
80 DOCUMENTOS 258

Critérios de decisão usados 
por pecuaristas na escolha 
de forrageiras tropicais
Primeiro autor: Matheus Silva Souza
Demais autores: Souza, M. S.1*; Pereira, M. A.2

Resumo1

As forrageiras são a base da pecuária brasileira. Um desafio é escolher a 
forrageira mais adequada para cada sistema de produção. A Embrapa e 
a FACOM/UFMS desenvolveram o aplicativo Pasto Certo, para auxiliar o 
produtor nesse processo. O objetivo deste trabalho é identificar e ranquear 
os critérios mais relevantes na decisão do produtor quanto a cultivar, para 
inclusão no aplicativo, permitindo que ele faça sugestões de cultivares 
a serem utilizadas. Logo, aplicou-se um questionário estruturado a 26 
pecuaristas de MS, SP, GO e RO participantes do: (1) Beef Radar, grupo de 
especialistas em pecuária de corte em rede social, e da (2) Associação Sul-
mato-grossense dos produtores de Novilho Precoce. Usou-se escala Likert de 
0 (sem importância) a 4 (importância muito alta) para ranquear os critérios de 
seleção das cultivares, e o SPSS (v.23) para as análises descritivas. Entre os 
entrevistados, 46% possuem pós-graduação e, 47 e 22 anos, em média, de 
idade e experiência, respectivamente. A área média de pastagem é 1.554 ha, 
em sua maioria Brachiaria brizantha (819 ha), comportando, em média, 2.420 
animais, criados em ciclo completo (77%) e alguns (23%) com integração. 
O tipo de criação animal que se estabelecerá sobre a pastagem foi o critério 
mais importante (92% dos produtores). Outros critérios com notas 4 e 3 foram: 
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resistência a cigarrinhas (88%), capacidade de suporte (88%), expectativa de 
produtividade animal (88%) e por área (81%) e nível tecnológico existente 
(77%). Os critérios menos importantes (nota 0 ou 1) foram: tolerância à geada 
(68%) e ao sombreamento (65%). Os resultados indicaram que o potencial 
de produção e risco de praga são muito valorizados pelo produtor na escolha 
da cultivar. O perfil entrevistado revelou um produtor bem qualificado e com 
grandes áreas de pastagem, caracterizando um viés amostral. Outros perfis 
devem ser considerados para obter respostas mais representativas.
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