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So expressivas as areas da regio dos.Cerrados, utilizadas como pastagens Tia 

Uvas. O diagnstico da situaço pecuria da região efetuado pelo Centro de Pes-

quisa Agropecuria dos Cerrados (CPAC), com dados de 1980, confirma esse fato, 

visto que, dos cerca de 200 milhes de hectares de Cerrados, 30% so de pasta-

gens nativas e 15% de pastos cultivados. 

So escassas as informaçes sobre a biologia das espcies que compen1 o es-

trato herbíceo e mais ainda sobre a: feridlogia de grain5neas. Esse conhecimento b& 

sico de fundamental importincia para fornscersubsdios a um melhor aproveita 

mento dessas pastagens. 

Foi com este objetivo que, a partir de-.194, eia Planaltina-DF, foram inicia-

dos alguns estudos em .rea de campo-cerrado utilizado como pastagem nativa no 

CPAC; Inicialmente, foram identificadas ce.r:.c&de 40 espcies de gramíneas. Den-

tre elas, destacaram-se pela preíerancia dos ;  bovinos as seguintes: Axonop us  

barbigerus (Kunth) Hitch, A. marginatus (Trin.) Chase,Digi.taria aff.. sacchariflora 

(ltaddi) Henr., Echinolaena inflexa (Poir) Chase (capim flechinha), Paspaluin 

erianthum Nees (capim branco), Schizachyrium tenerum Nees,I!taa leiostacfl 

Nees (aveia-do-cerrado) e Mesosetum loliiforme Hitch (capim-canivete). 

1Biloga, EMBRAPA, Centro de Pesquisa Agropecuria dos Cerrados (CPAC). Caixa 
- 	- analtina, DF. 
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Para esse experimento, foram selecionadas duas areas,: senczo que uma 4elas 

foi submetida E aço do fogo, na &poca de instaiaço (agosto/1984),e a outra pre 

servada. Das sete primeiras espcies, em cada area, foram marcadas dez toucei-

ras. Quinzenalmente, em ambas as áreas foram coletados por esp&cie e por toucei-

ras dados de: 

a) fenologia reprodutiva - niinero de inf1orescnci4,poca de floração, fru 

tificaço e dispersao das cariopses. 

b) fenologia vegetativa - percentagem de folhagem verde e numero deestoles 

(e'sse ultimo carater sS esta presente em A. marginatus). 

Na Tabela 1 so apresentados dados coletados no período de trs anos (1984-

1987). Pelos resultados alcançados, verificia-se que-as esp&c-ies estudadas apre-

sentaram caracterrsticas fenol5gic-as diferenciadas com re1aço E aço do fogo, 

formando dois grupos com padres bem distintos. No grupo 1, estao as espcies cu-

jos estLlios feno1gicos de floraçao e frutificaç&o no foram influenciados pelo 

fogo. Esses eventos ocorreram praticamente na mesma época, nas duas &reas. As es 

p&cies do grupo 1 comportaram-se, portanto, como "{ndiferentes" açao da queima-

da sobre sua fenologia reprodutiva. 

Com relaç&o as espcies do grupo 2, ã.fogo exerceu influncia sobre a época 

de floraçao das espcies componentes. A floraço - e frutificaço do A. marginatus, 

na área queimada, iniciou -  em outubro/1984, cerca de. 40 dias apSs -o fogo. Na &rea 

n&o queimada iniciou em março/1985. Houve, com o-fogo,uma antecipaçio da f lora-

ço de cinco meses, al&m do -aparecimento de um ciclo intermedirio em- abril/maio 

11985. P. erianthum apresentou floraço e frutificaçao na area queimada, com ex-

ceçio em 1986; ja na área nio- queimada, esses fen3meTios.ocorreram somente em no-

vembro e dezembro/1985. Em D. aff. sacchariflora, a n.oraçao .e a- frutificaço 

ocorreram na &rea queimada. Terminado o experimento, em observaç&es de campo, 

foram verificadas, em novembro-dezembro/1987, a floraçio e a frutificaçio dessa 

espcie na área n&o queimada. Isto sugere para D. aff. sacchariflora ciclo repro 

dutivo com frequanciaae quatro ános. 

Embora mio tenha sido realizada umá frequncia de queima, - - percebetse -que 

provavelmente haja tie feit o  residual" do fogo sobre o comportamento fenolagico 

das espcies. 

Foi verificado tamb&m que as fenofases reprodutivas das -espcies observadas 

apresentaram sincronizaçio com as estaçes seca ou chuvosa. Assim & que a abran-

gncia-do ciclo reprodutivo de algumas espcies compreende'parte da estaçio chu- 
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von eda estação seca. Possivelmente, 	a germinação de suas cariopses 	(frutos 

das granineas) acontecerá na estação de ocorrncia ou nâ chuvosa subseqüente. 

Aplicaç6es práticas dos resultados desses estudos 	poderão ser viabilizadas: 

1) no manejo da pastagem, obedecendo aos ciclos reprodutivos das gramtneas dese- 

jáveis; 2) na indicação da &poca apropriada para coleta de 1tsementes"; 3) no co- 

nhecimento daação da queima para viabilizar a produção de "sementes"; 4) no co- 

hecimento das espcies cujos ciclos reprodutivos são induzidos pelo fogo. 

Para maior segurança na interpretação desses resultados, as fenofases dos ti 

dos reprodutivos de cada espcie serão detalhadas 	e correlacionadas com 	dados 

da Estação MeteorolSgica do CPAC, relacionados à precipitação, 	evaporação; tem- 

peratura do ar e do solo, umfdade *slativa:do ar, velocidade do vento e radiaçao 

solar. 

TABEM 1. Floraço e frutificaço dà gramtneas em irse queimada (Q) • nó queisda (NQ) 	out./19B4-ao.4 

1987. 

Ciclos * 

Esp&ies 1 	 11 	 III 

GRUPO 1 

Echinolaenn ieflexa Q 	dez/84-set/85 	 jan/86-jul188 	dei/86-jul/87 

NQ 	dez/84-set/85 	 daz/85-Jul/86 	dez/56-ju1187 

Tristachya 1eiostachv Q 	dezI84fev/85 	 dez/85-maif86 	nov/86't&i/87 

NQ 	nov184-fe't/85 	 dez/85-mai/86 	det/86-mai187! 

Axonopus barbigerus Q 	jan/85-jun/85 	 dez/85-mar/86 	det/8-mar/87. 

NQ 	dez/84-çuai/85 	 •dez/85-jun/86 	dez/86-,nar/81 

Schizecbyriuis tenerum Q 	mar/85-jun/85 	 j an/85-jun/86 	Eev/86-5un187 

NQ 	nbr/85-jun/85 	 abr185-Jun/86 	fev/86-mai /87. 

GRUPO 2 

Axonopus marpinatu8 Q 	out/84-dez/84 	abr/85-mni/85 	mar/Bá 	 maio/87 

NQ 	nartBS-jun/85 	(interredirio) 	rar/86-jun/86 	mar/Si-abriS? 

Paspalum erianthum Q 	out/84-nov184 	 nov185-dez/85 	mar/Si 

NQ 	- 	 nov185-dez/85 

Digitaria aU. saccbariflora Q 	out/84-dez/84 	 nov/85-dcz/85 	fev(87-abrf87 

NQ 	- 	 - 

*CicIos - correspondem Es ipocas de ocorrncia de f1oraço e frutificaço. 


