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Objetivos Proporcionar conhecimentos que possibilitem ao futuro profissional 
estabelecer, manejar e avaliar sistemas de produção de forrageiras, 
nativas ou cultivadas, visando à produção animal simultaneamente a 
sustentabilidade ambiental e produtiva dos sistemas empregados. 

Ementa Importância das áreas de pastagens para a criação animal; Os 
ecossistemas de pastagens no Brasil; Pastagens nativas do Rio 
Grande do Sul; Implantação de pastagens; Principais espécies 
forrageiras; Princípios de fisiologia e morfologia de plantas forrageiras 
aplicados no manejo das pastagens. Biologia das plantas forrageiras; 
Utilização das pastagens. 

Programa UNIDADE 1. Importância da produção e utilização dos recursos 
forrageiros em nível local, regional, nacional e mundial. Estatísticas 
descritivas das áreas de forrageiras e pastagens. Principais rebanhos 
pecuários criados em pastagens. 
 
UNIDADE 2. Terminologias empregadas na área de pastagem e 
forragicultura. 
 
UNIDADE 3. Principais pastagens nos ecossistemas brasileiros. 
Ecossistemas Cerrados; Pantanal; Semi-árido; Trópico úmido; Mata 
Atlântica; Sub-tropical. 
 
UNIDADE 4. Implantação de pastagens. Escolha da área e da 
espécie. Métodos de semeadura/plantio. Inoculação, peletização e 
escarificação de sementes, etc. Adubação e correção do solo para a 
produção forrageira. 
 
UNIDADE 5. Principais espécies forrageiras de estação fria cultivadas 
no Rio Grande do Sul e sua consorciação. 
 
UNIDADE 6. Principais espécies forrageiras de estação quente 
cultivadas no Rio Grande do Sul e sua consorciação. 
 
UNIDADE 7. Princípios de fisiologia e morfologia de plantas 
forrageiras aplicados no manejo das pastagens. 
 
UNIDADE 8. Biologia das plantas forrageiras. Pontos de crescimento 
(Meristemas); Perfilhamento. Estágios de desenvolvimento.  
 
UNIDADE 9. Componentes da produção de uma pastagem. 



Morfogênese; fluxo de biomassa aérea; utilização de radiação solar 
para formação da biomassa; IAF e acumulo de biomassa; repartição 
de carbono fixado; formação de reservas. 
 
UNIDADE 10. Manejo do processo de colheita da forragem. 
 
UNIDADE 11. Pastagens nativas do Rio Grande do Sul. Principais 
regiões fisiográficas do RS. Principais espécies de forrageiras nativas. 
Métodos de melhoramento agronômico de pastagens nativas. 
 
UNIDADE 12. Associação de forrageiras com outras culturas (Sistema 
Silvipastoril; Sistema Integração Lavoura-Pecuária, Sistema 
Frutipastoril). 
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