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Régua. essa tecnologia criada na embrapa auxilia no manejo dos pastos

Régua e novo capim no Showtec
MAURICIO HUGO

A Embrapa Gado de Corte, de 
Campo Grande, não apresen-
tará neste ano, no Showtec, em 
Maracaju – que começa quarta 
feira –, produtos ou tecnologias 
inéditas. Mesmo não sendo 
inéditas, são tecnologias impor-
tantes: o capim BRS Paiaguás e 
a Régua de Manejo de Pasta-
gem, que são os principais des-
taques da unidade.

Tecnologia desenvolvida 
pela Empresa e parceiros, a 
cultivar de Brachiaria brizan-
tha, BRS Paiaguás, é uma for-
rageira para o período seco. 
Fruto de um longo trabalho, a 
cultivar Paiaguás é derivada de 
populações de Brachiaria bri-
zantha, importada da África. É 
o primeiro capim selecionado 
para os sistemas de produção 
integrados, especialmente, na 
modalidade lavoura-pecuária, 
é de fácil utilização com milho 
safrinha e uma boa alternativa 
na entressafra de soja. Critérios 
como produtividade, vigor e 
produção de sementes foram 
destacados no processo de se-
leção que deu origem a cultivar. 

peCUáRIA

   Conforme a coordenadora do 
programa de melhoramento 
genético vegetal de forrageira 
da Embrapa, Cacilda Borges do 
Valle, a nova cultivar foi desen-
volvida para preencher uma 
antiga carência da pecuária de 
corte – a perda de peso do gado 
no inverno quando a disponi-
bilidade de folhas no pasto di-
minui.

A Paiaguás também revelou 
ser uma excelente opção para a 
diversificação de pastagens em 
solos de média fertilidade no 
bioma Cerrado. Além de pro-
porcionar desempenho animal 
no período seco superior às cul-
tivares de B. brizantha disponí-
veis. Ela também se destaca pe-
la elevada produção de folhas, 
vigor, cobertura do solo, distri-
buição e produção ao longo do 
ano, sobretudo no inverno.

Em campo, explica a pes-
quisadora Valéria Pacheco, a 
grande vantagem da Paiaguás 
quando comparada a outras 
cultivares em uso – Piatã, Ma-
randu e Xaraés –, é a melhor 
minimização do problema da 
alimentação do gado no perí-
odo seco. Enquanto as demais 

sofrem com a falta de água, a 
Paiaguás apresenta maior acú-
mulo de forragem com alto teor 
de folhas e bom valor nutritivo 
nesse período.

A RÉGUA DE MANEJO
Uma das dificuldades do pro-
dutor e motivo de preocupação 
é saber como manejar corre-
tamente a pastagem para que 
ela não sofra queda de produ-
tividade ao ser super pastejada, 
erro normalmente cometido 
quando não se sabe o momen-
to exato de entrar e sair com os 

animais na pastagem. “A régua 
de manejo de pastagem facilita 
o trabalho de manejo do pasto 
de forma adequada”, afirma o 
zootecnista e difusor de tecno-
logia da Embrapa, Haroldo Pi-
res Queiróz, um dos criadores 
da ferramenta.

A régua, a outra novidade no 
Showtec, indica a altura certa 
quando da entrada de animais 
(na cor verde) e da saída na pas-
tagem (na cor vermelha) dos 
capins: Brachiaria humidicola 
Comum, Brachiaria decum-
bens cultivar Basilisk, Brachia-

ria brizantha, cultivares Maran-
du, Xaraés e BRS-Piatã e de três 
cultivares do gênero Panicum 
– Panicum maximum X Pani-
cum infestus cultivar Massai, 
Panicum maximum cultivares 
Tanzânia-1 e Mombaça.

A busca de um manejo cor-
reto, de entrada e saída da pas-
tagem no melhor momento, 
tem sido um desafio para os 
pecuaristas e para os cientistas 
que desenvolvem sistemas de 
manejo de pastagem. A Régua 
ajuda o produtor nesta etapa 
de manejo. Outro elemento im-
portante é a quantidade de ani-
mais a ser colocada no piquete. 
A lotação é de uma unidade 
animal por hectare para evitar 
o superpastejo ou o subpastejo, 
que é a sobra de pasto.

A Régua de Manejo pode ser 
feita de madeira, polímero ou 
metal e deve medir 1,20m. A 
tecnologia passou pelo pro-
cesso de proteção da proprie-
dade intelectual com solici-
tação junto ao INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial) da patente de mo-
delo de utilidade e está dispo-
nível no mercado.

não são novidades, mas sim tecnologias importantes para a pecuária
divulgação/luiz leal 


