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AVALIACAO E SELECÃO DE FORRAGEIRAS NATIVAS E EXÓTICAS
PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILElRO

Francisco Beni de Sousa
João Ambrósio de Araújo Filho

'

RESUMO - A escassez de pesquisa com refacão 2 awaliacSo e selecão de
gerró tipos superiores de forrageiras é um wbs fatores limitantes que afetam
0 desempenho da pecuária no semi-árido da Brasi.. Este trabalha apresenta
os resultados da a valiacão e sefecao de germoplasma forrageiru no semiárido. Foram avafiadus 69 1 acessos, urikando-se parârnetms agronbrnicos, com &fase na produtividade e na esrabifidade da produção de
forragem. Yinte e fr&s acessos foram sel'ecionados, sendo dezesseis
Jegurninosas e sete grarnheas, que podem ser recomendadas para uso na
regi3 o semi-&ridado Nordes be Brasileiro.
Palavras chaves: Caprjnos, germaplasrna, gramineas, leguminosas, o vinos,
parâmetros agrondmicos.

EVALUAflON AND SELECTION OF NATIVE AND !NTRODUCED FORAGE
BLANTS FOR THE BRAZILIAN SEMI-ARID

- Evaluation

and selectiun proçess cif identifying superior
genótypes for the sernl-arid regiõn in northeast is rnodest, and is one of the
mos t limitting fac tors tha t affect animal per formance. This paper presen fs
the results õ f the evaluatjen and selec f i m o f 691 acessions. Agrnornic
pararneters, wifh emphasis on yield and stability of forage prõduction were
used. Twent y-three accessions ha ve been selec ted, six teen iegumes and
seven grasses, which can be recornrnended for rhe semi-arid regjsn in the

ABSJRACT

BraziJian Northeast.
Ke y words: Agronomlc param eters, g oa ts, germplasm, grass, legumes,
sheep.
'Engenheiro Agrdnomo, M.Sc., Pesquisador da Embrapa Caprinos, Sabral, CE.
E-mail: beni@cnpc.embrapa .br
'~ngenheiroAgr&nomci, Ph.D ., Pesquisador da Embrapa Caprinos, Sabral, CE.
E-mail: ambrosio@cncp.smbrapa.br

A reduzida oferta de forragem, em quantidade e qualidade, 8 um das
fatores limitanteç da produtividade dos rebanhos do Nordeste,
especialmente no semi-&rido. Nesta Região, ande a condição de estação
seca anual e as secas prolongadas que ocorrem periodicamente, aliadas 3
exploração indiscriminada dos recursos forragieiras nativos elou
introduzidos, são fatores agravantes e responsélveis pelo baixo desempenhe
dos rebanhos caprinos, ovinos e bovinos. Contudo, o potencial para elevar
a producão 6 amplo, principalmente atraves da caracterizacão, selecão e
USO racional de forrageiras inativas eJau exóticas, que possam ser
recomendadas para o enriquecimento das pastagens nativas e para a
formacão de pastagens cultivadas com propdsitos especfficoç. Resu!tados
obtidos por vários pesquisadores
Faeire et a!. (1 9821, Lira et al.
( 1 9871, Silva et al. (1984), Sousa & Araújo et al. (1991 e 1995). AraUjo
Filha et al. ( I 9901,Guimarães Filho & Soares (19921,Santos et al., C1 9971,
Barros et al. (19971,Sousa et al. (19981, mostraram que o uso racional de
recursos forrageiras selecionados é visvei, e que esses recursos
combinados com a pastagem nativa permitem aumentar a eficiência e
fortalecer o processo produtivo dentro do agroneg6cio especifica. Este
trabalho apresenta resultados da avaliacão e da selecão de germoplasma
forrageiro no semi-&rido de Sabral, Cear&, especialmente para uso por
caprinos e ovinos.

2. MATERIAL E METODOS
Os experimentos foram realizados na srea experimental da Embrapa
Caprinos, localizada na região ffsiagrafica do seliitão cearense no município
de Sobral, Cear6, em um solo bruno não cálcico com as seguintes
caracteristicas: pH de 5,3;Ca (meqb de 2,2;Mg imeq) de 8'3;K Imeq) de
0,14; AI (meq) de 0,05; P (ppm) de 14,76 e MO (%) de 0,66.
O clima da regiio do, tipo AW de Savana, seguindo a classificacão
climática de KOPPEN. Essa Região e caracterizada por urna Bpoca chuvosa
(janeiro a junho,) com uma precipitacão media (30 anos) de 722 mm,
correspondo, a 9 5 , 1 5 % do total média anual; sendo que 73% desta 1527
mm) se concentram entre os meses de fevereiro a maio, A éipõca seca (julho
a dezembro) apresenta uma precipitacão rnbdia de apenas 36,8 mm, A
temperatura mgdia anual 6 de 28°C.situando-se as máximas e as mínimas
em torno de 35'C e 22'C. respectivamente. A unidade relativa média do ar

8 d e 60%.
O germoplasma avaliado e originado das expedicQes de coletas
realizadas no Brasil e do intercâmbio entre instituiçcies nacionais e
internacionais, sendo este trabalha coordenado pela Embrapa Recursos
Gen6 ticos.
Foram avaliados 691 acessos, sendo que cada período de avaliaçgo
teve duracão minima de três anos. O germoplasma avaliado era formado
por:
e Gramineas: Cenchrus, Chioris, Cynodon, And~opogon, Urochloa,
Paspalurn, Panicum, Setaria, Eterap~gon,A n fhephora;
Leguminósas: Leucãena, M h o s a , Macropfriium, Cfiforia, Cassia,
Prciposis, Centrosema, Canavalia, Cratyfia, Bauhinia, Cajanus,
Stylosan thes, Calliandra, Sesbania, Gslacfia, Caesalpinia, Indigofera,
Tephrosia;
a Outros: Q p ~ m l aCroron,
,
Cordia, IWanihot.
0 s principais parâmetroç agronbrnicos usados na avaliacão e
selecão do germoplasma forrageiro foram: producão de forragem,
especialmente na epoca seca, pruducão de sementes, digestibilidade "in
vitro" da matéria seca (DIVMS}, proteína bruta, aceitacãolpreferência
(caprinos eJouovinos) e resistência 6s pragas e doencas.

3.RESULTADOS E DISCUSSAO
Foram selecionados 23 acessos (Tabela 1) com base nos
parâmetros agronbrnicos obtidos durante o período d e avaliacão de três
anos. Estes acessos estão representados por onze espécies, sendo sete
leguminosas e quatro gramineas. Das sete espécies de leguminosas
selecionadas, seis são arbóreaslarbustivas: leucena (Peucaena
leucocephalal, sabia (Mimosa caesalpinifolial, jurema preta IM.tenulfforal,

jucazeiro (Caesalpinia ferrea), carqueja (Caliandra depauperatal e
carnaratuba (Cratylia molis),que podem ser usadas para formacão de banco
de proteinas. Apenas uma leguminosa sub-arbustiva, a cunhã (CJitorja
ternatea) é mais recomendada para pnoduc5o de feno. As gramineas
selecionadas foram: capim bwfel (Cenchrus i a , capim gramão
(Cynõdon dactyjon), capirn corrente (Urochloa mosambicensis), e caipirn
andropogon (Andrupogon gayanusl, que podem ser recomendadas para a
formacão de pastagens na região semi-árida do Nordeste brasileiro. Em
novembro de 1990 foi lancads, oficialmente, o capim-búfel (Cençhrus

cifjwis) CNPC-169, cultivar Aridus,
As espécies nativas M. tenuiflora e Caesaipinia ferrea, durante a
avaliacão par um período de três anos, além de manterem as folhas, tarnbbrn
frutificam em plena época seca, sendo sua folhagem e seus frutos muito
apreciados por capiintas e de regular aceitaçgo por ovinos. Altos indices de
preferência foram obtidos com caprinos para M. tenuiffora 9,2 2, Mimosa
caesafpiniifolia 5,Q e de 4,43 para L. leucocephãla (Araújo Filho et al. 1990 ).
Na tabela 2, são apresentados os resultados dos parâmetros
agronômicos dos 23 acessos seCecionados. Não houve incidência de pragas
e doencas durante a execucão dos experimentos, no entanto, antes do
plantio da leucena foi necessário controlar as formigas cortadeiras.
Os resultados deste trabalho são comparAveis aos obtidos por Silva
et al. (1984) e por Silva ( 1 992) na região serni-irida de Petralina-PE, que
identificaram as leguminosas L. leucocepha/a, C. ternatea e as gramineas C.
cifiaris e U, mosanbicnesis como sendo superiores 5s outras espécies
avaliadas. Esses resziltados mostram uma ampla variabilidade entre as
espgcies estudadas, em relação aos parâmetros quantitativos e qualitativos;
sendo seme'lhantes aos obtidos por Silva e t a!. (1984), Silva (19921,Sousa
& Araújo ( 1 991 e 1995).

A s leguminosas arbóreas-arbutivas leucena (Leucaena
/eucocepha/a), sa bis (Mimosa caesa@inifolia), ju rema preta lM. tenuiflora),
jucazeiro (Cãesalpínia ferrea), carqueja (Caliandra depauperata),camaratuba
(Cratylia mo/is) e as legurninosa arbustiwa cunhá (Clitoria ternatea) assim
como, as grarnineas capim bUfel (Cenchrusci/.ars's),capim gramão (Çynodon
dacty/on var. aâridus), capim corrente (Urochloa mesamblcensis), capim
andropogon ~(Andropogongayanus var. bisquamularusl apresentam boas
características forrageiras e podem ser recomendadas para melhorar a dieta
de caprinos , ovinos e bovinos, especialmente na época seca, na região
semi-árida do Nordeste brasileiro.
Portanto, recomenda-se também, o incremento de novos estudos
na caracterização/avalia~ de gererioplasmas, principalmente arboreoarbustivo de regiões tradicionais na exploracão de caprinos e ovinos no
semi-árido do Brasil.
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