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Introdução 
 
A região do cone sul, se encontra sob a gama das condições de clima subtropical ao norte, 
até o clima temperado ao sul. Nela se desenvolveu uma flora diversa como produto de tipos 
de solo e padrões de pluviosidade, que associados às condições de altitude, oportunizou 
comunidades de plantas  já caracterizadas (Valls, 1986). Estas representam ecossistemas 
desenvolvidos e maduros , mas que demandam conhecimentos técnicos para materialização 
de atividades de cunho econômico. Extensas áreas do cone sul são cobertas por uma flora 
dominante com as características da associação de dois grupos de plantas: o tipo de plantas 
C3 com o comportamento fotossintético característico de espécies de estação fria, e o outro 
com o tipo C4, característico para as plantas de estação quente. Estes grupos de plantas 
coexistem na mesma área e pastagem, na maioria das regiões, e podem manter uma 
condição de pastagem produzindo forragem para os animais em pastejo, ao longo do ano.  
Embora estas pastagens se estendam sobre uma gama de tipos de solos, as estações do 
ano também impõem alguns comportamentos produtivos. Através do manejo do pastejo e de 
diferimentos para a produção de sementes seguidos de pastejo intenso para promover o 
estabelecimento das novas plântulas, pode-se alterar favoravelmente a composição botânica 
das pastagens destes campos, estabelecendo uma contribuição real destes tipos de plantas 
para o forrageamento dos rebanhos, sem maiores distúrbios ao meio ambiente. E este meio 
ambiente infunde confiança porque é bem provido de umidade, há chuvas em abundância e 
solos com boa capacidade de armazenamento de água. O nível de fertilidade do solo deixa a 
desejar na maioria da região, embora ocorram alguns bem privilegiados. O uso de adubos é 
relativamente recente, encorajador, com ação duradoura e respostas precisas.  
A diversidade de cultivos perenes está se estabelecendo, e a atividade silvi-pastoril forma 
imagem em várias áreas da região. Na última década, com a globalização, produtos dos 
campos do cone sul atingiram outros mercados. Aspectos qualitativos estão sendo exigidos, 
uma vez que emergiu a imagem do consumidor, e assim, a sanidade dos rebanhos, dos 
animais e dos produtos para os mercados formou imagem e especificações. As ações 
técnicas aplicadas a campo originaram ofertas de bens e serviços à sociedade, criando 
novas oportunidades.  
 
 
Ecossistemas naturais e a Sociedade 
 
As extensas áreas de pastagens naturais do sul do nosso continente foram exploradas por 
séculos, tendo os herbívoros como colhedores e transformadores de uma fração da matéria 
seca produzida. Este método de colheita caracterizou uma pecuária extensiva, a qual 
recebeu pouco insumo cultural para alterar sua contribuição para com a sociedade e elevar 
sua conceituação para com o desenvolvimento social. Ainda são caracterizadas como de 
pouca produtividade, sem requerem mão de obra qualificada. Historicamente, toda a região 
foi ocupada em guerras de conquista e havia a necessidade de manter uma condição não 
atraente aos pretensos novos conquistadores. O uso com altas cargas foi uma estratégia, 
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tendo o campeiro como o trabalhador principal. E a condição de ambiente que permite a 
expressão dos campos do cone sul é única no mundo. 
No entanto, estas pastagens constituem um patrimônio fundamental e muito contribuinte aos 
países que as entendem de forma técnica, e cultural. Os avanços no conhecimento científico 
destes ambientes naturais os caracterizam como grandes consumidores de conhecimentos 
técnicos, alcançados pela capacitação de grupos de pesquisadores para gerar informações 
que os tornem mais contribuintes e efetivos à produção ecológica e sustentável, e ainda 
competitiva, por seu baixo custo e confiança na qualidade do produto final.  
No contexto da intensificação e manejos intensivos, clima e solo são os alicerces naturais a 
serem bem compreendidos e utilizados, uma vez que permite produção a campo o ano todo. 
O ecossistema natural que receberá os acréscimos é um receptáculo que também recusa o 
atendimento a demandas excessivas, impostas pela ambição humana. No entanto, está de 
braços abertos às ofertas adequadas à sua potencialidade.  
As limitações dos ambientes “Chaco” e "Cerrados" com fortes estrangulamentos como a falta  
de capital para o setor, a falta de capacidade de gerenciamento, a necessidade de 
modernização, a capacidade produtiva e os novos competidores, vão além dos da área 
técnica. As áreas de solos mais pobres, com limitações edáficas, deverão ser bem 
entendidas, e exploradas conforme suas aptidões. Nos Cerrados, 0,2 UA.ha-1 possibilitam 
maior remuneração do que pastagens cultivadas com lotações de 1,2 UA.ha-1. Isto se 
contrapõe a recomendações de Heitschmidt e Taylor (1991) sobre as estratégias inerentes 
ao pastejo rotacionado, aumentando a eficiência de colheita, reduz pastejo localizado, 
aumentando a reciclagem de nutrientes e criando uma habilidade de manejo mais intensivo. 
Com a extensão desta prática, outros países também chegaram a conclusão que a falta de 
evidência associada ao dogmático pastejo rotacionado era superado e substituído pelo 
controle das lotações (Blaser et al, 1974; Pieper e Heitschmidt, 1988). Com os aumentos de 
lotação ou carga animal como nova estratégia, os campos do cone sul também se tornaram 
uma presa fácil, porque o ambiente era mais rico. As evidências para dar suporte à esta 
estratégia eram equivocadas, embora vários autores afirmassem que pequenos aumentos 
na taxa de lotação poderiam ser alcançados em anos com maiores níveis de precipitação 
devido a maior colheita da massa de folhas sobrante e melhor distribuição dos animais. E 
isto ainda vigora na região. Um maior numero de potreiros facilita o controle e acrescenta 
flexibilidade, mas pode envolver maiores riscos onde o numero de animais é grande. De 
qualquer forma, as habilidades de manejo fazem parte de um sistema de pastejo (Stuth e 
Maraschin, 2000).   
O processo de desenvolvimento deverá estar fortemente imbuído das premissas da 
coerência ecológica, equilíbrio energético e viabilidade sócio-econômica tomadas como 
fundamentais à sua sustentabilidade. Dentro das forças do setor primário, o padrão genético 
do rebanho bovino é tido como limitante, pois a qualidade das carcaças não estimula, e os 
gargalos do processo produtivo são sofreram maiores alterações. O desafio a ser vencido 
reside no incremento à produtividade com base nos aumentos em rendimento por animal. O 
empobrecimento do setor veio com excessos  de pressão sobre os frágeis recursos naturais. 
 A informação técnica existente é adequada a agricultores que dispõem de um nível cultural 
mais avançado. Uma observação clara e precisa de que, no campo, tem que se aplicar mais 
conhecimento e cultura. Sem ela, bloqueia-se o desenvolvimento e se continua ocupando 
um espaço produtivo com a incapacidade. Em muitas situações, o grande insumo é o 
simples pastejo mais folgado! A alternativa para quem não sabe onde e como chegar com o 
produto final, é tão simples quanto sair do mercado.  
Os Ecossistemas dos países do Cone Sul foram tratados e discutidos regionalmente, e 
enriquecidos nos Congressos  e Eventos Internacionais sobre Pastagens (Berretta, 2001; 
Deregibus, 2001; Maraschin, 2001). Constituem um ponto de partida para que nossas 
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sociedades se conheçam o ambiente global em que devem trabalhar. O conceito de 
Reservas Ecológicas poderia ser atraente, e elas constituiriam excelentes áreas de atuação, 
ensino, e pesquisa. A exploração destas reservas permanentes, também com animais 
silvestres, seria um veiculo para inserir mensagens construtivas à educação ecológica de 
segmentos da sociedade. Lagos, barragens e represas, mais as matas ciliares e bosques 
plantados, com a presença de animais e vida silvestre, quase num antagônico às imagens 
dos "jardins zoológicos" e outras imagens que nossos filhos são obrigados a visitar, ainda 
são mensagens a serem materializadas. Oportunizar e qualificar os Hotéis Fazenda, 
robustecendo o ecoturismo e fomentando o espirito conservacionista, podem ser mensagens 
enriquecedoras para os ambientes dos distintos ecossistemas naturais do sul do continente. 
Da produção dos campos, o consumidor almeja um produto natural com sabor singular, 
oriunda de rebanhos que pastam na intocável natureza dos sempre verdes campos do cone 
sul. O animal tem tudo o que precisa, desenvolve-se num ambiente ideal, e produz uma 
carne pura, saudável e despreocupante. O consumidor busca esta oferta.  
 
Ações humanas no manejo de sistemas pastoris 
 
Programas de manejo aplicados às pastagens nativas (PN) são produtos do pensamento 
humano, das decisões e ações e o elemento humano é parte integrante do funcionamento 
dos sistemas. O manejo implica em controle por alguém informado ou ignorante do processo 
econômico ou ecológico. As decisões são baseadas nas metas e objetivos de manejo em 
relação a hierarquia das demandas, e na percepção dos processos internos e externos que 
orientam a exploração (Stuth, 1991). Aqui entra um processo critico ao sucesso de qualquer 
programa de manejo de pastagens: “a visão panorâmica da paisagem”, que implica no 
elemento técnico e no humano, em ter sensibilidade e desenvolver perspectivas sobre a 
paisagem futura, em relação à condição atual e estabelecer um período de tempo para a 
emergência desta nova paisagem (Stuth e Maraschin, 2000). 
Há uma gama de variações no grau de interferência do homem no processo de seleção da 
dieta do animal na amplitude dos sistemas de produção. Em invernadas grandes o tipo de 
vegetação, a localização das aguadas, som bras, abrigos podem interferir mais que a dieta 
em si. Com maiores subdivisões de potreiros há maior controle do pastejo e do uso dos 
recursos naturais. E há sugestões fundamentais para o interessado adquirir o conhecimento 
indiscutível para processo de ingestão de forragem sob pastejo (Conrad et al, 1964; Duble et 
al, 1971; Mertens, 1994).  
 
Controle e influências no processo de pastejo 
 
A bibliografia é rica em recomendações sobre controle da taxa de lotação ou da capacidade 
de carga das pastagens para o sucesso do sistema de pastejo na produção por área  (Illius et 
al, 1999). A prática é simples, mas equivocada para ecossistemas mais providos de 
umidade, e mais dinâmicos como os dos campos do cone sul. O G.ha-1 é o produto do GMD 
pela área de terra que produz a forragem para aquele rendimento por animal. Na maioria das 
situações o GMD molda a curva do G.ha-1. E a lotação é a variável dependente que adquire 
valor em função da produtividade da pastagem, e auxilia na realização daquela colheita.    
Na produção animal em pastagens, a redução de custos na utilização de pastagens é 
determinada pelo rendimento por animal, já que engloba mantença e ganho de peso ou 
produção de leite (Moore, 1980). Daí é fácil entender Blaser (1982) e Di Marco (1998) 
direcionando mais alimento para a produção, elevando a eficiência do sistema de pastejo. A 
incorporação desta filosofia, elevando o rendimento por animal em pastagens aparece com 
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serenidade e soberania, suplantando e substituindo o conceito de manejo baseado no ganho 
por hectare (Maraschin, 2001). 
Observe o que vem a seguir e raciocine em termos de ambiente, bem estar animal e até do 
ponto de visto do nutricionista e do melhorista animal. A 1a sugestão de Mott (1983) para 
elevar o rendimento animal das pastagens é regular a oferta de forragem para não limitar o 
consumo, com a fração folha sendo o maior componente da dieta, o que foi comprovado 
para pastagens nativas (Maraschin et al, 1997; Boggiano, 2000) e para as pastagens 
cultivadas (Moraes e Maraschin, 1993; Almeida et al, 2000; Machado et al, 2004), ampliando 
muito mais esta sugestão na prática. A 2a sugestão é elevar a qualidade da dieta através de 
espécies de melhor valor nutritivo. A área técnica é responsável pela intensidade da 
identificação de espécies e forragens com maior potencial animal. A 3a sugestão é do 
aumento no consumo de energia digestível via alta produção de MS de folhas e manutenção 
da qualidade da forragem. Os conhecimentos sobre morfogênese (Lemaire, 1997), com a 
taxa de emissão de folhas, e duração de vida útil da folha, aliada ao ritmo de desfolha e 
tamanho de bocado moldam um novo panorama. Outras contribuições serão encontradas 
em Ribeiro Fo et al (1997); Setelitch et al (1998); Dougherty (1999) e Boggiano, 2000).  
 
O Ecossistema Pastagem Nativa 
 
As pastagens nativas constituem o panorama mais permanente dos Campos do cone sul, e 
são a base da alimentação dos rebanhos. Para muitos pesquisadores e administradores, o 
conservadorismo e o desconhecimento dos bons atributos das pastagens nativas (PN) fez 
com que fossem rotuladas de improdutivas, de baixa qualidade e merecedoras de 
substituição por espécies cultivadas. No entanto, elas se beneficiam de "um período de 
descanso" que mantém e melhora sua condição, mas pode perder valor nutritivo da planta 
inteira, e reduzir consumo. Mas o consumo de forragem da PN é que não era conhecido. O 
aspecto intrigante era: quanta MS da PN e das espécies subtropicais deveria ser oferecida 
para permitir ingestão que não limitasse o consumo e o desempenho do animal. O produto 
primário das pastagens é transformado pelo herbívoro em produto animal, e quando 
associado à oportunidade de pastejo seletivo, promove um rebrote mais rápido após pastejo. 
 A tabela 1 oferece uma apreciação das respostas da PN sob níveis de oferta de MS, ao  
 
Tabela 1. Efeito das OF de MS sobre o fluxo e a eficiência de transformação de energia      

numa PN do RS. 
 

PARÂMETROS M S  OFERECIDA  -  P V 
 4,0 8,0 12,0 16,0 

M S / ha, kg 2075 3488 3723 3393 
Prod. Primária, MJ/ha 40877 68714 73343 66842 
RFA/Prod. Primária, ef. 0,19 0,32 0,34 0,31 
G/ha, kg de PV 80 120 140 135 
Prod. Secundária, MJ/ha 1880 2820 3290 3173 
RFA/Prod. Secundária, ef. 0,0089 0,0132 0,0151 0,0147 
Prod. Prim./Prod. Secund. 4,49 4,06 4,41 4,74 

 
 
longo de seis anos. As OF mais altas favorecem a taxa de acumulo de MS, e a MS 
disponível ao alcance do animal, oportuniza a seleção da dieta pelo animal (Mertens, 1994), 
tendo o resíduo após pastejo como base para o rebrote (Maraschin, 1998). Estes resultados 
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consistentes (Figura 1) mostram que o ótimo estava em 13,5 % PV para rendimento por 
animal, e paralelo à curva da taxa de acumulo de MS.ha-1.dia-1, comprova a importância 
inquestionável desta mensuração obrigatória da pastagem (Burns et al, 1989). Os máximos 
G.ha-1 foram obtidos com a OF de 11,5 % PV, e mais relacionados com a produção de 
MS.ha -1. E na produção secundária aparece o efeito das OF que passam para 44 % de 
aumento com 8,0 % PV, chega a 66 % no 12,0 % PV e baixa para 63 % no 16,0 % PV.  
 

 
Figura 1. Relação entre a oferta de forragem, ganho por animal, carga animal e 
          Ganho por hectare na pastagem nativa do RS. 
  
 
Economicamente, significa obter 50 kg a mais de peso vivo por hectare, ao custo do animal 
em pastejo. As confirmações apresentadas por Montossi et al (1998) e Pallares e Pizzio 
(1998) com as PN da área subtropical do Uruguai e da Argentina, sob lotações fixas, onde 
verificaram maiores desempenhos por animal somente nas lotações menores. A OF participa 
do cenário como a força determinante do quanto da taxa de acumulo da MS, e da MSV 
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disponível para consumo pode ser retirada da pastagem, e está intimamente ligada à 
promoção da sustentabilidade do sistema. 
 
Um aspecto importante ligado à sustentabilidade desta PN (Bertol et al, 1998) é a água no 
solo e a matéria orgânica. A taxa de infiltração de água passou de 3 e 4 cm/h, para os níveis 
de 4,0 e 8,0 % PV, nos primeiros 5 minutos, para 12 e 32 cm/h, para os níveis 12,0 e 16,0 % 
PV, respectivamente. Aos 10 minutos, para os pastejos mais folgados infiltrava 10 cm/h, 
enquanto nos mais pesados era de 2 cm/h. Os incrementos na matéria orgânica do solo, 
passaram de 2,4 % no pastejo pesado para 3,6 no pastejo folgado, na camada de 0 a 3,0 cm 
de profundidade. Até os 15 cm de profundidade foram observados aumentos na matéria 
orgânica em função do pastejo com as Of maiores. 
 Uma boa sugestão para utilização eficiente da forragem das pastagens nativas é promover 
a reprodução dos ventres ativos e a terminação dos descartes (Bligh,1996). É componente 
da terminação de animais para abate em pastagens, com idade antes dos seis dentes, com 
alta OF. E também é a forragem usada para atender grande parte do mercado caracterizado 
de animais em pé. A importância econômica da forragem da PN é de tal ordem, que só os 
novilhos em terminação para mercados definidos é que têm acesso às pastagens cultivadas. 
De fato, as pastagens nativas se mostram seguras e confiáveis pela estabilidade das suas 
produções. Todos sabem que não são as mais produtivas, mas sabe-se dos seus 
rendimentos. A  cultura nos campos do cone sul precisa desenvolver meios e conhecimentos 
para elevar seus rendimentos de MSV e de produto animal, mantendo a qualidade do 
ambiente. Com a filosofia da  produção extensiva, o pastejo seletivo de diversas espécies 
animal favorece o desempenho individual, mantém o equilíbrio da flora natural, e faz do meio 
ambiente um grande receptáculo para as contribuições que lhe são favoráveis, assim como 
recusa o atendimento a demandas excessivas impostas pela ambição humana. 
 
  
Adubação de Pastagens Nativas 
  
O uso de adubos na PN foi negligenciado por muito tempo, até que a regeneração da PN em 
area adubada (Rosito e Maraschin, 1984) observou 19 % de leguminosas nativas na MS de 
áreas adubadas; permitindo alcançar 250 - 300 kg de G.ha-1 durante 12 anos (Perin e 
Maraschin, 1997). Isto despertou interesses, e o estudo abrangente, envolvendo diferimentos 
estacionais e até altos níveis de adubação N-P-K aplicados na superfície da pastagem 
(Gomes et al, 1998), demonstraram a possibilidade de elevar a produtividade das pastagens 
nativas através da fertilidade do solo (Tabela 2). Impressiona a velocidade de resposta da 
PN já no primeiro ano após a adubação. Os diferimentos favoreceram as espécies 
cespitosas, as gramíneas de inverno e as leguminosas, enquanto a adubação manteve um 
efeito residual aumentando a freqüência de P. notatum e D. incanum, reduzindo espécies 
não desejáveis. Importante foi que a nova composição florística melhorou a condição da 
pastagem para a produção animal, pois o pastejo era intenso sobre as parcelas mais 
adubadas. 
Para as condições de PN melhoradas com adubação de correção, aplicando níveis de N e 
pastejado com ovinos (Costa, 1998), ou numa situação de pastejo com bovinos, onde níveis 
de N foram associados a níveis de OF (Boggiano, 2000) obtiveram resultados muito 
expressivos para a pastagem e para a morfogênese das plantas. Historicamente a PN 
produz na estação quente  3,0 - 4,0 t.ha-1 de MS, que passou para 7,0 t.ha-1 de MS com 
adubação NPK, alcançou 12,0 t.ha-1 de MS verde aérea sem estresse hídrico, e chegou a 
18,0 t.ha-1 de MS total quando adubada com 200 kg.ha-1 de N. Nesta, obteve-se mais de 700 
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kg.ha-1 de ganho de peso vivo em 200 dias de pastejo. Com os excrementos, mais as 
alterações na matéria orgânica do solo pelas OF otimizadas, a mineralização e reciclagem  
Tabela 2. Valores médios de participação de grupos de espécies para a MS da pastagem 
      nativa adubada. EEA-UFRGS, 1989-1994. 

NIVEIS DE ADUBAÇÃO 
Ao A1 A2 A3 A4 COM PONENTES 

% ns MS.ha-1 
Gram. Cespitosas  56,4 53,0 50,3 48,6 43,1 
Gram. Prostradas 27,1 27,0 30,6 34,4 22,8 

Leguminosas Nativas 0,5 2,4 3,0 7,4 24,3 
Inços (Invasoras) 6,5 8,7 9,0 4,0 5,6 

Material Morto 9,5 8,9 7,1 5,6 4,2 
Solo Descoberto 3,4 3,0 2,9 2,1 0,7 

A1 = 90 kg NPK; A2 = 180 kg NPK; A3 = 360 kg NPK; A4 = 780 kg NPK + Calcário 
 
de nutrientes ocorrerá com maior intensidade. O modelo que Costa (1998) desenvolveu para 
ecótipos de P. notatum, estima a produção de MSV por m2 por dia: MSV = 0,44.Rs(1-exp(-
0,0031.ST)) + R, onde Rs é a radiação solar global; ST é a soma térmica e R é a MSV 
residual,  e válida para primavera e verão. A resposta real surpreende, e remove o mito da 
baixa resposta da PN à adubação. Esta nova imagem permite superar um desafio. E tem o 
sabor do novo conhecimento, o apreço da contribuição efetiva e a valorização do resgate do 
receptáculo recurso natural. Esta estratégia oferece enriquecimento do ambiente. 
 
Germoplasma Forrageiro 
 
Desde a primeira reunião deste grupo que este assunto vem sendo tratado. A oferta de 
ambiente ao território do cone sul é de tal ordem que a preocupação está em otimizar a 
conversão de CO2, água e minerais através das plantas, em MSV para prover forragem bem 
aceita pelos animais, de alta digestibilidade e promovendo proteção aos recursos naturais. 
As pastagens nativas continuam como o substrato mais importante na provisão de forragem. 
Espécies importantes já reconhecidas mostram que merecem serem tratadas como as 
melhores para estas condições de ambiente. O que não se sabe sobre elas é menor do que 
ainda não se conhece sobre as cultivadas. Dentro do universo das pastagens nativas se 
estará aplicando os princípios de ecologia, genética e melhoramento de plantas, além dos 
conhecimentos em solos, visando encontrar germoplasmas para ambientes distintos. As 
novas coleções de plantas receberão atenção mais especifica. Esta estratégia reclama a 
capacitação do corpo técnico. E o manejo para produção de sementes merece promoção 
para multiplicar e elevar a contribuição dos materiais selecionados. Os bons exemplares das 
espécies nativas em avaliação refletem o espírito avançado de um grupo expressivo de 
pesquisadores. 
Os princípios da genética e as técnicas de melhoramento de plantas  seguirão contribuindo,  
fornecendo material ao melhoramento das pastagens. O gênero Paspalum , descortinou uma 
imagem até há pouco desconhecida, mas entusiasma e desafia, invadindo novas áreas.  A 
leguminosa Arachis pintoi exibe esta característica desejável com estolões e sementes 
(Perez, 1998), o A. glabrata com seus rizomas, além dos ecótipos de P. notatum.  Valores 
desafiadores e brilhantes novas imagens reais  desconhecidas, estão sendo vivenciadas 
(Costa,  (1998); Boggiano (2000); Real (2002) – Com. Pess.); Dall’ Agnol (2004) – Com 
Pess.). Suas assimilação, cultivo e desenvolvimento trarão prestigio à região pelo 
enriquecimento aos ecossistemas. Outras espécies da PN reclamam reconhecimento, pois 
há um comercio de sementes ávido por materiais da flora nativa.  
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As espécies cultivadas não devem competir com as PN, pois têm seus espaços nas áreas 
cultivadas para produzir forragem estratégica em função de qualificações de rebanho ou 
para atender demandas de mercado. E somente as que mostrarem potencial animal superior 
às nativas, merecerão espaço. Cultivares de alfafa selecionados para pastejo com lotação 
contínua, desmistificaram  mitos e alguns dogmas de manejo, reduzindo os custos do produto 
final. A evolução da ciência liberou materiais enriquecidos com amino-ácidos sulfurados, 
como metionina e cisteína, além da alfafa com maior proteína "bypass", e o trevo branco com 
menores riscos de timpanismo (Dougherty, 1999). O valor nutritivo da forragem das 
leguminosas ainda é um desafio para a nossa cultura. Onde a alfafa é utilizada para 
qualificar dietas de animais jovens em crescimento rápido, uma boa estratégia é manter 
estandes puros da gramínea produtiva e da alfafa e promover um pastejo de desponte 
(Dougherty et al, 1990). Trevo vermelho e alfafa são estratégias para qualificar carcaças  com 
cortes de maior rendimento, com marmoreio e gordura de cobertura adequados (Allen et al, 
1996). O sucesso de Stylosanthes . capitata para as savanas e do S. guyanensis para as 
zonas úmidas (Lascano, 2000), permitem aumentos no GMD nas regiões com ou sem 
estação seca. Pastagem com 30 % de A. pintoi apresenta 70 % mais produção animal, que 
uma com 10 % da leguminosa. As leguminosas podem contribuir para a estabilidade das 
pastagens ao longo das estações do ano, favorecendo GMD e mais constância nas lotações.   
 

Acréscimos das Pastagens Cultivadas 
  
As pastagens cultivadas constituem estratégias para assegurar produtos terminados 
conforme exigências dos consumidores.Transitam disseminando cultura, ensejam prestação 
de serviços qualificados, desenvolvem atividades comerciais, utilizam insumos, transportes, 
equipamentos agrícolas e mão de obra. Para ampliar o cenário das espécies cultivadas, 
sugere-se consultar INIA (2001). A adubação nitrogenada recebe forte argumentação pelas 
suas funções na planta (Lemaire, 1997) é obtido a baixo custo pela fixação simbiótica, além 
de determinar a produtividade das pastagens . Em pastagens tropicais, há  resposta biológica 
de 1,60 - 2,00 kg de PV por kg de N, com o tipo de animal e a sua genética condicionando os 
rendimentos. As perdas no sistema chegam a 30 % por ano (Mott et al, 1970), enquanto o 
nível de fósforo no solo seria o fator chave para manter a capacidade de suporte das 
pastagens cultivadas nos solos dos "Cerrados" (Macedo, 1997). A reposição das perdas 
pode melhorar a eficiência desta adubação, uma vez que a reciclagem do N é muito alta em 
pastagens produtivas e de qualidade. Por outro lado, é alentador o acréscimo de 1,00 kg de 
N para cada 28 - 30 kg de MS produzida pelas leguminosas nas pastagens. Esforços 
estratégicos para explorar este grupo de plantas podem elevar o suprimento de N, oferecer 
forragem para os animais (Lascano, 2000), elevam o N das gramíneas associadas, a 
qualidade da dieta do animal em pastagens consorciadas, ajudar a superar déficits 
qualitativos e quantitativos, e favorecer a otimização de uso dos recursos naturais. 
Seguramente robustecem o ecossistema pastoril. 
Com espécies de inverno e OF não limitante, asseguram mais de 1,00 kg de ganho por 
animal por dia (Gardner et al, 1982; Quadros e Maraschin, 1987; Mouriño et al, 2003). Na 
busca da otimização em pastagens tropicais, Almeida et al (1997) obteve um GMD de 1,043 
kg por novilho na OF de MSLV de 10,4 % PV, uma capacidade de suporte de 1100 
animais.dia.ha-1, sob pastejo com lotação contínua, e um rendimento de 1096 kg.ha-1 de 
ganho de peso vivo, numa produtividade de 6,4 kg PV.ha.-1dia-1. O resíduo médio de MSLV 
de 2000 kg.ha-1 manteve uma taxa de acúmulo de 74 kg.ha.-1dia-1 de lâminas folhares. A 
sustentabilidade da pastagem aumentou com os diâmetros de touceiras, cobertura do solo e 
o desenvolvimento radicular influenciados positivamente pelas maiores OF. Contribuiu para 
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isto o incremento de 225 % na taxa de emissão de afilhos, de 60 % na taxa de emissão de 
folhas, de 45 % no peso específico das folhas e que resultou em 200 % na taxa de acumulo 
de MSLV.ha.-1dia-1. Esta condição superior de pastagem definiu a eficiência da pastagem de 
capim elefante anão cv Mott como sendo de 11,5 kg de MSLV para 1,00 kg de ganho de 
PV.ha-1, pois com OF de MSLV até 13,0 % PV, há aumento linear na ingestão de forragem 
(Ribeiro Fo. et al, 1997). O rendimento financeiro de 1,00 kg de MSLV de capim elefante 
anão vale 9,0 % do preço do kg do novilho gordo! Isto estabelece um patamar referencial de 
competitividade pelos recursos destinados para a produção dentro de sistemas de uso do 
solo em ecossistemas pastoris. Parece que é lucrativo investir no rendimento por animal em 
pastagens de qualidade. N & OF do de baixo! 
 

Uma filosofia de manejo 
 
A produção animal em pastagens e os seus custos tem a ver com as condições ambientais 
do país. O animal em pastejo transforma a forragem das pastagens - um produto de baixo 
valor comercial – em produto útil ao homem e de alto valor comercial, onde o seu potencial 
genético pode ser avaliado e explorado. A capacidade de ingestão de forragem até o limite 
da distensão do rúmen (Conrad et al, 1964) assume importância. Concomitantemente, as 
capacitações técnicas operam para relacionar características qualitativas das pastagens com 
a disponibilidade de forragem, estabelecendo o ponto crítico da resposta animal em relação 
à qualidade da forragem (Duble et al, 1971), e identificam com segurança os pontos positivos 
atribuídos à qualidade da forragem, às condições de meio e às espécies de planta. O ponto 
crítico das leguminosas tropicais em pastagens está em se aceitar os níveis de rendimento 
compatíveis com a persistência da espécie considerada (Maraschin, 2001). A ingestão das 
leguminosas pode ser aumentada se a OF permitir pastejo seletivo de folhas, melhorando 
carcaças e cortes (Allen et al, 1996), e com trevo vermelho e trevo Kura por Mouriño et al, 
(2003), na OF de 1,5 a 2,0 kg de MSFV por kg de peso vivo por ciclo de pastejo. No entanto, 
sistemas com altos níveis de insumos, e manejo intensivo para um produto animal 
diferenciado, merece atenção pelos altos rendimentos por unidade de área.  
As contribuições importantes sobre o meio ambiente e as oportunidades que ele oferece 
(Chapman e Lemaire, 1993); os conceitos de manejo da pastagem, evidenciando que a 
porção colhida da produção primária é a matéria seca das laminas folharas verdes (MSLFV) 
que o animal consome para obtenção de rendimentos em produto animal (Mazzanti e 
Lemaire, 1994), somam-se àqueles para a preservação do ecossistema (Stattford e Foram, 
1993), e foram decisivos aos produtos finais da atividade e à geração de conhecimentos na 
área de pastagens.  
Nesta moldura, está a imagem de pastagens em rebrote permanente, com o animal em 
pastejo sendo desafiado em sua capacidade de ingestão, para expressar o seu potencial 
genético (Maraschin, 2001). Segundo Lemaire (1997) a produção de MS das pastagens no 
estádio vegetativo depende fundamentalmente de três variáveis morfogênicas: da taxa de 
aparecimento de folhas (TAF), da taxa de expansão de folhas (TEF) e da duração de vida 
das folhas. Estas variáveis são definidas geneticamente, mas a ação dos fatores ambientais 
como temperatura, água e nutrição nitrogenada as modificam. As combinações destas 
variáveis estabelecem as características estruturais das pastagens como densidade de 
afilhos, tamanho de folha e numero de folhas vivas por haste, cuja dinâmica de conjunto 
compõe o índice de área folhar - I A F - que significa m2 de superfície de folhas por m2 de 
solo. Esta MSLFV depende fundamentalmente da vida útil das folhas no perfil da pastagem, 
em relação à freqüência de pastejo, que por sua vez é determinado pelos níveis de OF 
impostos. Um programa de manejo interage com as características morfogenéticas da planta 
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e da estrutura da pastagem, conciliando intervalo entre desfolhas e vida útil das folhas, 
determinando a produção colhível. E esta é a MSV que se deve determinar para os ajustes 
de carga e tipo de produto animal de interesse (Boggiano, 2000).  
Em P. notatum  Boggiano (2000) verificou que N e OF determinam aumentos no IAF da 
pastagem, e a ação do conjunto materializa arquiteturas de pastagens mais eretas e de 
lâminas folhares maiores, com perfís mais elevados, oferecendo alcance para maior tamanho 
de bocado. Com a elevação da adubação N aumenta-se a produção MS exigindo maior 
freqüência de desfolha e reduzir a senescência. Porém, aumentando a OF há maior pastejo 
seletivo das lâminas folhares, reduzindo a área folhar, mas ainda deixa maiores resíduos 
após o pastejo, favorecendo um rebrote rápido. Baixo nível de N e pastejos freqüentes 
determinam redução no IAF (Tabela 3), e portanto, menor interceptação da energia radiante e 
reduzida capacidade de produção de MS. Para uma reposição mais rápida do IAF o aumento 
na disponibilidade de N e o aumento das OF propiciam maior interceptação da radiação e 
promovem o uso mais eficiente do N aplicado.  

Tabela 3. Valores estimados de IAF de P. notatum em função de modelos de superficie de   
resposta para IAF residual e após 33 dias de rebrote. 

OF -  % PV N - kg/ha IAFr - Pós 
Pastejo 

IAF - 33 dias 
de Rebrote 

Aumento no 
IAF, % do IAFr

Aumento 
diário no IAF 

4,0 0 1,992 3,956 98,6 0,0595 

4,0 100 1,555 4,093 163,2 0,0769 

4,0 200 0,644 4,144 543,5 0,1061 

9,0 0 0,962 2,536 163,6 0,0477 

9,0 100 1,462 3,675 151,4 0,0671 

9,0 200 1,614 5,924 267,0 0,1306 

14,0 0 1,480 2,816 90,3 0,0405 

14,0 100 3,045 6,153 102,1 0,0942 

14,0 200 4,130 9,404 127,7 0,1598 

          Adaptado de BOGGIANO, (2000) 

Com níveis mais altos de N a taxa de reposição do IAF aumenta no final do período de 
rebrote, e a pastagem atinge valores de IAF maiores nos níveis mais altos de OF e de N. Em 
termos relativos os maiores aumentos em IAF ocorrem nos níveis mais altos de N e nas OF 
menores, diminuindo os acréscimos com o aumento das OF para os niveis de N maiores. 
Reposição mais rápida do IAF ocorre com mais N no sistema, promove maior captura de 
carbono, maior produção de forragem, e trabalhando com maior OF pós pastejo há maior 
interceptação da radiação, promovendo maior eficiência de uso do nitrogênio. 

 
Entender Produção de Forragem 

 
A quantificação da MSV produzida pelas pastagens é a medida importante para assegurar 
contribuição à produção animal caracterizada dentro de sistemas de alimentação animal em 
pastagens. Em espécies estoloníferas, uma massa de folhas igual ou maior que 2,0 t.ha-1 de 
MS, têm suas taxas de crescimento quase estática ao atingirem 3 semanas de rebrote. 
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Nesta situação os animais com pastejo seletivo não são afetados pela massa de estolões, se 
as pressões de pastejo forem baixas. Com a aplicação da morfogênese incorpora-se mais 
conhecimentos sobre as relações da espécie com o meio ambiente físico, com os fatores de 
produção e assegura-se provisão de alimento para aquele tipo de produto animal. A 
amplitude de informações para um entendimento seguro sobre dinâmica de crescimento e 
desenvolvimento de plantas, bem como sua relevância aos conceitos sobre as taxas de 
acúmulo e utilização sob pastejo estão bem enfocados por Hodgson e Da Silva (2000), e 
farão parte da agenda de pesquisa dos grupos capacitados. A dinâmica de nutrientes e dos 
fluxos de carbono e nitrogênio, com as rotas metabólicas na planta esclarecem eventos 
associados aos rebrotes após pastejos (Thornton et al, 2000). A partir da planta pastejada, o 
novo rebrote é mostrado através do dinamismo do crescimento das folhas de gramíneas sob 
pastejo, facilitando a compreensão do afilhamento em pastagens (Matthew et al, 2000; Cruz 
e Boval, 2000; Boggiano, 2000). Para a situação de áreas e plantas pastejadas, Lemaire e 
Agnusdei (2000) apresentam caracterizações da renovação de pastagens com a dinâmica 
da morfogênese, que permitiu a Boggiano (2000) utilizar e revelar aspectos importantes 
ligados à utilização de pastagens nativas melhoradas sob os efeitos de OF e N. Urge a 
obtenção de informações sobre a morfogênese de folhas das espécies importantes nas 
diferentes regiões, para otimizar o manejo do pastejo de comunidades de plantas com 
distinção ecológica e agronômica. Parece óbvio que a pesquisa multidisciplinar, e até 
interinstitucional, precisa ser mobilizada e se fazer participativa, associada a um escopo mais 
amplo no âmbito acadêmico e na aplicação prática desses princípios. O regionalismo funesto 
precisa ser substituído por atividades mais construtivas e globalizadas. E um fator muito 
importante que vem merecendo apoio é: "aprender amostragem" para gerar confiança nos 
resultados e nos elementos da equipe. A produtividade primária líquida das áreas de 
pastagens é que oferece oportunidades para o desenvolvimento de sistemas de produção 
animal. E demanda uma agilidade de ação, para que tudo isto não seja um futuro. O atual 
mundo globalizado faz correr junto com os que estão na frente. 
 
 
Pastejo Seletivo  
 
 O pastejo seletivo é algo muito importante e que precisa ser tratado com mais 
seriedade (Montossi, 1998). Segundo Illius e Hodgson (1996), o comportamento do animal 
em pastejo e a seleção da dieta centralizam a atenção no manejo dos sistemas de pastejo. 
pois é a seletividade dos herbívoros que localiza e concilia seus impactos sobre a ecologia 
da população de plantas nas pastagens e demanda mais pesquisas objetivas. Em termos de 
ambiente e diversidade, há uma grande demanda por inteligência. A MSV de leguminosas 
tropicais parece ser um pouco diferente, pois o animal ingere mais folhas do que pecíolos e 
caules. Que bela característica para se avaliar e entender os benefícios do pastejo 
seletivo em favor da persistência das leguminosas na pastagem. 
 Montossi (1998) verificou que os componentes de maior qualidade são selecionados, mas 
precisam fazer parte expressiva da forragem em oferta. O pastejo com lotação contínua 
permite maior seleção da forragem pelo animal (Blaser 1982), enquanto Maraschin (1999) 
enfatiza a grande vantagem do pastejo rotacionado, que adquire contornos consistentes 
quando o pesquisador consegue avaliar o pastejo rotacionado com zero dias de descanso. 
A partir daí ele começa a entender o que é pastejo e compreender melhor a relação solo - 
planta - animal, e o produto animal comercializável. Na Nova Zelândia, as lotações ótimas 
para maiores rendimentos financeiros são 65 % daquelas que oferecem máximos G.ha-1 

(Parminter, 1992). A presença de diferentes espécies de animais na pesquisa em pastagens 
precisa ser dinamizada para avaliar interações de tipo de animal e plantas.  
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*As imagens desenvolvidas com as respostas da PN, fortalecidas pelos resultados 
alcançados sobre as pastagens cultivadas, trouxeram confiança e muita segurança sobre a 
relação curvilinear da OF com os ganhos por animal e por hectare (Moraes e Maraschin, 
1993); (Maraschin, 2001). Nestas condições pode-se estimar a capacidade de suporte das 
pastagens, alcançando o ponto crítico da avaliação com confiança, no ponto do ótimo GMD 
por animal. Mais ainda, a OF que propiciava o ótimo GMD ocorria com uma OF maior do que 
a que otimizava o G.ha-1. Mas ambos estavam muito próximos no eixo das OF. Estas 
seguranças permitiram que se iniciasse em 2001, a pesquisa com a Brachiaria brizantha   
avaliada com base na OF de folhas verdes no CPAO/EMBRAPA, MS, (Machado et al, 2004). 
 
Conforto Animal 
 
Este assunto atropela muita gente. E deve-se manter a lembrança de que somente animais 
sadios podem consumir uma quantidade máxima de forragem. O animal em si merece um 
tratamento condizente à sua função na propriedade, pelo que produz e a que nos serve. 
Acrescentando o conhecimento de demandas de mercado globalizado adquire-se uma 
imagem apropriada do nível de sanidade e de estresses, além das limitações habituais que 
as zoonoses impõem ao rendimento por animal. Muitos pesquisadores ainda não imaginam 
o quanto custa alimentar parasitas intestinais, ou animais improdutivos em pastagens de 
qualidade. Qual é o estresse de uma dosificação? De uma vacinação ? Do transporte até ao 
abatedouro? E quando o rastreamento do produto animal para BSE = EEB (Encefalopatia 
Espongiforme Bovina) for aplicado, o consumidor deverá ser informado através do certificado 
de produto sadio caracterizado. 
Em sistemas sustentáveis de produção animal baseados em pastagens, Paranhos da Costa 
e Cromberg (1997), consideram o ambiente "potreiro de pastagem" mais do que uma fonte 
de alimento. É o espaço onde eles passam todo o seu tempo  nascem, crescem, 
enfrentam condições adversas, estabelecem relações sociais, se reproduzem, e enfim vivem 
 e, portanto, necessitam de vários recursos e estímulos além daqueles relacionados à 
oferta de forragem. Dentro do ambiente pastagem o animal reage para buscar seu bem-
estar. Eles definem este bem-estar como sendo “o estado do organismo durante as suas 
tentativas de se ajustar ao seu ambiente”, trazendo consigo implicações como: a -) Bem-
estar é uma característica de um animal e não é algo que pode ser fornecido a ele. A ação 
humana pode melhorar o bem-estar animal ao proporcionar um recurso; b -) Bem-estar pode 
variar entre muito pobre e muito bom. Pode-se melhorá-lo, ou assegurar que ele é bom; c -) 
o bem-estar pode ser medido cientificamente e com interpretação objetiva. As medidas do 
bem-estar bom podem ser feitas pela avaliação de vários comportamentos normais e 
indicadores fisiológicos e comportamentais de prazer. Eles analisam bem -estar animal nas 
situações de uso do espaço e suas conseqüências sociais; restrições de acesso à sombra; 
restrições no acesso à água e a rejeição da forragem contaminada pelas fezes dos próprios 
animais. Por outro lado, Cardoso (1996) apresenta uma série de sugestões para a ação 
humana prover melhores condições de conforto aos animais de fazenda, chegando a um 
produto animal final que atenda as demandas do consumidor. 
 
Contribuição Silvo-Pastoríl 
  
O sistema silvo-pastoril objetiva otimizar a produção por unidade de área, respeitando o 
principio do rendimento continuado, da manutenção do potencial produtivo dos recursos 
naturais renováveis e das condições sócio-econômicas da comunidade local (Silva et al, 
2001). As árvores são mais permanentes e definem condições micro-climáticas de conforto e 
ambiência, bem como abrigo e proteção aos animais naquele sub-bosque e merecem 
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atenção diferenciada. O componente animal mantém um sub-bosque menos competitivo 
com o componente arbóreo acelerando o processo de reciclagem de nutrientes. A ação do 
pisoteio na compactação do solo é neutralizada pela massa de MS de 1600 – 2000 kg.ha-1 
no sub-bosque. A superação do mito de esperar dois anos para os animais entrem nas áreas 
com árvores em desenvolvimento ficou evidenciado pelos danos de pequena intensidade 
que eram causados por bovinos e ovinos nas áreas planejadas para recebê-los (Silva et al, 
2001; Polla, 2001; Peruchena, 2001). As relações de custo são pouco alteradas para um 
dado nível de insumos, daí o concentrar esforços maximizando os benefícios, otimizando a 
produção por animal, podendo chegar a 500 kg.ha-1 de ganho neste período. Desta forma, 
agiliza-se o processo da colheita e eleva-se a oferta do produto ao consumidor. Do ponto de 
vista da pesquisa, são consistentes as recomendações para ações integradas entre 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, elevando o intercâmbio de 
informações e de recursos humanos na busca de maior envolvimento entre os agentes da 
cadeia florestal e pecuária, visando obtenção de recursos financeiros para projetos regionais 
em escala, gerando informações para sistemas eco-silvipastorís completos. 
Em todo o cone sul encontram-se bosques plantados e com arvores adultas.  Este panorama 
sugere a viabilidade de pequenos grupos de árvores, esparsos e dispersos, construindo 
estruturas naturais promotoras de sombra suavizando as altas temperaturas para os 
animais, aumentando a infiltração das águas das chuvas, retendo mais água no solo, e 
oportunizando um ambiente promissor aos animais silvestres. A exuberância da vegetação 
herbácea na área de influência de árvores isoladas, é algo que sempre se encontra, mas que 
infelizmente não foram adequadamente avaliadas. E com algumas árvores frutíferas, a fauna 
silvestre será mais diversificada. Exemplos compatíveis existentes na Florida e em Kentucky 
(USA), onde as imagens de campos com árvores esparsas - os ortodoxos chamam de 
savanas - é enaltecida e defendida, pois o propiciar uma condição de sombra aos animais, é 
uma ação humana, além de totalmente natural. Isto está associado às idéias transmitidas por 
Paranhos da Costa e Cromberg (1997) sobre conforto animal. O que podemos dizer dos 
animais aglomerados sob uma sombra qualquer? Os desbastes, abates e podas moldam a 
nova paisagem e podem torná-las bastante atraentes, despertando oportunidades de outros 
serviços à sociedade. E cria-se oportunidades de emprego em diferentes níveis. O conjunto 
promove mais inserção do campo na vida urbana, beneficiando a sociedade. Os acréscimos 
culturais refletidos num produto mais natural, ecologicamente produzido e mais saudável, 
demandam massa crítica, e oportunizam o desenvolvimento de atividades econômicas antes 
inexistentes. 
 
 P. notatum em Sistemas Estratificados 
 

A gramínea P. notatum  é uma espécie formadora de densas coberturas vegetais que 
oferecem cobertura e proteção ao solo, e podem também servir de base para o cultivo e 
produção de espécies arbóreas. Nas sociedades mais evoluídas ela vem sendo usada como 
área de pastagem, associada ao plantio de Pinus sp, Acacia negra (A. mearnsii), Eucalipto, 
essencias florestais, e até em pomares. WILSON et al (1990) mostra Eucalyptus grandis 
plantado sobre P. notatum dessecada, numa população de 237 plantas.ha-1 e adubado. 
Avaliaram as árvores com 12 m de altura e copa bem desenvolvida. A produção de MS 
acumulada na primavera e no verão, a MS verde e o N colhido na massa aérea da pastagem 
sob as árvores, superaram os valores da área sob sol aberto, por 35, 51 e 67 % 
respectivamente (Tabela 9) que mostra outros atributos importantes. Outro ponto positivo 
pode ser o aumento no período de maior suprimento adequado de água à gramínea, uma vez   
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Tabela 9. Produção de MS e composição da forragem de P. notatum sob condições de       
     Luminosidade plena ou sob a sombra de Eucalyptus grandis 

V E R Ã O I N V E R N O ATRIBUTOS 
S O L SOMBRA S O L SOMBRA 

MS aérea, kg/ha 2542 3431 425 374 
MS Folhas Verdes, kg/ha 2045 3079 218 253 
N na MS Verde, kg/ha 23,1 38,6 4,38 5,15 
% de folhas 80,7 90,2 51,7 68,1 
% MM na MS 16,5 6,3 46,0 27,2 
% N na MS aérea 1,01 1,28 1,03 1,38 
% de K na MS aérea 1,19 1,76 1,06 1,79 
% N na MS Residual 0,64 0,71 1,36 1,65 
% K na MS Residual 0,84 1,55 1,67 2,38 

% de MS da parte aérea 35,5 30,0 49,4 36,6 

 Adaptado de WILSON et al, (1990). 

que as perdas por evapotranspiração são menores sob as árvores do que em sol aberto. As 
árvores, através das suas raízes, exploram outras camadas de solo, buscando água e 
nutrientes de camadas mais profundas (ARAÚJO FILHO, 1984).  
   
Os Campos do Cone Sul e os Desenvolvimentos Regionais 
 
Uma verdade que demoramos  a reconhecer foi o fato de termos sido influenciados por muito 
tempo e com muita intensidade por uma filosofia de produção distante das nossas condições 
ambientais e dos nossos desconhecidos recursos genéticos, sem os desafios ou estímulos 
das demandas de mercados. O produto por animal é pouco entendido, há muita 
preocupação com o rendimento por área, e a globalização exige um produto animal final 
sadio, sem estresses, terminado conforme o mercado exige, sendo viabilizado com altos 
rendimentos por animal. O animal produz uma carcaça, mas os mercados exigem cortes que 
atendam suas demandas. O mercado consumidor é que define o produto a ser a ser 
adquirido e isto propicia planejamento em função das especificações. A demanda é por 
cortes maiores e com mais acabamento, levando a acreditar que carcaças mais pesadas, 
bem acabadas para tipos de mercado, têm preferência. Todos gostam de carnes a preços 
acessíveis. Os países do Mercosul já não competem entre si, mas são firmes concorrentes 
no mercado internacional de carnes. E poderão concorrer com mais intensidade com 
produtos diferenciados produzidos a pasto e em ambientes sadios. Os agrônomos da área 
de pastagens deverão desenvolver capacitações em favor do consumidor e aproximar-se 
mais da industria e da comercialização dos produtos. O drama a enfrentar pela nossa 
sociedade técnica, reside na articulação a ser desenvolvida para que se alcance os ajustes 
indispensáveis à recuperação da pecuária, reduzindo rapidamente lotação, obtendo melhor 
produto animal e saúde do ambiente. Com isto há mais velocidade de circulação de recursos 
financeiros, mais atividades comerciais, mais empregos e maior suprimento de produtos 
qualificados do campo às nossas populações urbanas. 
As imagens dos Congressos Internacionais de Pastagens merecem assimilação pelas 
equipes de pesquisa dos países do Cone Sul. Algumas preocupam, outras alertam, e muitas 
convidam a participar, além dos desafios encontrados ao ingressar num mundo ainda não 
conhecido. A superação será sempre reclamada. E uma das preocupações é que recursos 
para financiamentos a longo prazo, são assuntos que não fazem parte das conversações 
com agentes financeiros internacionais (Okigbo, 1993). Conciliar idéias e dinamizar atitudes, 
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em favor de produtos naturais dos Campos do cone sul!  Há demandas por produtos 
qualificados, buscados por consumidores com poder aquisitivo, e discriminantes. Animais em 
pé, carnes, leite, lãs, peles e couros destes abates também são diferenciados. O grande 
concorrente lá fora são produtos exportáveis dos países desenvolvidos, com  preços mais 
acessíveis, e que negam aspirações de melhores preços para mesmos produtos de países 
emergentes (Foran, 1993). Em favor dos Campos do cone sul, McCall e Sheath (1993) 
salientam a evolução dos mercados e as preocupações com o meio ambiente e a 
diversidade, substituindo a preocupação da produção por hectare por outros indicadores de 
sucesso do sistema, como o suprimento contínuo de produtos e a manutenção da qualidade 
dos mesmos. 
Há um somatório de benefícios à saúde humana com o consumo de carnes e leite 
produzidos principalmente de pastagens pastejadas (Nation, 1997). O reconhecimento da 
qualidade de carcaças produzidas em pastagens e a riqueza em ácidos graxos "Omega 3" - 
melhoradores da saúde cardiovascular - em relação às produzidos com rações. Também o 
leite produzido por vacas pastejo contém níveis de ácido linoleico conjugados, que é um anti-
carcinogênico. O caroteno da gordura amarela da carne de animais produzidos em 
pastagens, além de antioxidante, é atrativo ao mercado europeu, disposto a pagar um preço 
extra pela carne de animais com gordura amarela, em relação ao pago pelas de gordura 
esbranquiçada. Como pesquisadores e técnicos, temos usado esta argumentação para 
informar nossa sociedade e administradores? Acredito na nossa capacitação técnica em  
pesquisar sistemas de produção animal em pastagens, eficientes no uso de energia e dos 
recursos do meio, e não poluentes para os campos do cone sul. A Aqüicultura a ser 
desenvolvida dentro dos ecossistemas tem um mundo a ser conquistado, e tem vez junto a 
importantes segmentos da sociedade. 
A busca das respostas críticas importantes da relação solo – planta – animal mostram que 
há espaço suficiente para a condição de pastejo com base nas OF, otimizando o rendimento 
por animal e capitalizando em produto comercializável. Uma oportunidade muito interessante 
para aprender e compreender o que acontece no perfil das pastagens é promover o pastejo, 
baseado na oferta de MS de laminas folhares verdes, avaliar a dinâmica desta pastagem e 
desfrutar o desenvolver da silhueta recheada dos contornos de um bom novilho ganhando 
peso, no seu potencial, e sendo terminado na pastagem. Também é atraente saber como o 
animal trata a pastagem em função da forragem que ele encontra para o pastejo. Conforme 
Hodgson (1990); Mazzanti e Lemaire (1994) o animal consome menos que 50 % da porção 
superior das folhas. Esta desfolha contribui para uma resposta mais sustentável da 
pastagem ao pastejo seletivo. Com isto se aumenta o seqüestro de CO2, com as 
conseqüentes menores emissões de metano, menor degradação de pastagens e menores 
ameaças ao meio ambiente.  
O sair de uma situação técnica que ainda não agrada, para atingir valores que assegurem 
alta resposta por animal, poderá alcançar o patamar superior de conhecimentos na área de 
pastagens; promover o corpo técnico; gerar novos conhecimentos; contribuir para a 
economia e a sociedade e, convidar estudantes para promoverem o inevitável. E este 
inevitável se traduz na aplicação dos melhores conhecimentos sobre meio ambiente, pastejo 
e manejo de pastagens, conforto e sanidade de herbívoros, e assim, indiretamente, melhor 
alimentar e vestir toda a raça humana. Deixo com vocês as oportunidades de materialização 
deste inevitável. 
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