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REttn'leNDAr;CES SDBRE A UTILIZACAo DAS PASTAGENS NATIVAS DA REGIAO
DE "MIMOSO", EM CAMPO MAIOR.
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D municipio de Campo MaioI' tem como principal atividade
a pecuaria da corte, sendo detentor de certa de 11,3% do efetivo
bovina do Estado. au seja 195.747 cabeQas.

o rsr,ime criatorio' 8 a extensivo, em grandes areas cer
cedas au a campo aberta, sfJndb a pastag:iPm nativa a a1imentaQ~D ba
sica dos'·reb~nhos. Otorfem do is tipos de pastagens nativas. Um d~
1es e 0 'cat~btetifsfico d~ regiao 10ca1mente chamada, de "mimosa",
que 8 don~~1tul~a d~ darnpos abertos com vegetaQao herbacea, com

.~r-S'dDmi:nancia degram!neas e 1eguminosas, sendo interrompida, vez
pOI' outra, pOI' pequenas areas de vegetaQao arborea e carnaubeiras
espersas. Esse tipo de vegetaQao ocupa cerca de 40% da atea do mu
nll-c:l;p:l.ade Campo MaioI'. '-existindo,tarnbem em menQr proporQflo 'E1m
Dutros munic!pios. A outra re~lao de pastagem Qativa, cohhecida
como "agreste", ~ constitu!da de vegetaQao arboree ra1ai e sob es
ta urna vegetaQao herbace~, formm~a basicamente de gram!neas.

o preaente traballi6 tE:im'lJorobjetivo distutir
1imita96es ao desenvol~i~e~to da B~cu§ri~ ha fe~i~o de

algumas
"mimosa",

, . ~
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bem como sugerir medidas para uma explora~ao mais racional e eco
namica desta regiao.

a 1.200 mm/ano# seria suficiente para as pastagens. se nao fosse
a sua ma distribui~ao. concentrando-se cerca de 84% da precipit~
~ao total no perlodo de dezembro a abril. 0 resultado ~ que a pr£
du~ao de forragem ocorre somente durante as 5 a 6 meses de chu
vas. Desse m~do. a criador deve conservar a forragem produzida d~
rante a esta~ao chuvosa. para sua utiliza~ao na seca. A conserva
~ao de forragem pode ser feita sob a forma de silagem# feno ou fe
no em p~ (forragem seca naturalmente no campo). 0 importante e
ter alimento para 0 gada durante todo a ana.

Predominam na regiao de "mimoso"# solos rasos# pouco
permeaveis. mal drenados e sUjeitos ao alagamento. conhecidos te£
nicamente como laterita hidromorfica e concrecionario laterltico.
sao. ~eralmente# acidos e de baixa fertilidade natural. robres em
elementos exigidos em maior quantidade pelas plantas. tais como
nitroganio. fosforo e potassio. Alem disso. 0 potencial de prod~
~ao das forrageiras nativas existentes na regiao e baixo. Nos tra
balhos realizados pela EMARAPA (UEPAE de Teresinal durante 1977#
1978 e 1979 foram registradas produ90es medias de apenas 1.3t de
materia seca por hectare. por ano. ineluindo-se ai espeeies nao
forrageiras.

Aspastagens nativas da regiao de "mim~so" sao anualmen
te submetidas. pelos produtores locais. a uma excessiva quantid~
de de animais resultando da! 0 superpastejo da area. 0 solo fica
geralmente descoberto durante todo a perlodo seen do ana. sujeito
a a~ao do sol. dos ventos e enxurradas nas primeiras chuvas. pr£
movendo a erosao.

o superpastejo causa ainda a degrada9ao das pastagens.
As espeeies mais apreeiadas pelo gada sac eonstantemente aparadas.



Em virtude disso, elas tendem a desaparecer, favorecendo 0 apar~
cimento de ervas indesejaveis, como a salsa e outras.

o aspecto mais importante para manter oma pastagem em
born estado, durante muitos anos e sUbmete-Ia a urn born manejo, ori
entado com a finalidade de manter as melbores especies em boas
condiQoes.

o criador deve controlar a quantidade de animais da a
rea, evitando 0 sub e 0 superpastejo. Assim sendo, os animais P£
dem manter-se em born estadb de nutriQ80 durante todo 0 ana, sem
prejudicar a pastagem e 8em desgastar b solo.

Trabalho conduzido pele EMBRAPA, na regiao de "mimoso",
mostra que novilhos, em regime de pastagem nativa, com controle
de lotaQ80, ganham peso durante todo 0 ano. me~mo nosr~erledos
mais secos, enquanto e comum. na regido; a perda de cerca de 30%
do peso vivo dos animais, durante 0 perfodo seco. Neste ensaio,
no per!odo de junho de 1977 a janeiro de 1978 (206 dias), 0 ganho
de peso vivo observado, nas 10taQoes de 2,0 ha/novilho e 3,3 ha/
novilho, foi de 70 e 82 kg/animal, respectivamente; de marQo de
1978 a mar90 de 1979, a ganho de peso vivo foi de 116 a 128 kg/
animal nas mesmas 10ta90es, respectivamente. Oesse modo, podemos
sugerir para as pastagens nativas da regiao de "mimoso" cerca de
3 hectares/animal adulto, durante todo 0 ano.

Dutro aspecto importante a considerar e a distribui980
das ar,uadas e dos cochos de sal mineral, de modo que os animais
nao se concentrem num so ponto, promovendo 0 superpastejo de umas
areas e 0 sUbpastejo de outras.

A divis80 da pastagem, embora em poucos piquetes, evi
tando-se gastos excessivos, melhora a uniformiza98o do pastejo e
pode-se deixar parte da area em repouso, permitindo a ressemeio
das especies preferidas pelos animais, a fim de aumentar a pote~
cial das pastagens.



A adubag80 fosfatada, tanto aumenta a ptodu98o des pa~
tagens como melhora a sua qualidade, par estimular d crescimento
de especies desejaveis, como as leguminosas. Estas especies cons
tituem alimento mais rico para a Eado que as 8~amtnees, e seu va
lor nutritivo diminui mais lentamente com a avango da idade das
plantas.

Dados obtidos pela EMBRAPA, na regi~o de "mimosa", pe~
quisando-se tres de 10ta98o, com aduba980 de 125 kg de superfosf~
to simples par hectare, indicaram que com ume taxa de lotag8o de
3,3 ha/novilho, a ganho de peso vivo foi de 219 kg/animal/ano;com
2,0 ha/novilho, 0 ganho de peso foi de 165 kg/animal/ana, Aumen
tando-se ainda mais a 10ta98o, isto e, com 1,4 ha/novilho, 0 g~
nho decresceu para 159 kg/animal/ana.

Pode-se sUEerir, portanto, para as areas de "mimoso", ~
dubadas com superfosfeto simples, uma taxa de lotagao de 2,0 ha/a
nima 1.

Na utilizag80 da pastagem deve ser observado urn numero
adequado de animais por area. Nas pastagens sem adubag80 recomen
da-se cerca de 3 ha para cada animal adulto e, nas adubadas, 2
hectares.

E aconselhavel a divisao da pastagem em piquetes, de a
corda com as categorias animais (por exemplo, urn piquete para va
cas com bezerros, vacas secas e touros, outro para bezerros e be
zerras desmamados, etc).

A adubag80 com fosforo, mesmo em pequena quantidade
par ex. 125 kf, de superfosfato simples por hectare) aumenta a qua~
tidade de forragem disponlvel e melhora a sua qualidade, devendo
ser repetida a cada 3 anos.

Agua e sal mineral devem estar constantemente a dispos1
9ao dos animais, para consume a vontade. Os cochas para sal devem
ser lacalizadas distantes das aguadas e, preferencialmente, serem



moYsie; para evitar superpastejo em uma determinada area e a su
but11iza98o de outras.


