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Semestre do Curso 5º  

Objetivos Proporcionar conhecimentos que possibilitem ao futuro profissional 
estabelecer corretas práticas de manejo dos animais em pastejo, bem 
como capacitar para o planejamento das necessidades de alimento 
volumoso e suplementação concentrada de uma propriedade. 

Ementa Condicionantes da produção animal a pasto. Qualidade da dieta. 
Manejo da colheita da forragem. Métodos de pastejo. Relações planta-
animal. Comportamento animal em pastejo. Desempenhos dos 
rebanhos em pastejo. Planejamento da utilização de pastagens e 
suplementos. Suplementação de ruminantes em pastagens. 

Programa UNIDADE 1. Fatores condicionantes e predisponentes da produção 
animal a pasto. 
 
UNIDADE 2. Qualidade da dieta. Digestibilidade. Consumo. Proteína. 
Fibras. Energia. Minerais. Anatomia vegetal e qualidade da forragem. 
Fatores antinutricionais. Exigências nutricionais de ruminantes 
(bovinos e ovinos) supridas pelas pastagens. 
 
UNIDADE 3. Avaliação da massa, do acúmulo e consumo de forragem 
de animais em pastejo. 
 
UNIDADE 4. Manejo da colheita da forragem. 
 
UNIDADE 5. Terminologias e conceitos para áreas de pastejo e 
animais em pastejo. Lotação e carga animal fixa, variável e 
instantânea. Pressão de pastejo e oferta de forragem. Variação da 
carga animal e da pressão de pastejo. Produtividade por animal e por 
área. 
 
UNIDADE 6. Métodos de pastejo. Lotação contínua. Lotação 
rotacionada. Em faixas. 
 
UNIDADE 7. Relações planta-animal. Efeitos dos animais sobre a 
pastagem; Efeitos das pastagens sobre os animais. Seletividade e 
consumo animal. 
 
UNIDADE 9. Comportamento animal em pastejo. 
 
UNIDADE 10. Desempenhos dos principais rebanhos pecuários em 
pastagens (bovinos, ovinos e equinos). 
 



UNIDADE 11. Planejamento da utilização de pastagens e 
suplementos. Cálculo da quantidade necessária de alimento volumoso 
durante o ano para cada categoria animal dentro dos diferentes 
sistemas de produção (ovinos, bovinos de leite, bovinos de corte, 
caprinos, etc.). Custos da formação de pastagens. 
 
UNIDADE 12. Suplementação de ruminantes em pastagens, visando a 
maximização da área e do desempenho animal. Efeitos associativos e 
substitutivos entre o suplemento e o pasto. Efeito da suplementação 
sobre a produção animal. Efeito do pasto sobre a suplementação. 
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