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BOAS PRÁTICAS NA 
REFORMA DE PASTAGEM

Escolha da Espécie

O sucesso da reforma começa com a escolha correta da 

espécie a ser implantada. Escolher errado a espécie é o 

primeiro passo para a degradação da pastagem.

No momento de escolher a espécie forrageira, é 
importante ter um bom conhecimento de todos os 
fatores ligados à topografia do terreno, textura do 
solo, nível de fertilidade, investimento em adubos 
e corretivos, espécie animal que irá utilizar o 
pasto, categoria animal e nível tecnológico da 
exploração. 

Topografia do solo

Quando a topografia é plana ou ondulada, todas 
as espécies podem ser utilizadas sem restrição. 

Para solos de topografia mais acidentada, utilizar 
espécies que apresentem uma boa cobertura do 
solo, dando preferência para espécies estoloníferas 
como: Brachiaria decumbens cv. Basilisk                                                                     
Brachiaria humidicola cv. Humidicola                                    
Brachiaria humidicola cv. Llanero (Dictyoneura).

Textura do solo

Solos arenosos ou de textura mista, todas as 
espécies podem ser utilizadas. 

Para solos com textura mais argilosa, evitar a 
utilização de espécies como Tanzânia, Aruana, 
Brachiaria MG-4, dando preferência para espécies 
com sistema radicular mais vigorosos como:                  

Brachiaria brizantha cv. Marandú                                
Brachiaria brizantha cv. Xaraés (MG-5)                 
Panicum maximum cv. Mombaça

Solos argilosos apresentam fertilizada natural mais 
elevada, podendo utilizar forrageiras mais 
produtivas.

Fertilidade do solo

As espécies forrageiras podem ser classificadas de 
acordo com o nível de exigência em fertilidade do 
solo, podendo ser classificadas em:

Baixa Exigência

1) Brachiaria humidicola cv. Humidicola                                                  
2) Brachiaria humidicola cv. Llanero                       
3) Brachiaria decumbens cv. Basilisk                                               
4) Androgon gayanus cv. Planaltina                                                    
5) Estilosantes Campo Grande (leguminosa)

Média Exigência

1) Brachiaria brizantha cv. Marandú                                                  
2) Brachiaria brizantha cv. MG - 4                               
3) Brachiaria brizantha cv. Xaraés                                              
4) Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã  

Alta Exigência

1) Panicum maximum cv. Mombaça                           
2) Panicum maximum cv. Tanzania 1                         
3) Panicum maximum cv. Aruana                                
4) Panicum maximu  cv. Massai

Este informativo traz as recomendações básicas das boas práticas para reforma de 

pastagens tropicais, propagadas por semente.

Escolha da Espécie

O sucesso da reforma 
começa com a escolha 
correta da espécie a ser 
implantada.
Escolher errado a 
espécie é o primeiro 
passo para a 
degradação da 
pastagem.
Página 1

Adubação e Calagem

Promover as correções 
necessárias é muito 
importante no 
momento da reforma 
da pastagem. 

Página 2

Preparo do Solo

O preparo do solo deve 
ser feito com os 
mesmos cuidados 
dispensados na 
instalação de culturas 
como soja ou milho.
Página 2

Taxa de Semeadura

Para cada condição de 
plantio, existe uma 
recomendação.
Página 3

Semeadura

São vários os métodos e 
os implementos 
utilizados na 
semeadura. Para cada 
condição, uma 
recomendação.
Página 3

Incorporação

Etapa muitas vezes  
desprezada, mas que 
faz uma grande 
diferença na reforma da 
pastagem.
Página 3

   GERMIPASTO - Sementes de Pastagem 	 setembro/2010

O sucesso da formação da pastagem 

depende muito mais de conhecimento do 

que de sorte.
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Drenagem do solo

Para solos com deficiência de drenagem, utilizar 
espécies com maior tolerância ao encharcamento, 
como Brachiaria humidicola cv. Humidicola, 
Brachiaria humidicola cv. Llanero.

Quando o solo apresentar drenagem lenta, onde 
ocorre o encharcamento por poucos dias, após 
chuvas intensas, a Brachiaria brizantha cv. BRS 
Piatã e Xaraés podem ser empregadas.

Espécie animal

Para bovinos todas as cultivares informadas até 
aqui, podem ser utilizadas com sucesso.

As espécies recomandadas para eqüinos e muares 
são: Aruana, Massai, Humidicola e Llanero, 
devendo sempre observar que para estes animais, 
a utilização de sal mineral espécífico para equinos 
deve ser utilizado, para previnir problemas com 
oxalato.

Para ovinos e caprinos, a recomendação é Aruana 
e Massai.

Categoria animal

Animais de desmama ou jovens, devem consumir 
forrageiras mais palatáveis e de alta valor 
nutritivo.

Forrageiras como Marandú, Piatã, Tanzânia e 
Mombaça devem ter preferência.

Nível Tecnológico

Na bovinocultura de corte, quanto mais alto o 
nível tecnológico empregado na exploração, mais 
produtiva deve ser a forrageira, devendo ser 
utilizado os capins Xaraés e Mombaça.

Adubação e Calagem
Promover as correções necessárias é muito importante 
no momento da reforma da pastagem.

A análise de solo é uma ferramenta importante no 
momento de decisão da escolha da espécie a ser 
implantada. Desta forma, podemos escolher a 
forrageira mais adaptada às condições de 
fertilidade ou optar por corrigir o solo, a fim de 
elevar os níveis de nutrientes, tornando o solo 
ideal para a introdução de forrageira mais 
produtiva e mais exigente. 

Importante sempre promover a analise química e 
física do solo, para uma boa recomendação .

A calagem preferencialmente deve ser feito com 
antecedência à adubação. Esta deve ser 
incorporada ao solo no momento do preparo do 
solo.

Todos os nutrientes são importantes para o 
desenvolvimento da planta forrageira. Tem-se 
dado mais importância aos macronutrientes no 
momento da adubação. Os micros tem a mesma 
importância que os macros, desta forma, a 
solicitação da análise de micronutrientes também é   
importante.

A adubação de correção, ou seja, aquela realizada 
no momento da reforma da pastagem tem 
importância para um bom estabelecimento da 
forrageira, mas a adubação de manutenção deve 
ser feita, pois a falta de reposição de nutrientes é 
um dos fatores de degradação das pastagens.

As recomendações de calagem e adubação devem 
ser feitas por Engenheiro Agrônomo, com 
experiência em pastagens.

Preparo do Solo
O preparo do solo deve ser feito com os mesmos cuidados 
dispensados na instalação de uma culturas soja ou 
milho.

Para promover um bom preparo de solo, o 
produtor deve ter os implementos necessários para 
cada etapa do processo de preparo.

Desta forma, a recomendação é:                           
 Grade aradora;                                                        
 Grade intermediária;                                            
 Grade niveladora.

O preparo de solo deve constituir de duas demãos 
de grade, sendo a primeira com grade aradora. 
Esta etapa tem como finalidade, revolver o solo, 
descompactar camadas superficiais e destruir o 
material vegetal presente na área.

Deve ser feito com solo em capacidade de campo. 
Evitar promover o preparo com solo seco, pois 
requerirá maior potência do trator, maior consumo 
de combustível e a penetração no solo será 
pequena, além da formação de muitos torrões que 

serão difíceis de serem quebrados nas operações 
posteriores.

O propósito da grade intermediária é promover a 
quebra dos torrões e desfazer os sulcos formados 
pela primeira gradagem.

Caso seja necessário, mais uma demão de grade 
intermediária, esta deve ser empregada.

A importância da grade niveladora é a mesma da 
grade anteriore. Devendo ser utilizada para nivelar 
o terreno e destruir os torrões menores.

É recomendado esperar um tempo entre a grade 
intermediária e a niveladora, para que ocorra a 
germinação das sementes das invasoras 
incorporadas ao solo durante o preparo. Desta 
forma, a grade niveladora também promoverá um 
bom controle da plantas germinadas, reduzindo a 
competição destas plantas com a forrageira a ser 
instalada.

Assim, o preparo do solo deve ser feita com todos 
os implementos recomendados, de forma 
escalonada,  com tempo suficiente para que boa 
parte das sementes das plantas daninhas presente 
no solo iniciem o processo germinativo. Neste 
momento, a rapidez do preparo pode não ser 
vantagem para uma boa formação, pois poderá ser 
necessário o emprego de controle químico de 
plantas daninhas, durante o crescimento da 
forrageira.

Taxa de Semedura 

Para cada condição de plantio, existe uma recomendação 

de semeadura. A taxa também difere por espécie.

A taxa de semeadura difere de espécie para espécie 
e também é baseado nas condições de plantio. 
Assim, temos 3 condições de plantio:

1. Condição ótima

2. Condição média

3. Condição adversa

CONDIÇÃO ÓTIMA, caracteriza-se por área de 
agricultura que passará a ser pastagem, com boa 
fertilidade de solo ou corrigida, sem competição 
por plantas daninhas ou outra cultura; utilizando 
semeadura em linha, com equipamento adequado 
para agricultura; semeadura ocorrendo dentro da 
época normal recomendada. A determinação de 
condição ótima, requer que o maior número destas 
condições ocorram no momento da semeadura.

Para esta condição, podemos utilizar uma menor 
quantidade de semente, pois pouco são os fatores 
que competirão ou comprometerão a germinação, 
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emergência e estabelecimento da pastagem.

CONDIÇÃO MÉDIA, trata-se de uma reforma de 
pasto, utilizando a mesma espécie, bom preparo 
do solo, com semeadura a lanço e semeadora em 
bom estado de conservação; semeadura dentro da 
época de recomendada. O que predomina na 
pecuária nacional é esta condição.

Aqui, torna-se necessário a utilização de uma 
quantidade maior de sementes, pois existem 
alguns fatores que podem prejudicar o 
estabelecimento do pasto.

CONDIÇÃO ADVERSA, trata-se de plantio muito 
no início da época de semeadura, onde após a 
ocorrência da chuva, o preparo do solo ou a 
semeadura fica prejudicada, devido às condições 
de drenagem do solo; semeadura em final de 
época recomendada; substituição de espécie; alta 
infestação de plantas daninhas; área de formação 
nova (abertura de área); topografia e/ou textura 
do solo que favoreça a erosão. Nesta condição, 
qualquer um destes fatores, presente na área, 
indica condição adversa. Isto requer um aumento 
significativo da quantidade de semente a ser 
empregada a fim de garantir um bom stand de 
plantas e uma cobertura mais rápida do solo.

O quadro abaixo, indica a quantidade de Pontos 
de Valor Cultural por hectare de cada espécie, 
baseado nas condições de semeadura.

Espécies Ótima Regular Adversa

Brachiaria brizantha cv. Marandú 350 450 550

Brachiaria brizantha cv. Xaraés 
(MG - 5)

350 450 550

Brachiaria brizantha cv. MG - 4 350 450 550

Brachiaria brizantha cv. BRS 
Piatã

400 500 600

Brachiaria ruziziensis 350 450 550

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 300 400 500

Brachiaria humidicola cv. 
Humidicola

250 350 450

Brachiaria humidicola cv. Llanero 250 350 450

Panicum maximum cv. Tanzania 
1

300 350 400

Panicum maximum cv. Mombaça 300 350 400

Panicum maximum cv. Aruana 
IZ5

300 350 400

Panicum maximum cv. Massai 300 350 400

Estilosantes Campo Grande 2 3 4

Para a determinação da quantidade de sementes a 
ser semeada por hectare, utilizar a fórmula 
abaixo.

Kg de Sementes/ha =  PVC  da  espécie

       VC da semente

Utilizado a Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã 
como exemplo, as recomendações para uma 
semente com 50% de VC podem ser:

Kg/ha =  400 ou 500 ou 600 = 8 ou 10 ou 12 Kg/ha

                              50

O que ira determinar a quantidade a ser utilizada, 
será a condição de plantio.

Semeadura 

São vários os métodos e os implementos utilizados na 

semeadura. Para cada condição, uma recomendação.

Os tipos de semeadura mais empregados são:

  1) Semeadura Manual

• A lanço     

• Com matraca

  2) Semeadura Mecanizada

•  A lanço

•  Em linha

  3) Semeadura Aérea

Na utilização de semeadura mecanizada é 
importante que o estado de conservação e o 
funcionamento da máquina, devam estar em 
condições de realizar um bom trabalho. A 
regulagem da semeadora deve ser feita com 
critério para que não ocorra desperdício de 
semente, nem distribuição irregular das sementes 
sobre o solo.

Incorporação
Etapa que muitas vezes é desprezadas, mas que faz uma 

grande diferença na reforma da pastagem. No processo 

de semeadura, a incorporação é obrigatório quando o 

método utilizada for a lanço.

A pesquisa científica estudou a profundidade de 
incorporação das principais espécies forrageiras. 
O resultado destas pesquisas, resultou o quadro a 
seguir.

Quadro:  Profundidade de incorporação das sementes por 
espécie (cm).

Espécies Profundidade

Brachiaria brizantha cv. Marandú 2 a 4 cm

Brachiaria brizantha cv. Xaraés (MG - 5) 2 a 4 cm

Brachiaria brizantha cv. MG - 4 2 a 4 cm

Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã 2 a 4 cm

Brachiaria ruziziensis 2 a 4 cm

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 2 a 4 cm

Brachiaria humidicola cv. Humidicola 2 a 4 cm

Brachiaria humidicola cv. Llanero 2 a 4 cm

Panicum maximum cv. Tanzania 1 1 a 2 cm

Panicum maximum cv. Mombaça 1 a 2 cm

Panicum maximum cv. Aruana IZ5 1 a 2 cm

Panicum maximum cv. Massai 1 a 2 cm

Estilosantes Campo Grande 1 a 2 cm

Os implemantos recomendados para a 
incorporação das sementes, quando é utilizado a 
semeadura a lanço são:

✓ Grade niveladora fechada

✓ Rolo compactador

A grade niveladora totalmente fechada é utilizada 
em solos de textura mista e argilosa. Esta 
operação deve ser realizada logo após a 
semeadura, com velocidade moderada do trator, 
para proporcionar a incorporação das sementes à 
profundidade que favoreça a germinação e 
emergência das plântulas.

O rolo compactador, que pode ser de diversos 
tipos, deve sempre ser empregados em solos 
arenosos, onde o uso da grade, mesmo que 
totalmente fechada, pode promover a 
incorporação a profundidades superiores às 
indicadas pelo Quadro 1.

A utilização de recursos como “pau-de-arrasto”, 
“cambão”, “corrente”, “galhada”, não são 
reconhecidos como implementes de incorporação 
de sementes, devendo ser evitados.
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