
D PASTAGENS 

Man�o inadequado: a causa 
da decadência 

Em muitas zonas do Brasil havia uma nítida distinção entre criador e invernador. O gado era criado nas pastagens nativas do Paraná, 

Mato Grosso e Goiás, e engordado em São Paulo e Minas. Entretanto, os invernadores estão desaparecendo ... Hoje, passou-se 

para a cria, mantendo-se {lS técnicas pastoris desenvolvidas para a engorda. A forrageira "milagre", o capim colonião, desmistificou-se 

completamente. As pastagens ressentem-se do trato inadequado, entram em decadência, e o gado não se desenvolve como era de se 

esperar. A manutenção das pastagens, como mostra a Dr{l Ana Primavesj, tem início com o plantio, através de práticas que evitem 

a erosão, as invasoras e outros fatores negativos. 

Ocorrem quatro tipos de pastagens no Bra· 
sil: a) as pastagens nativas ou "pampas" do Rio 
Grande do Sul, que nunca tiveram outra cober
tura que a da vegetação herbácea, devido à pou
ca profundidade dos solos. Sua lotação oscila ao 
redor de 1 animal/ha. b) as pastagens "nativas 
do fogo", que cobrem grande parte do cerrado 
brasileiro, sendo em sua maioria grosseiras, fi
brosas e pouco.nutritivas poucas semanas após a 
queimada. Excessão são as pastagens tomadas 
pela grama pantaneira, a "flechinha" e o capim
Mato-Grosso, o tão desprezado "gramão" (Pas
palum notatum var. Mato Grosso) de São Paulo 
e Minas Gerais. A lotação em geral é extrema
mente baixa oscilando de 6 a 1 O ha por animal, 
conforme a região, o clima e a técnica de uso. 
c) as pastagens nativas formadas por "regrama-
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menta" de terras agrícolas abandonaaas que, 
em parte, podem ser relativamente boas, espe· 
cialmente se as culturas forem adubadas. Supor
tam uma lotação de aproximadamente 1 animal 
por cada 2,5 a 3 ha. d) as pastagens plantadas. 

Praticamente todas são de uso extensivo e os 
problemas são iguais a todas. Na primavera ocor
re um crescimento explosivo da vegetação de 
modo que não há gado para poder vencer toda 
forragem, uma vez que a lotação é regulada pe
la forragem no inverno, ou seja a estação de es
cassez, e que normalmente não apresenta quan
tidade maior que 1/3 a 1/4 da do verão ou seja 
da estação da fartura. 

Mas, como as forrageiras não esperam em es
tado novo e tenro para serem pastadas, em três 
a cinco semanas todo excedente se tornando fi-

broso, com pouco paladar e valor nutritivo ain
da menor. O gado anda na forragem alta, até as 
guampas, e parece ter comida em exce�so. mas 
já não aumenta de peso como nas primeiras se
manas da primavera. Então, em autodefesa legí
tima, recorre a dois artifícios: ou ele "desmata" 
a pastagem alta, selecionando somente os bro
tos palatáveis e tenros (isto so:nente pode ser 
feito quando a lotação for muito baixa, mas 
muitos criadores têm' a firme convicção de que 
"qualquer pastagem engorda o gado, desde que 
esteja verde"); ou o gado espera a rebrota da á
rea que conseguiu pastar na primeira vez, para 
abastecer-se outra vez com forragem nova, tenra 
e palatável. 

Esta alternativa é altamente prejudicial para 
as forrageiras, uma vez que o gado enfraquece 

QUEM� QUEM NA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 






















