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É hora de formar pasto e plantio deve ser feito até dia 15 
capa 

SE PECUARISTA ATRASAR NO PLANTIO DO CAPIM CORRERÁ O RISCO DE NÃO TER UMA PASTAGEM EM BOAS CONDIÇÕES NA HORA QUE O ANIMAL MAIS NECESSITAR 

“Os bovinos preferem forrageiras 
com muitas folhas e poucos colmos:
 a paiaguás, piatã e a  marandu”

 Para a formação de uma boa pastagem o momento do plantio, a escolha da variedade são fundamentais

É época de formar pastagens 
para garantir alimento ao re-
banho na época mais difícil, 
de seca e pouca oferta de ca-
pim.  O produtor consciente  
sabe que tem até meados do 
mês de janeiro para plantar 
as sementes de pastagens. 
Passando desse período, ele 
correrá o risco de não obter 
um bom estabelecimento do 
pasto. 
    Quem está pensando em 

vas, áreas de integração la-
voura-pecuária, substituição 
de espécies e recuperação de 
áreas degradadas.
   Escolher a espécie é uma 
etapa importante e depen-
de do objetivo do sistema de 
produção, do quanto o pro-

dutor pode investir e da mão 
de obra disponível. O clima 
da região é outro ponto im-
portante que se deve levar 
em conta, bem como a quali-
dade do solo e como será uti-
lizada a forrageira; se é para 
pastejo, silagem, fenação ou 
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formar pasto tem que, pri-
meiro, escolher bem a espé-
cie forrageira. E que tal esco-
lher um capim que o boi gos-
ta de comer? Existem várias 
opções e sugestões. 
    Em segundo lugar, o pro-
dutor deve preparar bem o 
solo, cuidar a semeadura e 
do primeiro pastejo – para 
garantir uma boa formação 
do pasto. Segundo Harol-
do Queiroz, zootecnista da 
Embrapa Gado de Corte, 
algumas situações levam ao 
estabelecimento do pasto, 
como: abertura de áreas no-

vedação escalonada e, ainda, 
que categoria animal utiliza-
rá o alimento.

ESCOLHER O CAPIM QUE 
O BOI GOSTA DE COMER
Os bovinos preferem forra-
geiras com muitas folhas e 
poucos colmos. São as folhas 
que alimentam e engordam 
o boi. As forrageiras mais 
apreciadas por estes animais 
são a paiaguás, a piatã e a 
marandu. Em seguida a de-
cumbens, a humidícola e a 
xaraés. Esta última, apesar de 
possuir muitas qualidades, 
os bovinos não gostam muito 
porque seus colmos são mais 
duros que as outras braquiá-
rias, informa a pesquisadora 
Valéria Pacheco Euclides, da 
Embrapa Gado de Corte.
   Da família dos panicuns, 
que inclui os capins Momba-
ça, Massai, Zuri e o Tanzânia, 
este último é mais aceito pe-
los animais, apesar de seus 
colmos serem mais grossos 
que do capim-massai, ela 
é menos fibrosa, por isso a 
preferência pelo Tanzânia. 
A planta apresenta boa pro-
porção de folhas, com altos 
conteúdos de proteína e di-
gestibilidade proporcionan-
do ótimos ganhos de peso 
por animal. É uma cultivar 
para solos muito férteis e 
apresenta alta capacidade 
de suporte. Outra vantagem 
do Tanzânia é a facilidade de 
manejá-la, além de apresen-
tar boa produção de semen-
tes e resistência a cigarrinha-
das-pastagens.
Os animais são muito seleti-
vos e avaliam os alimentos. 
“Quanto mais grosso o col-
mo mais difícil de arrancar e 
mastigar”, explica a pesqui-

Você 
sabia que:

o desempenho 
animal é 
determinado 

principalmente pelo

 consumo de forragem...
que, por sua vez, depende 
de fatores vários, dentre 

os quais  a oferta de capim e 
da estrutura da região.

a produção animal 
em pastagem 
depende das 

práticas de conservação 
de forragem, fenação 
e ensilagem.  a matéria- 
prima para a produção de 
feno e/ou silagem pode vir 
do excesso de forragem da 
estação das águas, conforme 
a espécie forrageira da 
pastagem.

Nos sistemas de 
produção em 
pastagem, é 

evidente que o uso 
correto do solo deve ser 
eficiente... para que, ao 
menos na parte de nutrição, 
as forrageiras tenham seu 
melhor desempenho e 
aflorem seu potencial.



centa: “o instinto do animal 
é pegar o que é mais fácil e o 
que enche mais a boca, 
a chamada boca-
da”.
   Já as plantas 
leguminosas 
tropicais, co-
mo o calopo-
gônio, cen-
trosema, ara-
chis, guandu 
e outras não 
são as preferi-
das dos bovinos e 
a explicação é porque 
elas apresentam uma subs-
tância chamada tanino que 
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 a integração entre duas ou mais atividades representa sempre ganhos para cada uma delas, e a presença da palhada é importante

dão a percepção de secura 
e adstringência na língua e 

no palato. É a sensação 
de boca amarrada 

quando se come 
banana verde. 

As legumino-
sas apresen-
tam taninos 
em maior ou 
menor grau o 

que interfere 
na palatabilida-

de dos animais, 
fazendo com que 

eles comam menos a 
planta. Algumas delas os 
animais aceitam bem, co-

mo o estilosantes Campo 
Grande, e outras, os ani-
mais aceitam somente no 
período seco. Em pasta-
gens consorciadas os ani-
mais preferem a gramínea 
ao invés da leguminosa, 
apontam as pesquisas.

PREPARO DO SOLO
Depois de escolher a forra-
geira, vem a etapa do solo 
que deve ser bem prepara-
do para receber a semente 
de pastagem. O solo tem 
que ser protegido contra 
erosão, a vegetação inde-
sejada deve ser retirada e 

se fazer uma análise de solo 
para determinar o uso de 
corretivos. Deve-se tam-
bém controlar os insetos e 
pragas, promover a distri-
buição do calcário e do fós-
foro, arar, gradear, distri-
buir potássio e nitrogênio, 
fazer uma gradagem nive-
ladora e cuidar a umidade 
do solo.

SEMEADURA
A semente a ser utiliza-
da deve ser de qualidade 
– saudável, vigorosa e li-
vre de contaminação por 
impurezas, nematoides e 

sementes indesejadas, reco-
menda Haroldo Queiroz.          
      Segundo ele, as sementes 
devem ser plantadas de três a 
cinco centímetros de profun-
didade. Dependendo do caso 
as sementes podem ser plan-
tadas a lanço, em sulcos ou 
plantio direto.

PRIMEIRO PASTEJO 
DEPOIS DE 40 DIAS
Haroldo explica que a fina-
lidade do primeiro pastejo é 
diminuir a competição elimi-
nando o excesso de plantas 
da área. É também de pro-
porcionar uma cobertura de 
solo mais rápida, e que ante-
cipando a utilização da forra-
gem, os animais aproveitam 
melhor o alto valor nutritivo 
do pasto resultando uma boa 
produção animal por área, 
além de evitar o acamamento 
da forrageira.
   Quanto aos cuidados no 
primeiro pastejo o zootec-
nista ensina: “a área deve re-
ceber animais depois de 40 
a 75 dias após a germinação 
da forrageira – assim que a 
planta atingir 75% da altura 
superior indicada para o ma-
nejo do capim. Só entrar com 
animais leves para diminuir o 
arranquio de plantas e evitar 
a compactação do solo”.
    O sucesso de uma boa for-
mação de pastagens depende 
da escolha certa da espécie 
forrageira, de uma adequada 
utilização, de usar sementes 
de boa qualidade, ser bem se-
meada e na quantidade certa, 
o que varia de uma espécie 
para outra. Tudo isso e um 
manejo adequado asseguram 
ao produtor retorno econô-
mico e longevidade da pasta-
gem.

boa formação de 

pasto depende da 

escolha certa da 

espécie forrageira, 

de sementes de boa 

qualidade, além de 

um manejo adequado
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