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Apresentação
A Embrapa Pantanal, desde o início de sua atuação, tem
buscado informações e tecnologias que possam contribuir para o
desenvolvimento sustentável do Pantanal. Como a maior parte da
região pantaneira é constituída de propriedades particulares, o
alcance do seu desenvolvimento sustentável passa, necessariamente
pelo fortalecimento e pela maior competitividade de sua principal
atividade econômica, a pecuária de corte.
Este livro, escrito visando responder questões levantadas pelos
próprios pecuaristas pantaneiros, agrega informações e tecnologias
geradas ao longo de vários anos de pesquisa da Embrapa Pantanal
na região, apoiada pela parceria com pecuaristas locais e outras
instituições. As perguntas e respostas apresentadas de forma clara e
objetiva abordam questões relacionadas ao manejo geral do rebanho
no Pantanal, ao manejo das pastagens nativas e cultivadas, à
sanidade animal, ao melhoramento genético, à conservação de
recurso genético animal, ao cavalo pantaneiro, à gerência e
administração da fazenda, além de abordar as perspectivas e
oportunidades para a pecuária de corte no Pantanal.
Ao publicar este livro, a Embrapa Pantanal espera contribuir
para a sustentabilidade dos sistemas de criação de gado de corte no
Pantanal, ou seja, produtividades compatíveis com a conservação
dos seus recursos naturais.

Emiko Kawakami de Resende
Chefe-Geral da Embrapa Pantanal
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Introdução
A pecuária de corte extensiva, conduzida há mais de 250
anos, constitui a principal atividade econômica do Pantanal. Com
baixa utilização de insumos, essa pecuária tem sido importante para
a conservação dos recursos naturais da região, entretanto a sustentabilidade dessa atividade vem diminuindo em virtude de vários fatores, como divisão das terras, preço do bezerro, custo dos insumos,
entre outros. Diante desses fatores, associados com a globalização e
competitividade das atividades produtivas, soluções e tecnologias
eficientes são requeridas para o alcance de produtividades rentáveis
sem, no entanto, comprometer a conservação dos recursos naturais
e o bem-estar da população rural.
Nesse contexto, espera-se que as informações e tecnologias
apresentadas no presente livro, geradas ao longo de mais de 30
anos de pesquisa na região, possam contribuir para o desenvolvimento
sustentável do Pantanal. Nesta segunda edição, revista, atualizada e
ampliada, são respondidas 500 perguntas formuladas pelos próprios
pecuaristas pantaneiros e demais componentes do segmento da
pecuária de corte da região. Além de questões relacionadas ao
manejo geral do rebanho, são abordadas ainda algumas curiosidades
peculiares do sistema de criação de gado de corte no Pantanal.
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1

O Pantanal e a Pecuária

Evaldo Luis Cardoso
Sandra Mara Araújo Crispim

1

Quando começou a pecuária de corte no Pantanal?

A introdução de animais domésticos no Pantanal está associada com
o processo de colonização da região. Existem relatos que a fazenda Jacobina, localizada a 30 km
de Cáceres, surgida no final do século 17, constituiu o primeiro marco da pecuária pantaneira. O bovino Pantaneiro (Bos taurus taurus) foi a base da pecuária desenvolvida no Pantanal e, a partir do final do século 19, foi
substituído pelo Zebu (Bos taurus indicus) por meio de cruzamentos absorventes.
2

Por que a pecuária de corte é a principal atividade
econômica do Pantanal?

A diversidade de ambientes e os extensos campos de pastagem
nativa do Pantanal favoreceram a criação de gado de corte com
baixo custo de produção. Aliado a isso, o desenvolvimento de
atividades agropecuárias que demandam maior aplicação de
insumos é limitado pelas características da região, tais como regime
de seca e cheia, baixa fertilidade natural dos solos, dificuldade de
acesso, carência de infraestrutura e logística, dentre outras.
3

Por que a diversidade de ambientes do Pantanal favorece a
pecuária de corte?

As extensas áreas de pastagens nativas, associadas à elevada
variedade de ambientes mais e menos úmidos, ocupados pela
correspondente diversidade de plantas, permitem aos bovinos
maior seletividade de pastejo.
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