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Muito embora responsável pela alimentação de um 
grande número de animais, ao longo de muitos anos a 
pastagem nativa do Complexo de Campo Maior não é 
manejada adequadamente. Neste complexo, não são 
observadas as práticas mais simples de manejo de 
pastagem. Considerando a fragilidade do complexo. 
onde predominam solos rasos e/ou de baixa fertilidade 
natural, é necessário que uma cobertura mínima de 
matéria orgânica seja preservada para que esta 
pastagem possa ser manejada sustentavelmente. 

Para que se tenha um sistema pastoril sustentável, os 
animais herbívoros podem utilizar somente 45% a 60% 
da produção da pastagem, condição ignorada no 
manejo da pastagem do Complexo de Campo Maior. 
Lá, em geral. toda pastagem produzida na época das 
chuvas é consumida por bovinos. ovinos, caprinos. 
equinos, muares e aseninos. 

Nessas condições, o solo permanece um grande 
período do ano desnudo. sujeito à ação do vento, sob 
uma condição de alta intensidade de luz e elevada 
temperatura o que acelera o processo de degradação 
da matéria orgânica, que já é muito baixa. 

Além do manejo inadequado da pastagem, é comum se 
observar, na região, queimadas de extensas áreas às 
vezes acidentais ou mesmo intencionais que são 
tremendamente prejudiciais à ecologia do Complexo de 
Campo Maior, como em qualquer outro ecossistema. 

A perenidade de qualquer sistema de produção agrícola 
é altamente depende do nível de matéria orgânica do 
solo. No Complexo de Campo Maior, além dos níveis 
muito baixos, a aceleração da degradação da matéria 
orgânica pela ação nociva do homem, reduz a chance 
da região se tornar um pólo competitivo de produção de 
alimentos. 
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