão da área em 

pastoreios é uma condição essencial para a aplicação dessas leis.  

Verifica-se que para um tempo de repouso da pastagem de até seis dias 

(considerando-se o repouso desde a última saída do gado, até sua próxima entrada 

ao curral), a produção de pasto foi de cerca de 480 kg/hec. Aumentando em 50 % o 

tempo de repouso do pasto, isto é, deixando 9 dias o curral sem gado, a produção 

de massa verde passou a 1600 kg/h, ou 370 % mais. Com um repouso três vezes 

maior, 18 dias, a produção de pasto chegou a 4.800 kg/h, para que finalmente, com 

27 dias de repouso da pastagem se estabilize em 5.760 kg/h.  

Da apreciação desses valores, e para as condições de temperatura, umidade, 

fertilidade do solo e luminosidade do verão na Normandia, verifica-se que o 



momento ótimo para que o gado possa voltar ao pasto é depois de 18 dias de 

repouso. Com esse repouso ótimo, obtém-se um maior rendimento cuali-quantitativo 

da pastagem. Por outra parte, (sempre falando para as condições de verão na 

Normandia) depois de 6 dias de repouso, a pastagem cresce 14 mm que é a altura 

mínima da reincidência do pasto que o bovino pode prender e voltar a pastorear. 

Isso significa que se o gado permanece mais de seis dias no mesmo curral irá comer 

a reincidência terna e com isso, provocará o esgotamento progressivo das reservas 

existentes nas raízes até conseguir a morte da planta. 

Dentro dessas pastagens em decadência, provocada pela continuidade do 

pastoreio, crescerão ervas daninhas que o gado elimina em favor da nova brotação 

dos pastos. Esse é o processo que se dá em pastagens submetidas a pastoreios 

contínuos e explica porque as pastagens precisam de reformas depois de um uso de 

4 a 8 anos.  

É assim que, ao ser respeitado o tempo de repouso dos pastos, existindo a 

quantidade de gado necessária e sendo o tamanho do espaço de pastagem o 

suficientemente pequeno como para que todo o pasto seja consumido antes que a 

reincidência do pasto colhido no 1º dia volte a ser comido sem respeitar o período de 

repouso requerido, e contando com um número suficiente de espaços de pastagem 

como para que as condições antes enunciadas sejam atendidas, a pastagem não se 

degradará, senão que pelo contrário, evoluirá e em vez de precisar de reformas, 

haverá necessidade de maior quantidade de gado para consumir uma pastagem 

com rendimentos crescentes. A pastagem tem, portanto, um tempo ótimo de 

repouso e um tempo ótimo de ocupação.  



Conhecê-los e atendê-los é condição indispensável para um correto manejo 

do PR No entanto, não é suficiente. Nas condições brasileiras, cuja luminosidade e 

umidade são mais favoráveis ao crescimento das plantas, mediu-se em Napier 

reincidências de 40 mm um dia depois de ser colhido pela vaca. Isso significa que o 

tempo ótimo ideal de ocupação de um espaço com Napier é de um dia. Os pastos 

eretos (Napier, Colonial e outros) têm uma reincidência mais intensa do que os 

pastos baixos como Pangola, mas isso não significa necessariamente uma maior 

produção de massa verde por h.  

No Brasil já existem diversas observações que confirmam a forma da curva, 

variando os números que a compõem. Em zonas subtropicais e tropicais, de Brasil e 

durante períodos de boa umidade, se chegou a produções acima de 30.000 kg de 

forragem por colheita, quando Voisin atingiu menos de 4.800 kg. Os menores 

tempos de repouso variam entre 16 e 20 dias; sendo o repouso mais prolongado, ao 

princípio da implantação e durante uma seca (duas condições adversas atuando 

simultaneamente), de 76 dias.  

Podem-se considerar como valores médios indicativos, períodos de repouso 

de 20 dias durante o verão do sul (quando chove) e durante a estação das águas 

nas zonas tropical e subtropical, 40 dias no inverno do sul e 50 dias no inverno de 

outras áreas.  

Para entender a razão pela qual existe um tempo ótimo de repouso, é preciso 

analisar alguns conceitos básicos de fisiologia vegetal. O primeiro estado de 

desenvolvimento da reincidência da parte aérea é lento e fato a expensas das 

reservas existentes nas raízes. Um segundo estado se caracteriza por um maior 

crescimento da parte aérea, com uma pequena formação de reservas no sistema 



radicular. Finalmente, o crescimento da parte aérea se toma mais lento e as 

reservas aumentam rapidamente. Peterson representou graficamente os aumentos 

do crescimento da parte aérea e da percentagem de reservas em suas raízes.  

Quando se corta a planta A esta mantém um sistema radicular pequeno e 

pouco extenso, com uma reduzida quantidade de reservas. A planta C além de 

possuir uma grande quantidade de substâncias de reserva, úteis para uma 

reincidência vigorosa, possui uma ampla rede para a absorção de água. Existe uma 

estreita relação entre a parte aérea e a parte subterrânea da planta.  

Em climas adequados, as raízes podem crescer durante todo o ano; e em 

climas com invernos rigorosos, o crescimento das raízes começa antes do 

crescimento da parte aérea, mas também cessa antes.  

O uso de pastagens para atingir os rendimentos máximos e para que não 

ocorra a degradação, senão que pelo contrário, aumentem os crescimentos, precisa 

obedecer a essas condições estabelecidas pela fisiologia da planta.  

Isso só é possível mediante a divisão das pastagens em espaços de área 

reduzida, porque se os bovinos permanecem em extensas invernadas se dará o 

pastoreio contínuo, intenso e sucessivo do pasto em reincidência, sem o necessário 

tempo de repouso. Como conseqüência, dá-se o esgotamento da pastagem 

provocando o acionamento da hélice regressiva que é a sucessiva utilização das 

reservas da planta até levá-la à morte.  

O PR se baseia numa série de princípios, dos quais a interpretação dinâmico 

da curva sigmóide do crescimento dos pastos é um dos mais importantes. 

Igualmente importante para o desenvolvimento de um projeto de PR é o 



conhecimento da sigmóide das diversas espécies de pastos e sua evolução através 

dos anos. 

Para isso, além de realizar uma observação constante, se deverá amostrar 

periodicamente para fazer a medição da quantidade de pasto produzida e assim se 

traçarão as respectivas sigmóides. Com esses dados se verá que, à medida que 

avança o tempo, há um incremento da fertilidade do solo, graças à grande 

incorporação de matéria orgânica e da exaltação dos fatores bióticos. O incremento 

da fertilidade e o desencadeamento da atividade biótica do solo, produzem um 

crescimento mais rápido da pastagem e conseqüentemente uma redução do tempo 

ótimo de repouso com aumento da produção de pasto, o que significa, em último 

caso, uma maior produção de carne ou de leite por unidade de superfície.  

8. AS LEIS FUNDAMENTAIS DO PASTOREIO RACIONAL 

Conhecida a curva sigmóide do crescimento dos pastos, podem-se estudar as 

leis estabelecidas por A. Voisin cujo cumprimento é essencial para o aumento da 

produtividade das pastagens. As leis universais do pastoreio racional (assim é como 

seu autor as denomina), representam uma síntese notável dos princípios que regem 

o bom uso dos pastos. Elas foram elaboradas a partir dos resultados obtidos por 

numerosos pesquisadores nos diferentes continentes da terra. São, portanto, 

universais e sua aplicação é possível em qualquer clima, qualquer país e qualquer 

ambiente.  

Por isso, o técnico particular deverá fazer as adaptações necessárias em 

função das características regionais, pois o hábito vegetativo das plantas de 

pastagem brasileiras não é o mesmo para todas as espécies nem para todos os 



lugares do mundo. O PR é o resultado de numerosas observações, hoje plenamente 

comprovadas na América Latina.  

São observações e experiências sobre o comportamento do ganhado bovino 

frente à pastagem, e desta frente ao pastoreio que se lhe oferece. Dali resulta uma 

das conclusões fundamentais de Voisin: o pasto não deve crescer só, nem o gado 

deve comê-lo sem a orientação do homem. O bovino e o pasto constituem uma 

asociação íntimo e dependente, atuando um sobre o outro.  

Por isso se deverá ajudar ao pasto em seu crescimento e dirigir ao bovino na 

colheita do mesmo, utilizando os recursos tecnológicos para a modificação dos 

fatores naturais, com o fim de atingir maiores e melhores resultados econômicos na 

exploração pecuária. O PR se rege por leis que, obedecidas em suas diretoras 

gerais, permitem ao criadouro obter rendimentos técnicos e econômicos de grande 

significado. Apresenta sobre os demais sistemas as seguintes vantagens:  

- ganho de peso próximo aos 2.000 kg/h/ano.  

- produção de leite superior a 20.000 kg/h/ano.  

- menor custo por unidade de produto.  

- melhor qualidade de carne ou leite produzidas.  

- uso harmonioso dos recursos naturais e sua respectiva preservação e 

melhoramento.  

- produto obtido de alta qualidade biológica.  

- redução da idade de mercado.  

- produção regular.  



- incremento crescente do potencial de fertilidade do solo, com um conseqüente 

aumento da quantidade e qualidade do pasto.  

- não é necessário realizar novas implantações de pastagens, nem reformas nelas 

devido ao gradual aumento da qualidade destas.  

O ato de fazer pastar é satisfazer plenamente as necessidades de um e de 

outro, com o fim de extrair o máximo rendimento de ambos. Para atingir este 

objetivo, Voisin estabeleceu as seguintes leis que devem ser obedecidas:  

PRIMEIRA:  

Para que o pasto cortado pelo dente do animal possa dar sua máxima 

produtividade, é necessário que, entre dois cortes a dente em massa realizados pelo 

animal neste mesmo lugar, tenha passado suficiente tempo que permita ao pasto:  

a) armazenar em suas raízes as reservas necessárias para um começo de 

reincidência rigorosa.  

b) um desenvolvimento impetuoso e rápido, ou seja, alta produção diária de massa 

verde por unidade de superfície. 

Como corolário desta primeira lei, o período de repouso do pasto entre dois 

cortes sucessivos, será variável de acordo com a estação do ano, condições 

climáticas, potencial do solo e restantes fatores ambientais. A curva que representa 

graficamente a reincidência de um pasto tem forma sigmóide, de sorte que o mesmo 

não produz uma máxima reincidência diária senão depois de um período de repouso 

suficiente. Depois deste período de repouso a intensidade da reincidência diminui, 

sendo inconveniente fazer pastar neste momento, pois então não se obterá o 

máximo rendimento da pastagem.  



Por outro lado, se fosse permitido ao animal pastar antes de cumprido este 

período necessário de repouso, a lei estaria sendo contrariada frontalmente, pondo 

em perigo a vida do pasto, o qual não teria tempo suficiente, antes do novo corte, 

para armazenar em suas raízes as reservas indispensáveis para sua manutenção e 

desenvolvimento.  

Chega-se à conclusão de que existe um período ótimo de repouso, depois do 

qual o pasto está em condições de ser pastoreado, proporcionando rendimentos 

máximos. Voisin observou que este período de repouso deve variar entre 20 e 40 

dias, segundo as condições de clima, fertilidade do solo e espécie vegetal. Para as 

condições brasileiras, durante o período de chuvas e verão, o tempo de repouso vai 

de 16 a 30 dias, e durante o período de seca e inverno, o tempo de repouso varia 

entre 30 e 76 dias.  

SEGUNDA:  

O tempo global de ocupação de uma parcela pelo gado deverá ser o 

suficientemente curto para que o pasto cortado ao iniciar-se o tempo de ocupação 

não volte a ser cortado pelo dente do animal, antes que eles deixem a parcela.  

A segunda lei é um corolário da primeira. Efetivamente, se um pasto é cortado 

duas vezes pelo animal durante o mesmo período de ocupação da parcela, 

demonstra que esse pasto não teve um período de repouso suficiente a fim de 

atender o que determina a primeira lei. Por isso para que a primeira lei seja 

cumprida, é necessário que a segunda também o seja. Somente um tempo de 

ocupação curto fará que o gado não corte o pasto duas vezes, durante um mesmo 

tempo de ocupação.  



Este tempo de ocupação é muito importante, conferindo à segunda lei 

característica de fundamental. Desde o ponto de vista prático, para evitar o duplo 

corte do pasto num mesmo tempo de ocupação, este não deverá exceder, segundo 

a espécie do pasto, de dois a quatro dias. As duas primeiras leis trazem a seguinte 

conclusão: se existe um ponto ótimo para ceifar o pasto, também existe um ponto 

ótimo para que o animal o pastoreie.  

TERCEIRA:  

“É necessário ajudar aos animais de maiores exigências alimentares a pastar 

a maior quantidade possível e que o pasto seja da melhor qualidade”. Uma 

pastagem que tenha de 15 a 25 cm. de altura é a que proporcionará a quantidade 

máxima de pasto da melhor qualidade. Quanto menos trabalho tenha um animal 

para pastar a fundo uma pastagem, maior será a quantidade de pasto que colherá.  

Essa altura de 15 a 25 cm foi recomendada por Voisin como conseqüência de 

suas observações de pastagens européias. Para as condições tropicais de Brasil, a 

experiência recomenda uma altura de 60 a 80 cm, quando se trata de pastos 

cespitosos eretos como Napier ou Colonial, e 15 a 25 cm com pastos prostrados 

como Pangola. É necessário, ademais, que os pastos eretos cresçam até floração 

uma vez por ano, com o fim de reconstituir seu sistema radicular.  

QUARTA:  

“Para que um animal dê rendimentos regulares, é necessário que não 

permaneça mais de três dias numa mesma parcela”.  

De fato, um animal atinge seu máximo rendimento no primeiro dia de 

pastoreio, diminuindo à medida que o tempo de permanência na parcela aumenta. À 



medida que a pradaria vai sendo pastada a fundo, o animal colherá cada vez 

menores quantidade de pasto.  

A rigorosa obediência destas quatro leis permitirá seguramente atingir altos 

rendimentos na produção de carne ou de leite, transformando totalmente a situação 

vigente na atividade pecuária nacional.  

Em contrapartida, o solo onde foi implantado o PR deverá receber tratamento 

correspondente às altas produções desejadas. Doses corretas de fertilizantes devem 

ser empregadas, dando à terra os elementos que o gado, através da pastagem, 

transformará a carne ou leite. 

A primeira variável a determinar é a rotação das pastagens. No método em 

consideração, a rotação está em função de dois fatores: A quantidade de pasto que 

num momento dado pode oferecer a parcela e o tipo de animal que seja colocado 

em pastoreio. O primeiro fator, quantidade de pasto, depende principalmente das 

condições climáticas da época, uma vez que as demais condições sejam 

satisfatórias (solo, pastagem e outras).  

O segundo, tipo de animal em pastoreio, dependerá das exigências 

alimentícias dos animais. É necessário então, converter os animais que deverão 

entrar em pastoreio a uma unidade padrão, denominada Unidade de gado maior.  

Entende-se por Unidade de gado maior -UGM- um animal que pesa 500 kg. e 

tenha exigências alimentícias da ordem de 45 a 50 kg. de pasto verde por dia, a fim 

de cumprir sua função econômica. Esta conversão a UGM facilita o cálculo das 

necessidades de pastoreio, principalmente quando se trabalha com animais de todo 

tipo e idade.  



O cálculo de carga animal (kg. da unidade animal por unidade de superfície 

na unidade de tempo) é feito sempre em UGM. A expressão de cabeças/h ano tem 

um significado relativo porque não informa da verdadeira carrega animal à que está 

submetido o pastoreio. É por essa razão que a carrega animal deve ser referida a 

U.G.M.  

A interpretação dinâmica das leis universais do pastoreio racional, a indicação 

do momento oportuno para pastorear ou retirar o gado de um determinado lote de 

pastagem, bem como a carga animal que cada unidade de pastoreio suporta são 

responsabilidades que devem ser desempenhadas por profissionais com formação 

agronômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

A grande maioria dos pastos, especialmente os localizados nos cerrados 

puros ou mistos baseiam sua exploração no sistema extensivo tradicional, 

caracterizado mais comumente por possuir grandes extensões de terra geralmente 

de pastos naturais e baixa carga animal por hectare, ou ainda médias extensões 

com inadequada capacidade de sustentação de seus rebanhos.  

Atualmente, com o melhoramento dos preços da carne e o leite, muitos 

produtores de gado estão compreendendo a vantagem que significa melhorar o 

manejo, principalmente os fatores envolvendo a alimentação do gado. Isto despertou 

o interesse por semear pastos e os levou a uma maior aceitação das 

recomendações técnicas para incrementar ou iniciar o estabelecimento de pastos 

melhorados em suas propriedades, com o qual atingem as seguintes vantagens:  

- Maior agregação de valor à propriedade.  

- Melhor alimentação do gado.  

- Possibilidade de implantar práticas de conservação de forragens, tal como a 

produção de feno, o qual permitirá:  

a) reduzir os custos da alimentação durante a estiagem. e  

b) uniformizar o fornecimento alimentação durante o ano.  

- Maior produção e produtividade do pasto.  

Como é sabido, a exploração bovina depende em boa parte da possibilidade 

de forragens. Em especial de pastos, os quais ao igual que outros cultivos precisam 

se lhes dispense uma manutenção adequada. Agora, na atualidade um bom 



produtor de gado não conforma com semear pastos, senão que deve decidir 

diversificar a exploração de gado e a tendência da produção de outros cultivos, em 

especial cereais como o milho e o sorgo; fatores que oferecem três vantagens 

importantes: 

1. Assegura rendimentos adicionais significativos durante a época de inverno. 

2. Melhora o solo. 

3 . Depois da colheita do cereal fica a soca alimentícia, cuja utilização pelo rebanho 

pode prolongar-se até o verão, reduzindo enormemente os custos de alimentação.  

O manejo ótimo das pastagens sob critérios econômicos e de persistência 

deve ter como propósito fundamental manter uma carga animal alta durante a maior 

quantidade de dias sem afetar a pastagem e sem ter do que recorrer à 

suplementação ou atividades que representem investimentos adicionais, e para isto, 

deve-se ter claro que a qualidade e quantidade do forragem varia substancialmente 

durante o corso do ano através dos períodos de chuva e seca. Este propósito não 

parece ter muita importância dado que é comum incorrer na suplementação como 

medida para obter pesos altos durante a maior quantidade de dias no ano 

principalmente nas épocas em do que escasseia a forragem.  

Também se desenharam técnicas de conservação de forragens com um 

sucesso cada vez mais reduzido dado que uma produção econômica se faz cada 

vez mais difícil nas épocas de verão. Desta maneira, ser competitivo no manejo da 

forragem implica em alimentar o gado com o menor uso de suplementação e isto é 

viável só variando a carrega animal em função da disponibilidade de forragem e os 

requerimentos nutricionais do rebanho.  



Assim se tem que o fator mais importante na produção de forragem é a 

chuva, já que sua produção está diretamente relacionada com a precipitação; se 

chove há forragem, caso contrário, sem umidade não há disponibilidade do mesmo. 

Esta é a opção mais econômica já que qualquer outro sistema, como o rego ou o 

traslado do gado a zonas úmidas implica custos adicionais.  

Algumas regiões são favorecidas pelo regime pluviométrico e não apresentam 

verões contrastantes, pelo qual estas análises são reavaliáveis. Isto é, há que 

avaliar o uso econômico da suplementação e do rego nestas zonas (precipitações 

superiores aos 1.600 mm). Isto em contraposição com os comentários que aqui se 

fazem que correspondem a zonas de épocas contrastantes, onde a penúria 

nutricional pode produzir perdas de importância e inclusive a morte dos animais 

durante o verão.  

No caso do sistema de duplo propósito com os critérios de persistência da 

pastagem, mínimo uso da suplementação e uma carga animal de uma vaca por 

hectare (unidade de 400 Kg de importância vivo) é possível satisfazer os 

requerimentos de gestação, produção de leite, mobilização e uma produção média 

de 5 lts em pecuárias ecologicamente adaptadas. Esta carga animal por hectare por 

ano (verão e inverno) permite acumular forragem na época de abundância como 

reserva para depois fazê-lo disponível durante o verão, no entanto, esta matéria 

seca conservada na estrutura da pastagem é de baixa qualidade e não garante bons 

níveis de produção, pelo qual sem uma custosa suplementação no verão não se 

podem conseguir bons níveis de produção.  

Isto aponta a que durante o verão não só há que aceitar a baixa produção 

senão contemplar a alternativa econômica de não produzir, para o qual nesta época 



deveriam estar os animais em estado de gestação, para depois produzir seu leite na 

época de boa disponibilidade de forragem. Isto se conhece como a 

SINCRONIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, que é produzir leite nas épocas rentáveis, 

quando se apresenta forragem de qualidade e em quantidade.  

Cargas superiores a uma unidade animal (1,5 e 2) só são viáveis para gados 

que não estejam em produção e menos exigentes quanto à qualidade do forragem, o 

que praticamente obriga a organizar os rebanhos de acordo a seus requerimentos 

nutricionais.  

A implementação destes rebanhos só é possível através do cálculo de 

módulos com diferentes áreas segundo os requerimentos e características de cada 

um deles. A maneira de nota final, de toda esta análise é a do uso ecológico da 

pastagem no sistema de duplo propósito para produzir leite e carne sem recorrer a 

métodos alheios como a suplementação, o rego e a fertilização. Alguns sistemas em 

uso atualmente incluem além da suplementação o rego com a necessidade de 

perfurar poços, bombas submergíveis, consumo de energia elétrica, consumo de 

fertilizante e com a dúvida da compactação pelo pisoteio, acidificação pelo uso 

freqüente da fertilização.  

Estes métodos além de ser custosos em tempo, dinheiro e pessoal, não são 

de nossa aprovação quando se apresentam alternativas de métodos confiáveis, 

econômicos e persistentes através do tempo, como são os ônus baixos e ajustados 

propostas nesta análise. 
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