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A importância do manejo de pastagens no 
desempenho de animais mantidos em Prova de 

Avaliação a Campo.
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Para animais expressarem seu potencial, que é o objetivo da Prova de 
Avaliação a Campo (PAC), não devem existir restrições referentes, por 
exemplo, à alimentação. Desta forma, objetivou-se utilizar práticas de manejo, 
que maximizem o consumo, vinculadas ao planejamento de uso da área para 
touros da PAC. O trabalho foi realizado no CPPSul mediante comparativo de 
dois anos da PAC (2013-2014 e 2014-2015). As pastagens encontravam-se 
infestadas por annoni e apresentavam problemas no pH, fósforo e matéria 
orgânica. Ações foram conduzidas para integrar manejo das pastagens de 
inverno e de verão. No inverno foi possível verificar melhoria nas pastagens e 
alcançar resultados mais estáveis de produção no ano 2014-2015 (iniciou-se 
manejo e monitoramento). No verão, os animais tiveram à disposição 
pastagem nativa com capim-annoni onde se manejou, por meio de roçadas e 
diferimento, para criar estrutura adequada e controlar o florescimento. Como 
houve atraso na implantação do capim-sudão e os animais da PAC iam ser 
confinados, eles pouco se beneficiaram dessa forrageira. Isto teve reflexo no 
peso dos animais em comparação a 2013-2014, quando, em janeiro, os 
ganhos foram de 0,664-0,733 kg/animal/dia para Hereford e Braford, 
respectivamente. Em 2014-2015, no mesmo período, os ganhos foram 
0,360-0,370 kg/animal/dia para Hereford e Braford. O ganho médio em 
fevereiro nos dois anos ficou em torno de 0,442 kg, só diferindo do ganho dos 
Braford (último ano). Os resultados mostram a importância que o manejo das 
pastagens tem no alcance de bons resultados, mas ajustes ainda podem ser 
feitos de forma a beneficiar o desempenho dos animais. 
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