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Capítulo 13
 

Produção Animal com base no Campo Nativo: 
Aplicações de Resultados de Pesquisa

Carlos Nabinger1, Eduardo Tonet Ferreira2, Aline K. Freitas3,  
Paulo César de Faccio Carvalho4, Danilo Menezes Sant’Anna5

Introdução
A presente revisão insere-se na preocupação de vulgarizar o conhecimento científico sobre as 

possibilidades e potencialidades de produção animal no bioma Pampa. Espera-se, desta forma, possibi-
litar ao produtor que o valorize e o utilize corretamente para seus propósitos de geração de renda e em-
prego, mas que também possibilite sua conservação, para que os outros múltiplos papéis ambientais, 
paisagísticos e culturais desempenhados pelo Bioma sejam cumpridos. Fundamental também que os 
gestores públicos igualmente usem este conhecimento nas suas tomadas de decisão sobre as políticas 
a serem adotadas para o setor primário.

Antes de tudo é importante salientar que quando falamos de campo nativo (melhor seria referir-
se à pastagem natural!) estamos nos referindo a um bioma tão importante quanto a Mata Atlân-
tica ou a Floresta Amazônica. Trata-se de um ecossistema natural pastoril e, como tal, sua manuten-
ção com pecuária representa a melhor opção de uso sustentável para fins de produção de alimentos. 
Mais ainda em áreas cuja capacidade de uso do solo apresenta restrições elevadas para utilização em 
sistemas agrícolas mais intensivos, como é o caso de culturas anuais. Neste sentido, cabe lembrar que 
apenas cerca de 35% da área do estado do Rio Grande do Sul tem seus solos nas classes I a III  da clas-
sificação de aptidão dos solos para usos agrícolas, ou seja, aptos para culturas anuais intensivas. Ainda 
que este número possa ser aumentado com a prática da semeadura direta em boa parte dos solos da 
classe IV, ainda assim chegaríamos a um máximo de menos de 50% do território gaúcho. Ora, isto re-

Foto de abertura de Valério DePatta Pillar.  

1  Eng. Agr., Dr., Prof. Adjunto, Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, UFRGS. E-mail: nabinger@ufrgs.br
2  Méd. Veterinário, Mestre, Fac. Veterinária, ULBRA/RS
3  Zootecnista, Mestre, doutoranda Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, UFRGS.
4  Zootecnista, Dr., Prof. Adjunto, Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, UFRGS.
5  Méd. Veterinário, Mestre, doutorando Depto. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, UFRGS.
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presentaria cerca de 13 milhões de ha que não poderiam ser utilizados com outros propósitos, e não os 
6,4 milhões estimados por Hazenack et al. (2007) que ainda restavam em 2005, número que considera 
em seu total também as áreas em estado de transição e, sobretudo, aquelas invadidas por capim-annoni 
(Eragrostis plana). Portanto, a área ainda relativamente preservada desse Bioma no Brasil é, nos dias 
atuais, bem menor que a cifra acima. Mesmo que aceitemos o uso do Bioma também para fruticultura 
e silvicultura, ainda assim, teríamos necessidade de preservar pelos menos 9 a 10 milhões de ha com 
sua cobertura natural. E não temos mais isso, pelo menos como área de campos ainda íntegros.

Mesmo que reconheçamos que o atual bioma Pampa é produto de cerca de quatro séculos de 
intervenção crescente do homem (Capítulo 1), ainda assim, as características que ele apresenta e sua 
capacidade de resiliência6 torna absolutamente indispensável sua manutenção, como forma de preser-
vação do ambiente7, da paisagem8 e de sustentabilidade social e econômica. Em termos de diversidade 
florística, nunca é demais lembrar que este bioma contém cerca de 450 espécies de gramíneas forra-
geiras e mais de 150 espécies de leguminosas, sem contar as compostas e outras famílias de faneró-
gamas que totalizariam cerca de 3000 espécies (Boldrini 1997, veja Capítulo 4). Isto é um patrimônio 
genético fantástico e raramente encontrado em outros biomas pastoris do planeta (veja Capítulo 10). 
Mas mais do que um patrimônio genético, esta diversidade é importante por caracterizar uma dieta 
diversificada, que confere características particulares ao produto animal aí obtido. Além disso, ainda 
guarda uma fauna extraordinária, na qual incluem-se insetos, inclusive abelhas melíferas nativas, aves, 
mamíferos, répteis, etc., cujo hábitat exclusivo é o campo (veja Capítulo 7). Acrescente-se a isto o fato 
das maiores bacias hidrográficas do estado terem sua origem em áreas de vegetação de campo, o que 
confere ainda maior responsabilidade na sua conservação.

Embora o pecuarista que baseia seu sistema de produção na pastagem natural seja necessaria-
mente o guardião do ambiente e da paisagem, nenhuma remuneração lhe é dada para tal. Sua única 
remuneração resulta da venda do produto animal aí gerado e, de um modo geral, esta remuneração é 
baixa e não contempla esta “guarda” do ambiente e da paisagem. Portanto, ainda que reconhecendo 
a importância do campo nativo na manutenção do equilíbrio ecológico em determinadas regiões do 
estado, é preciso admitir que a atual pressão econômica que se exerce em prol da eliminação/transfor-
mação deste bioma, só pode ser revertida se houver alternativas também econômicas que assegurem a 
permanência da atividade pecuária aí estabelecida. É nosso objetivo demonstrar que a renda da explo-
ração pecuária baseada na pastagem natural é passível de aumentos substanciais apenas manejando 
corretamente esse recurso, isto é, com um mínimo de investimento financeiro.

O que aprendemos a respeito do potencial produtivo deste bioma 
A Figura 13.1 ilustra a produção anual de peso vivo em sistemas de recria e terminação de bovi-

nos de corte, tomando por base resultados de vários experimentos conduzidos na Estação Experimen-
tal da UFRGS, situada na região da Depressão Central do Rio Grande do Sul (RS).

O nível 1 representa o que se observa nas propriedades médias da região, ou seja, uma produ-
ção líquida em torno de 70 kg de peso vivo por ha e por ano. A passagem para o segundo nível (200 
a 230 kg PV/ha/ano; PV= peso vivo) resulta apenas do correto ajuste da carga animal em função da 
disponibilidade de forragem, ou seja, sempre que as condições climáticas determinem maior produção 
do pasto a carga animal deve aumentar ou, se as condições forem adversas, esta carga deve diminuir. 
Portanto, até aqui é possível triplicar a produção animal a custo zero.

6  Capacidade de a vegetação retornar aos níveis anteriores à ocorrência de distúrbios (seca, fogo, pastejo, etc.)
7  Conservação da água (nascentes), do solo (fertilidade, erosão e assoreamento de mananciais), da flora tanto forrageira como de outras espécies 
importantes associadas ao campo, da fauna (incluindo micro e mesofauna).
8  Em muitas regiões a fisionomia de campo caracteriza paisagens de alto potencial turístico, como, por exemplo, os Campos de Cima da Serra, Serra do 
Sudeste e parte da Campanha.



177

Já a passagem para o nível três (350 a 400 kg 
PV/ha) implica na adição de corretivos e fertilizantes e 
visa eliminar o principal fator de limitação ao potencial 
das espécies forrageiras nativas. Ainda assim, os custos 
são relativamente reduzidos, uma vez que os resultados 
até agora obtidos têm demonstrado que a amortização 
deste investimento pode ser feita em até mais de cinco 
anos, ou seja, uma única aplicação de corretivos e fer-
tilizantes a cada cinco ou seis anos.

Um dos elementos universalmente deficientes em 
pastagens constituídas essencialmente de gramíneas é 
o nitrogênio. O nível quatro (600 a 700 kg de PV/ha) 
resulta da aplicação de adubo nitrogenado, além dos 
demais corretivos e fertilizantes aplicados no nível três. 
Portanto, implicando em maior desembolso de capital, 
ainda que as quantidades aplicadas tenham sido relativamente baixas em relação ao potencial de res-
posta das espécies constituintes da pastagem nativa, conforme veremos adiante. No entanto, este nível 
de investimento tem permitido alcançar patamares de produção anual de peso vivo nunca antes imagi-
náveis, ou seja, cerca de 10 vezes a produção média da região em campo nativo. 

Já o nível cinco, além de eliminar os fatores limitantes relativos à fertilidade do solo, aproveita 
esta correção química do meio para adicionar ao campo espécies cultivadas de inverno, altamente 
exigentes em fertilidade do solo, mas que possuem mecanismos fisiológicos que lhes permite crescer 
mesmo quando as condições de temperatura limitam o crescimento da maioria das nativas de verão.

A questão que se impõe é, naturalmente, como chegar lá. Primeiramente, é importante conside-
rar o seguinte:

• a passagem do nível 1 para o nível 2 é obrigatória pois resulta apenas do adequado 
manejo da carga animal, dependendo apenas do controle da disponibilidade de pasto e 
da carga animal. Esta é a chave do manejo de qualquer pastagem, seja ela cultivada ou 
nativa. Implementar alternativas que impliquem em desembolso de capital para aumentar a 
disponibilidade de forragem (adubação, uso de pastagens cultivadas, suplementação, etc.) 
somente será viável quando o produtor dominar o processo de colheita da forragem adicional 
produzida, ou seja saber adequar a carga animal à disponibilidade do pasto;

• outras práticas de manejo são igualmente importantes e fundamentais para implementar o 
ajuste adequado da carga animal na propriedade como um todo. A adequada subdivisão em 
potreiros, o diferimento de potreiros, a limpeza do campo, suplementação estratégica, etc., 
devem, em conjunto, compor o sistema de produção.

• as respostas animais obtidas tanto ao correto ajuste da carga animal como às 
implementações na disponibilidade de forragem dependem fundamentalmente do potencial 
genético dos animais utilizados, sejam raças puras ou cruzas. Este potencial deve estar em 
consonância com as condições do ambiente climático, mas também com o tipo de vegetação;

• igual preocupação deve ser dada ao manejo reprodutivo e ao controle sanitário dos rebanhos. 
Muitas vezes, o maior problema do baixo desempenho reprodutivo ou produtivo dos rebanhos está 
muito mais associado à essa questão do que propriamente ao déficit alimentar, embora na maioria 
das vezes o que se observa é que ambos ocorrem, o que potencializa o problema sanitário;

• sem um adequado controle da forragem produzida, do desempenho dos animais e dos custos 
decorrentes, qualquer tentativa de “modernização” tecnológica será inócua ou propiciará 

 Figura 13.1   Resposta da produção animal em sistema de 
recria e terminação em campo natural submetido a níveis 
crescentes de intensificação: 1 = manejo corrente; 2 = controle 
da oferta (ajuste da carga animal em função da disponibilidade 
de forragem); 3 = idem anterior + fertilização com Ca, P e K; 4 = 
idem anterior + N; 5 = idem anterior + introdução de espécies de 
inverno. Sumarização de diferentes experimentos conduzidos na 
região da Depressão Central do RS.
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resultados completamente aleatórios, até porque não mensurável. Implantar um adequado 
sistema de gerenciamento deve ser o primeiro passo para a tomada de qualquer decisão no 
sentido de buscar maior eficiência do negócio.

O ajuste da carga animal em função da disponibilidade de forragem

Efeito sobre a produção animal
Seja qual for o tipo de pastagem (natural ou cultivada), esta é a primeira e fundamental ca-

pacitação que o manejador de pastagens deve dominar: ajustar a carga animal em função da dispo-
nibilidade de pasto significa controlar o nível de oferta de forragem, ou seja, a quantidade de pasto 
que cada animal deve encontrar diariamente a sua disposição. Esta quantidade deve ser traduzida 
em termos de massa de forragem seca (desconsiderando-se o teor de água) e deve ser sempre rela-
cionada ao tamanho corporal do animal, ou seja, ao seu peso, pois a sua capacidade de ingestão é 
função do seu tamanho. A capacidade de ingestão diária de matéria seca de um bovino é de cerca 
de 3% do seu peso vivo, ou até mais, dependendo da qualidade da forragem e da sua categoria. 
Assim, um bovino de 300 kg de peso vivo, pode consumir diariamente cerca de 9 kg de forragem 
seca. No entanto, esta forragem necessita ser colhida pelo animal e, portanto, a capacidade de con-
sumo pode variar também em função da forma como a pastagem se apresenta ao animal9. Assim, 
pastagens muito baixas podem limitar o consumo, pois o tamanho de cada bocado é pequeno, em 
relação a uma pastagem alta em que o bocado é de maior tamanho. Em pastagens muito baixas, 
ainda que o animal tenha uma grande área a sua disposição, ou seja uma alta oferta, é possível que 
este utilize toda a jornada de pastejo sem conseguir colher uma quantidade capaz de satisfazer sua 
capacidade de consumo. Desta forma, o seu desempenho é prejudicado, ainda que a qualidade da 
forragem colhida seja alta. 

À medida que se aumenta a disponibilidade de forragem diária por animal, e a estrutura do 
pasto possibilite uma adequada ingestão diária, o desempenho individual aumenta, pois o animal 
pode comer à boca cheia e pode também selecionar o que comer em termos de partes da planta e 
mesmo de espécies. O máximo consumo por animal é atingido quando não há mais limitação física 
ao consumo e quando o animal tem a máxima possibilidade de seleção de sua dieta. Isto ocorre 
quando o animal tem à sua disposição cerca de quatro a cinco vezes mais do que ele pode consu-
mir por dia. Ou seja, se a capacidade de consumo é de 2,5% do peso vivo, o animal deve ter à sua 
disposição entre 10 e 13% do seu peso vivo em forragem com base no peso seco. Ainda que para 
que possamos aumentar a oferta de forragem por animal tenhamos que diminuir a lotação isto não 
significa que, ao termos menos animais na área, haja prejuízo no ganho por área. Na verdade, até 
certo ponto de diminuição da carga animal para possibilitar aumento da oferta por indivíduo, há 
aumento na produção por área, pois cada indivíduo que permanece na área produz tanto mais que 
compensa o menor número de indivíduos. A aplicação desses princípios ao manejo da pastagem na-
tiva na Depressão Central do Rio Grande do Sul é bem exemplificada na Figura 13.2, que representa 
os resultados médios de vários anos de pesquisa medindo o efeito de diferentes ofertas de forragem 
sobre o desempenho animal individual e por área, no período favorável do ano (primavera, verão e 
início a meados de outono).

Observa-se na Figura 13.2, que tanto o ganho por animal como o ganho por área pode ser 
mais do que duplicado conforme o nível de oferta de forragem que disponibilizarmos aos animais. E 
isto a custo ZERO, pois não houve qualquer outra aplicação de insumo além do manejo da carga para 

9  O animal “percebe” a estrutura da pastagem como a distribuição espacial (vertical e horizontal) do pasto à sua disposição e que se traduz em alturas, 
massa de forragem, composição botânica, concentração de nutrientes, etc. distribuídos de diferentes formas no potreiro. Isto afeta o comportamento do 
pastejo, traduzido em diferenças no tamanho de cada bocado, na taxa de bocados, no tempo de pastejo, de descanso e ruminação. Este comportamento é 
um forte determinante do seu desempenho individual.
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controlar o nível de oferta. E este tipo de insumo, que 
não custa nada, chama-se “conhecimento aplicado”, 
que necessita ser incorporado com urgência na produ-
ção pecuária do estado. Note-se que as cargas animais 
possíveis de se manter naqueles níveis de oferta indi-
cados são apenas referenciais e correspondem ao que 
foi possível manter naquelas condições de ambiente, 
na média dos anos em que foi conduzido aquele ex-
perimento. Neste sentido é importante salientar que 
aquelas cargas são apenas conseqüência dos níveis 
de oferta e não o determinante. Assim, por exemplo, 
se o campo estiver rapado, com uma disponibilidade 
instantânea de 600 kg de MS/ha (MS= matéria seca de 
forragem) e se o ajuste for feito para 30 dias, isto sig-
nifica que teremos uma disponibilidade diária de 20 kg 
de MS/ha/dia. A esta disponibilidade de matéria seca 
temos que adicionar o que a pastagem vai crescer nes-
tes 30 dias. Neste nível de disponibilidade ela não vai 
crescer mais do que 8 kg de MS/ha/dia. Portanto, se 
somarmos à disponibilidade instantânea diária a taxa de crescimento por dia, teremos uma disponibi-
lidade de 28 kg MS/ha/dia. Se quisermos ofertar, por exemplo, 12% de MS por dia em relação ao peso 
vivo, isto vai determinar uma carga da ordem de apenas 233 kg de peso vivo por ha e não os 381 kg 
reportados naqueles resultados.

Na prática é necessário que saibamos estimar a disponibilidade de forragem para poder ajustar 
a carga animal e ter um sistema que possibilite “jogar” com áreas e categorias animais de maneira a 
privilegiar aquelas mais importantes. Assim, por exemplo, vacas em boa condição corporal após o 
desmame não necessitam ser mantidas nos níveis de oferta ótimos acima mostrados para novilhos em 
crescimento/terminação. Como sua exigência é apenas a mantença, essa categoria pode ser mantida 
em potreiros com maior lotação (oferta mais baixa como 6 a 8% PV), possibilitando, manter o nível de 
oferta mais adequado para as categorias mais exigentes como terneiros, novilhas e novilhos. Neste sen-
tido é que a subdivisão do campo para facilitar estes ajustes diferenciados entre categorias animais e 
o diferimento de potreiros constituem-se em ferramentas indispensáveis e que, nos dias atuais, são 
menos caras e menos difíceis de realizar se contarmos com o uso da cerca elétrica. 

No entanto, o trabalho acima referido, conduzido por cerca de quinze anos com aqueles níveis de 
oferta fixos ao longo de todo o ano moldaram perfis (estruturas verticais e horizontais) diferenciados 
na pastagem, conforme se pode observar na Figura 13.3. 

Deste modo, os níveis médios a altos de oferta de forragem, como o 12% e 16% de OF na Figura 13.3, 
determinaram uma típica estrutura em duplo estrato, ou seja, um estrato inferior formado por espécies de 
porte baixo, estoloníferas e/ou rizomatosas (Paspalum notatum (grama-forquilha), Axonopus affinis 
(grama-tapete), Stenotaphrum secundatum (grama-de-jardim), Coelorachis selloana (capim-rabo-
de-lagarto), etc.) e um estrato superior 
formado por espécies entouceiradas 
(cespitosas), como Andropogon late-
ralis (capim-caninha), Schizachyrium 
microstachyum (capim-cola-de-zorro), 
Aristida spp. (capim-barba-de-bode), 
etc.. Estas últimas, sobretudo o capim-
caninha, são induzidas a florescer entre 

 Figura 13.2   Efeito do nível de oferta de forragem sobre o 
desempenho de novilhos em campo nativo na Depressão Central 
do RS. (adaptado de Maraschin et al. 1997)

 Figura 13.3   Diferentes estruturas do campo nativo na Depressão Central do RS, quando 
submetidos a diferentes ofertas de forragem (OF).
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meados do final da primavera. Em altas ofertas começam a ser rejeitadas e isto altera ainda mais a estrutu-
ra (grande número de colmos floríferos), fazendo com que formem touceiras altas com alta proporção de 
colmos e que são rejeitadas pelos animais quando a carga animal é relativamente baixa. 

A partir destas constatações passou-se a estabelecer a seguinte hipótese: se estes colmos indu-
zidos fossem consumidos logo que iniciam a elongação (o que ocorre quando o perfilho é induzido 
a florescer), a planta permaneceria com alta proporção de colmos vegetativos, portanto, com uma 
estrutura com mais folhas que colmos. Esta alteração se estenderia ao longo do ano, com fortes con-
seqüências sobre o desempenho animal. A única forma de “incentivar” este consumo seria através do 
aumento da carga animal, ou seja, da diminuição da oferta antes que estas espécies comecem a flores-
cer, portanto, na primavera. Várias alterações na oferta ao longo das estações do ano foram testadas 
a partir de 2000, mas os melhores resultados até o momento têm sido obtidos quando se mantém ao 
longo do ano uma oferta de 12%, diminuindo para 8% apenas no período de primavera. Os resultados 
de Soares et al. (2005), e Aguinaga (2004), obtidos em anos diferentes na mesma área, são eloqüen-
tes em demonstrar o enorme benefício resultante desta estratégia de mudança de oferta, que permitiu 
elevar o patamar de 140-150 kg PV/ha/ano para cerca de 230-260, como se pode observar nas Tabelas 
13.1 e 13.2, apenas como resultado de uma modificação na estrutura do pasto. 

Portanto, se considerarmos que a 
produção média de peso vivo/ha/ano em 
sistemas de recria e terminação no RS é 
da ordem de 70 kg por ano (nível 1 da 
Fig. 13.1), podemos afirmar que é possí-
vel triplicar este número a custo zero. Ou 
seja, apenas jogando com a oferta de for-
ragem via ajuste da carga animal, atinge-
se o nível 2, proposto na Figura 13.1.

Ressalta-se o enorme benefício ad-
vindo desta mudança na estrutura da pas-
tagem, que permite agora manter cargas 
animais de até 350 kg de PV/ha mesmo 
no período de inverno e ainda com ga-
nhos de peso (PV= peso vivo). Os resul-
tados da Figura 13.1 referem-se apenas 
ao período de primavera-verão-outono, e 
permitiram manter cerca de 380 kg de 
PV nesta época favorável, obrigando a 
reduzir esta carga para 160-180 kg du-
rante o período de inverno, para que não 
houvessem perdas acentuadas. Na práti-
ca isto representaria uma grande variação de carga e implicaria na necessidade de prover áreas no 
inverno no mínimo com o triplo da área do período favorável. Já agora, com esta estratégia de au-
mento da carga na primavera (diminuição da oferta para 8%), o manejo é muito facilitado, pois isto 
é conseguido através de diferimento de potreiros nesta estação, permitindo concentrar mais animais 
nos potreiros em utilização. A re-acomodação da carga no resto do ano é facilmente conseguida com a 
abertura destes potreiros no restante do ano, restando um pequeno déficit no inverno, quando é neces-
sário reduzir a carga em apenas cerca de 20%. Ou seja, há uma facilitação do manejo, pois o sistema 
torna-se extremamente simples uma vez que este excedente de carga animal pode ser atendido com 
diferimento de pequenas áreas no final de verão-outono e alguma suplementação, por exemplo, com 
sal proteinado durante 50-60 dias no inverno. 

 Tabela 13.1 | Efeito de diferentes ofertas (kg MS/100 kg PV) fixas ao longo do ano 
ou de diferentes combinações entre a oferta na primavera e a oferta no resto do ano 
(o primeiro número refere-se à oferta na primavera e o segundo à oferta no restante do 
ano) sobre o ganho por ha (kg PV/ha). (Aguinaga 2004). 

Oferta 
pretendida

Estações do ano Média ou  
total anualPrimavera Verão Outono Inverno

4% 71,9 36,3 20,1 -10,7 111,7
8% 110,3 49,7 23,5 -2,6 180,8

12% 111,7 51,1 30,5 -4,2 189,1
16% 89,9 30,7 31,9 -3,3 148,8

8-12% 160,3 52,6 37,8 12,2 263,0
12-8% 104,4 61,0 36,9 -0,6 201,7

16-12% 72,0 44,9 11,0 -6,2 121,7
 

 Tabela 13.2 | Características do pasto e da produção animal em pastagem natural 
da Depressão Central do RS, submetida a alteração na oferta de forragem. Primavera= 
8% ; resto do ano= 12%. EEA/UFRGS 23/10/00 a 06/09/01. TA= taxa de acúmulo de 
forragem; MF= massa média de forragem; CA= carga animal; GMD= ganho médio diário 
por animal; GPV= ganho de peso vivo por hectare (Soares et al. 2005).

Parâmetro

Estação do ano e oferta de forragem
Média  

ou total
Primavera 

8%
Verão 
12%

Outono 
12%

Inverno 
12%

TA (kg/ha/dia) 10,9 13,7 6,3 5,7 8,9
MF (kg/ha) 979 1179 1883 1390 1475

CA (kg PV/ha) 479 399 429 352 397
GMD kg/an./dia 0,780 0,677 0,283 0,178 0,466

GPV (kg/ha) 116 82 27,5 17,9 236
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Efeitos sobre a composição botânica, características do solo e a produtividade do pasto 
O efeito do animal sobre o pasto é, sobretudo, uma função da pressão de pastejo que estes exer-

cem sobre as plantas presentes, ou seja, da freqüência que diferentes espécies de plantas presentes 
no pasto sofrem a desfolhação, o que se refletirá em modificações na proporção de participação das 
espécies na composição florística do campo. 

A iminência de desaparecimento de aproximadamente 49 espécies forrageiras nativas e a acelera-
ção do processo de arenização em algumas áreas do RS (veja Capítulo 4) são exemplos claros de que a 
pastagem nativa é sensível a esta pressão atual. Esta sensibilidade está associada ao fato de que o impac-
to do pastejo nos campos sulinos, sobre a diversidade de plantas, é muito maior que em outros biomas 
pastoris, como por exemplo, nos de clima árido e semi-árido. Esta assertiva está baseada no modelo de 
Milchunas et al. (1988) (Fig. 13.4), que representa os modelos de resposta de diferentes ecossistemas 
pastoris à ação do pastejo (intensidade) segundo duas dimensões: o histórico de co-evolução do ecossis-
tema na presença de grandes herbívoros e a condição climática preponderante na região.

O modelo identifica extremos de variação em pastagens que são típicas de climas sub-úmidos 
com curto histórico de co-evolução com herbívoros versus pastagens de climas áridos e que se de-
senvolveram sempre na presença da herbivoria. Este modelo prediz que as pastagens deste último 
tipo são relativamente resilientes e perdem diversidade lentamente com a intensificação do pastejo. 
Por outro lado, nas pastagens de clima sub-úmido, como no caso do sul do Brasil, o modelo prediz 
uma relação unimodal da diversidade com a intensidade do pastejo. Nesta condição de clima, as es-
pécies dominantes são gramíneas altas que competem com outras espécies, sobretudo por luz. Com 
isso, moderadas intensidades de pastejo aumentam a diversidade devido à abertura do dossel formado 
pelas espécies dominantes, o que permite o aumento da freqüência de espécies de porte mais baixo e 
de menor tamanho. Similarmente, o modelo prediz que a perda de espécies com o pastejo ocorre em 
intensidades mais baixas em pastagens que tem longo histórico de herbivoria do que em pastagens 
com curta história.

A desmedida utilização da pastagem, por meio de cargas animais excessivas, tem causado perda 
de cobertura vegetal, invasão de espécies indesejáveis, erosão do solo e impacto ambiental, o que colo-
ca o controle da intensidade de pastejo como ponto central de impacto no funcionamento do sistema. 
O ajuste da carga animal em função da disponibilidade de pasto torna-se, portando, a variável chave 
na dinâmica da vegetação. 

Assim, por exemplo, Girardi-Deiro & Gonçalves (1987) verificaram um aumento na cobertura 
com grama-forquilha (Paspalum notatum) de 26,9% para 62,9% quando passaram de uma carga 
baixa para uma carga alta. Esta tendência de aumen-
to da freqüência de ocorrência dessa espécie com al-
tos níveis de pressão de pastejo foi também verifica-
da por Martinez-Crovetto (1965), Rosito & Maraschin 
(1985) e Souza (1989). Isto se explica pelo seu hábito 
rizomatoso, altamente adaptado ao pastejo intenso. 
Por outro lado, Boldrini (1993), embora verificando 
tendências similares, observou que esta espécie es-
tava bem representada em qualquer das pressões de 
pastejo estudadas e que a condição do solo prova-
velmente foi mais determinante, demonstrando que 
a interação entre tipo de solo e umidade do mesmo 
também deve ser levada em conta na interpretação 
das tendências de sucessão vegetal que condicionam 
a composição florística.

 Figura 13.4   Representação do efeito da condição de clima e 
do histórico de co-evolução da vegetação com a herbivoria, sobre 
a diversidade de espécies em ecossistemas naturais (conforme 
Milchunas et al. 1988). 

https://www.researchgate.net/publication/236859500_A_Generalized_Model_of_the_Effects_of_Grazing_by_Large_Herbivores_on_Grassland_Community_Structure?el=1_x_8&enrichId=rgreq-7a8d7cc7d2d3c4cc965713aaa86de1e0-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2Mjc2NjEyNTtBUzoyNTA4NzIxODE1NTUyMDBAMTQzNjgyMzk5ODAzMA==
https://www.researchgate.net/publication/236859500_A_Generalized_Model_of_the_Effects_of_Grazing_by_Large_Herbivores_on_Grassland_Community_Structure?el=1_x_8&enrichId=rgreq-7a8d7cc7d2d3c4cc965713aaa86de1e0-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2Mjc2NjEyNTtBUzoyNTA4NzIxODE1NTUyMDBAMTQzNjgyMzk5ODAzMA==
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Interessante notar que praticamente todas as 
variáveis estudadas, tanto no que se refere ao animal 
quanto à pastagem, concentram suas respostas ótimas 
na faixa de oferta em torno de 12%. Igual resposta foi 
obtida para a diversidade florística e índice de riqueza 
específica (veja capítulo 14), consistente com o modelo 
de Milchunas et al. (1988) (Fig. 13.5). 

Nas ofertas de 12 e 16% uma estrutura em mo-
saico era mais evidente do que no tratamento de 8% 
de oferta, onde algum grau de superpastejo resultou 
em maior freqüência absoluta de Paspalum notatum, 
espécie rizomatosa e que apresenta mecanismos de escape, e também promoveu o pastejo das espécies 
cespitosas como Andropogon lateralis.  Na oferta de 12% algumas espécies, notadamente legumino-
sas foram protegidas nas touceiras das plantas cespitosas e um duplo estrato mostrou-se aparentemen-
te bem equilibrado. Com 16% de oferta a vegetação mostrou-se predominantemente entouceirada, pro-
vavelmente devido ao sombreamento excessivo causado principalmente por Andropogon e Aristida. 
Desta forma, a intensidade de pastejo que promove maior produção primária e secundária, também 
promove maior diversidade e riqueza florística.

Mas não apenas a riqueza e a diversidade florística são beneficiadas com o adequado controle 
da intensidade de pastejo. A resposta da produtividade da pastagem (taxa de acúmulo de matéria seca 
aérea) como resultado de diferentes ofertas de forragem é apresentada na Figura 13.6. 

Observa-se que a faixa de oferta considerada ótima sob o ponto de vista da produção animal 
(11,5 a 13,5%), também é aquela faixa em que ocorre o maior crescimento diário de pasto. Isto não 
é apenas uma conseqüência da alteração da composição botânica, mas também deriva de outras al-
terações provocadas, tais como a maior área residual de folhas (IAF; Índice de Área Foliar= m2 de 
folhas/ m2 de solo). O crescimento das plantas depende da energia disponibilizada pela luz solar e que 
é utilizada na folha para realizar a fotossíntese. É através desse processo que a planta absorve car-
bono do ar para formar seus tecidos. É importante lembrar que mais de 90% da estrutura das plantas 
é constituída de compostos de C, sendo que menos de 10% é constituído pelos minerais absorvidos 
do solo. Daí a importância fundamental de manter uma tal área de folhas na pastagem que possibilite 
a máxima interceptação da luz incidente. Níveis de oferta adequados permitem que, ao ser pastejada 
menos intensamente, a pastagem mantenha mais folhas 
e, portanto, realize mais fotossíntese, absorva mais car-
bono e assim cresça mais. Mas a manutenção de maior 
área de folhas (pastagem mais alta) também tem conse-
qüências sobre o solo, pois ocorre maior cobertura do 
mesmo, evitando a erosão. Além da maior cobertura do 
solo, também ocorre melhora das condições químico-fí-
sico-biológicas do solo através da deposição de material 
senescente tanto da parte aérea como do sistema radical 
que é maior, explorando maior volume de solo. Isto de-
termina maior disponibilidade de nutrientes e de matéria 
orgânica refletindo-se em aumento na capacidade de in-
filtração e de armazenamento de água, o que também se 
reflete no maior crescimento da pastagem.

Com relação ao melhor aproveitamento da radia-
ção solar, Nabinger (1998) estimou, através do balanço 

 Figura 13.5   Índice de diversidade de Shannon (H’; nats) em 
função de diferentes níveis de oferta de forragem em pastagem 
natural da Depressão Central do RS. (Carvalho et al. 2003).

 Figura 13.6   Taxa de acúmulo diário de matéria seca em 
pastagem nativa submetida a diferentes ofertas de forragem  
(kg MS/100kg PV/dia) (adaptado de Maraschin 2001).
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de energia nos diferentes níveis de oferta de 
forragem do trabalho referido por Maraschin 
et al. (1997), que na passagem de um nível de 
oferta de 4 para 12% houve aumento de 80% 
na eficiência de uso da radiação solar para 
produção de pasto. Quando a relação foi es-
tabelecida em relação à produção animal, este 
aumento de eficiência foi de 89% (Tab. 13.3).

Os efeitos da intensidade de pastejo, re-
presentados por níveis de oferta de forragem, sobre algumas características do solo podem ser obser-
vados na Figura 13.7. Maiores ofertas resultam em maior teor de matéria orgânica, que se reflete em 
solos com menor densidade aparente e, conseqüentemente, com maior capacidade de infiltração de 
água. Igualmente, maiores níveis de nutrientes também são observados com utilizações mais lenientes, 
representadas por níveis de ofertas mais elevados.

O maior estoque de matéria orgânica ve-
rificada nos solos sob pastagens naturais bem 
manejadas é o reflexo da capacidade que estes 
ecossistemas têm de seqüestrar C, e pode ser 
mais um serviço que os mesmos podem dis-
ponibilizar para a humanidade (veja Capítulo 
8). Naturalmente esta capacidade está na razão 
direta da fertilidade destes solos e do tipo de 
espécies vegetais que o compõem mas, sobre-
tudo da intensidade de utilização.

O efeito da oferta de forragem sobre o es-
toque de carbono também foram verificados por 
Guterres et al. (2006) num Chernossolo (Uni-
dade de Mapeamento Ponche Verde) na região 
da Campanha Meridional do RS (Hulha Negra), 
conforme se visualiza na Figura 13.8. Estes re-
sultados revelam a enorme capacidade de fixa-
ção de C apresentado por este tipo de campo e 
as conseqüências da intensidade de utilização, 
representada pelos diferentes níveis de oferta de 
forragem. Isto demonstra de forma inequívoca 
que o manejo adequado da carga animal repre-
senta um benefício, cujos resultados se estendem 
para além das fronteiras do local em que é prati-
cado, pois afeta uma questão ambiental que tem 
preocupado a humanidade como um todo que é 
a concentração de CO2 atmosférico e suas conse-
qüências sobre o clima geral do planeta.

Fica, portanto, evidente o papel central 
da intensidade de pastejo na maioria dos parâ-
metros da pastagem, a começar pela sua diver-
sidade florística, em acordo com o modelo de Milchunas et al. (1988), e o uso da radiação solar que 
determina maior fixação de C atmosférico (maior seqüestro). Esta última conseqüência pode, e deve, 

 Tabela 13.3 | Eficiência de uso da radiação incidente em função de 
diferentes níveis de oferta de forragem a que foi submetida a pastagem natural 
na Depressão Central do Rio Grande do Sul. (adaptado de Nabinger 1998).

Eficiência de uso da 
radiação solar incidente

Níveis de oferta de forragem     
(kg MS/100 kg peso vivo)

4% 8% 12% 16%

Energia incidente/energia 
na MS produzida/ha 0,20 0,33 0,36 0,32

Energia incidente/energia 
no ganho de peso vivo/ha 0,009 0,016 0,017 0,013

 Figura 13.7   Efeitos de diferentes níveis de oferta de forragem aplicados à 
pastagem natural da Depressão Central do Rio Grande do Sul sobre o teor 
de matéria orgânica, taxa de infiltração de água e teores de Ca e Mg no solo. 
(Bertol et al. 1998).

 Figura 13.8   Estoque de carbono na camada até 40 cm de profundidade 
num Chernossolo com pastagem natural submetida a diferentes ofertas de 
forragem, em Hulha Negra, RS. (Guterre et al. 2006).
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ser utilizada em futuro próximo como moeda de troca (créditos de carbono), valorizando ainda mais a 
atividade pecuária desenvolvida com base neste Bioma.

Subdivisão do campo: uma necessidade para o ajuste de carga e outras práticas
Quando nos referimos à subdivisão de campo não estamos aludindo necessariamente à trans-

formação de invernadas em um sem número de piquetes. O que preconizamos é um número mínimo 
de unidades que permitem ao menos uma melhor ordenação das categorias animais e uma utilização 
adequada da forragem disponível.

A maior subdivisão dos campos em invernadas menores, permitirá um pastejo mais uniforme 
e mais eficiente, evitando-se, em parte, o pastejo seletivo, que determina a existência de áreas de 
rejeição que, dependendo do tipo de formação campestre acabará engrossando, aumentando ainda 
mais o problema.

A existência de um maior número de invernadas num estabelecimento possibilitará a adoção de 
práticas mais adiantadas de trato das pastagens, como seja o aproveitamento dos excessos de vegeta-
ção em certos períodos do ano, suprindo as necessidades do gado nas épocas de escassez em forma de 
feno ou silagem. Permitirá também a adoção de pastoreio rotativo, do diferimento, da combinação de 
ambos, e também a melhor condução no pastoreio contínuo pela adequação correta da carga animal, 
e/ou ainda pela alternância de períodos de completo descanso de algumas invernadas com um pastejo 
intenso em outras.

Não é nosso objetivo cotejar o uso do pastoreio rotativo ou contínuo, já que ambos são aplicá-
veis, dependendo das condições. Ressaltamos, no entanto, que em qualquer dos casos a cerca é neces-
sária, e que a economicidade do procedimento depende unicamente do conhecimento e manipulação 
dos fatores que condicionam o rendimento por animal ou por área, independente do nome que se 
queira dar ao método de utilização do pasto.

O número de invernadas ou potreiros dependerá do tipo de exploração a que se dedica a proprie-
dade e, também, do tamanho desta. Para um estabelecimento que se dedique à cria, recria e terminação 
em pastoreio contínuo, é necessário um mínimo de 20 potreiros. O tamanho destes potreiros depende-
rá da extensão desta propriedade, embora se recomende trabalhar com potreiros de até 50 ha.

Na subdivisão de invernadas, deve ser levado em consideração especialmente os tipos de vegeta-
ção, normalmente condicionados pelo tipo de solo e seu teor de umidade, disponibilidade de aguadas e 
abrigos, assim como a topografia, exposição aos ventos predominantes, tipos e categorias de animais 
e hábito dos animais.

Quanto à adequação da lotação, ou seja, da carga animal não é demais lembrar que de certa 
forma esta é praticada empiricamente pelo produtor ao vender seus animais antes do inverno (safra), 
mas isto não é suficiente. Mesmo durante a estação favorável é necessário ajustar a carga para otimizar 
o crescimento da forragem e também a transformação desta em produto animal, conforme já vimos. 
O ajuste de carga não implica necessariamente em retirar animais da propriedade. Ela pode ser pra-
ticada primeiramente tendo em conta que as diferentes categorias animais existentes na propriedade 
tem exigências nutricionais diferentes e que portanto podem ser manejadas, em certas ocasiões, num 
nível de oferta diferente conforme o que se deseja do animal. Assim, por exemplo, terneiros(as), novi-
lhas em crescimento e novilhos em terminação pertencem a uma categoria preferencial que deve ser 
manejada numa oferta de forragem de no mínimo 4 a 5 vezes a sua capacidade diária de ingestão de 
forragem (12 a 13% MS/100 kg PV/dia) e de preferência em potreiros com alta qualidade de pasto. Já 
num outro extremo, vacas (desde que em boa condição corporal), desde a desmama até o terço final 
da gestação, não necessitam este nível de oferta e podem ser mantidas numa pressão de pastejo mais 
elevada (menor nível de oferta). Isto significa que podemos “apertar” estas vacas para poder “folgar” 
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os novilhos(as). Deste modo ajusta-se a carga animal ao produto animal pretendido (mantença nas 
vacas e alto ganho nos novilhos(as)) sem alterar a lotação na propriedade. Tudo isto significa manejo 
da pastagem e do rebanho, para o qual a subdivisão da propriedade é fundamental.

O termo “manejo” deve, portanto, ser entendido como a forma de permitir que o animal colha 
aquilo que é necessário ao produto final pretendido, isto é, na quantidade e qualidade que permita 
garantir a produção desejada por animal, sem comprometer a produção da pastagem. E a cerca é um 
elemento fundamental. Os baixos custos em investimentos e manutenção das cercas eletrificadas fazem 
com que atualmente este item de despesa não represente mais uma porcentagem elevada dos investi-
mentos necessários na produção pecuária, não se justificando mais a desculpa do seu alto custo.

Diferimento de potreiros: prática antiga, fundamental, mas pouco praticada
A retirada de animais de um potreiro, chamado de diferimento ou veda, é uma prática que os 

próprios herbívoros selvagens o fazem, quando migram para outras regiões. Ou, até mesmo quando 
são condicionados a permanecer fora de certas áreas por determinados períodos do ano, por condições 
que representem desconforto para os mesmos. Um exemplo disto, quando se trabalha com lotações 
adequadas na região da Serra do Sudeste do RS é o fato dos animais evitarem as áreas de mato no 
período quente do ano, quando a presença de moscas e mutucas é grande nestas áreas. Isto determina 
que o substrato herbáceo (rico em leguminosas) destas áreas cresça livremente, acumulando forra-
gem, que é utilizada no período menos quente do ano, quando a presença dos ectoparasitas não mais 
representa uma ameaça aos animais. 

O diferimento de potreiros pode então atender a vários objetivos:

1. Acumular forragem durante períodos favoráveis para utilizar no período desfavorável. Por 
exemplo o diferimento de primavera na região da Campanha permite acumular forragem 
para o período normalmente seco que ocorre a partir do final de dezembro. Por outro lado, o 
diferimento de final de verão, permite acumular forragem para o outono - início de inverno, 
que é um período bastante crítico no sul do país, pois as espécies estivais estão paralisando seu 
crescimento e as de inverno ainda não estão em condições de ser utilizadas.

2. O diferimento também pode servir de excelente meio de adequar a lotação em função da 
produção das pastagens naturais, ao constituir áreas de reserva de forragem em pé. Assim, por 
exemplo, o manejo preconizado de aumentar a carga na primavera (reduzir a oferta para 8%) 
permite aliviar potreiros nesta época, que ficam acumulando forragem para o resto do verão 
e outono, quando então servem para colocar os animais que necessitam sair do restante das 
áreas para aumentar a oferta novamente para 12%, conforme preconizado acima.

3. Permitir a re-semeadura de espécies forrageiras desejáveis das quais se tenha interesse em que 
aumentem sua participação na pastagem. Deste modo, diferimentos de primavera favorecem, 
por exemplo a sementação das espécies nativas de inverno, como brizas (Briza spp), flexilhas 
(Stipa spp e Piptochaetium stipoides), cevadilhas (Bromus catharticus, B. auleticus), trevo-
polimorfo (Trifolium polimorphum), trevo-carretilha (Medicago polymorpha), babosas 
(Adesmia spp), etc., além da maioria das boas espécies forrageiras de verão que florescem no 
final da primavera. Entre estas últimas, pode-se citar a grama-forquilha (Paspalum notatum), 
o capim-melador (P. dilatatum), o capim-das-roças (P. urvillei), a grama-lívida (P. nicorae), o 
estilosantes (Stylosanthes spp.), etc.. O diferimento de final de verão-outono favorece a maior 
parte das espécies de verão, como as acima citadas, mais o pega-pega (Desmodium spp.), o 
feijãozinho-do-campo (Macroptilium prostratum), entre outras.

4. Em pastagens de utilização intensa, o diferimento possibilita às plantas perenes, um 
período de descanso que permite acúmulo de substâncias de reserva (carboidratos solúveis 
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armazenados em órgãos mais permanentes como raízes, coroa e base dos colmos), pois a planta 
ao crescer sem o estresse do pastejo aumenta sua área foliar e com isso consegue absorver mais 
carbono atmosférico do que o necessário para a sua demanda atual para crescimento. Estas 
reservas é que são utilizadas como fonte de carbono para garantir a persistência da planta, 
por exemplo, durante o inverno ou durante condições desfavoráveis, como uma deficiência 
hídrica prolongada, quando não há área foliar para efetuar a fotossíntese, mas a planta necessita 
carbono para respirar, mantendo assim suas funções mínimas. Por esta razão, as reservas têm 
pronunciado efeito na persistência de plantas perenes, além de contribuírem também no vigor 
de rebrota, sobretudo ao final do período desfavorável (final do inverno ou fim da seca), ou ainda 
após uma utilização excessiva que deixe a planta completamente desfolhada.

5. O pastejo pesado por muitos anos conduz à compactação do solo, favorecendo a erosão, 
devido à baixa velocidade de infiltração da água, ocasionando escorrimento superficial. 
Esta compactação determina menor desenvolvimento de raízes e conseqüentemente menor 
crescimento da parte aérea, além de aumentar a suscetibilidade das plantas à seca. Uma 
prática que pode melhorar esta condição de compactação é o diferimento, pois o descanso da 
pastagem determinará um acúmulo de matéria orgânica e desenvolvimento de raízes, o que 
provoca a melhora da estrutura do solo. A reduzir a compactação pelo pisoteio e chuva, evita o 
escorrimento superficial e a evaporação rápida, mantendo o solo mais úmido.

Mesmo que o diferimento não seja aplicado todos os anos na mesma área, sua aplicação em áre-
as alternadas, num esquema de rotação, permitirá que em intervalos regulares, uma determinada área 
possa ser novamente diferida.

Além dos efeitos de restauração das pastagens degradadas, é importante salientar o aspecto da 
manutenção das espécies anuais (semeadas intencionalmente), como o azevém e trevos, e mesmo es-
pécies perenes, como o trevo-branco e o cornichão, em que a persistência do stand através dos anos 
é função direta da quantidade das sementes produzidas anualmente. Em tais espécies, o diferimento 
cumpre importante papel na época do florescimento e maturação das sementes e posteriormente por 
ocasião da germinação e estabelecimento das novas plantas na próxima estação de crescimento. 

Forsling (1931) estudou o efeito da cobertura vegetal sobre o escorrimento, em áreas de pas-
tagens naturais no oeste dos EUA. Notou que o aumento da cobertura, por efeito do diferimento de 
16% para 40% diminui o escorrimento em 64%. Duley & Domingo (1949), estudando o efeito da 
cobertura em diversos tipos de solos, comprovaram que a cobertura teve maior efeito sobre a infil-
tração que o tipo de solo. Evanko & Peterson (1955) também verificaram, num ensaio em que com-
pararam duas áreas pastoreadas, com áreas excluídas do pastoreio, que a velocidade de absorção de 
água nas áreas excluídas era 1,5 vezes maior do que nas áreas sob pastoreio.

O diferimento como meio de adequar a lo-
tação em função da produção das pastagens na-
turais foi testado em Vacaria, região dos campos 
de altitude (Tabela 13.4). 

Nesta região (Campos de Cima da Serra), 
as pastagens naturais têm capacidade de supor-
tar altas lotações no período quente, mas durante 
a estação fria a capacidade baixa para 0,5 UA/ha 
ou menos (UA= unidade animal). Desta forma, é 
comum lotar os campos em função das produções 
de inverno, o que determina sobra de pasto no 
verão, que é queimado pelas geadas que ocorrem 

 Tabela 13.4 | Efeito do diferimento da pastagem natural durante o 
verão sobre os ganhos estacionais de bovinos de corte na região dos 
Campos de Cima da Serra. EEZ - Vacaria. (Grossman & Mordieck 1956). 
 

Sistema dias de  
pastejo

lotação 
(UA/ha)

ganho/UA 
(kg)

GMD  
(kg)

ganho/área  
(kg/ha)

Verão
Diferido 
Usual

210 
210

1,6 
0,8

113 
156

0,538 
0,743

90 (181)* 
78

Inverno
Diferido 
Usual

90 
90

0,8 
0,5

-19 
-88

-0,210 
-0,978

-15 
-44

Total
Diferido 300 1,6 - 0,8 94 0,313 75 
Usual 300 0,5 68 0,227 34

* ganho obtido apenas na área pastejada.

https://www.researchgate.net/publication/270022441_Comparisons_of_Protected_and_Grazed_Mountain_Rangelands_in_Southwestern_Montana?el=1_x_8&enrichId=rgreq-7a8d7cc7d2d3c4cc965713aaa86de1e0-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2Mjc2NjEyNTtBUzoyNTA4NzIxODE1NTUyMDBAMTQzNjgyMzk5ODAzMA==
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a partir do início do outono, perdendo qualidade, o que afeta o consumo e, no dizer dos produtores, 
interferindo na rebrota de primavera. Isto determinou que a prática da queimada ao final do inverno 
se tornasse recorrente. No trabalho mencionado acima foram comparados a prática do diferimento, 
e conseqüente ajuste de lotação, com o manejo usual da região. No diferimento a área foi dividida em 
dois potreiros iguais. Durante a estação quente, os animais foram concentrados numa das áreas (1,6 
UA/ha em comparação com a lotação usual de 0,5 UA/ha). O potreiro diferido foi ceifado duas vezes 
durante o verão e o feno assim produzido foi dado aos animais no inverno, quando eles passaram a 
pastorear toda a área dos dois potreiros (0,8 UA/ha). Durante o verão, os ganhos por animal foram 
mais baixos no diferimento indicando demasiada carga. Entretanto, o ganho/ha foi 13% superior, se 
considerarmos toda a área envolvida no sistema diferido ou mais do que o dobro se considerarmos 
apenas a área sob pastejo.

Os animais que receberam feno da área do diferimento durante o inverno perderam em média 19 
kg, enquanto os do tratamento usual perderam 88 kg. No total do período observou-se que, mesmo com 
lotação mais elevada, os ganhos por cabeça foram mais elevados e, conseqüentemente, os ganhos por ha. 
Cumpre ressaltar que os dados são de apenas um ano e que, por esta razão, não traduzem qualquer efeito 
sobre a pastagem, o que deverá se revelar com o tempo, uma vez que o sistema proporciona uma melhor 
adequação da lotação e, conseqüentemente, a não necessidade da queima periódica das sobras.

Cabe ainda ressaltar na Tabela 13.4, que com o conhecimento atual sobre a relação entre carga 
animal e oferta seria possível obter ganhos ainda superiores naqueles campos, sobretudo depois de 
algum tempo de adequação da lotação durante o verão, o que inevitavelmente conduz a uma melhora 
na composição botânica, com reflexos sobre a qualidade da forragem e o ganho por animal. A prática 
do diferimento constitui-se, portanto, numa excelente ferramenta de ajuste da carga via inclusão ou 
exclusão de áreas para o mesmo número de animais, ao invés de colocar e tirar animais do sistema.

Quando o diferimento é aplicado em áreas de 
campo nativo adubado ou mesmo em áreas de alta 
fertilidade natural os resultados podem ser impres-
sionantes. A Figura 13.9 apresenta dados obtidos no 
outono-inverno de 2003 sobre campo nativo adubado 
(com efeito residual da correção do solo em 1996 (3 t 
calcário e 500 kg/ha de 5-20-20) e com aplicação de 
110 (N1) e 220 (N2) kg de uréia por ha, conforme o 
tratamento, após roçada em 15 de janeiro, quando os 
potreiros foram diferidos.

De 15 de abril a 15 de maio, a lotação foi de cerca 
de 7 novilhos por ha no tratamento N2 e de 5 novilhos 
por ha nos tratamentos N0 e N1. Ao final de agosto, os novilhos apresentaram um pequeno ganho de 
cerca de 7 kg por cabeça, o que exemplifica a enorme possibilidade de usar o diferimento de pequenas 
áreas para manter a carga que deve sair durante o inverno nos potreiros do exemplo da Tabela 13.1 
(necessidade de reduzir a carga para 350 kg de PV/ha). Ressalte-se que uma possibilidade para manter o 
ganho dos novilhos até maio seria associar o uso de sal proteinado ou o pastejo por tempo limitado em 
pastagem com predominância de leguminosas (p.ex. trevo-branco e trevo-vermelho), que traria substan-
ciais melhorias no consumo do material envelhecido (sobra) que os animais tinham a sua disposição a 
partir de maio. Desta forma, estes novilhos terminariam o inverno não mais com cerca de 200 kg de peso 
vivo, mas com 230-240 kg, se suplementados com sal proteinado, ou acima de 300 kg, se suplementados 
através do pastejo restrito por uma hora por dia em pastagem com predominância de leguminosas.

O exemplo apresentado demonstra, sobretudo, que uma pequena área bem fertilizada e diferida 
estrategicamente pode desempenhar um papel fundamental, mantendo cargas animais em torno de 

 Figura 13.9   Peso vivo por animal ao longo do outono-inverno 
em pastagem nativa adubada e diferida, e alternativas de 
suplementação. EEA/UFRGS –2003. (adaptado de Guma 2005).
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1200 kg PV/ha no outono e cerca de 800 kg/ha durante o inverno. Esta é uma estratégia interessante 
e que permite trabalhar com lotações ajustadas nas demais áreas de campo nativo e mesmo nas áreas 
de pastagens cultivadas de inverno, quando ainda não atingiram seu pico de produção e a capacidade 
de suporte não é aquela que se consegue na primavera.

Em campos com composição florística mais equilibrada entre espécies hibernais e estivais, como 
pode ser o caso da região da Campanha, os resultados do diferimento de campos bem manejados po-
dem ser ainda mais espetaculares, como demonstra Ferreira (2009). Esse autor registrou ganho médio 
diário de 1,25 kg/UA/dia, durante o inverno, na média de tratamentos com e sem adubação e com um 
diferimento prévio (final de fevereiro a final de junho). Esse ganho foi atribuído à alta participação de 
espécies hibernais (Stipa spp., Briza spp., Trifolium polymorphum, principalmente), as quais, em 
função do diferimento, tiveram condições de compor uma massa de forragem considerável e com alta 
qualidade na entrada daquela estação do ano. 

Adubação do campo: removendo a limitação  
imposta pela fertilidade natural do solo

A produção vegetal (forragem) é conseqüência da disponibilidade do meio (temperatura e ra-
diação), sendo ainda limitada pela disponibilidade de fatores (manejáveis) como nutrientes e água. A 
remoção de parte desta limitação através do uso de insumos como, por exemplo, fertilizantes ou irriga-
ção, depende da potencialidade permitida pelo clima e, é claro, da relação custo-benefício. As relações 
de custo dificilmente podem ser muito alteradas para um dado nível de insumos e por isso devemos 
concentrar os esforços em maximizar os benefícios, isto é, otimizar a produção animal através da co-
lheita adequada da forragem produzida (correto ajuste da oferta).

Quando as condições de fertilidade do solo são baixas, o uso de fertilizante complementa os 
efeitos benéficos do manejo correto das pastagens naturais. Entretanto, a intensidade de resposta 
dependerá fundamentalmente das espécies predominantes em cada local objeto do melhoramento. A 
composição de espécies da pastagem natural é fortemente determinada pelo clima e solo. A compo-
sição botânica pode ser alterada pelo uso de fertilizantes. O uso de potássio e fósforo, em geral, ele-
vam a porcentagem de leguminosas. O nitrogênio proporciona maior participação das gramíneas em 
detrimento das leguminosas, mas é essencial para maior produção de matéria seca. Aplicações anuais 
de fósforo podem permitir um acúmulo de fertilidade, por elevação do teor de fósforo no solo. Em 
geral, são necessários alguns anos para que os efeitos dos fertilizantes sobre os campos se evidenciem, 
especialmente no que se refere à aplicação de fósforo e à modificação na composição botânica (Larin 
1961, Roscoe & Brockman 1961, Hills 1969, Hughes & Metcalfe 1972). No entanto, nas condições do 
RS, estas respostas têm sido surpreendentemente rápidas e consistentes (Barcellos et al. 1980, Gomes 
1996, Boggiano et al. 2000, Gomes 2000, Ferreira 2009).

Sabe-se, no entanto, que as respostas são extremamente variáveis, conforme a composição bo-
tânica atual, o tipo de solo, as particularidades climáticas, o tipo de fertilizante, além das múltiplas 
interações com o manejo pré e pós-adubação, tipo e categoria de animais, etc. Por estas razões, muita 
informação básica ainda é necessária para que se possa recomendar e predizer com segurança os efei-
tos da adubação nas pastagens naturais, no que se refere a mudanças na composição botânica, produ-
ção total e estacional e variações no valor nutritivo. A partir do conhecimento destes efeitos é que se 
poderá analisar adequadamente a economicidade do processo. É importante salientar que as análises 
de custo devem levar em conta a preservação de recursos genéticos extremamente valiosos que são as 
espécies nativas dos campos. 

De qualquer forma, alguns resultados recentes nos encorajam a dedicar à pastagem nativa a 
mesma postura, em termos de adubação, que temos em relação às espécies exóticas. Ninguém ques-
tiona a necessidade de adubar pastagens de aveia, azevém, trevos, milheto, sorgo, etc., mas qualquer 
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um questiona a adubação do campo nativo, esquecendo que as espécies aqui cultivadas também são 
espécies nativas no seu lugar de origem. Será que só as nativas daqui não respondem a adubo? Esta 
questão começa a ser respondida. Por exemplo, Costa (1997) verificou que a grama-forquilha (P. no-
tatum) em solo corrigido e sob irrigação mais a aplicação de cerca de 500 kg de uréia/ha é capaz de 
produzir mais de 14 t de MS/ha/ano. Corrobora este resultado o trabalho de Boggiano (comunicação 
pessoal), que obteve sobre campo nativo adubado, onde predominava a grama-forquilha, cerca de 700 
kg de ganho de peso vivo em 210 dias (Tab. 13.5). Neste trabalho o solo foi corrigido pela aplicação de 
3 t calcário por ha, aplicados em cobertura no outono, e 500 kg de adubo 5-20-20 (N-P-K), aplicado no 
início da primavera. Foram comparados os efeitos adicionais de aplicações de nitrogênio (zero, 100 kg 
N/ha ou 200 kg N/ha, metade no início da primavera e metade no início do verão). O calcário e o adubo 
foram aplicados apenas no primeiro ano, enquanto os tratamentos com nitrogênio foram repetidos du-
rante seis anos. Uma análise bio-econômica do terceiro ano do 
experimento foi realizada por Santos et al. (2008), demons-
trando que o investimento foi viável biológica e economica-
mente, independente da dose de N. O maior retorno direto do 
capital foi obtido com a aplicação de calcário e a correção com 
fósforo e potássio, sem aplicação de N. A aplicação de 200 kg 
de N aumentou a margem bruta e a eficiência de conversão do 
N em produto animal, mas a resposta crescente até esta dose 
sugere a necessidade de estudos com níveis superiores, que 
estabeleçam o real potencial produtivo do recurso forrageiro. 
No entanto, deve se ter atenção ao potencial efeito de longo 
prazo de tais aplicações sobre a flora. 

Vale ainda ressaltar que os dados apresentados na Tabela 13.5 referem-se a apenas cerca de 210 
dias e que nestes experimentos, por problemas metodológicos, não foram avaliadas as produções de 
inverno, o que significa dizer que ainda poder-se-ia somar os ganhos ou a mantença obtida durante o 
inverno. Cabe ademais lembrar que campos melhores do que os da Depressão Central existem e que 
as respostas passíveis de serem obtidas com pastagens onde predominam espécies como Paspalum 
dilatatum (capim-melador), P. pauciciliatum (melador-rasteiro), P. jesuiticum, além de espécies de 
inverno como as brizas, cevadilhas e flexilhas, podem ser ainda mais impactantes.

Trabalhando na região da Campanha Sudoeste do RS, Ferreira (2009) atesta a excepcional qualida-
de da pastagem natural sobre um Vertissolo Ebânico Órtico Chernossólico típico da região, ao submeter a 
mesma à adubação (PNA = 200 kg de DAP no início de outono, mais 90 kg N/ha no início da primavera) 
ou essa mesma adubação mais sobressemeadura de azevém (PNM). Estes tratamentos foram compara-
dos à pastagem natural (PN) sem aplicação de qualquer insumo, o que propiciou, no período de recria 
(do desmame aos 18 meses), as respostas apresentadas na Tabela 13. 6 e Figura 13.10. Salienta-se que 
os resultados foram obtidos num ano onde foram registradas 38 geadas entre maio e setembro e déficit 
hídrico no verão. Aos 18 meses de idade, o peso dos novilhos mantidos no PNA (392 kg) foi superior aos 
mantidos no PN (357 kg). O peso final dos novilhos manejados no PNM atingiu valor intermediário (363 
kg). A evolução de peso apresentou uma tendência de crescimento semelhante entre os tratamentos. 
Entretanto, a magnitude ou grandeza dos valores desta curva é influenciada pelo tipo de tratamento em-
pregado na pastagem. Merece destaque a evolução de peso dos animais mantidos no PNA, onde a curva 
praticamente se manteve linear até o início do verão. Além disso, foi o único tratamento que praticamente 
manteve o peso entre os meses de janeiro a março (período de estiagem).

Resultados semelhantes, mas com fêmeas Brangus em recria, foram obtidos por Genro et al. 
(2006) na região de Bagé. Os autores compararam pastagem natural (PN) com pastagem natural 
diferida mais sal proteinado (PNS) e com pastagem natural adubada mais sobre-semeada com aze-
vém, trevo-vermelho e cornichão (PNM). Os GMD (ganho médio diário) obtidos proporcionaram em 

 Tabela 13.5 | Carga animal e ganho de peso vivo 
por área no primeiro ano (Boggiano, 1996/7, não 
publicado) e no terceiro ano (Gomes 2000) em função 
de níveis de adubação nitrogenada na pastagem nativa 
adubada. EEA/UFRGS. 

Kg N/ha/ano
Carga animal 
(kg PV/ha)

GMD 
(kg PV/UA/dia)

1o ano 3o ano 1o ano 3o ano

0 967 572 443 364

100 885 752 643 411

200 1154 854 716 697

https://www.researchgate.net/publication/262876367_A_ciencia_no_campo_o_exemplo_do_projeto_Redes_de_Referencia?el=1_x_8&enrichId=rgreq-7a8d7cc7d2d3c4cc965713aaa86de1e0-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2Mjc2NjEyNTtBUzoyNTA4NzIxODE1NTUyMDBAMTQzNjgyMzk5ODAzMA==
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PNM, peso vivo final (novembro) de 342,3 kg. O 
peso mínimo recomendado pelo NRC (1996) para 
o primeiro acasalamento de novilhas cruzadas com 
Bos indicus é de 65% do peso adulto, considerado 
450 kg no rebanho utilizado. Com GMD de 0,652 kg/
animal/dia, no final do período experimental, as no-
vilhas apresentaram 76% do peso adulto em PNM e 
66,8% em PN com média de 24 meses de idade. Isto 
atesta a possibilidade de entoure aos dois anos sobre 
pastagem natural mesmo sem qualquer insumo, mas 
com uma resposta ainda mais positiva quando esta 
pastagem é adubada e sobre-semeada com espécies 
cultivadas hibernais.

Os resultados de Gomes (1996) também são 
uma cabal demonstração da resposta positiva do 
campo nativo à fertilização. Neste trabalho, ressal-
tou-se especialmente a possibilidade de aumento da 
proporção de leguminosas na pastagem nativa, de 
menos de 1% para cerca de 24%, quando adequada-
mente adubada. Isso certamente implica num subse-
qüente aumento de nitrogênio nas pastagens. 

Finalmente, é importante salientar que o rateio dos custos da adubação deve ser aplicado sobre 
todo o sistema e não apenas na área aplicada e com o rendimento nela obtido. Além disso, pela sua alta 
capacidade de suporte, uma pequena área adubada pode ser o elemento regulador do ajuste de carga 
em todo o restante da propriedade, facilitando enormemente esta questão.

Melhorando o campo nativo por sobressemeadura de espécies hibernais
As condições ambientais para a germinação e estabelecimento de plantas dentro de uma pasta-

gem nativa estabelecida diferem radicalmente das condições proporcionadas pelo preparo convencio-
nal através de lavração e gradagem. O estabelecimento dependerá da capacidade das espécies semea-
das em competir com a vegetação existente por luz, água e nutrientes.

Entre os principais aspectos a serem superados para que o melhoramento (do ponto de vista de 
produção de forragem) da pastagem natural por introdução de espécies possa ter sucesso citam-se: a 
falta de um bom contato da semente com o solo; solo demasiadamente compactado; limitada disponi-
bilidade de nutrientes e/ou presença de elementos tóxicos como o Al; baixo armazenamento de água 
no solo; competição imediata oferecida pela pastagem natural.

A correção das deficiências minerais do solo é fator essencial ao desenvolvimento das espécies 
sobre-semeadas, em geral mais exigentes do que as espécies nativas. Por esta razão, o níveis de nu-
trientes devem ser adequados àquelas espécies, pois qualquer deficiência traz problemas nutricionais 
à espécie sobre-semeada e a competição exercida pela vegetação natural, adaptada a baixos níveis 
nutricionais, torna-se muito mais severa.

A correção dos solos ácidos é considerada importante para o sucesso da implantação de espécies 
forrageiras temperadas, notadamente leguminosas. Como o calcário é aplicado em cobertura (sem incorpo-
ração ao solo), recomenda-se a aplicação de 1/3 a 1/4 da dose, repetindo a aplicação com freqüência de 2 
a 3 anos. Aqui no Estado a prática tem demonstrado a viabilidade do método, inclusive com percolação no 
perfil com o passar do tempo, permitindo a correção em níveis mais profundos. Essencial, no entanto, é a 

 Tabela 13.6 | Efeito dos tratamentos impostos à pastagem natural 
na Região da Campanha do RS sobre o ganho médio diário (GMD) e 
sobre o ganho por área (GPA) no período de recria (do desmame aos 
18 meses – 302 dias). (Ferreira 2009).

Tratamentos GMD  (kg/animal/dia) GPA  (kg PV/ha)
Pastagem natural 0,47 B 224,40 B

PNA 0,58 A 310,00 A 
PNM 0,49 AB 287,40 A 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si 
pelo teste t de student (P<0,05).

 Figura 13.10   Evolução do peso vivo de bezerros recriados em 
pastagem natural (PN), adubada (PNA) e melhorada (PNM) com 
adubação + sobressemeadura de espécies de inverno. (Ferreira 2009)



191

antecipação ao máximo possível da aplicação do calcário. Ou seja, se planejamos a sobressemeadura 
para abril, recomenda-se aplicar o calcário no início da primavera anterior. Igualmente importante é a qua-
lidade do calcário, que deve ser da faixa C (PRNT acima de 90%). Também deve se dar preferência a fontes 
de fósforo solúveis (como os superfostatos), uma vez que as leguminosas a serem introduzidas têm pouca 
capacidade de competir pelo fósforo com o vasto sistema radicular das espécies nativas já estabelecidas. 
Isto não invalida a escolha por fosfatos naturais reativos, que são menos caros, seja a partir do segundo ano 
ou mesmo no primeiro ano, quando o solo não apresenta Al tóxico e, portanto, dispensa o uso de calcário.

A falta de bom contado da semente com o solo conduzirá a atrasos na germinação e poderá tam-
bém impedir a penetração da radícula das leguminosas no solo, tornando-as suscetíveis à dessecação. A 
menor altura da vegetação existente, diminuída através do pastejo prévio com bovinos preferencialmente 
associados com ovinos ou mesmo eqüinos, facilita o contato da semente de interesse com o solo. Este 
pastejo pesado deve ser feito também com antecedência, durante dois a três meses antes da semeadura. 
A finalidade é provocar uma certa diminuição do vigor da pastagem, além de facilitar a semeadura pela 
menor cobertura. A continuação do pastejo por um a dois dias após a semeadura também favorecerá o 
contato da semente com o solo, acelerando a germinação, além de oferecer uma “parcagem” que benefi-
ciará o estabelecimento pelo acúmulo de matéria orgânica. O uso de rolos compactadores é outro recurso 
útil para promover o contato semente-solo, embora o pisoteio também seja eficaz.

A época da sobressemeadura é um dos fatores que mais contribui para o sucesso, pois pode 
resolver a maioria dos problemas de competição acima citados. No momento da sobressemeadura, é 
requisito básico que a evapotranspiração seja baixa, a umidade disponível seja adequada, permitindo 
rápida germinação e penetração da radícula no solo, e que haja a menor competição possível. Por esta 
razão, as espécies de estação fria deverão ser sobre-semeadas em meados de outono, quando a vegeta-
ção natural diminui e praticamente paralisa o crescimento, a umidade do solo é alta e as temperaturas 
ainda são adequadas para a germinação e o desenvolvimento inicial das espécies sobre-semeadas. 

Outro aspecto importante é a inoculação e o revestimento ou peletização das sementes de le-
guminosas. Na sobressemeadura, em geral as sementes ficam expostas a mudanças na temperatura e 
umidade que afetarão a germinação e penetração da radícula e, principalmente, a sobrevivência do 
rizóbio. Como as leguminosas normalmente utilizadas na sobressemeadura são exóticas, em geral o 
rizóbio específico para elas não se encontra disponível nos nossos solos e deve ser adicionado via se-
mente inoculada. Uma vez que na sobressemeadura o rizóbio aderido à semente ficaria então exposto 
à ação dos raios solares que são letais à sua sobrevivência. Por isso, se recomenda envolver a semente 
e o rizóbio a ela aderido com materiais protetores, como calcário tipo filler ou fosfatos naturais fina-
mente moídos, de modo a formar um pelet em torno da semente.

Alguns comentários sobre o uso de herbicidas para a implantação de espécies 
Dentre as perspectivas que se abriram para a agricultura após o advento dos herbicidas, figura o seu 

emprego na destruição de coberturas competitivas para permitir o estabelecimento de novas culturas. O 
êxito dessa prática foi comprovado em muitas circunstâncias (veja Capítulo 21). O tratamento com herbici-
das, em alguns casos, é suficiente para permitir a semeadura, em outros ele é usado em combinação com o 
cultivo mecânico (grade, semeadora direta, etc.). No entanto, a grande diversidade de plantas existentes em 
nossas pastagens naturais e a falta de dados experimentais locais dificulta a escolha do tratamento químico 
mais adequado para eliminar ou diminuir sua agressividade sem danificar as espécies existentes e as intro-
duzidas. Além disso, a prática e a pesquisa tem demonstrado a viabilidade de outros métodos menos 
arriscados e sem as conseqüentes possibilidades de poluição advindas do uso de herbicidas. 

O ponto crítico para a recomendação extensiva do uso de herbicidas reside na necessidade do 
profundo conhecimento da composição florística de pastagem e das espécies a introduzir e do modo 
de ação, doses e período de carência do produto utilizado.
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O uso de herbicidas sistêmicos de ação total tem sido muito propalado nos últimos anos, mas 
especial atenção deve ser dada à sua utilização indiscriminada, especialmente tendo em vista a sobres-
semeadura, onde o objetivo principal é a manutenção das espécies existentes, juntamente com o esta-
belecimento das espécies “introduzidas”. Cavalheiro (1997) comparou o estabelecimento da mistura 
de aveia e azevém sobre a pastagem natural na Depressão Central do RS (Santa Maria), através do uso 
de 1,5; 3,0 ou 4,5 L/ha de glyphosathe (G1,5; G3,0; G4,5), 3,0 L/ha de Paraquat+Diuron (PQD) ou 
3,0 L/ha de Paraquat (PQ) ou ainda sem herbicida (SH). Os efeitos sobre a produção das espécies 
introduzidas e sobre a pastagem natural podem ser observados nas Tabelas 13.7 e 13.8.

Verifica-se que, no trabalho em 
questão, o uso de herbicidas favoreceu 
a produção de matéria seca das espécies 
introduzidas devido ao seu efeito supres-
sor sobre a competição das gramíneas, 
o que se evidencia, sobretudo nos dois 
primeiros cortes. Por outro lado os herbi-
cidas modificaram a freqüência de alguns 
componentes da vegetação nativa, sendo 
que o aumento na dose de glifosato ele-
va a participação de alecrim (Vernonia 
nudiflora) e de gravatá (E. horridum), 
devido à redução no componente grama-
forquilha (P. notatum), que determinou 
aumento na proporção de solo descober-
to e a possibilidade destas espécies se 
estabelecerem. Já o uso do Paraquat ou 
Paraquat+Diuron determinou aumento 
na freqüência de grama-forquilha redu-
zindo mantilho e solo descoberto e man-
tendo as demais espécies (Tabela 13.8).

Portanto, verifica-se, como esperado, que a supressão da competição causada pelos herbicidas 
favorece a implantação das espécies introduzidas. No entanto, se o objetivo da introdução das espé-
cies em questão é a oferta de forragem durante a estação desfavorável e a continuação da oferta de 
forragem por parte do campo nativo após este período, o uso de herbicidas sistêmicos que reduzem 
o principal responsável por esta oferta que é a grama-forquilha, não se constitui numa ferramenta 
adequada. O problema ainda é mais agravado pelo fato da substituição da grama-forquilha por espé-
cies indesejáveis e de controle oneroso. Mais estudos são necessários quanto ao uso destes herbicidas 
quando a vegetação existente é o campo nativo (veja Capítulo 21). 

É importante considerar o que foi discutido acima com relação ao uso do pastejo pesado para di-
minuir provisoriamente a cobertura vegetal existente, à correção do solo e à qualidade das sementes a 
serem utilizadas. Este conjunto de práticas normalmente é suficiente para assegurar o estabelecimento 
das espécies a sobre-semear, sem necessidade de recorrer ao uso de herbicidas.

A maioria dos fatores que afeta o estabelecimento de pastagens podem ser controlados pelo 
produtor. Portanto, raramente se pode imputar ao azar, as causas do mau estabelecimento de uma 
pastagem. O sucesso na implantação começa por um adequado planejamento. Este inclui suficiente 
antecedência para que todas as etapas possam ser cumpridas adequadamente; escolher as espécies 
“realmente” adaptadas às condições edafoclimáticas da região; adquirir sementes de origem idônea e 
com alto vigor; atender às exigências de fertilidade do solo das espécies escolhidas; considerar que, 

 Tabela 13.7 | Produção de matéria seca de aveia+azevém (kg/ha), por corte e 
total, em função dos herbicidas aplicados sobre a pastagem natural. (Cavalheiro 1997)

Tratamentos
Cortes

Total
1o (31/07) 2o (04/09) 3o (17/10)

Sem herbicida 257 1686 2829 4772b

G1,5 L/ha 594 2723 2668 5986a

G3,0 L/ha 598 2698 2745 6042a

G4,5 L/ha 678 2804 2795 6278a

PQD 510 2348 2827 5686a

PQ 688 2307 2849 5843a

Médias nas colunas seguidas de letras distintas indicam diferença significativa (t de Student) 

 Tabela 13.8 | Contribuição porcentual dos principais componentes da pastagem 
natural antes e após a aplicação dos tratamentos para estabelecimento da mistura de 
aveia+azevém. (adaptado de Cavalheiro 1997).

Tratamentos
Componentes (em %)

P. notatum Mantilho Alecrim Caraguatá
antes após antes após antes após antes após

Sem herbicida 51 61 15,9 13,4 2,2 1,2 9 8
Glifosato 1,5 L 47 34 19,4 15,0 4,1 3,7 9 46
Glifosato 3,0 L 47 15 21,2 21,2 2,8 5,3 9 20
Glifosato 4,5 L 47 13 20,6 21,2 5,6 12,5 9 52

Paraquat+Diuron 45 66 16,6 10,6 3,1 1,1 9 7
Paraquat 44 59 21,9 9,1 4,4 1,1 9 11
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na fase de estabelecimento, o que importa é a planta e não os animais, os quais, se utilizados neste 
período, devem constituir uma ferramenta de manejo.

Reduzindo o efeito de plantas indesejáveis (ou limpeza do campo)
Na produção animal, considera-se planta indesejável aquela que não integra de forma contínua 

a dieta do animal e que, por sua freqüência de ocorrência e desenvolvimento individual, diminui o 
rendimento das espécies desejáveis, seja por competição ou uma combinação desta com ocupação de 
área, e conseqüentemente a capacidade de suporte da pastagem. Ressalta-se ainda aquelas espécies 
que também podem provocar efeitos tóxicos sobre o animal, quando consumidas, ou ainda afetar a 
dinâmica do pastejo pela complexidade da estrutura formada.

Das espécies nativas consideradas indesejáveis nas pastagens naturais do RS, as de maior ex-
pressão são: carqueja (Baccharis trimera), chirca (Eupatorium buniifolium), alecrim-do-campo 
(Vernonia nudiflora), mio-mio (Baccharis coridifolia), maria-mole (Senecio brasiliensis) e ca-
raguatá (Eryngium horridum). Outras espécies consideradas indesejáveis pelos produtores, como 
por exemplo o capim-caninha (Andropogon lateralis) e até mesmo a macega-estaladeira (Erianthus 
angustifolius), na verdade não podem ser consideradas como tal, pois sob certas condições são con-
sumidas pelos animais e sua incidência predominante está na razão direta do manejo imposto através 
do pastejo ou roçada.

Embora componentes naturais da flora, as espécies acima relacionadas têm sua freqüência e 
abundância sensivelmente modulada pelo manejo. Através do pastejo seletivo, os animais alteram a ha-
bilidade competitiva dos indivíduos da vegetação, influenciando indiretamente na estrutura e composi-
ção, pois enquanto algumas plantas são ignoradas outras são subtraídas e até eliminadas da área. Mu-
danças em longo prazo ocorrem em adição a influências de curto prazo pela herbivoria. Girardi-Deiro 
& Gonçalves (1987), em observações sobre a evolução da flora campestre, verificaram que a exclusão 
ao pastejo, provocou acentuado aumento na população de macega-estaladeira, chirca e mio-mio, com 
a conseqüente redução na freqüência de gramíneas forrageiras, o que foi atribuído ao sombreamento 
exercido por aquelas espécies. Também evidenciando o efeito do manejo do pastejo sobre a incidência 
de plantas indesejáveis em pastagem natural da Depressão Central do RS, Boldrini (1993) verificou 
uma diminuição na freqüência de ocorrência de E. horridum em altas pressões de pastejo, uma alta 
freqüência e cobertura em pressões intermediárias e novamente uma diminuição em baixas pressões. 
Portanto, uma vez que pode ser controlado pelo homem, o pastejo constitui uma ação de distúrbio 
antrópico importante para condicionar a sucessão vegetal em pastagens naturais.

O efeito das plantas indesejáveis sobre a produção da pastagem resulta da competição que estas 
exercem por água, luz e nutrientes. Este efeito é bastante variável com a densidade de plantas inde-
sejáveis, as espécies predominantes e a estação do ano. Assim, Montefiori & Vola (1990), verificaram 
que enquanto o caraguatá reduziu a produção do pasto em até 43% quando a densidade de plantas 
proporcionava cobertura de 69%, o mio-mio não apresentou efeito significativo nas densidades estu-
dadas. Além do mais, segundo os mesmos autores, o caraguatá exerce um efeito que praticamente não 
varia ao longo do ano, enquanto o mio-mio tem algum efeito apenas no período de crescimento ativo, 
na primavera e verão, uma vez que perde grande parte de suas folhas a partir do outono.

Da mesma forma, o fogo também tem sido utilizado como ferramenta de controle deste tipo de 
vegetação. No entanto, seu uso indiscriminado pode levar a uma sucessão indesejável com estas mes-
mas espécies, como foi observado com o aumento do mio-mio (Rosengurtt 1979) e do gravatá (Fon-
taneli 1986), devido à abertura da comunidade e provável favorecimento à germinação das sementes 
e ao desenvolvimento inicial das plântulas. Já para a carqueja, Rosengurtt (1979) afirma que a mesma 
é sensível ao fogo, podendo eventualmente ser controlada por esta prática, desde que não favoreça 
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outras espécies indesejáveis presentes. A legislação ambiental limita o uso do fogo e outras alternativas 
têm sido estudadas para melhor controlar o desenvolvimento da vegetação indesejável. Associando 
o efeito de cortes, através de roçadas, às características morfofisiológicas das espécies a controlar 
é possível obter-se resultados tecnicamente satisfatórios, embora, sob o ponto de vista econômico 
tais procedimentos careçam de maiores estudos. Assim, por exemplo, Fontanelli (1986) verificou que 
cortes freqüentes podem levar a uma sensível diminuição na densidade de caraguatá. Em ensaios de 
época e freqüência de cortes para o controle desta espécie, Mas et al. (1997), verificaram que cortes 
iniciados em março, independentemente do número, foram mais efetivos para o seu controle, passando 
de valores de cobertura de 70% para 20%. Conforme Puerto (1990), a planta de caraguatá é sensível 
a ferimentos no centro da roseta e freqüentemente o rebrote danificado apodrece, levando a planta a 
morte. Gonzaga (1999) verificou que o arraste de vigas de ferro (trilhos de trem) foi eficiente, pois 
houve redução no número de plantas. Para isto é importante esperar o florescimento das plantas, mas 
não a sementação. Os colmos eretos multiplicam o impacto das barras sobre a base das plantas, pro-
piciando o ferimento na zona susceptível e, em alguns casos, arranca a planta. Seu efeito será melhor 
se o solo estiver úmido. Na sua rebrota, pastejos rápidos com animais adultos em altas cargas podem, 
neste momento determinar o consumo destas plantas, com efeito sobre o vigor posterior. Além disso, 
o estado do campo onde caem as sementes é importantíssimo para prevenir novas infestações; quanto 
mais denso e fechado o campo, mais difícil será o estabelecimento do caraguatá, daí a importância 
da pressão de pastejo que permita a máxima densidade do estrato inferior, condição esta que também 
possibilitará eventuais pastejos pesados e rápidos como preconizado acima, para consumir rebrotas.

Com base em estudos sobre o nível de carboidratos de reserva, Alemán & Gomez (1989) afirmam 
que a chirca rebrota na primavera às custas de reservas formadas durante o verão e acumuladas na base 
dos troncos e raízes logo após a floração e antes da maturação fisiológica das sementes. Assim pode-se 
deduzir que roçadas de inverno, quando estas reservas estão no seu nível máximo, serão pouco efeti-
vas. O momento mais adequado para a roçada seria no final de verão, início do outono, entre floração e 
sementação. Neste momento, alguma reserva será translocada para iniciar a formação da semente e o 
corte da parte aérea permitirá então diminuir os níveis de reservas que serão utilizados para respiração 
durante o inverno e a rebrota na primavera. Assim, a rebrota será menos vigorosa e, se consumida (ovi-
nos adultos), obrigará a uma nova remobilização para a nova rebrota e assim sucessivamente até esgotar 
as reservas, determinando a morte da planta (Formoso 1997). Gonzaga (1999) conduziu um trabalho 
na Embrapa Pecuária Sul (Bagé, RS) que estudou alternativas de controle da chirca, incluindo época de 
roçada (primavera e outono), freqüência de roçada (1 ou 2 anos consecutivos), queima e utilização de 
pastejo com ovinos na lotação de 2,0 UA/ha na rebrota de primavera após a roçada. Segundo o autor, a 
maior redução percentual de chirca ocorreu quando da utilização de roçadas no outono. Roçadas de ou-
tono e roçadas de outono + primavera foram semelhantes, mas a opção por roçadas de outono foi mais 
viável sob o ponto de vista econômico (metade do custo), apesar do último tratamento ser mais efetivo 
na redução da altura e diâmetro médio das plantas. É comum a opinião de que o pastejo com bovinos e 
ovinos, estes últimos com lotação superior a 2,0 UA/ha, afeta áreas de grande incidência de chirca. Isto 
foi evidenciado no trabalho de Gonzaga (1999), porém com magnitude menor que a produzida pelas 
roçadas no outono. Tal efeito pode ser atribuído à melhoria das condições de manejo, que favorecem o 
crescimento do campo natural, aumentando a competição sobre a chirca e reduzindo a possibilidade de 
sua recuperação, que também é afetada pelo consumo de seu rebrote pelos ovinos. Portanto, a conju-
gação de métodos mecânicos (roçada em época estratégica) e biológicos (pastejo bovino/ovino) pode 
constituir uma alternativa prática e eficiente no controle desta espécie.

A carqueja é uma espécie cujas plantas crescem vigorosamente desde a primavera até o verão, 
quando começa o período de repouso e frutificação, apresentando novo rebrote no outono. O acúmulo 
de substâncias de reservas ocorre quando a planta está verde, sendo armazenado na base dos colmos, 
o que permite novo crescimento na primavera ou outono. Esta característica parece ser a chave de seu 
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controle. No período frio, ainda que a planta esteja verde, encontra-se em um período de descanso e 
ao ser cortada, por possuir reservas basais poderá rebrotar com energia na primavera. Tal fato tam-
bém ocorre se o corte for realizado antes da brotação do outono (Gonzaga 1999). Assim, se as plantas 
forem cortadas imediatamente após a brotação do outono, não haverá ou serão muito baixos os níveis 
de reservas existentes nas plantas para promoção de novo crescimento. 

A utilização de herbicidas sistêmicos é uma alternativa que tem se revelado eficaz em alguns ca-
sos. Allegri (1978) verificou que o uso de Tordon na primavera permitiu 100% de controle da chirca, 
caraguatá, carqueja e mio-mio, enquanto sua aplicação no outono não resultou em qualquer controle 
da chirca e carqueja, mas controlou cerca de 50% do caraguatá e 58% do mio-mio. Segundo o autor, 
não se observou efeito posterior sobre as leguminosas nativas. Por outro lado, Pellegrini et al. (2005a, 
2005b) verificaram, com o mesmo produto, a eliminação de leguminosas até um ano após a aplicação, 
apesar de também observarem controle quase total das espécies indesejáveis. 

Pouca informação se encontra atualmente disponível no sul do Brasil sobre o efeito da redução 
da produção de forragem e a conseqüente redução na capacidade de suporte resultante da presença 
de espécies indesejáveis no campo nativo. Também pouco se conhece sobre o efeito da interação entre 
diferentes métodos de controle e a intensidade de utilização da pastagem. Todos estes efeitos necessi-
tam ser mensurados no que se refere às alterações nas relações de competição e, sobretudo, para que 
se possa realmente medir o benefício econômico quanto aos seus efeitos sobre a produção animal. É, 
portanto, ainda necessário testar métodos de controle de plantas indesejáveis em pastagens, quantifi-
cando o efeito sobre a produção e qualidade da forragem produzida e sua transformação em produto 
animal, de modo a poder recomendar práticas que garantam a melhoria do sistema pastoril de forma 
previsível tanto em termos econômicos como de sustentabilidade. 

Importância da flora do campo nativo sobre a qualidade do produto animal 
Estudos recentes tem demonstrado que uma vegetação contendo representantes de várias famí-

lias botânicas produz uma forragem contendo mais metabólitos secundários, particularmente mais ter-
penos, que uma pastagem composta unicamente de gramíneas e leguminosas (Jeangross et al. 1999). 
Os efeitos destes compostos no organismo animal ainda são mal conhecidos, entretanto se sabe que 
alguns deles são encontrados nos produtos lácteos (Bosset et al. 1999). Segundo Dorioz et al. (2000), 
a existência de uma relação entre diversidade florística e riqueza aromática de certos queijos mostra 
que a diversidade taxonômica poderia ser uma das questões chave para a certificação de origem.

Os metabólitos secundários presentes na vegetação diversificada devem, por exemplo, ser iden-
tificados com mais precisão e seu papel na qualidade dos produtos animais deve ser conhecido. Um 
melhor conhecimento do comportamento alimentar e espacial dos herbívoros domésticos em situação 
heterogênea também é necessário, para a melhor compreensão do processo de ingestão, em função 
da diversidade de espécies forrageiras e do controle da carga animal em função da disponibilidade 
de forragem (Carvalho et al. 2007, veja Capítulo 16). Tudo isto diferencia o produto final, sobretudo 
para exportação, e constitui uma vantagem que poucos biomas pastoris do planeta apresentam e do 
qual deveríamos saber tirar vantagem. Trabalhos nesse sentido estão em andamento e permitirão, por 
exemplo, verificar o efeito de uma dieta constituída por determinados grupos de espécies nativas sobre 
o perfil de ácidos graxos na carne produzida com base na pastagem natural.

Conclusões
Existe um potencial para produção animal com base na pastagem natural que ainda é pouco 

praticado, embora já relativamente conhecido da pesquisa. Certamente ainda há muito a conhecer 
deste bioma tão complexo e tão rico, embora muitas vezes frágil. Apesar de não diretamente abordado 
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neste artigo, sempre se deve considerar a produção animal na maioria das propriedades do RS como 
o resultado da utilização integrada dos diversos recursos forrageiros nela existentes. Neste contexto, 
as pastagens cultivadas, sobretudo em sistemas que integrem lavoura-pecuária, ou mesmo sistemas 
silvipastoris, são elementos que devem ser considerados quando se planeja um calendário forrageiro 
ao longo do ano e mesmo entre anos. Desta forma, quando se fala em adequado ajuste da carga animal 
nas áreas de pastagem nativa, devemos considerar outros recursos forrageiros atuando como elemento 
tampão do sistema ou mesmo como estratégia para verticalizar a produção. Também é fundamental 
que se busque especializar os sistemas de criação de acordo com a vocação natural dos ambientes 
(cria, recria, terminação) e os mercados disponíveis e, neste sentido, ações de contratualização entre 
os diferentes parceiros da cadeia produtiva são primordiais. 

Finalmente, cabe lembrar que embora o futuro possa parecer pouco promissor para a ativida-
de de pecuária de corte com base na pastagem nativa no curto prazo, ainda é possível fazer dela um 
bom negócio, desde que eficientes programas de gestão sejam praticados pelo produtor (Nabinger & 
Sant’Ana 2007). Isso tem sido comprovado na prática através do programa Rede de Referências para a 
Pecuária de Corte do RS (Santos et al. 2008), o qual é centrado na gestão dos recursos, sobretudo da 
pastagem nativa, com aplicação das tecnologias aqui demonstradas, e tem mostrado resultados econô-
micos altamente impactantes. O sucesso da aplicação das práticas recomendadas depende, no entanto, 
de um fator extremamente determinante a ser considerado em qualquer estratégia de desenvolvimento 
rural, que é o produtor e seus objetivos como figura central nas tomadas de decisão. 
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