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PROBLEMA. Degradação, que resulta, sobretudo, do manejo inadequado do pasto, é intensa em mS; em sete anos, a área degradada cresceu 55%

São14 milhões de hectares em 
algum estágio de deterioração

Metade das 
pastagens 
de MS está 
degradada, 
diz Embrapa

De cada dois hectares de pas-
tagens de Mato Grosso do 
Sul, um está degradado. A es-
timativa é do pesquisador de 
Gestão Ambiental e Recursos 
Naturais da Embrapa Gado 
de Corte, Rodiney Mauro. 
Segundo ele, a área de pasta-
gens no Estado corresponde a 
28,2 milhões de hectares, dos 
quais 14 milhões estão em al-
gum estágio de degradação. 
Essa extensão aumentou 55% 
no intervalo de sete anos: em 
2007, a área degradada era de 
9 milhões de hectares. 

O cenário afeta sensivel-
mente a pecuária e, por de-
corrência, a economia sul-
mato-grossense. Isso por-
que, de acordo com o pesqui-
sador da Embrapa, a maior 
parte de Mato Grosso do Sul 
é formada por pastagens, se-
jam naturais ou cultivadas. 
Os 28,2 milhões de hecta-
res correspondem a 79% da 
área total do Estado, que é 
de 35,71 milhões de hectares 
conforme o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). A extensão das 
pastagens é quase seis vezes 
maior que o das terras ocu-
padas com alguma cultura 
agrícola, que representam 

osvaldo júnior 5,99 milhões de hectares. 
Esses números ajudam a 

dimensionar a gravidade da 
degradação das pastagens, 
problema provocado, sobre-
tudo, pela ação humana. “As 
áreas degradadas decorrem, 
principalmente, do manejo 
inadequado”, observa o pes-
quisador. Ele nota, ainda, que 
essa situação se intensifica na 
medida  em que aumentam as 
áreas de pastagens. “O cresci-
mento da área degradada é 
proporcional ao aumento da 
área de pastagens”, afirma. 

Conforme a Embrapa, as 
pastagens podem ser clas-
sificadas em quatro níveis 
conforme a degradação (veja 
quadro ao lado). O primeiro 
nível, o de pasto não degra-
dado, é caracterizado pela 
elevada biomassa verde, al-
ta ocorrência de gramíneas, 
ausência de plantas invaso-
ras, de cupins e de erosão. 
As qualidades vão piorando 
gradativamente, até o nível 
4, que apresenta baixo vigor 
das pastagens, quantidade 
reduzida de gramíneas, com 
até 40% do solo descoberto, 
presença de erosão, sulcos e/
ou voçorocas. 

Cuidados
A atenção ao cultivo adequa-
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iDenTiFiCAÇÃo e CLASSiFiCAÇÃo DA ÁreA

n Nível 1 ou não degradada: pastagem 
com bom vigor e boa qualidade

n Nível 2 ou degradação moderada: 
pastagem com baixo vigor, baixa 
qualidade e baixa população de 
gramíneas

n Nível 3 ou degradação forte: 
pastagem com baixo vigor, baixa 
qualidade e baixa população, associada à 
presença de invasoras e/ou cupins

n Nível 4 ou degradação muito 
forte: pastagem com baixo vigor, baixa 
qualidade e baixa população, associada 
à presença de invasoras e/ou cupins, 
com solo descoberto

áreaS De paSTageM DegraDaDaS
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eSquemA SimpLiFiCADo DAS prinCipAiS eTApAS

SiSTemA SÃo mATeuS

SiSTeMa De iNTegração Lavoura-pecuária

implantação do sistema partindo de 
uma PAstAgEM dEgRAdAdA e 
concluindo com estabelecimento de um 
sistema integrado de produção 
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do do pasto ajuda a atenuar 
o problema. O pesquisador 
da Embrapa orienta que esse 
cuidado precisa existir desde a 
escolha da forrageira. “Deve-

se escolher aquela que está 
adaptada ao solo e clima da 
região em questão. Não adian-
ta nada escolher uma forra-
geira muito produtiva para 

solos fracos”, explica Mauro. 
O manejo apropriado do 

pasto também é fundamen-
tal para que não haja degra-
dação. “Deve-se evitar, por 

exemplo, lotação animal 
acima do recomendado. 
Também se deve evitar a 
falta de adubação e de ma-
nutenção”, acrescenta o 
pesquisador, lembrando 
que “a pastagem é uma cul-
tura como outra qualquer, 
que deve ser adubada para 
manter sua produtividade”. 

Mauro afirma, ainda, que 
há dois caminhos possíveis 
após a degradação. “Se for 
economicamente viável, o 
produtor pode recuperar a 
área para usá-la ainda como 
pastagem ou transformá-la 
através da integração com 
lavoura e/ou floresta”, diz o 
pesquisador, apresentando 
a primeira opção. 

Caso o produtor não con-
siga mais recuperar a área, 
o caminho, segundo Mau-
ro, é destiná-la para reserva 
legal. “Se ele já tiver os 20% 
(de reserva legal) pode ne-
gociar essa área com outro 
produtor”, sugere. Ele infor-
ma que a reserva não precisa 
ser necessariamente do lado 
ou próxima da propriedade. 
“Mas deve ser no mesmo 
bioma”, explica.

Correção química e física do 
solo e integração lavoura-
pecuária são as bases de uma 
tecnologia desenvolvida pela 
Embrapa Agropecuária Oeste 
no Bolsão sul-mato-grossen-
se, região que não é tradicio-
nal na produção agrícola em 
razão do solo arenoso. Deno-
minada Sistema São Mateus 
(SSMateus) – por ser validada 
na Fazenda São Mateus, em 
Selvíria –, a tecnologia ameni-
za os custos com a recupera-
ção de pastagem e eleva a ren-
tabilidade da propriedade. 

De acordo com a Embrapa, 
antes de implantar o SSMa-
teus, o produtor deve, com 
auxílio técnico, identificar 
as limitações de suas terras. 
Esse diagnóstico possibilita 
estabelecer as providências 
necessárias para correção do 
solo, adubação e cultivo de 
pastagens e lavouras. 

O cronograma de implan-
tação do sistema tem início 
no período do inverno e pri-
mavera com a limpeza e ade-
quação da área e correção 
do solo, através da aplicação 
de calcário, gesso e adubos. 
Segundo a Embrapa, esse 
procedimento reduz o teor 
de alumínio (substância que 

Sistema de integração lavoura-pecuária recupera  
solo na região do Bolsão e aumenta produtividade 

dificulta o desenvolvimento 
das raízes) nas camadas mais 
profundas e o elimina na ca-
mada mais superficial. 

No início do período das 
chuvas, o produtor deve im-
plantar uma pastagem tem-
porária, que, em seis a nove 
meses, será dessecada – isto 
é, será transformada numa 
massa seca que servirá de 
adubo – para o plantio dire-
to da soja. Nesse intervalo de 
tempo, os adubos e corretivos 
já aplicados provocarão me-
lhor efeito no solo. 

Nessa etapa, o produtor po-
de ter elevada rentabilidade 
com a produção de carne, es-
timada entre 10 e 13 arrobas 
por hectare. “A produtividade 
de carne obtida nesse período 
poderá amortizar parcial ou 
totalmente os custos da ade-
quação química e física do 
solo e adequada produção de 
palhada para o plantio direto 
da soja”, observa a Embrapa 
em comunicado técnico  so-
bre o SSMateus . 

Na fase seguinte, o produ-
tor dessecará a pastagem com 
herbicida para o plantio dire-
to da soja. A Embrapa enfati-
za que, nesta etapa, é preciso 
inocular rizóbios (bactérias 

desde que iniciou o 
sistema de integração 
lavoura-pecuária, 
o produtor Mateus 
Arantes, da fazenda são 
Mateus, em selvíria, 
elevou a produtividade 
de um para cinco animais 
por hectare – variação de 
400%. Além disso, colhe, 
em média, 50 sacas de 
soja e 80 sacas de milho 
por hectare. Arantes, 
que já trabalhava com 
integração lavoura-
pecuária desde o 
ano 2000, implantou 
o ssMateus em 
2008, conseguindo 
resultados ainda mais 
expressivos. Parte da 
propriedade também 
é usada pela Embrapa 
no desenvolvimento 
do sistema. Arantes 
conta que anualmente 
a propriedade é 
visitada por cerca de 
150 produtores rurais 
de outros estados, 
interessados em 
conhecer o sistema. 

Pecuarista estima 
avanço de 400% 
na produção

saiba

fixadoras de nitrogênio) no 
solo. Essa operação, segundo 
explica a Embrapa, é impres-
cindível em área de primeiro 
cultivo de soja, pois propor-
ciona o nitrogênio necessário 
para o desenvolvimento da 
planta. 

Depois de colher a soja, o 

produtor deverá semear ime-
diatamente a pastagem, que 
será usada por dois anos na 
produção pecuária. No ter-
ceiro ano, retornará ao plan-
tio da soja, reiniciando novo 
ciclo. 

Na adoção do SSMateus, é 
importante que o produtor 

procure uma assessoria téc-
nica, observa a Embrapa. “É 
fundamental que o produtor 
disponha de orientação téc-
nica em todas as etapas de 
implantação e condução do 
sistema”, afirma a Embrapa 
na publicação sobre o SSMa-
teus . (oj)
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