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Recuperação de pastagem degradada em áreas úmidas do 
Pantanal por vedação e indução do banco de sementes e/
ou revegetação com espécies forrageiras nativas

1. Bioma: Pantanal  Estado: Mato Grosso do Sul     Município: Corumbá

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): Áreas das Formações Pioneiras (borda de 
lagoa) e savana gramíneo lenhosa (campo limpo inundável)

3. Categoria da área onde o modelo foi testado (Área de Preservação Permanen-
te-APP; Reserva Legal-RL; Área de Uso Restrito-AUR): Área de Preservação 
Permanente (APP) e Área de Uso Restrito (AUR).

4. Objetivo de implantação do modelo: Restauração das pastagens nativas de 
áreas inundáveis (borda de baías e campos inundáveis) por meio de vedação e 
indução do banco de sementes 

6. Aplicabilidade: em áreas inundáveis do Pantanal com predominância de espé-
cies herbáceas como bordas de corpos d’água e campo limpo.

7. Histórico da área: na invernada é mantido o rebando de bovinos Pantaneiros 
em reprodução em sistema contínuo de pastejo. Devido ao fato da taxa de lota-
ção ser fixa, em anos muito secos ou cheios associados com a alocação de equi-
nos em determinados anos pode haver uma lotação acima da capacidade de 
suporte o que tem ocasionado degradação da área, principalmente nas áreas 
inundáveis como bordas das lagoas permanentes temporárias devido a presen-
ça de espécies forrageiras de melhor qualidade. A vegetação é característica da 
sub-região da Nhecolândia com presença de cerradão, cerrado, campo cerrado, 
campo limpo e lagoas dispostos em mosaico. Nos últimos anos a área de campo 
limpo tem se tornado campo sujo devido a invasão de espécies arbustivas.

8. Condições da área com relação a solo e relevo

Os solos são caracterizados como Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos típicos ou 
espodossólicos (Cardoso et al., no prelo)



9. Descrição passo a passo para a implantação:

A área piloto compreendeu uma invernada de 289 ha, com 68 unidades animais, 
numa taxa de lotação aproximada de 0,3 UA/ha. A seguir são descritas as etapas 
da restauração:

A - Vedação da área

Para viabilizar a vedação que exige a construção de cercas, optou-se por dividir a 
área em duas partes, estratégia preconizada a partir de recomendações de Santos 
et al. (2004a). Em meados do período chuvoso, nos meses mais chuvosos (dezem-
bro ou janeiro) uma das áreas, de preferência, a que se apresentava mais degra-
dada foi vedada por um período de um a dois meses durante o período chuvoso.

B – Gradagem leve e incorporação de leguminosas arbustivas

Anualmente, seleciona-se áreas de campo limpo ou borda de corpos d’água al-
tamente degradados que correspondam aproximadamente 10% da invernada 
que será vedada.  Na área de validação foram selecionados dois sítios de pastejo 
altamente degradados que foram gradeados: uma área de campo limpo inundá-
vel e uma borda de baia (Figura 1). Em dezembro de 2014, ambos sofreram uma 
gradagem leve revolvendo a parte superficial do solo para expor a semente, ou 
seja, induzir o banco natural de sementes. Na área 1 havia domínio de invasoras 
como Walteria albicans e na área 2 (borda de baia) havia a presença de muitas 
espécies invasoras arbustivas (domínio de Senna alata). Na área 2, também efe-
tuou-se a incorporação das espécies vegetais no solo. 

Figura 1. Borda de baia gradeada (área 2) em dezembro de 2014. Na parte não 
gradeada pode ser visualizado a dominância de Senna alata.



C – Semeadura a lanço

Na área 2 (borda de baia), considerada mais úmida, efetuou-se a semeadura 
a lanço de sementes de Hymenachne amplexicaulis, uma espécie adaptada a 
estas áreas (Santos et al., 2014). Esta semeadura deve ser feita em semana 
chuvosa. As sementes foram colhidas manualmente em locais previamente 
vedados até a produção de sementes que ocorre geralmente em abril, por-
tanto, estas sementes ainda não estão disponíveis no mercado. Se o produtor 
além da indução de sementes tiver o interesse de enriquecer os solos com 
esta forrageira sugere-se que a vedação dessas áreas onde a espécie esteja 
presente seja vedada até abril, de modo que haja uma semeadura natural 
(Santos et al., 2004b). 

No primeiro ano de implantação desta prática (2014/2015), ocorreu alguns 
imprevistos com o atraso no término da cerca o que coincidiu com a gradagem 
das áreas. Devido a não presença de cerca, os animais utilizaram e pisotea-
ram as áreas degradadas e semeadas. Nas Figuras 2 e 3 observa-se as áreas 
1 (campo limpo sazonal) e 2 (borda de baia) após 40 dias pós gradagem mas 
ainda não vedadas

Figura 2 – Área 1 após 40 dias após a gradagem onde mostra o aparecimento 
das espécies forrageiras pioneiras como Digitaria decumbens



Figura 3. Área 2 (borda de baia) 40 dias após a gradagem e semeadura

 No segundo ano (2015/2016) não ocorreu gradagem e sim somente a prática da veda-
ção. Todo o processo ocorreu dentro do planejado (com exceção da semeadura a lanço e 
incorporação da vegetação) e também foi favorecido pela distribuição regular de chuvas 
nos meses da estação chuvosa, o que não ocorreu no ciclo hidrológico de 2014/2015. Nas 
Figuras 4 e 5 observam-se as áreas após a vedação de um mês. Observa-se se uma área 
totalmente recuperada com o aparecimento de algumas espécies como o capim-mimoso 
(Axonopus purpusii), altamente preferida por bovinos. Portanto, o período de vedação é 
variável de um a dois meses conforme a distribuição das chuvas e resposta da vegetação, 
assim como da oferta de forragem disponível na área que está com o rebanho. 



Figura 4. Área 1 (campo limpo sazonal) no segundo ano da realização da prática de 
manejo após 1 mês de vedação

Figura 5. Área 2 (borda de baia) no segundo ano da realização da prática de manejo 
após 1 mês de vedação



D- término da vedação

A duração da vedação será feita durante o período chuvoso (dezembro a março) mas variá-
vel conforme a distribuição das chuvas e resposta da vegetação. No início da implantação 
desta prática, efetua-se a vedação em apenas uma das áreas mas nos anos posteriores 
pode ser vedado as duas áreas em meses alternados.  

10. Custo total de implantação/ha (R$): 13.040,05

Na avaliação do custo, considerou-se que o proprietário tem o trator e a grade para 
o serviço e considerou-se também uma invernada com área de 1000 ha. O custo das 
duas partes da área (feita em anos com distribuição regular de chuvas) fica em R$ 
4.000,00 e no caso de anos com chuvas mal distribuídas, o custo de apenas uma área 
fica em torno de R$ 2.000,00. No entanto, se o produtor não optar por grade ele só 
faz a vedação e o custo fica em torno de R$ 7.880, 00. O detalhamento dos custos é 
apresentado na Tabela 1.

11. Detalhamento dos custos

Tabela 1. Custo de recuperação de pastagem nativa por diferimento no Pantanal (área de 
1000 ha)

Item de despesa Custo unitário Custo total
Custo do material da cerca (1000 
metros)1

400 postes de eucalipto osmopressuri-
zado de 13 a 16cm x 12,89 = 5.156
40 postes de 25 x 30 cm x 27,20= 
1088,00
5 rolos de arame liso de 1000 metros x 
327,89 =1639,45 

R$7.883,45

Mão de obra da confecção de 
cerca2

440 postes x R$6,64 =  2921,60 R$ 2.921,60

Gradagem leve (10% de 500 hecta-
res = 50 hectares)3

50 hectares x 0,8 = 40 horas x R$50,00 
por hora trator 75 CV 

R$ 2.000,00

Mão de obra da semeadura a lan-
ço manual para cerca de 25 hecta-
res – 1 diarista x 6 dias = 6 diárias

6 diárias x 39,25 = R$490,00 R$ 235,00

Valor total no ano de implantação 
do sistema4

13.040,05 

Valor total no ano de implantação 
do sistema5

15.040,05 

1Estimou-se o custo de uns cerca de cinco fios de arame liso com espaçamento de 4 metros entre postes, 
necessitando-se de 400 postes, 40 principais e cinco rolos de arame de 100 metros. 
2O custo médio da mão de obra estimada em terreno leve = R$6,64/ poste fincado (Tabela dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais assalariadas, Corumbá, MS)
3Somente gradeação leve +incorporação (0,8 horas/ha ou 1,2 ha/hora segundo manual da Grade aradora 
Baldan 10 discos). No caso de fazer gradagem leve nas duas áreas o custo estimado aumenta em R$2.000,00 
para cada área de 1000 ha.
4Em anos com estação chuvosa com distribuição irregular de chuvas, recomenda-se gradear e vedar apenas 
uma área
5Em anos com estação chuvosa com distribuição regular das chuvas, recomenda-se gradear e vedar ambas as 
áreas nos meses mais chuvoso do ano, de dezembro a fevereiro/março.



12. Avaliação:

A prática de diferimento e rotação das pastagens nativas em grandes 
invernadas do Pantanal é uma prática que é ainda é pouco utilizada devido 
ao alto custo das cercas. No entanto, quando se adota o uso da divisão de 
duas áreas e vedação durante um curto período que corresponde ao pico 
do período chuvoso, as áreas de campo sazonais altamente degradadas 
podem ser recuperadas a partir do banco de sementes. Este banco de 
sementes pode ser induzido a partir de uma gradagem leve que expõe as 
sementes na superfície. O uso da grade leve só é recomendado em áreas 
com vegetação herbácea sem o revolvimento profundo do solo. A resposta 
da recuperação é dependente das condições climáticas, em especial uma boa 
distribuição de chuvas durante toda a estação chuvosa, o que nem sempre 
ocorre na região do Pantanal. Na área avaliada, observou-se que o ano de 
2015/2016 teve uma recuperação excelente das áreas degradadas devido a 
boa distribuição de chuvas, o que favoreceu a recuperação das pastagens, 
em especial espécies como o capim-mimoso (Axonopus purpussii). 

Embora o custo da cerca seja elevado este pode ser amenizado no decorrer 
dos anos. O proprietário também pode fazer uso sustentável de espécies 
arbóreas da propriedade para a construção da cerca. Com relação a 
gradagem, esta nem sempre precisa ser realizada e sim somente em casos 
de áreas altamente degradadas, no intuito de induzir o banco de sementes.

Com relação a semeadura de espécies nativas, especialmente espécies de 
ciclo C3 como Hymenachne amplexicaulis e Luziola subintegra, esta pode 
ser feita também por meio da vedação em épocas estratégicas. Como 
essas espécies apresentam inflorescência no início de abril, ou seja, início 
do período seco, recomenda-se que essas vedações sejam feitas em anos 
subsequentes após a área ter sido quase totalmente recuperada ou ter 
incrementado a capacidade de suporte. Assim sendo, a vedação pode 
ocorrer nos meses de fevereiro a abril, de modo que estas espécies possam 
ter crescimento vegetativo e produzir inflorescências em grande quantidade 
e assim semear naturalmente estas áreas. 

No primeiro ano da implantação desta prática (2014/2015) só foi possível 
vedar uma das duas áreas mas no ano de 2015/2016 foi possível vedar 
as duas áreas em meses chuvosos intercalados, ou seja, vedou-se 
primeiramente uma parte e no segundo mês a outra parte, mantendo-se a 
mesma taxa de lotação animal. Após o período de vedação, toda a área ficou 
disponível para o rebanho.
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