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ESTUDOS EM .PÂSTAGENS NATIVAS NOS CERRADOS 

S.P. A1meida J.L.F., Zoby 2 , E. Kornelius 2  e J.A. da Silvat 

Os Cerrados, com £rea aproximada de 200 mi1bes de hectares, concentram 36% 

do rebanho bovino brasileiro (cerca de 47 mi1hes de cabeças), ocupando urna área 

de 93 milhes de hectares. Deste total, 78-milhes sio de pastagens nativas e o 

restante de pastagens cultivadas. 

O desconhecimento dos recursos forrageiros nativos é quase total, apesar da 

importmncia econ6mjco-social que representam. Devido a esta situaçio, é de extre 

rua importncia identificar esses recursos forrageiros para fornecer bases a uma 

utilizaçio racional das pastagens,visando aumentar a frequncia de ocorrancia 

das espcies desejaveis e a disponibilidade total de forragem consumvei pelos 

bovinos. 

No Centro de Pesquisa Agropecuiria dos Cerrados, ?lanaltina-DF, esta sendo 

conduzido um trabalho cornos seguintes objetivos: identificar as espcies forra 

geiras, selecionando e indicando aquelas viíveís para posteriores avaliaç6es 

agron3micas; determinar a seletividade dos bovinos, relacionando as espcieScon 

sumidas no perrodo seco e chuvoso; analisar aspectos fitossocio1gicos; estimar 

a ccclposiçio botnica da pastagem e a disponibilidade de fitomassa area para 

cada espcie. 

ti1ogo B.Sc.,:da E1IBRAPA-CPAC 

Estudos em pastagefls nativas 
BRAPA-CPAC. 
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Cerca de 200 espacies dos estratos herbaceo, arbustivo e arb6reo foram cole 

tadas e identificadas na area em estudo. Deste total cerca- de-2O--gneros,.. com 

preendendo aproximadamente 40 espcies sio de gramíneas. Com  este material foi 

organizado um mostruario de exsicatas. Estas espcies tambèni estao sendo intro 

duzidas em canteiros e al&n de constituírem um banco ativo de germoplasma, das 

tinam-se a varios outros objetivos: confirmaçio de idehtificaçio taxon8mica, es 

tudos de biologia floral, fenologia, morfologia, ciclo de vida, coleta ãesemen 

tes, etc. 

A avaliaçio do estrato berbaceo, numa primeira fase, foi considerada priori. 

t&ria. Maior aníase foi dada as grámíneas por serem os componentes de maior par 
ticipaçia na dieta dos bovinos durante a maior parte do ano. i'elo sistema Bota 

nal estio sendo estimadas, a composiçio botanica e a disponibilidade de fitomas 

sa área por espcie,al&n da cobertura do sõlo. Posteriormente, atravs do tua 

todo de parcelas-, seria analisados alguns 'aspectos fitossocio1gicos tais como: 

freqtIncia, densidade, domin3ncia e índice de valor de importncia para cada 

espcie. 

- Para identificar as esp&cies forrageiras e determinar a seletividade 4estas 

espcies pelos bovinos, estio sendo feitos exames microhistolGgicos de material 

coletado em animais fistulados no esSfago. Como o nmeró de espcies de gramt 

neas da arca em estudo & muito grande, a observaçio visual tem sido uma t&nica 

auxiliar -muito valiosa na identificaçio das forrageiras. Atrav&s dessa t&cnica 

constatou-se que as espcies dos gneros Axonopus, Mesosetum, Papalum e 

Schyzachyriwn aio- -as'mais consumidas pelos bovinos. Por outro lado, também veri 

ficoutse. que as esp&cies do• 'gnero Trachypogon, apesar de dominantes na area, 

sio consuinidas pelos bovinos apenas em fase de rebrotaçio. 

Umõutro aspecto impottantetambm observado, que no início do período 

chT4v,osp. 5  aaçio do fogo edaspriSiras chuvas, influenciam na rebrotaçio das 

plantas que compemas pastageiis nativas. Logo aps esta fase de rebrotaçio, as 

gramíneas tornam-se um dos componentes mais consumidos pelos bovinos. Durante O 

período seco, ocorre uma reduçio na proporço de gramíneas na dieta dos animais. 

Estes fatos devem ser considerados como suporte para um manejo racional da pas 

tagein nestas duas marcantes pocas do ano, na regiio dos Cerrados. 


