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A baixa taxa de crescimento da pecuaria do Estado do
aui esta ligada a varios fatores, tais como: economicos, uso
praticas de manejo inadequados, alimenta~ao deficiente e baixo
dice genetico do rebanho.

o aumento desta taxa pode ser conseguido atraves de incor
pora~ao de novas areas ou aumento da produtividade das areas exis
testes. Em fun~ao do desenvolvimento da pecuaria mundial e nacio
nal~ e a eleva~ao dos custos de manuten~ao das propriedades 0 au
mento atraves de produtividade talvez sela a politica mais corre
ta. Este aumento pode ser conseguido atraves da maior disponibili
dade quantitativa e qualitativa das especies forrageiras, manejo
adequado e melhores indices geneticos do rebanho.

Dentro da linha de pesquisa com forrageiras cultivadas a
EMBRAPA - Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Ambito Estadual de Te
resina (UEPAE de Teresina) esta desenvolvendo trabalhos que objeti
vam avaliar e selecionar novas especies adaptadas as condi~oes eda
fo-climatica de cada regiao do Piaui.
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Objetiva-se com este trabalho aumentar a taxa de 10ta~ao
das areas de cerrados nativos que quando bem manejadas i de 0.3
an/ha/ano, para 0,80 a 1,0 an/ha/ano; diminuir a idade de abate
4,5 anos (midia) para 3 anos e aumentar 0 peso da carca~a de 130
kg para 230 kg. Isto sera possivel devido a maior capacidade de
produ~ao das pastagens de Brachiaria decumbens e Brachiaria humid1
cola em rela~ao as pastagens nativas das areas de cerrados, asso
ciada a manejos eficientes de pastagens e animais.

o ensaio de pastejo continuo esta sendo conduzido no Huni
cTpio de ValenCa do PiauT e i composto de 2 gramTneas. B. decum
~ e B. humidTc:...Jla. submetidas a 3 taxas de 10tacoes diferentes
(0,5; 0,8 e 1,1 an/ha/ano), 4 animais machos inteiros por piquete,
2 repeti~oes em uma area total de 66 ha subdividida em 12 piquetes
(parcelas) com areas variaveis. sendo 6 para cada espicie forragel

o preparo da area constou de urn ro~o mecanico e gradagem
profunda para incorpora~ao da vegeta~ao nativa herbacea. 0 plantio
foi feito em janeiro/B3 utilizandooose uma p1antadeira-adubadeira ,
com as linhas espacadas de 50 cm. Foram usados 6 a 12 kg/ha de se
mentes de !. decumbens e !. humidTcola, respectivamente. Toda area
recebeu 1,0 t/ha de calcaria d010mTtico 0o dias antes do p1antio),
150 kg/ha de superfosfato simples e 70 kg/ha de c10reto de pota~
sio por ocasiao do p1antio.

Devido a problemas de estabelecimento das especies forra
geiras foi feito urn rep1antio em fevereiro/84 em 50% das areas de
B. decumbens e !. humidicola, utilizando-se nesta ocasiao a mesma
metodologia do plantio com excecao da adubacao e calagem que nao
foram feitas.

A primeira aval iacao com animais foi feita no perTodo de
setembro/B4 a maio/85 (224 dias) utilizando-se animais machos in
teiros, mesticos da propria regiao (Tabela I). A segunda avaliacao
com animais foi iniciada em junho/85, tendo 0 encerramento previ~
to para maio/86.

Sendo resultados de uma primeira avaliacao com animais
apos a implantacao das pastagens, 05 efeitos dos animais sobre as

esmas nao podem ser determinados. Existe uma tendencla de maior



ganho/animal nas areas de B. humidfcola com exce~ao da taxa de 10

ta~ao 0,8 an/ha, que pode ter side efeito dos tipo de animal uti
lizando em cada area.

As areas de. !. humidicola apresentaram uma melhor capacl
dade de competi~ao com as invasoras herbaceas que as de!. de cum
bens. As pastagens de ~ humidicola apresentaram urn periodo verde
de pelo menos 30 dias maior do que as de !. decumbens durante 0



TABELA 1. Medias das pesagens iniciais e finais, ganho/anima1/dia e ganho/kg no periodo
20.09.84 a 02.05.85 (224 dias) dos bovinos do ensaio de pastejo em pastagens
B. decumbens e B. humidicola. Valenca do Piaui, 1984/85.
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176,4 259,7 458,1 885,7 198,4

;<
213,8 263,7 438,2 779,2 174,5

~;

,1~?,0 268,8 416,3 658,5 147,5
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o. 0,8 230,4 444,2 954,5
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