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Mantenha pasto produtivo no outono e tenha sobra na seca
capa 

ELIaNa cESaR
Embrapa Gado de Corte

O segredo para garantir um 
pasto de boa qualidade e, 
consequentemente, um bom 
desempenho dos animais es-
tá em manejar a pastagem de 
forma adequada.

Para cada período do ano o 
produtor deve adotar uma es-
tratégia de manejo que venha 
garantir uma pastagem produti-
va o ano todo. Saímos do verão 
com chuvas abundantes que se 

a nutrição é um dos pilares para a obtenção de animais pesados e de qualidade. e no momento da seca ela se torna mais fundamental

Você 
sabia que:

operíodo seco 
é o momento 
mais crítico para 

suplementar o gado. e 
o produtor precisa saber 
como investir para superar 
essa dificuldade.

Tomar certas 
decisões com 
presteza e 

assertividade não é 
tarefa fácil. Por isso, é 
fundamental a orientação 
dos pesquisadores.

Principalmente 
porque isso 
envolve perdas 

e ganhos. além das 
informações contidas 
nessa matéria, a embrapa 
criou no ano passado o 
suplementa Certo.

no verão”, afirma a especialis-
ta em pastagem, Valé-

ria Pacheco Eucli-
des, que acredita 

em algumas 
e s t r a t é g i a s 
p a r a  m a n -
ter os pastos 
produtivos.  O 
produtor de-

ve sempre ficar 
atento às mudan-

ças climáticas, às re-
comendações da pesquisa, 

às tecnologias e tomar algu-

mas decisões na propriedade 
visando manter uma boa pro-
dução e bons rendimentos. 

A primeira recomendação 
no outono em relação às pas-
tagens para que elas se man-
tenham produtivas é diminuir 
a carga animal da pastagem e 
para isso o produtor deve es-
colher quais animais retirar 
do pasto e que destino dar a 
eles. Os bois que atingiram o 
peso de abate, em torno de 15 
arrobas, devem ser vendidos 
e as vacas que não empre-

nharam, da mesma forma, e 
aqueles animais que estão 
próximos ao peso de abate, a 
única saída é entrar com uma 
suplementação alimentar até 
atingirem o peso de abate.

A pesquisadora Valéria Pa-
checo Euclides sugere ofere-
cer diariamente uma mistura 
de concentrados equivalente 
a 1% do peso vivo. Ela elabo-
rou duas fórmulas que podem 
ser utilizadas para um ganho 
esperado de 600 a 800 gramas 
por cabeça por dia:  

o sEGrEdo para ConsEGuir EssE objEtivo, sEGundo as pEsquisas da Embrapa Gado dE CortE, é o produtor manEjar dE forma adEquada a sua pastaGEm

MENOS
animais no pasto 

durante o período do 

outono é a primeira 

recomendação para que 

eles se mantenham mais 

produtivos

prolongou um pouco mais do 
que o normal, o que não 
deixou de ser benéfico 
para os campos de 
pastagens.

A tendência 
nesse momen-
to com a che-
gada da nova 
estação é a dimi-
nuição das chu-
vas e também do 
crescimento dos pas-
tos. “Geralmente no outono 
o capim  cresce a metade que 



por cabeça por dia:  
O suplemento é servido den-

tro da própria pastagem, com 
isso os bovinos vão comer me-
nos pasto e assim sobra mais 
forragem para a seca.

Quanto ao número de ani-
mais por hectare que uma pas-
tagem suporta, seja no verão 
ou no outono, depende da for-
rageira. Os capins Mombaça e 
Tanzânia, adubados com 300 
quilos de ureia por hectare, por 
exemplo, suportam 6,0 unida-
des animal (UA = 450 quilos) no 
verão, já nessa época essa carga 
deve diminuir para 3,0 UA. O 
mesmo não acontece com as 
braquiárias que suportam en-
tre 2,5 UA no verão e 1,0 UA no 
inverno. Isso acontece porque 
as braquiárias, geralmente, são 
utilizadas de maneira menos 
intensivas.

A altura do capim para entra-
da e saída de animais também 
conta e varia de capim para ca-
pim. Para o Mombaça a altura 
de entrada é de 90 cm e a saída 
com 45 cm e para o Tanzânia 
70 cm e 35 cm. Já a maioria das 
braquiárias a altura de entrada 
é de 30 cm e a saída 15 cm; isto 
no caso do pastejo rotacionado. 
No pastejo contínuo as  braqui-
árias devem ser mantidas com 
30 cm de altura, durante o ano 
todo.

A pesquisadora alerta para 
um erro comum dos produ-

tores nesta época do ano: o 
número de animais pesados 
na pastagem. “Se deixar ani-
mais com 15 arrobas ou mais 
no pasto, a área estará sujeita 
a se degradar”. Ela recomenda 
aliviar o pasto no outono para 
uma maior oferta de forragem 
de boa qualidade na época 
da estiagem, principalmente, 
para os animais que precisam 
ganhar ou mesmo manter o 
peso. Um pasto preservado e 
bem manejado pode garantir 
aos animais a manuten-
ção do peso ou mes-
mo alguns quilos 
a mais na seca 
entre 100 e 300 
gramas por 
dia.

Como este 
ano as chuvas 
se prolongaram 
ainda dá tempo 
para reservar pasto 
pensando em usar na 
seca, diz Valéria, “mas tem que 
correr, porque esta situação é 
por poucos dias”, avisa. A pri-
meira ação, segundo a pesqui-
sadora, deve ser a adubação do 
pasto com 100 quilos de ureia 
por hectare, isso irá promover 
maior acúmulo de forragem.O 
passo seguinte é vedar os pastos 
não deixando animais nas áre-
as. A vedação é indicada para 
as braquiárias, os tiftons, capins 
estrela e massai. Deve-se evitar 

a decumbens em áreas com 
histórico de ataque de cigar-
rinha, alerta Valéria Pacheco. 
Quem vedar nestes próximos 
dias pode obter um acúmulo de 
3 a 4 toneladas de forragem por 
hectare e quem vedou em feve-
reiro/março pode esperar um 
acúmulo de forragem entre 5 e 
7 toneladas por hectare.

São quatro opções de manejo 
neste início de outono: Poupar 
o pasto descartando animais; 
suplementar aqueles que ain-

da não atingiram o peso 
de abate; vedar pas-

to para utilização 
na período seco; 

quem colheu 
soja por estes 
dias plantar o 
sorgo com bra-
quiária (piatã 

ou paiaguás) e 
daqui 60 dias ob-

ter uma forragem de 
boa qualidade e, ainda,  

vedar em maio e junho os pas-
tos consorciados com estilo-
santes, época de florescimento 
para que ocorra a ressemeadu-
ra do estilosantes e utilização a 
partir de julho.

A técnica de vedação, dife-
rimento ou feno-em-pé como 
são chamadas é rentável, de 
baixo custo, de fácil adoção 
e recomendada em sistemas 
de produção com taxa média 
de lotação em torno de 2,5 UA 
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O suplemento é servido dentro do próprio pasto

no período da seca, as pastagens ficam muito prejudicadas

o segredo para conseguir esse objetivo, segundo as pesquisas da embrapa gado de corte, é o produtor manejar de forma adequada a sua pastagem

pela combinação dos capins 
Tanzânia, marandu e bra-
quiarinha. Durante o período 
das águas foi feita a reposição 
anual de nitrogênio, fósforo 
e potássio (N-P-K), além de 
micronutrientes e calagem 
no pasto de capim-tanzânia 
(22% da área) que foi utilizado 
intensivamente, sob pastejo 
rotacionado flexível. Nesse 
período os pastos de braqui-
árias (78% da área) foram 
subutilizados com lotação 
contínua e vedados a partir 
de fevereiro, quando foi feita 
adubação estratégica de ni-
trogênio. Durante o período 
seco, a utilização dos pastos 
foi revertida; enquanto no 
capim-tanzânia a taxa de 
lotação praticada foi dimi-
nuída, nas braquiárias elas 
foram elevadas, sendo a dieta 
dos animais complementada 
por suplementação alimen-
tar. Usando tais estratégias 
foi conduzido um sistema de 
recria-engorda constituído 
por três capins. Os pesquisa-
dores observaram ser possível 
triplicar a capacidade de su-
porte e os animais atingirem 
o peso de abate entre 15 e 24 

fórmula 1
Ingrediente Qtde (kg) 
farelo de soja 45% 97,3
ureia 6,7
milho grão seco 380,0
foscromo 16,0
Total 500,0

fórmula 2
Ingrediente Qtde (kg)
casca de soja 235,1
ureia 16,5
milho grão seco1 232,4
foscromo 16,0
Total 500,0

por hectare, taxa esta atingida 
quando as pastagens são bem 
manejadas tanto nas águas co-
mo na seca. Nesse caso o custo 
é menor do que as outras op-
ções de conservação, como a 
silagem e a fenação que envol-
vem o uso de máquinas e mão 
de obra, enquanto na vedação 
quem colhe a forragem na seca 
são os animais. “A vedação é 
mais barata porque os outros 
processos como o feno, por 
exemplo, exige o corte da forra-
gem, secagem, enfardamento 
e armazenamento para depois 
distribuir aos animais. Da mes-
ma forma, a silagem, que passa 
pelo corte da forragem, trans-
porte, compactação, vedação 
dos silos e distribuição aos ani-
mais”, esclarece Valéria.

Em se tratando de taxa de 
lotação animal, no sistema de 
produção conduzido pela Ga-
do de Corte foi possível manter 
a média de 2,5 UA por hectare, 
durante o ano todo, isto por 
seis anos. Técnicas de manejo 
apropriadas foram utilizadas 
mostrando que a vedação de 
pastagens pode ser conduzida 
dentro de sistema intensivo. 
Neste caso, ele foi composto 

AINDA
 há tempo, uma vez que 

as chuvas se estenderam 

um pouco mais, para que o 

produtor reserve alguma 

pastagem para o período 

da seca




