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A formação de uma pastagem deve ser encarada como a 
implantação de uma cultura. 
O primeiro requisito para obter uma pastagem produtiva e 
persistente é ter um estabelecimento adequado e atingir a 
densidade de plantas-alvo. 
Isto é fundamental para que se consiga um rápido 
fechamento da área e boa competição com as platnas 
invasoras.

GUIA DE FORMAÇÃO 
DE PASTAGENS

Definir objetivos da renovação ou reforma das 
pastagens.  
Planejar o sistema de utilização e definir os objetivos de 
produção.

Planejamento da operação de plantio com 
antecedência.
Definir um projeto técnico e de investimento com 
assessoramento idôneo.

Infraestrutura de manejo: subdivisão, cercas, 
disponibilidade de água com boa qualidade para o gado e 
sombra para os animais. Logística de semeadura: 
equipamentos, pessoal, fertilizante e herbicidas. Projetar a 
data de finalização do cultivo anterior. 

Seleção da área de plantio
Antecedentes: culturas anteriores, manejo dos cultivos, 
duração da fase agrícola, tempo decorrido desde 
desmatamento, espécies e cultivares forrageiras usados 
na área, ocorrência de pragas e doenças, antecedentes 
de morte súbita de pastagens ou problemas de 
persistência.  

Diagnóstico da área:  declividade, drenagem superficial, 
tipo de solo, textura, profundidade, fertilidade natural, 
compactação, capacidade de armazenamento de agua, 
proporção de áreas com risco de alagamento 
temporário, observando a duração, frequência e 
momento de ocorrência dos excessos de água no solo. 
Ocorrência de horizontes ou compactação subsuperficial 
(pé-de-arado ou pé-de-grade) que restrinjam o 
desenvolvimento radicular. Encrostamento, infiltração de 
água e sustentabilidade do solo à erosão. 
 
Infraestrutura: localização e adequação de bebedouros 
e cochos, acesso dos animais ao sombreamento, 
subdivisão dos pastos.
Opções de subdivisão em piquetes.  

Caracterização climática: Avaliar a quantidade e 
distribuição das chuvas durante o período de plantio, 
buscando implementar a semeadura em épocas que 
historicamente apresentem maior regularidade de 
chuvas, sem presença de veranicos que são 
especificamente danosos no momento inicial do 
desenvolvimento das plântulas. Analisar as informações 
disponíveis junto com o profissional habilitado. 

Controle de plantas invasoras: Identificação das plantas 
invasoras presentes. Definir plano de controle com os 
produtos disponíveis comercialmente. 
O controle adequado de plantas invasoras durante a 
implantação reduz a incidência destas durante todo o 
ciclo de produção da pastagem.   
Repetir a aplicação de controle químico quando 
necessário.

Análise do solo
Fazer a coleta com antecedência suficiente para 
realização da análise e as eventuais correções que 
antecedem o plantio (algo em torno de 3 a 6 meses). 
Coletar no mínimo 10 sub-amostras em pontos 
representativos da área considerada, para fazer uma 
amostra composta.  
Ajustar metodologia e intensidade de amostragem para 
retirar amostras representativas. 
As amostras devem ser retiradas nas camadas 00-20 cm e 
20-40 cm do solo e mantidas separadamente. 
A interpretação adequada dos resultados permite 
selecionar e planejar o uso de fontes, dose e tempo de 
aplicação de fertilizante ou corretivos (calagem, 
gessagem).

Preparação e manejo do solo
Planejar sequência de aração e gradagem com 
antecedência. A preparação do solo deve ser iniciada 
entre 60 e 30 dias antes do período programado para 
plantio.  Quando o plantio é programado para grandes 
áreas podemos iniciar o preparo de solo até 90 dias antes 
do plantio. Plantios antecipados (na poeira) ou tardios, em 
relação à época de maior probabilidade de ocorrência de 
chuvas, são arriscados e a produção futura de forragem 
pode ser menor.
A primeira operação de preparo do solo pode ser feita 
com arado ou grade-aradora, incorporando todo material 
vegetal existente na superfície. Com uma grade niveladora 
se faz o destorroamento do solo, nivelamento da superfície 
e eliminação de eventuais invasoras. Evitar a pulverização 
do solo por excesso de gradagem. Para uma boa 
incorporação do fertilizante, a aplicação deve ser 
realizada antes da primeira gradagem niveladora, ou 
entre a primeira e a segunda.  

Pontos-chaves: Considerar as curvas de nível, faixas ou 
terraços para prevenir a erosão. Arar, gradear e nivelar a 
área com antecipação para permitir decomposição dos 
restos de cultivos e de desmatamento. 
Limpeza do terreno quanto à roçada, retirada de tocos, 
pedras, raízes e ramos de árvores ou arbustos.
Evitar o destorroamento excessivo. Os torrões não devem 
ser, em média, maiores que 3,5 cm.  
É muito importante esperar que o material vegetal 
incorporado ao solo pela aração se decomponha antes 
do plantio, caso contrário, as sementes morrerão por 
causa dos efeitos da fermentação deste material.

Definir plano de nutrição das pastagens  
Corrigir deficiências críticas de nutrientes.  
Decidir em função do potencial de produção esperado e 
com base no resultado da análise de solo e orientação 
técnica.  
Fazer calagem 60 - 80 dias antes do plantio, no momento 
das operações de preparo do solo.  
Adubação de plantio: importante para assegurar o 
estabelecimento e acelerar a produção inicial, com base 
nos resultados de análise do solo.  
Fertilização inicial: para potencializar a produção de 
forragem durante a fase de crescimento da pastagem. 
Adubação de manutenção: usar regularmente a análise 
de solo para monitorar e corrigir a disponibilidade de 
nutrientes.

Escolha de espécies e cultivares
A escolha da espécie e cultivar devem basear-se nas 
informações disponíveis de ensaios de campo e na  
experiência gerada localmente sobre o potencial 
produtivo e qualidade de cada alternativa, satisfazendo 
os requisitos dos sistemas de produção animal de cada 
região. A produtividade e persistência das cultivares são 
definidas pela adaptação para cada zona agroecológica, 
pelo manejo do pastejo aplicado e pelo perfil de 
resistência a doenças e pragas de cada cultivar.
Recomenda-se a diversificação de forrageiras nas 

pastagens. Isto poderá ser feito com a formação ou 
renovação de pastagens usando diversas espécies e 
cultivares com melhor performance em locais onde as 
forrageiras originais não se adaptaram.  
Com esta medida, busca-se reduzir os riscos de pragas e 
doenças, diversificar a dieta dos animais, atenuar a 
sazonalidade da produção do pasto, atender às 
exigências de determinadas categorias do rebanho e  
ocupar melhor a variação de solos da propriedade.  
    
Momento do plantio
Variável de região para região, devendo se iniciar assim 
que as chuvas estejam regularizadas. 
Pontos-chaves: semear em boas condições de 
disponibilidade de água no horizonte superficial do solo. 
Verificar a probabilidade de ocorrência de chuvas. Para a 
germinação, dentro de 10 dias após o plantio, são 
necessários 10-15 mm de chuva.   
Boas condições de chuva são requeridas até 4 a 6 
semanas após emergência. Reduzir o risco de plantios 
tardios com altas temperaturas do solo e baixa 
disponibilidade de água. Evitar o plantio após as 
primeiras chuvas, a fim de evitar mortalidade das plantas 
por eventuais veranicos. 

Manejo do plantio
Pontos-chaves: garantir o bom contato entre a semente e o 
solo. Compactar a cama de semeadura após o plantio 
para melhorar o contato do solo com a semente, acelerar 
a reação da semente incrustada com a água disponível e 
evitar o enterramento no caso de ocorrência de chuvas 
intensas. 

SISTEMAS DE PLANTIO
 
Linha: tem como vantagem a distribuição mais uniforme e 
precisa das sementes na área; não necessita de posterior 
incorporação das sementes ao solo. Buscar utilizar os menores 
espaçamentos possíveis, o que contribui para uma rápida 
cobertura do solo e melhor controle de plantas invasoras.

Lanço: sistema mais utilizado de plantio, demanda uma maior 
quantidade de sementes por área em relação ao plantio em 
linhas, como forma de compensar a distribuição menos uniforme 
desse sistema. Tem como vantagem a possibilidade de se 
trabalhar em áreas irregulares e apresenta maior rendimento de 
trabalho. É necessário que se faça a incorporação ou 
compactação das sementes no solo.

Aéreo: sistema com alto rendimento operacional, contudo, 
necessita maior quantidade de sementes distribuídas por área. 
Preferencialmente, o uso de sementes de elevada pureza física 
deve ser empregado.

Matraca ou plantadora manual: o principal cuidado 
a ser tomado é não aprofundar as sementes excessivamente nas 
covas. Recomenda-se usar matracas com limitadores de 
profundidade do plantio situados a 2,0 cm da boca da saída 
das sementes.  

Profundidade
A profundidade de plantio é variável de acordo com o 
tamanho da semente e a capacidade de retenção de 
umidade do solo (textura). Para as Brachiarias uma 
profundidade média de 2,0 cm é o mais indicado, 
podendo chegar a 4,0 cm em solos mais arenosos. Para 
Panicum uma faixa de 0,5 a 2,5 é a melhor 
recomendação, tendo 1,0 cm como valor médio, em 
virtude do menor tamanho da semente. Regular a 
semeadora e controlar a sequência de operações no 
plantio para garantir que a semente se localize na 
profundidade recomendada. A regulagem correta do 
equipamento de semeadura proporcionará uma 
distribuição mais uniforme da semente. Ao trabalhar 
com sementes incrustadas em máquinas de semeadura 
a lanço deve-se retirar o misturador, pois este acabará 
danificando a incrustação e as sementes.

Taxa de semeadura
Definir a quantidade de sementes com base nas 
expectativas de estabelecimento de acordo com as 
condições de preparo do solo, equipamentos 
disponíveis, disponibilidade de nutrientes e condições 
climáticas.  
A densidade de plantio varia para cada espécie e 
cultivar, além das condições de plantio (ótima, média ou 
adversa), época de plantio, fertilidade do solo, 
conteúdo de água no solo e manejo de operação da 
semeadura.

Monitoramento inicial 
É importante o acompanhamento constante do 
desenvolvimento das plântulas nas primeiras semanas 
após o plantio. Ataques de insetos (lagartas 
desfolhadoras, formigas etc.) quando ocorrem podem 
reduzir drasticamente a população inicial de plantas.
Também deve ser realizado o controle de invasoras 
quando necessário.  
Para se avaliar a qualidade da operação de plantio, a 
contagem das plântulas deve ser realizada entre 10 e 30 
dias após a semeadura na área. Sendo considerado 
satisfatório quando o número levantado estiver dentro 
daquele recomendado para cada espécie/cultivar.
 
Avaliação de estabelecimento
Coeficiente de estabelecimento: plantas estabelecidas ao 
primeiro pastejo/sementes viáveis semeadas.
O recomendado é fazer a contagem do número de 
plantas presentes no primeiro pastejo.  Essa população de 
plantas reflete a capacidade de cada espécie e cultivar de 
compensar perdas de plantas por perfilhamento, o que 
definirá a produtividade e persistência futura da 
pastagem.

Primeiro pastejo 
Tem como objetivo contribuir com o estabelecimento da 
planta forrageira promovendo o perfilhamento.
O desponte inicial das plantas permite a entrada de luz 
na base das touceiras, estimulando a produção de novos 
perfilhos, o que definirá o potencial produtivo da 
pastagem.  

O primeiro pastejo deve ser realizado assim que as 
plantas estiverem estabelecidas seguindo as 
recomendações: 
• As plantas não devem estar bem desenvolvidas e fixas 
ao solo, minimizando o arranquio pelos animais.
• A situação do solo deve permitir o pastejo sem que 
ocorram danos na estrutura superficial do solo.
• Os animais devem entrar para pastejar quando as 
plantas apresentarem a altura inicial recomendada de 
manejo definida para cada forrageira. 

A Barenbrug do Brasil, uma empresa do Grupo Barenbrug, 
foi fundada em 2012 e está estrategicamente localizada em 
uma área de 14 hectares no município de Guaíra, São 
Paulo. 

A empresa se estabelece no país como fornecedora de 
cultivares forrageiras de genética superior, além de ser 
especializada na prestação de serviços diferenciados de 
processamento, tratamento e empacotamento de sementes 
forrageiras de alta qualidade. A partir de alianças 
estratégicas, a Barenbrug do Brasil busca contribuir com o 
desenvolvimento da produção pecuária por meio de seu 
programa de melhoramento genético, tratamento  exclusivo 
de sementes e desenvolvimento e difusão de tecnologias 
inovadoras na produção e utilização de pastagens. 

Soluções Barenbrug para a nova 
pecuária brasileira: 

• Suporte da marca Barenbrug: especialistas globais em   
   pastagens.

• A mais alta qualidade de sementes para todas as 
   espécies: uma nova categoria no mercado brasileiro.
  

Mínimo: 95% pureza
• Tecnologia de incrustação exclusiva.
• Programas locais de pesquisa e melhoramento
   de forrageiras tropicais.
• Equipes de profissionais brasileiros 
   experientes e qualificados. 
• Moderno laboratório de sementes,  
   credenciado pelo MAPA. 

Primeiro
Pastejo
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• Devem sair quando as plantas apresentarem ainda 
grande área residual de folhas, contribuindo com a 
rebrota.
• O acúmulo excessivo de forragem e a produção de 
sementes obrigatoriamente devem ser evitados.
• O manejo inadequado poderá acarretar perdas de 
produtividade, reduzir a eficiência inicial de utilização da 
forragem produzida e prejudicar permanentemente a 
estrutura das pastagens.
  

A PRIMEIRA DESFOLHA DEVE SER FEITA COM ANIMAIS LEVES, 
COM ALTA TAXA DE LOTAÇÃO DURANTE UM CURTO PERÍODO 
DE DESFOLHA (MENOS DE TRÊS DIAS).  

Estabelecimento

Plantio direto:  É usado principalmente em sistemas 
de integração lavoura-pecuária.
  
Requerimentos:
Solo fértil com correção de deficiências de nutrientes.
 
Área livre de pedras, erosões, tocos e troncos caídos.
 
Área com baixa infestação de plantas invasoras, 
sobretudo as do tipo lenhosa.

Ter adequada cobertura do solo com palhada.

Adequado controle das plantas presentes mediante 
utilização eficiente de herbicidas não seletivos.

Permitir ação do produto químico utilizado que irá 
acontecer de 30 a 60 dias após a aplicação.

Ajuste integral da operação de semeadura com máquina 
de plantio direto.

Controlar profundidade de semeadura, incrementar taxa 
de semeadura em 20%.

Regular a máquina de acordo com o volume da 
palhada presente.

Considerar possível impacto da fitotoxicidade de 
herbicidas utilizados.
 



Definir objetivos da renovação ou reforma das 
pastagens.  
Planejar o sistema de utilização e definir os objetivos de 
produção.

Planejamento da operação de plantio com 
antecedência.
Definir um projeto técnico e de investimento com 
assessoramento idôneo.

Infraestrutura de manejo: subdivisão, cercas, 
disponibilidade de água com boa qualidade para o gado e 
sombra para os animais. Logística de semeadura: 
equipamentos, pessoal, fertilizante e herbicidas. Projetar a 
data de finalização do cultivo anterior. 

Seleção da área de plantio
Antecedentes: culturas anteriores, manejo dos cultivos, 
duração da fase agrícola, tempo decorrido desde 
desmatamento, espécies e cultivares forrageiras usados 
na área, ocorrência de pragas e doenças, antecedentes 
de morte súbita de pastagens ou problemas de 
persistência.  

Diagnóstico da área:  declividade, drenagem superficial, 
tipo de solo, textura, profundidade, fertilidade natural, 
compactação, capacidade de armazenamento de agua, 
proporção de áreas com risco de alagamento 
temporário, observando a duração, frequência e 
momento de ocorrência dos excessos de água no solo. 
Ocorrência de horizontes ou compactação subsuperficial 
(pé-de-arado ou pé-de-grade) que restrinjam o 
desenvolvimento radicular. Encrostamento, infiltração de 
água e sustentabilidade do solo à erosão. 
 
Infraestrutura: localização e adequação de bebedouros 
e cochos, acesso dos animais ao sombreamento, 
subdivisão dos pastos.
Opções de subdivisão em piquetes.  

Caracterização climática: Avaliar a quantidade e 
distribuição das chuvas durante o período de plantio, 
buscando implementar a semeadura em épocas que 
historicamente apresentem maior regularidade de 
chuvas, sem presença de veranicos que são 
especificamente danosos no momento inicial do 
desenvolvimento das plântulas. Analisar as informações 
disponíveis junto com o profissional habilitado. 

Controle de plantas invasoras: Identificação das plantas 
invasoras presentes. Definir plano de controle com os 
produtos disponíveis comercialmente. 
O controle adequado de plantas invasoras durante a 
implantação reduz a incidência destas durante todo o 
ciclo de produção da pastagem.   
Repetir a aplicação de controle químico quando 
necessário.

Análise do solo
Fazer a coleta com antecedência suficiente para 
realização da análise e as eventuais correções que 
antecedem o plantio (algo em torno de 3 a 6 meses). 
Coletar no mínimo 10 sub-amostras em pontos 
representativos da área considerada, para fazer uma 
amostra composta.  
Ajustar metodologia e intensidade de amostragem para 
retirar amostras representativas. 
As amostras devem ser retiradas nas camadas 00-20 cm e 
20-40 cm do solo e mantidas separadamente. 
A interpretação adequada dos resultados permite 
selecionar e planejar o uso de fontes, dose e tempo de 
aplicação de fertilizante ou corretivos (calagem, 
gessagem).

Preparação e manejo do solo
Planejar sequência de aração e gradagem com 
antecedência. A preparação do solo deve ser iniciada 
entre 60 e 30 dias antes do período programado para 
plantio.  Quando o plantio é programado para grandes 
áreas podemos iniciar o preparo de solo até 90 dias antes 
do plantio. Plantios antecipados (na poeira) ou tardios, em 
relação à época de maior probabilidade de ocorrência de 
chuvas, são arriscados e a produção futura de forragem 
pode ser menor.
A primeira operação de preparo do solo pode ser feita 
com arado ou grade-aradora, incorporando todo material 
vegetal existente na superfície. Com uma grade niveladora 
se faz o destorroamento do solo, nivelamento da superfície 
e eliminação de eventuais invasoras. Evitar a pulverização 
do solo por excesso de gradagem. Para uma boa 
incorporação do fertilizante, a aplicação deve ser 
realizada antes da primeira gradagem niveladora, ou 
entre a primeira e a segunda.  

Pontos-chaves: Considerar as curvas de nível, faixas ou 
terraços para prevenir a erosão. Arar, gradear e nivelar a 
área com antecipação para permitir decomposição dos 
restos de cultivos e de desmatamento. 
Limpeza do terreno quanto à roçada, retirada de tocos, 
pedras, raízes e ramos de árvores ou arbustos.
Evitar o destorroamento excessivo. Os torrões não devem 
ser, em média, maiores que 3,5 cm.  
É muito importante esperar que o material vegetal 
incorporado ao solo pela aração se decomponha antes 
do plantio, caso contrário, as sementes morrerão por 
causa dos efeitos da fermentação deste material.

Definir plano de nutrição das pastagens  
Corrigir deficiências críticas de nutrientes.  
Decidir em função do potencial de produção esperado e 
com base no resultado da análise de solo e orientação 
técnica.  
Fazer calagem 60 - 80 dias antes do plantio, no momento 
das operações de preparo do solo.  
Adubação de plantio: importante para assegurar o 
estabelecimento e acelerar a produção inicial, com base 
nos resultados de análise do solo.  
Fertilização inicial: para potencializar a produção de 
forragem durante a fase de crescimento da pastagem. 
Adubação de manutenção: usar regularmente a análise 
de solo para monitorar e corrigir a disponibilidade de 
nutrientes.

Escolha de espécies e cultivares
A escolha da espécie e cultivar devem basear-se nas 
informações disponíveis de ensaios de campo e na  
experiência gerada localmente sobre o potencial 
produtivo e qualidade de cada alternativa, satisfazendo 
os requisitos dos sistemas de produção animal de cada 
região. A produtividade e persistência das cultivares são 
definidas pela adaptação para cada zona agroecológica, 
pelo manejo do pastejo aplicado e pelo perfil de 
resistência a doenças e pragas de cada cultivar.
Recomenda-se a diversificação de forrageiras nas 

pastagens. Isto poderá ser feito com a formação ou 
renovação de pastagens usando diversas espécies e 
cultivares com melhor performance em locais onde as 
forrageiras originais não se adaptaram.  
Com esta medida, busca-se reduzir os riscos de pragas e 
doenças, diversificar a dieta dos animais, atenuar a 
sazonalidade da produção do pasto, atender às 
exigências de determinadas categorias do rebanho e  
ocupar melhor a variação de solos da propriedade.  
    
Momento do plantio
Variável de região para região, devendo se iniciar assim 
que as chuvas estejam regularizadas. 
Pontos-chaves: semear em boas condições de 
disponibilidade de água no horizonte superficial do solo. 
Verificar a probabilidade de ocorrência de chuvas. Para a 
germinação, dentro de 10 dias após o plantio, são 
necessários 10-15 mm de chuva.   
Boas condições de chuva são requeridas até 4 a 6 
semanas após emergência. Reduzir o risco de plantios 
tardios com altas temperaturas do solo e baixa 
disponibilidade de água. Evitar o plantio após as 
primeiras chuvas, a fim de evitar mortalidade das plantas 
por eventuais veranicos. 

Manejo do plantio
Pontos-chaves: garantir o bom contato entre a semente e o 
solo. Compactar a cama de semeadura após o plantio 
para melhorar o contato do solo com a semente, acelerar 
a reação da semente incrustada com a água disponível e 
evitar o enterramento no caso de ocorrência de chuvas 
intensas. 

SISTEMAS DE PLANTIO
 
Linha: tem como vantagem a distribuição mais uniforme e 
precisa das sementes na área; não necessita de posterior 
incorporação das sementes ao solo. Buscar utilizar os menores 
espaçamentos possíveis, o que contribui para uma rápida 
cobertura do solo e melhor controle de plantas invasoras.

Lanço: sistema mais utilizado de plantio, demanda uma maior 
quantidade de sementes por área em relação ao plantio em 
linhas, como forma de compensar a distribuição menos uniforme 
desse sistema. Tem como vantagem a possibilidade de se 
trabalhar em áreas irregulares e apresenta maior rendimento de 
trabalho. É necessário que se faça a incorporação ou 
compactação das sementes no solo.

Aéreo: sistema com alto rendimento operacional, contudo, 
necessita maior quantidade de sementes distribuídas por área. 
Preferencialmente, o uso de sementes de elevada pureza física 
deve ser empregado.

Matraca ou plantadora manual: o principal cuidado 
a ser tomado é não aprofundar as sementes excessivamente nas 
covas. Recomenda-se usar matracas com limitadores de 
profundidade do plantio situados a 2,0 cm da boca da saída 
das sementes.  

Profundidade
A profundidade de plantio é variável de acordo com o 
tamanho da semente e a capacidade de retenção de 
umidade do solo (textura). Para as Brachiarias uma 
profundidade média de 2,0 cm é o mais indicado, 
podendo chegar a 4,0 cm em solos mais arenosos. Para 
Panicum uma faixa de 0,5 a 2,5 é a melhor 
recomendação, tendo 1,0 cm como valor médio, em 
virtude do menor tamanho da semente. Regular a 
semeadora e controlar a sequência de operações no 
plantio para garantir que a semente se localize na 
profundidade recomendada. A regulagem correta do 
equipamento de semeadura proporcionará uma 
distribuição mais uniforme da semente. Ao trabalhar 
com sementes incrustadas em máquinas de semeadura 
a lanço deve-se retirar o misturador, pois este acabará 
danificando a incrustação e as sementes.

Taxa de semeadura
Definir a quantidade de sementes com base nas 
expectativas de estabelecimento de acordo com as 
condições de preparo do solo, equipamentos 
disponíveis, disponibilidade de nutrientes e condições 
climáticas.  
A densidade de plantio varia para cada espécie e 
cultivar, além das condições de plantio (ótima, média ou 
adversa), época de plantio, fertilidade do solo, 
conteúdo de água no solo e manejo de operação da 
semeadura.

Monitoramento inicial 
É importante o acompanhamento constante do 
desenvolvimento das plântulas nas primeiras semanas 
após o plantio. Ataques de insetos (lagartas 
desfolhadoras, formigas etc.) quando ocorrem podem 
reduzir drasticamente a população inicial de plantas.
Também deve ser realizado o controle de invasoras 
quando necessário.  
Para se avaliar a qualidade da operação de plantio, a 
contagem das plântulas deve ser realizada entre 10 e 30 
dias após a semeadura na área. Sendo considerado 
satisfatório quando o número levantado estiver dentro 
daquele recomendado para cada espécie/cultivar.
 
Avaliação de estabelecimento
Coeficiente de estabelecimento: plantas estabelecidas ao 
primeiro pastejo/sementes viáveis semeadas.
O recomendado é fazer a contagem do número de 
plantas presentes no primeiro pastejo.  Essa população de 
plantas reflete a capacidade de cada espécie e cultivar de 
compensar perdas de plantas por perfilhamento, o que 
definirá a produtividade e persistência futura da 
pastagem.

Primeiro pastejo 
Tem como objetivo contribuir com o estabelecimento da 
planta forrageira promovendo o perfilhamento.
O desponte inicial das plantas permite a entrada de luz 
na base das touceiras, estimulando a produção de novos 
perfilhos, o que definirá o potencial produtivo da 
pastagem.  

O primeiro pastejo deve ser realizado assim que as 
plantas estiverem estabelecidas seguindo as 
recomendações: 
• As plantas não devem estar bem desenvolvidas e fixas 
ao solo, minimizando o arranquio pelos animais.
• A situação do solo deve permitir o pastejo sem que 
ocorram danos na estrutura superficial do solo.
• Os animais devem entrar para pastejar quando as 
plantas apresentarem a altura inicial recomendada de 
manejo definida para cada forrageira. 
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• Devem sair quando as plantas apresentarem ainda 
grande área residual de folhas, contribuindo com a 
rebrota.
• O acúmulo excessivo de forragem e a produção de 
sementes obrigatoriamente devem ser evitados.
• O manejo inadequado poderá acarretar perdas de 
produtividade, reduzir a eficiência inicial de utilização da 
forragem produzida e prejudicar permanentemente a 
estrutura das pastagens.
  

A PRIMEIRA DESFOLHA DEVE SER FEITA COM ANIMAIS LEVES, 
COM ALTA TAXA DE LOTAÇÃO DURANTE UM CURTO PERÍODO 
DE DESFOLHA (MENOS DE TRÊS DIAS).  

Plantio direto:  É usado principalmente em sistemas 
de integração lavoura-pecuária.
  
Requerimentos:
Solo fértil com correção de deficiências de nutrientes.
 
Área livre de pedras, erosões, tocos e troncos caídos.
 
Área com baixa infestação de plantas invasoras, 
sobretudo as do tipo lenhosa.

Ter adequada cobertura do solo com palhada.

Adequado controle das plantas presentes mediante 
utilização eficiente de herbicidas não seletivos.

Permitir ação do produto químico utilizado que irá 
acontecer de 30 a 60 dias após a aplicação.

Ajuste integral da operação de semeadura com máquina 
de plantio direto.

Controlar profundidade de semeadura, incrementar taxa 
de semeadura em 20%.

Regular a máquina de acordo com o volume da 
palhada presente.

Considerar possível impacto da fitotoxicidade de 
herbicidas utilizados.
 



Definir objetivos da renovação ou reforma das 
pastagens.  
Planejar o sistema de utilização e definir os objetivos de 
produção.

Planejamento da operação de plantio com 
antecedência.
Definir um projeto técnico e de investimento com 
assessoramento idôneo.

Infraestrutura de manejo: subdivisão, cercas, 
disponibilidade de água com boa qualidade para o gado e 
sombra para os animais. Logística de semeadura: 
equipamentos, pessoal, fertilizante e herbicidas. Projetar a 
data de finalização do cultivo anterior. 

Seleção da área de plantio
Antecedentes: culturas anteriores, manejo dos cultivos, 
duração da fase agrícola, tempo decorrido desde 
desmatamento, espécies e cultivares forrageiras usados 
na área, ocorrência de pragas e doenças, antecedentes 
de morte súbita de pastagens ou problemas de 
persistência.  

Diagnóstico da área:  declividade, drenagem superficial, 
tipo de solo, textura, profundidade, fertilidade natural, 
compactação, capacidade de armazenamento de agua, 
proporção de áreas com risco de alagamento 
temporário, observando a duração, frequência e 
momento de ocorrência dos excessos de água no solo. 
Ocorrência de horizontes ou compactação subsuperficial 
(pé-de-arado ou pé-de-grade) que restrinjam o 
desenvolvimento radicular. Encrostamento, infiltração de 
água e sustentabilidade do solo à erosão. 
 
Infraestrutura: localização e adequação de bebedouros 
e cochos, acesso dos animais ao sombreamento, 
subdivisão dos pastos.
Opções de subdivisão em piquetes.  

Caracterização climática: Avaliar a quantidade e 
distribuição das chuvas durante o período de plantio, 
buscando implementar a semeadura em épocas que 
historicamente apresentem maior regularidade de 
chuvas, sem presença de veranicos que são 
especificamente danosos no momento inicial do 
desenvolvimento das plântulas. Analisar as informações 
disponíveis junto com o profissional habilitado. 

Controle de plantas invasoras: Identificação das plantas 
invasoras presentes. Definir plano de controle com os 
produtos disponíveis comercialmente. 
O controle adequado de plantas invasoras durante a 
implantação reduz a incidência destas durante todo o 
ciclo de produção da pastagem.   
Repetir a aplicação de controle químico quando 
necessário.

Análise do solo
Fazer a coleta com antecedência suficiente para 
realização da análise e as eventuais correções que 
antecedem o plantio (algo em torno de 3 a 6 meses). 
Coletar no mínimo 10 sub-amostras em pontos 
representativos da área considerada, para fazer uma 
amostra composta.  
Ajustar metodologia e intensidade de amostragem para 
retirar amostras representativas. 
As amostras devem ser retiradas nas camadas 00-20 cm e 
20-40 cm do solo e mantidas separadamente. 
A interpretação adequada dos resultados permite 
selecionar e planejar o uso de fontes, dose e tempo de 
aplicação de fertilizante ou corretivos (calagem, 
gessagem).

Preparação e manejo do solo
Planejar sequência de aração e gradagem com 
antecedência. A preparação do solo deve ser iniciada 
entre 60 e 30 dias antes do período programado para 
plantio.  Quando o plantio é programado para grandes 
áreas podemos iniciar o preparo de solo até 90 dias antes 
do plantio. Plantios antecipados (na poeira) ou tardios, em 
relação à época de maior probabilidade de ocorrência de 
chuvas, são arriscados e a produção futura de forragem 
pode ser menor.
A primeira operação de preparo do solo pode ser feita 
com arado ou grade-aradora, incorporando todo material 
vegetal existente na superfície. Com uma grade niveladora 
se faz o destorroamento do solo, nivelamento da superfície 
e eliminação de eventuais invasoras. Evitar a pulverização 
do solo por excesso de gradagem. Para uma boa 
incorporação do fertilizante, a aplicação deve ser 
realizada antes da primeira gradagem niveladora, ou 
entre a primeira e a segunda.  

Pontos-chaves: Considerar as curvas de nível, faixas ou 
terraços para prevenir a erosão. Arar, gradear e nivelar a 
área com antecipação para permitir decomposição dos 
restos de cultivos e de desmatamento. 
Limpeza do terreno quanto à roçada, retirada de tocos, 
pedras, raízes e ramos de árvores ou arbustos.
Evitar o destorroamento excessivo. Os torrões não devem 
ser, em média, maiores que 3,5 cm.  
É muito importante esperar que o material vegetal 
incorporado ao solo pela aração se decomponha antes 
do plantio, caso contrário, as sementes morrerão por 
causa dos efeitos da fermentação deste material.

Definir plano de nutrição das pastagens  
Corrigir deficiências críticas de nutrientes.  
Decidir em função do potencial de produção esperado e 
com base no resultado da análise de solo e orientação 
técnica.  
Fazer calagem 60 - 80 dias antes do plantio, no momento 
das operações de preparo do solo.  
Adubação de plantio: importante para assegurar o 
estabelecimento e acelerar a produção inicial, com base 
nos resultados de análise do solo.  
Fertilização inicial: para potencializar a produção de 
forragem durante a fase de crescimento da pastagem. 
Adubação de manutenção: usar regularmente a análise 
de solo para monitorar e corrigir a disponibilidade de 
nutrientes.

Escolha de espécies e cultivares
A escolha da espécie e cultivar devem basear-se nas 
informações disponíveis de ensaios de campo e na  
experiência gerada localmente sobre o potencial 
produtivo e qualidade de cada alternativa, satisfazendo 
os requisitos dos sistemas de produção animal de cada 
região. A produtividade e persistência das cultivares são 
definidas pela adaptação para cada zona agroecológica, 
pelo manejo do pastejo aplicado e pelo perfil de 
resistência a doenças e pragas de cada cultivar.
Recomenda-se a diversificação de forrageiras nas 

pastagens. Isto poderá ser feito com a formação ou 
renovação de pastagens usando diversas espécies e 
cultivares com melhor performance em locais onde as 
forrageiras originais não se adaptaram.  
Com esta medida, busca-se reduzir os riscos de pragas e 
doenças, diversificar a dieta dos animais, atenuar a 
sazonalidade da produção do pasto, atender às 
exigências de determinadas categorias do rebanho e  
ocupar melhor a variação de solos da propriedade.  
    
Momento do plantio
Variável de região para região, devendo se iniciar assim 
que as chuvas estejam regularizadas. 
Pontos-chaves: semear em boas condições de 
disponibilidade de água no horizonte superficial do solo. 
Verificar a probabilidade de ocorrência de chuvas. Para a 
germinação, dentro de 10 dias após o plantio, são 
necessários 10-15 mm de chuva.   
Boas condições de chuva são requeridas até 4 a 6 
semanas após emergência. Reduzir o risco de plantios 
tardios com altas temperaturas do solo e baixa 
disponibilidade de água. Evitar o plantio após as 
primeiras chuvas, a fim de evitar mortalidade das plantas 
por eventuais veranicos. 

Manejo do plantio
Pontos-chaves: garantir o bom contato entre a semente e o 
solo. Compactar a cama de semeadura após o plantio 
para melhorar o contato do solo com a semente, acelerar 
a reação da semente incrustada com a água disponível e 
evitar o enterramento no caso de ocorrência de chuvas 
intensas. 

SISTEMAS DE PLANTIO
 
Linha: tem como vantagem a distribuição mais uniforme e 
precisa das sementes na área; não necessita de posterior 
incorporação das sementes ao solo. Buscar utilizar os menores 
espaçamentos possíveis, o que contribui para uma rápida 
cobertura do solo e melhor controle de plantas invasoras.

Lanço: sistema mais utilizado de plantio, demanda uma maior 
quantidade de sementes por área em relação ao plantio em 
linhas, como forma de compensar a distribuição menos uniforme 
desse sistema. Tem como vantagem a possibilidade de se 
trabalhar em áreas irregulares e apresenta maior rendimento de 
trabalho. É necessário que se faça a incorporação ou 
compactação das sementes no solo.

Aéreo: sistema com alto rendimento operacional, contudo, 
necessita maior quantidade de sementes distribuídas por área. 
Preferencialmente, o uso de sementes de elevada pureza física 
deve ser empregado.

Matraca ou plantadora manual: o principal cuidado 
a ser tomado é não aprofundar as sementes excessivamente nas 
covas. Recomenda-se usar matracas com limitadores de 
profundidade do plantio situados a 2,0 cm da boca da saída 
das sementes.  

Profundidade
A profundidade de plantio é variável de acordo com o 
tamanho da semente e a capacidade de retenção de 
umidade do solo (textura). Para as Brachiarias uma 
profundidade média de 2,0 cm é o mais indicado, 
podendo chegar a 4,0 cm em solos mais arenosos. Para 
Panicum uma faixa de 0,5 a 2,5 é a melhor 
recomendação, tendo 1,0 cm como valor médio, em 
virtude do menor tamanho da semente. Regular a 
semeadora e controlar a sequência de operações no 
plantio para garantir que a semente se localize na 
profundidade recomendada. A regulagem correta do 
equipamento de semeadura proporcionará uma 
distribuição mais uniforme da semente. Ao trabalhar 
com sementes incrustadas em máquinas de semeadura 
a lanço deve-se retirar o misturador, pois este acabará 
danificando a incrustação e as sementes.

Taxa de semeadura
Definir a quantidade de sementes com base nas 
expectativas de estabelecimento de acordo com as 
condições de preparo do solo, equipamentos 
disponíveis, disponibilidade de nutrientes e condições 
climáticas.  
A densidade de plantio varia para cada espécie e 
cultivar, além das condições de plantio (ótima, média ou 
adversa), época de plantio, fertilidade do solo, 
conteúdo de água no solo e manejo de operação da 
semeadura.

Monitoramento inicial 
É importante o acompanhamento constante do 
desenvolvimento das plântulas nas primeiras semanas 
após o plantio. Ataques de insetos (lagartas 
desfolhadoras, formigas etc.) quando ocorrem podem 
reduzir drasticamente a população inicial de plantas.
Também deve ser realizado o controle de invasoras 
quando necessário.  
Para se avaliar a qualidade da operação de plantio, a 
contagem das plântulas deve ser realizada entre 10 e 30 
dias após a semeadura na área. Sendo considerado 
satisfatório quando o número levantado estiver dentro 
daquele recomendado para cada espécie/cultivar.
 
Avaliação de estabelecimento
Coeficiente de estabelecimento: plantas estabelecidas ao 
primeiro pastejo/sementes viáveis semeadas.
O recomendado é fazer a contagem do número de 
plantas presentes no primeiro pastejo.  Essa população de 
plantas reflete a capacidade de cada espécie e cultivar de 
compensar perdas de plantas por perfilhamento, o que 
definirá a produtividade e persistência futura da 
pastagem.

Primeiro pastejo 
Tem como objetivo contribuir com o estabelecimento da 
planta forrageira promovendo o perfilhamento.
O desponte inicial das plantas permite a entrada de luz 
na base das touceiras, estimulando a produção de novos 
perfilhos, o que definirá o potencial produtivo da 
pastagem.  

O primeiro pastejo deve ser realizado assim que as 
plantas estiverem estabelecidas seguindo as 
recomendações: 
• As plantas não devem estar bem desenvolvidas e fixas 
ao solo, minimizando o arranquio pelos animais.
• A situação do solo deve permitir o pastejo sem que 
ocorram danos na estrutura superficial do solo.
• Os animais devem entrar para pastejar quando as 
plantas apresentarem a altura inicial recomendada de 
manejo definida para cada forrageira. 

5 6

• Devem sair quando as plantas apresentarem ainda 
grande área residual de folhas, contribuindo com a 
rebrota.
• O acúmulo excessivo de forragem e a produção de 
sementes obrigatoriamente devem ser evitados.
• O manejo inadequado poderá acarretar perdas de 
produtividade, reduzir a eficiência inicial de utilização da 
forragem produzida e prejudicar permanentemente a 
estrutura das pastagens.
  

A PRIMEIRA DESFOLHA DEVE SER FEITA COM ANIMAIS LEVES, 
COM ALTA TAXA DE LOTAÇÃO DURANTE UM CURTO PERÍODO 
DE DESFOLHA (MENOS DE TRÊS DIAS).  

Plantio direto:  É usado principalmente em sistemas 
de integração lavoura-pecuária.
  
Requerimentos:
Solo fértil com correção de deficiências de nutrientes.
 
Área livre de pedras, erosões, tocos e troncos caídos.
 
Área com baixa infestação de plantas invasoras, 
sobretudo as do tipo lenhosa.

Ter adequada cobertura do solo com palhada.

Adequado controle das plantas presentes mediante 
utilização eficiente de herbicidas não seletivos.

Permitir ação do produto químico utilizado que irá 
acontecer de 30 a 60 dias após a aplicação.

Ajuste integral da operação de semeadura com máquina 
de plantio direto.

Controlar profundidade de semeadura, incrementar taxa 
de semeadura em 20%.

Regular a máquina de acordo com o volume da 
palhada presente.

Considerar possível impacto da fitotoxicidade de 
herbicidas utilizados.
 


