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Resumo: A diversidade estrutural das pastagens nativas do RS desafiou a pesquisa por um longo período de tempo, 
e por desconhecimento foram rotuladas de improdutivas e de baixa qualidade. No entanto cobre 12 milhões de ha, 
cujo produto só é útil aos herbívoros. Descrições desta vegetação vinham sendo realizadas, mas adquiriram grande 
significado com o acompanhamento da quantificação da produtividade deste recurso natural. Sob as ofertas de 
forragem de 4,0; 8,0; 12,0 e 16,0 kg de MS por 100 kg de peso vivo por dia(%PV) obteve-se avaliações da taxa de 
acumulo de matéria seca da pastagem, da produção de matéria seca, da disponibilidade de forragem e do material 
morto, em amostragens reais a cada 28 dias, incluindo pesagens dos animais, ao longo das esta ções de crescimento 
de seis anos consecutivos. Verificou-se que a curva de ganho médio diário acompanha a da taxa de crescimento da 
pastagem, é curvilinear, e atinge um ótimo na oferta de 13,5 % PV. A carga animal diminui com o aumento das 
ofertas de forragem, atinge um valor mínimo ótimo, coincidente com o ótimo para ganho por animal. O ganho por 
hectare resultante também é curvilinear, atingindo um ótimo com a oferta de forragem de 11,5 % PV, e antes de se 
obter o ótimo de capitalização da forragem colhida. Entre os máximos para os parâmetros da resposta animal define-
se a capacidade de suporte ótima para a pastagem nativa, onde se concilia ganho médio diário, carga animal e 
rendimento por hectare, de forma a expressar a adequada produtividade da pastagem nativa associada à eficiência 
da captação da energia luminosa pelo dossel. A dinâmica da vegetação identifica condições de manejo e utilização 
da pastagem, condizentes com a saúde do substrato, com o  aumento da contribuição das leguminosas nativas, com 
a proteção ao solo, flora e fauna, desperta interesse cultural, coloca valor económico na sua exploração, e contribui 
positivamente para a geração de conhecimentos em manejo e sustentabilidade de ecossistemas pastoris. O manejo 
da pastagem nativa associada ao ganho por animal enaltece as virtudes do meio ambiente. 

Palavras chave: Pastagem Nativa; Rendimento Animal; Dinâmica da Vegetação; 
Sustentabilidade. 

Introdução  

As pastagens nativas do Rio Grande do Sul englobam 
formações de mata e de vegetação herbácea, tanto cm 
campo limpo como em associação com espécies 
subarbustivas. A vegetação herbácea, com uma 
diversidade de formas e composição botânica, é  
fortemente influenciada pelas temperaturas reinantes. E 
em algumas situações, as espécies arbóreas moldam um 
mosaico de vegetação evidenciando características de 
savana. A flora apresenta características peculiares 
refletida na associação de espécies C3, de crescimento 
no inverno, com a predominância de espécies C4, de 
crescimento durante a estação quente do ano. E no 
conjunto encontram-se cerca de 800 espécies de 
gramíneas, e as leguminosas contribuem com mais de 
200 espécies conhecidas. Estas duas famílias associadas 
com exemplares campestres como as compostas e as 
ciperáceas, além de espécies subarbustivas enriquecem 
a biodiversidade   da   flora.   Sobre   este   substrato  

 

desenvolveu-se a pecuária extensiva 
quando da colonização do estado. 

O entendimento ecológico dos processos que envolvem 
produtividade, preservação da cobertura vegetal, valor 
forrageiro, limitações do ambiente e das suas aceitações, 
bem como o processo natural de sucessão é a base para 
o manejo. Pois a ecologia de pastagens está intimamente 
associada à atividade do homem e o manejo empregado 
com os herbívoros domésticos. Os herbívoros são  
elementos determinantes da estrutura da vegetação, 
especialmente onde a taxa de herbivoria pode alcançar 
50 % da produção primária liquida aérea, e até 25 % da 
produtividade subterrânea (SALA, 1988), e também 
pelo fato das plantas diferirem em sua resposta à  
desfolhação, e aos ritmos diferenciais no crescimento 
estacionai, e porque eles selecionam e consomem 
espécies e partes de plantas em desproporção a sua 
abundância na pastagem (BOLDRINI, 1993). Como este 
recurso natural só  é útil para os herbívoros, o pastejo  
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também exerce influência sobre esta vegetação com a 
vantagem de que ele pode ser manejado para satisfazer 
demandas económicas. Também influencia espécies, 
formas de vida e formas de crescimento. E diferentes 
esp écies animais ampliam a colheita da forragem 
daquele ambiente, e direcionam a sucessão para 
vegeta ções, ecológica e economicamente, atraentes 
(ARAÚJO FILHO, 1995). 

Os 12 milhões de hectares de pastagem nativa do RS 
apresentam grande diversidade estrutural, com 
predominância de gramíneas e baixa contribuição de 
leguminosas. Por desconhecimento da sua realidade e 
potencial, foi rotulado de improdutivo, de baixa 
qualidade, e que merecia ser substituído por espécies 
cultivadas. E aqui estava associado o conceito mal 
adquirido sobre o pastejo seletivo, e o desconhecimento 
das suas vantagens na promoção de um rebrote mais 
rápido após pastejo. Para esta resposta, o tipo de animal, 
sua genética e aptidões, exercem um condicionamento 
expressivo na expressão das pastagens nativas. E a 
evolução cultural da sociedade está propiciando 
oportunidades para a manutenção de ecossistemas 
naturais manejados dentro de áreas de lazer, como 
parques nacionais e hotéis fazenda, onde o herbívoro 
será sempre um elemento moldador da paisagem. 
Mensagens técnicas para estas situações já estão  
disponíveis, e com resultados seguros. 

Produtividade da pastagem nativa do RS  

O produto primário das pastagens nativas tem pouco 
valor comercial. Com a participação do herbívoro, a 
forragem colhida adquire valor pela capitalização na 
forma de produto animal, e é comercializada. A filosofia 
reinante na exploração e uso de pastagens nativas 
continua apegada ao pastoralismo (TOTHILL et ai., 
1989). A caracter ística deste pastejo tribal é o 
rendimento por unidade de área, já que o numero de 
animais é que forma o valor económico da atividade. 
Por outro lado, na filosofia dos ecossistemas manejáveis 
(ranching) o rendimento por animal e o valor comercial 
do produto animal comercializável é que representam 
valor económico. Esta filosofia de uso da produção de 
forragem é conduzida com base no manejo de pastagens 
e rebanhos em áreas delimitadas, e com possibilidade da 
adição de insumos externos. No entanto, ainda 
encontramos muitas explorações de pastagens nativas 
com a filosofia e rendimento do pastoralismo, mas 
alimentando as expectativas de rendimento dos 
ecossistemas manejáveis. 

Até pouco tempo, na cultura técnica dominante no RS, 
desconhecia-se práticas simples de manejo de campo que 
lhe restaurasse a vegeta ção, e que pudessem embasar 
decisões futuras de longo alcance, e contribuintes. No 
entanto, adquiriu-se a consciência de que era necessário 
compreender e conhecer   a capacidade de produção da 

pastagem nativa, e saber com que nível de disponibili 
de forragem   não se limita consumo, e se obtém 
rendimentos por animal, e como esta condição de paste 
determina o ganho de produto animal por hectare. 

Taxa de acúmulo de matéria seca da pastagem na  

A  cobertura  vegetal  e  o  ambiente  f ísico  ela 
diariamente, através da fotossíntese, a matéria seca 
serve de alimento e compõ e a dieta do anima 
pastejo. Este crescimento diário se denomina de ta? 
acúmulo de matéria seca da pastagem nativa (kg d< 
ha'1 d"1), e representa efetivamente o que se dispc 
campo para ser colhido e consumido pelo anima 
pastejo.   E  a estação  quente  do  ano  é  a gr 
respons ável pela produção de forragem, pois c 
aproximadamente 2/3 à metade do ano. A figui 
mostra o desenvolvimento da curva de acúmulo d 
ha"1 d"1, numa pastagem nativa da Depressão Centi 
RS, influenciada por níveis de oferta de forragem, É 
os resíduos correspondentes. As avaliações realh 
mostram estimativas de 16,3 kg de MS ha"1 d'1, cc 
máxima   taxa   média   de   acúmulo   encontradz 
pesquisas envolvendo uma ampla gama de ofert 
matéria seca por animal (MOOJEN, 1991; CORR 
MARASCH1N, 1994). Esta taxa de acúmulo oc 
com a oferta de forragem de 13,5 % do peso viv 
PV), e que corresponde a manter uma massa de N 
campo em torno de 1400 - 1500 kg de MS I  
qualquer momento. 

Na estação fria, que cobre em torno de 1/3 à metai 
ano, há menor crescimento devido as tempertu 
ocorrência de geadas e a irregularidade das chuvas a 
rejeição da forragem a campo, que ampliam os 
experimentais   associados   com   as   avalia ções 
pastagem,    daí    a    inconsistência    dos    resu 
(MOOJEN, 1991).   No entanto asespécies nativ 
inverno contribuem com até 17 %   da MS am 
Uruguai (BERRETA e BEMHAJA, 1991), e de 
no RS (GOMES, 1996).  Deve-se ter em mente 
faixa de transição climática dominante no sul do 1 
favorece mais as esp écies de crescimento estiv 
massa de MS que a pastagem produz ao lon 
estação de crescimento se denomina produção de 1 '. 
Ela depende do tipo de solo, das condições clirr da 
região e da flora reagente. Daí as curvas estac de 
produção de forragem (SETELICH, 1994; CO1 e 
MARASCH1N, 1994). Há registros de 2500 at< kg 
de MS ha' em pastagens nativas não adubad 
considerada como disponibilidade de forraget 
responsável   pelo   número   de  animais  que 
pastagem nativa pode alimentar (Figura 1). Aqui p 
avaliar a influência da intensidade de pastejo em 
dos níveis de ofertas de forragem, no fluxo de < 
no sistema. Os valores de MS ha"' e ganho por I 
(G ha"1) são multiplicados por 19,7 e 23,5 M  
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respectivamente (BRISKE e HEITSCHMIDT, 1991) .  
Em função da radiação global e da radiação 
fotossintéticamnte ativa (PAR) normais para o período, 
NAB1NGER (1998) determinou as eficiê ncias de 
conversão que representam o quociente entre os valores 
energéticos considerados, multiplicados por 100. Com 

4,0 % PV. te mos uma conversão da PAR em produção 
de MS (Produção Primária) de 0,20 %. A conversão 
aumenta para 0,33 % com 8,0 % PV, chega a 0,36 % 
(80% aumento) com 1 2 , 0 % PV, sofrendo redução para 
0,32 % com a oferta de 16,0 % PV, fruto do acumulo 
natural de material senescente nas plantas. 

 

Figura 1. Parâmetros da pastagem nativa em função de ofertas de forragem e eficiências de capta ção e 
transformação da radiação. 
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Agora entra o animal em pastejo, com sua capacidade de 
discriminação, preferindo o verde ao seco, e do verde as 
folhas em relação aos colmos, e destas consumindo não 
mais do que a metade superior das folhas novas. O 
animal nos mostra claramente o que é forragem e o que 
deve permanecer no campo como estrutura de planta, 
para continuar lhe produzindo aquela forragem. 
Portanto, é necessário que se faça distinção entre o que 
é biomassa aérea das plantas, o que é MS, o que é MS 
disponível, o que é forragem ao alcance do animal em 
pastejo, o que é forragem da qual o animal obtém sua 
dieta, e o que é resíduo após pastejo para manter uma 
condição de rebrote permanente na pastagem 
(MARASCHIN, 1993). Entendendo esta situação, 
adquire-se o conhecimento necessário para compreender 
como o animal trata a forragem em relação a condição 
do perfil da pastagem. 

Observando-se os três parâmetros superiores da Figura 
1, vê-se que o ganho médio diário (GMD) é paralelo à 
taxa de acumulo de MS ha"' dia"', e atinge um máximo 
quando o numero de animais-dia ha"1 è menor. E o G ha" 
' atinge um máximo, muito próximo da máxima taxa de 
acumulo de MS ha"1 da pastagem. E isto não difere do 
que a eficiência do fluxo de energia no sistema nos 
mostra. A rela ção de PAR com o G ha"1 é de 0,009 % no 
4,0 % PV, chega 0,015 % no 8,0 % PV, e chega a 0,017 
% no nível de 12,0 % PV, além do ponto de máximo G 
ha"1. Além disto ha o material morto (MM) presente no 
perfil da pastagem, e que alguns pesquisadores ainda 
demonstram pouco entendimento da relação planta 
animal e o incluem como forragem da MS daquela 
pastagem (MARASCHIN, 1996). É um importante 
contribuinte à reciclagem de nutrientes nos ecossistemas 
naturais ecologicamente manejados, promotor da 
retenção de água nos solos, e da conservação do solo, 
flora e fauna. 

Otimização   da produção   animal do  ecossistema 
pastagem nativa 

A quantificação e a composição da forragem disponível 
aos animais é que determina uma produção animal 
sustentável (MORAES et ai., 1995), a qual depende da 
oferta de forragem para aquela categoria animal 
(MARASCHIN, 1996). Inicialmente precisa-se 
conhecer o quanto se tem de forragem para que se possa 
bem alimentar uma carga animal, mantendo aquele tipo 
de animal desempenhando suas funções biológicas de 
maneira adequada. O conhecimento gerado e 
desenvolvido no Departamento de Plantas Forrageiras e 
Agrometeorologia - UFRGS, aliado ao entendimento da 
transformação e capitalização da MS da forragem em 
produto animal, permitiu resgatar o património 
pastagem nativa, e elevá-lo a um patamar que nunca 
fora considerado, por falta do conhecimento embutido 
dentro   da   relação   solo   -   planta   -   animal.   A 

estacionalidade da produção de forragem inclui a ação 
do ambiente, e determina carga animal diferente para a 
estação fria (40 -30 % do ano) e para a estação quente 
(60 - 70 % do ano) (MOOJEN, 1991). E lotações fixas 
podem contribuir para a perda de rendimento animal, 
comprometer o ecossistema pastagem nativa e 
vulnerabilizar o produtor. Como a produção verdadeira 
do campo nativo ocorre na estação quente, é  
particularmente na primavera que os animais conseguem 
ganhar mais peso e moldar a curva de ganho ao longo da 
estação do ano (CORRÊA e MARASCHIN, 1994), 
pois a mesma é dependente da curva de crescimento da 
pastagem (Figura 1) e da oferta de forragem 
(SETELICH, 1994; MARASCHIN et ai, 1997). Isto 
significa que se o produtor deixar de aproveitar bem o 
crescimento da forragem da primavera, capitalizando-a 
em produto animal, ele não a recuperará mais ao longo 
do verão. 

Para melhor compreender a relação solo - planta -
animal da pastagem nativa, foi obtida uma gama de 
informações que permitem levar avante a tarefa de 
produzir bem e melhor, e a baixo custo (Figura 2). Ao 
longo de seis anos consecutivos manteve-se as ofertas 
de matéria seca de 4,0; 8,0; 12,0 e 16,0 kg de MS por 
100 kg de peso vivo por dia (% PV), sob pastejo com 
novilhos. As estimativas de acumulo e produção de MS 
eram feitas a cada 28 dias ao longo da estação quente, 
com técnicas seguras, e os ajustes de carga eram feitos 
sempre que necessário. No inverno, mantinha-se animais 
nas pastagens, ajustadas para a esta ção fria, e 
acompanhava-se o peso dos mesmos. Todos os animais 
eram pesados a cada 28 dias, com enxugo no inicio e 
final do período experimental. 

Os níveis de oferta moldaram perfis diferenciados no 
campo. Com baixa oferta de foragem (4,0 % PV = a 
pressão de pastejo bem alta) a pastagem mostra-se 
uniforme, semelhante a um gramado baixo, e a 
forragem é nova com teor de 8,0 % de proteína bruta. 
Há predominância de espécies prostradas de verão, 
elimina ção quase total das esp écies de inverno, e uma 
pequena contribuição das leguminosas nativas, 
diminuição do capim caninha, da barba-de-bode, do 
gravata, e a ocorrência de maior proporção de solo 
descoberto. A impressão de rebrote ativo não se traduz 
em produção de forragem, e os ganhos médios diários 
(GMD) por animal são baixos. Com aumento para 8,0 % 
PV os animais mostram-se numa melhor condição 
corporal, mas a pastagem mostra-se vulnerável, sem 
proteção para as espécies mais sensíveis ao pastejo. No 
entanto, pode merecer atenção em determinadas 
situações de fazenda. 

Por outro lado, nas pressões de pastejo média e leve 
(12,0 e 16,0 % PV), com maior oferta de forragem, o 
campo apresenta-se mais alto e com a presença de 

 

Figura 2. Relação entre oferta de matéria seca com ganho por animal, ganho por hectare e eficiência de 
transformação da radiação em uma pastagem nativa do RS. 
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Com o aumento gradual da oferta de MS, ha aumento na 
cobertura do campo, uma presença maior de folhas, um 
maior crescimento de forragem e maior oportunidade 
para a produção animal. Vale observar que a relação do 
PAR sobre o ganho por hectare" (PAR/Produção 
Secundária) quase dobra ao passar de 4,0 % PV para 8,0 
% e 12,0 % PV. O máximo G ha"' coincide com as 
cargas menores, e exatamente aquelas que propiciam 
altos GMD, fruto de maior taxa de acumulo de MS ha"1 

dia"1 e pastejo folgado. A relação Produção 
Primária/Produção Secundária mostra 4,48 % de 
eficiência para a OF de 4,0 %, chegando a 4,66 % para 
a OF de 12,0 % , consequência do aumento no GMD. 
Nesta condição explora-se melhor o momento mais 
produtivo dos grupos de espécies da pastagem nativa, e 
permite-se que as 'espécies de interesse também 
produzam sementes, pois encontram proteção dentro da 
comunidade de plantas. Um aspecto importante 
observado, diz respeito à contribuição de espécies do 
banhado para a qualificação da dieta do animal nestas 
maiores ofertas de forragem, além da proteção para a 
fauna silvestre, comum na região. 

Com a resposta curvilinear obtida pode-se determinar 
a faixa ótima de utilização da forragem do pastagem 
nativa, promovendo sua produtividade e assegurando 
a sustentabilidade, que é dada pela maior eficiência de 
utilização da PAR incidente (Fig. 1 • e 2 ). A faixa da 
ótima utilização da forragem situa-se entre 13,5 % PV 
(máximo GMD) e 1 1,5 % PV (máximo ganho ha"1) 
onde pode-se conciliar ganho por animal com ganho 
por hectare. Como o animal que pasta e colhe a 
forragem é definido pela imagem da categoria animal 
(vaca-terneiro; ovelha-cordeiro; vaquilhona; novilho; 
touros; equinos, etc.) cada uma apresenta um peso 
característico, e deve ser manejada de acordo com a 
demanda biológica daquela categoria animal. Portanto, 
a carga animal na capacidade de suporte da pastagem 
só poderá ser definida em função do produto animal 
envolvido, e não é fixa, pois depende do meio 
ambiente em que se situa. 

Em função da determina ção da amplitude ótima de 
utilização da pastagem pode-se construir a tabela 1, que 
reflete a otimização do uso da pastagem nativa e a carga 
animal que ela pode alimentar na sua capacidade de 
suporte. Na estação quente do ano, com pouco mais de 
200 dias de pastejo no campo nativo, vemos que estes 
resultados se encaixam na equação do rendimento de 
produto animal em pastagens da seguinte forma: 

RENDIMENTO = QUALIDADE 
GANHO ha1 = G M D 146 
kg  = 0,517 kg  

Salientamos que ha oportunidade de boa colheita da I 
do campo, o que representa um acréscimo anual 
784.000 toneladas de peso vivo, gratuitamente. Isto pi 
ser obtido com a estratégia de permitir maior OF 
animal em pastejo, e com isto otimizar a taxa 
acumulo de MS da pastagem. 

Tabela 1. Desempenho da pastagem nativa na fai 
ótima de utilização e o rendimento animal 

Parâmetros 
 

MS ha"1 dia"1 17,00 avaliado  
Animais.dia ha"1 282 contado 
Ganho M édio Diário (kg) 0,517 avaiado 
Ganho ha"1 (kg) 146 calculadí 
Capacidade de Suporte 1,17  nov 2 a calculadi 
Carga Animal (kg ha"1) 370 observad 

Dinâmica da pastagem nativa 

As pastagens nativas do RS evolu íram sem a presei 
dos grandes herbívoros, mas foram alteradas con 
introdução dos animais domésticos pastadores no iní 
da colonização do continente, passando de u 
condição climax, para um disclimax produtivo, 
reconhecimento do valor das pastagens nativas, e 
necessidade de reverter o processo de degradação p 
excesso de pastejo, e consequente baixa produtivida 
tornou importante o conhecimento sobre a ecolo 
deste recurso natural. BOLDRINI (1993) reui 
sugestões de pesquisadores reconhecidos, e usoi 
cobertura vegetal como critério para medidas 
modificações na vegetação, e para descrições 
comunidade, aumentou para 4 a 5 anos o tempo 
coleta de informações, e com um acréscimo no num 
de observações. Como resultado, verificou que tipo 
solo exerce uma influência maior que níveis de oferte 
forragem sobre a composição da vegetação. Tambéi 
diferimento estacionai provoca aumentos na freqiiên 
de espécies desejáveis, e a adubação promove 
contribuição fantástica de 25 % das leguminosas nati' 
na MS total da pastagem nativa (GOMES,  1996).  

Para avaliar a dinâmica da vegetação, selecior 
algumas espécies importantes dessa pastagem nativ; 
verificou que Paspalum notatum Fl. é a m 
importante. Junto com P. paucifolium Michx. , aml 
rizomatosos, exercem seu pioneirismo nas áreas m 
erodidas e lixiviadas, e com mior cobertura na OF 4,( 
e 12 % PV. A espécie Andropogon lateralis Nees 
beneficiada pelos altos teores de umidade no sole 
muito sensível aos aumentos de pressão de pastejo, so 
redução drástica (de 24,4 % para 4,5 %) com bai: 
OF. No entanto se mantém estável na ótima capacid; 
de suporte e oferece proteção a outras espéc  
avidamente pastejadas, permitindo ressemeadura. 
espécie Axonopus affínis Chase, com longos estolõ 
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avança em áreas com bom teor de um idade e também 
com menor fertilidade de solo, e é beneficiada pelo 
pastejo pesado. A esp écie Aristida filifolia (Arech.) 
Herter, é bem adaptada a solos mais secos, e beneficiada 
pelas pressões de pastejo mais leves, onde se mantém 
estável. P. plicatiilum Michx. é muito bem aceita e 
consumida pelos animais, não tolera pastejo pesado, e 
leva 2 a 3 anos para mostrar incrementos importantes na 
sua cobertura. Se beneficia de vegeta ção mais vigorosa, 
e protetora, produz sementes e aumenta o numero de 
indivíduos. A espécie Piptochaetium montevidense 
(Spreng.) Parodi é importante por crescer mais no 
invemo-primavera. Apresenta mais cobertura nas 
encostas das coxilhas, e parece que sofre com a 
competição de outras espécies em nichos mais bem 
providos de um idade. Tende a se manter em vegeta ções 
menos densas. Outra espécie bem importante é a 
leguminosa Desmodium incanum DC , que apresenta 
picos de cobertura mais evidentes nas pressões de 
pastejo mais leves na primavera, e com o auxílio das 
protetoras. Mostra versatilidade ecológica para superar 
a competição, floresce e produz sementes hábeis para 
aumentar a população. Manejar o campo nativo com OF 
que não limitem a ingestão de forragem pelo animal em 
pastejo, parece ser o procedimento ecológico eficiente 
para restaurar e manter sua produtividade com 
sustentabilidade. 
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