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Valdenir Queiroz Ribeiro!

RESUMO - Quatro gramineas, BJr..a.c.fUaJU..a.
de.c.umbe.n6 cv. Aus
traliana, B. humidic.ola,
An~opogon
gayanU6 cv. PlanaltI
na (capim andropogon) e Me.ii~
minuti6loJr..a. (capim gordu
ra) foram avaliadas sob pastejo, em Regenera~ao,
PI,
n~
periodo de 1984 a 1986. 0 solo da area experimental
e um
Latossolo Amarelo Distrofico, A moderado, Alico, textura
media, fase cerrado. 0 delineamento
foi 0 de blocos
ca
sualizados cOm quatro repeti~oes. Foram estudados
a co
bertura do solo, altura das plantas, disponibilidade
de
forragens e teor de proteina bruta. As parcelas foram pas
tejadas por bovinos na lota~ao de um animal/ha, na
esta
~ao das chuvas e 0,7 animal/ha na esta~ao seca.
0 capim
gordura apresentou inicialmente alta cobertura do
solo,
mas foi reduzindo-se
gradativamente
com os pastejos
su
cessivos. A B. de.c.umbe.n6 e a B. humidic.ola
permaneceram
com altos indices de cobertura do solo, durante todo
0
periodo experimental.
A partir dos 90 dias apos a semea
dura, 0 capim andropogon foi a graminea que
apresentou
maior crescimento e disponibilidade
de forragem,
tanto
na esta~ao das chuvas, como na seca. Todas as gramineas
tiveram teor de proteina bruta da materia seca
superior
a 7%, havendo, porem, uma redu~ao no teor desse
nutrien
te do primeiro para 0 segundo ano.

lEng.-Agr., M.Sc., EMBRAPA/Unidade
de Execu~ao de Pesqui
sa de Ambito Estadual de Teresina
(UEPAE de Teresina)-;
Caixa Postal 01, CEP 64006.200 Teresina, PI.

PERFORMANCE OF FOUR FORAGE GRASSES IN THE
CENTRAL SOUTHERN "CERRAOOS" OF PIAUI STATE

Four grasses, Bnae~
deeumbenh ev. AUhtna
li..a.n,B. h.u.mi..dieoi.a.,
Ancvl.Opogon ga.ya.nUh cv. P1ana1tina
(andropogon) and Me.Li.rti.6 minu.:ti..6lona (molasses
grasses)

ABSTRACT -

were studied under grazing, in Regenera~ao, PI, from 1984
to 1986. The soil in the experimental area was a Dystr£
phic Yellow Latosol, moderate A, A1ic, mid-size texture,
cerrado phase. The experimental design was
randomized
blocks, with four replications.
The soil canopy
cover,
plant height, forage availability and crude protein
con
tent were studied. The stocking rates were
1 anima1/ha
during the rainy and 0,7 anima1/ha in the dry season.
The initially high molasses grass soil cover
decreased
latter, with the grazing succession. For B. deewnbenh and
B. h.u.mi..dieoi.a.
the soil cover stayed high for the
whole
experimental period. From 90 days after the sown on, a~
dropogon was the one with the highest growth rate and fo
rage availability, both in dry and rainy seasons.
The
four grasses had the dry matter crude protein
content
higher than 7%, despite reduction from the first to the
second year.

e,

A pecuaria piauiense
gera1mente, extensiva com
suplementa~ao em pequenas areas de pastagens cultivadas
e de restos de cu1turas na epoca critica.
A produtividade das pastagens nativas, na regiao
de cerrados do Piaui, conhecida como "agreste",
baixa
e de reduzido valor nutritivo. 0 estrato herbaceo
cons
tituido por cerca de 96% de gramineas de baixo valor for
rageiro (Ramos et a1. 1984), representadas pe10s genero;

e

An~opogon,

Eleuthnine,

V~ecto~,

Tnaehypogon,

e

AzonopUh

e P~pa.lwn (Nascimento et a1. 1979).
Quando comparados com os cerrados do Brasil Central,
esta regiao apresenta maior numero de arvores menos
tor

tuosas e algumas especies
forma~oes daque1a regiao,

sem nenhuma
como: Pankia

afinidade

com as

platyeephala,
T~
minoLUl aetinoph.il.a.,
MinIMa upidophoJLa,
He.-L6tvU..a..b!UL6~
uen6-u:', CM.6ia exewa, Swatzia 6.e.aemingu var. psilom~
na,. LonehoeOlLplL6 .6eJU..een6, entre outras
(Jacomine et ale
1986).
A introdu~ao
de especies
forrageira
cu1tivadas
com
alto potencial
de produ~ao,
to1erantes
as secas
ocasio
nais e adaptadas
a solos de baixa
fertilidade
natural,
saD a1ternativas
para me1horar a quantidade
e qua1idade
das pastagens,
beneficiando
0
desempenho do rebanho
do
Estado.
o capim andropogon (AndJtopogon gayanlL6 Stapf),
a
BJLae~
deeumben6
(Stapf),
a BJLae~
hwnidieo.e.a
(Rend1e, Schweickert)
e 0 capim-gordura
Milin-L6 minLJ.-t,i.
6loILa Pal. de Beauv) ja foram bem estudados nos cerrados
brasi1eiros
e sao considerados
adaptados
as condi~oes de
acidez e1evada,
a1ta satura~ao
de a1uminio,
baixa
dispo
nibi1idade
de fosforo
e niveis
de bases
trocaveis
(Seif
fert
1980; Ga1vao & Lima 1982; Moreno e Pereira
1983; Co~
to et ale 1983).
Gon~a1ves & Oliveira
(1983) comparando as gramineas
A. gayanlL6, B. hwnidieo.e.a, B. deeumben6,
BILae~
sp.
cv. French goiana,
PMpai.um puc.a..:tutum e PaMeum maximum
cv. sempre verde encontraram
maior destaque
na produ~ao
acumu1ada de materia
seca, em doze cortes,
p,ara 0 capim
andropogon com rendimentos
de 53,5 e 36,1 t/ha
e para a
B. hwnidieo.e.a com rendimentos de 35,1 e 28,8 t/ha, com e
sem aduba~ao, respectivamente.
A superioridade
do capim andropogon na produ~ao de
massa verde sobre outros
quatro
capins
foi
demonstrada
por Emerich (1972). Esta superioridade
foi crescente
ate
o final
do experimento.
A1em disso,
esta graminea mostrou
considerave1
tolerancia
a seca e menor exigencia
quanta
a fertilidade
e acidez do solo.
Segundo Seiffert
(1980) a B. humidieo.e.a superou ou
tras especies
do genero BJLae~.
Em sistema
de corte~
durante
tres anos, 0 rendimento
acumu1ado dessa graminea
foi de 54.738 kg MS/ha comparado aos 52.081 kg MS/ha e
50.967 kg MS/ha obtidos
com a B. deeumben6 e B. ILu.zizien

.6-i6, respectivamente.

0 fato importante citado pelo au
tor foi a producao constante da B. ku.mi.di..eola. durante 0
periodo enquanto as outras gramineas foram diminuindo
a
producao com sucessivos cortes.
Dutra et al. (1980) estudando 20 gramineas observa
ram que a B. h.umicLieola. foi a especie que apresentou
maior produtividade e melhor valor nutritivo. Tais dados
foram obtidos em regioes de precipitacao
pluviometrica
alta, em torno de 2.000 rom. No entanto, em regime de bai
xa precipitacao pluviometrica, tal como no Nordeste,
os
rendimentos tem sido bem menores.
Aragao et al. (1984) obtiveram, na regiao da zona
oeste de Sergipe, cuja precipitacao pluviometrica
anual
foi inferior a 600 rom, producao de apenas 1.311,4 kg MS/
ha/ano para B. h.umicLieola. e 3.919,4 kg MS/ha/ano para 8.
deeumben6. Quando as especies foram cultivadas em uma re
giao do mesmo Estado, mas com indices pluviometricos act
ma de 1.000 rom, Aragao et al. (1985) conseguiram produ
coes de 6.997,7 kg MS/ha/ano
para
B. h.umicLieola. ;
6.367,5 kg MS/ha/ano para B. decumben6.
Este trabalho teve por objetivo estudar 0 comporta
mento das gramineas
B. deeumben6,
B. humidi.eola.,
capim
andropogon e capim gordura nos cerrados do centro suI do
Piaui.

a

o ensaio foi conduzido no municipio de Regeneracao,
PI, situado a 5014' 10" de latitude SuI e 42041' 40" de
longitude Oeste, durante 0 periodo de janeiro de 1984 a
novembro de 1986.
A precipitacao pluviometrica, na area experimental,
encontra-se na Tabela 1.
o solo da area experimental e um Latossolo Amarelo
Distrofico, A moderado, Alico, textura media, fase Cerra
do, relevo plano. A analise quimica apresentou os seguin
tes resultados:
pH em agua (1:1) 5,4; Al+++ trocavel;
0,7 eq. mg/lOO g de solo, P; 3 ppm, K; 28 ppme Ca+++Mg++;
0,6 eq. mg/lOO g de solo.
o delineamento experimental foi em blocos ao acaso,

TABELA 1. Precipita~ao p1uviometrica ocorrida de 1984 a 1986-Regenera~ao,
mal da regiao.

PI e a nor

Meses
Total

Anos

J

F

M

A

M

1984

131

33Z

205

387

75

1985

553

221

484

496

1986

186

170

309

183,7

221,7

278,7

1913/67

(fi)*

*Posto Amarante - SUDENE, SD.

J

A

S

0

N

D

6

60

11

19

20

20

105

1.371

151

23

62

11

77

32

147

317

2.574

283

22

0

0

0

0

24

52

48

1.092

209,6

63,2

4,8

4,3

48,7

93,5

J

14,0

12,3

135,2

1.194,2

00

repeti~oes e quatro tratamentos:
Bna~~
capim andropogon
(A. gaya~ Stapt cv.
Planaltina),
B. hwnicLi..~o.ta. (Rendle) Schweickert
e capim
gordura
Meti~ minuti6loha Pal. de Beauv). Cad a parc~
la ocupou uma area de 600 m2 (20 m x 30 m), a fim de que
fosse permitido pastejo com bovinos.
preparo do solo constou de uma ara~ao e gradagem,
seguido da adubacao
base de 25 kg/ha de P205, na forma
de super fosfato simples e 25 kg/ha de K20, na
forma
de
cloreto de potassio, a lanco e incorporados ao solo atra
yeS de uma gradagem. Realizou-se
a semeadura
em linhas
distanciadas
de 1,0 m, em janeiro
de
1984,
usando-se
10 kg/ha de sementes limpas de cada especie.
ensaio teve dura~ao de tres anos.
No
primeiro
ano foram avaliadas a cobertura do solo, e a disponibil!
dade de forragens, aos 60 e 90 dias, apos a semeadura. A
partir dar, e ate 0 final do ensaio, as pastagens
foram
pastejadas a cada 60 dias, recebendo uma taxa de lota~ao
de uma vaca/ha, na esta~ao das chuvas e a cada 90 dias
na esta~ao seca, na lota~ao de 0,75 vaca/ha.
Nos segundo e terceiro anos foram feitas duas ava
lia~oes anuais.
As avalia~oes na esta~ao das chuvas fo
ram realizadas em fevereiro aos 60 dias apos 0 pastejo,
ou seja, novembro (no segundo ano) e em julho (no terce!
ro ano).
As avaliacoes de disponibilidade
de pastagens
fo
ram feitas retirando-se
cinco amostras de 0,5 m2 nas dia
gonais imaginarias de cada parcela.
As amostras de cad~
parcela foram misturadas,
pesadas e dai retiraram-se
sub
amostras que foram secadas
700C, em estufa de ventil~
cao for~ada. Foram determinados,
nos primeiro
e segundo
anos, nas amostras obtidas aos 60 dias apos a semeadura
ou pastejo,
os teores de proteina
bruta,
pelo
metodo
Kjeldhal.
No quadrado de amostragem, mediram-se tambem as al
turas de tres plantas e fez-se a leitura de cobertura do
solo, por tres pessoas previamente
treinadas.
com quatro

de~umben6 Stapt,

°

a

°

a

Os dados referentes
a cobertura
do solo
estao
na
Tabela 2. Aos 60 dias,
0 capim gordura
apresentou
maior
percentagem
(P < 0,05) de cobertura
do solo,
seguido
da
B. dec..wnbeYL6, capim andropogon ea· B. hwnidic..ofa. Mas,
aos 90 dias nao havia diferenc;a
significativa
entre
as
quatro
forrageiras.
Nas avaliac;oes
realizadas
no ana seguinte,
aos 60
dias de crescimento
(na estac;ao das chuvas) e aos 90 dias
(na estac;ao seca),
a cobertura
do solo na pastagem
de
B. dec..wnbeYL6 foi reduzida para 72,50% e 16,75% e, na de
capim gordura,
para 38,33% e 12,33%, respectivamente
e in
feriores
(P < 0,05) ao capim andropogon
e a B. humidic..o
fa. Na epoca chuvosa seguinte
(Ano 3, 60 dias)
a B.
c..wnbeYL6 teve sua percentagem de cobertura
bastante
eleva
da, igualando-se
(P > 0,05) ao capim andropogon
e a
c..hiaJtia hwnidic..ofa. Os altos Indices de cobertura
apre
sentados
pelas gramIneas
saD importantes,
pois protegem
o solo contra
os efeitos
da erosao e facilitam
a competi
c;ao com as especies
invasoras.
A alta
percentagem
de cobertura
do solo
observada
nas pastagens
de capim gordura
nos primeiros
60 dias,
apos a semeadura,
em relac;ao
as outras
gramIneas
foi,
talvez,
mais em conseqUencia
do mimero de plantas
por
area.
No primeiro
ano, a disponibilidade
de forragem da
B. dec..wnbeYL6 (Tabela 3), aos 60 dias,
foi superior
(p <
0,05) as demais gramIneas.
Mas aos 90 dias,
todas as gra
mIneas apresentaram
produc;oes de materia
seca simil~res~
exceto a B. hwnidic..ofa cujo rf:ildimento
foi
inferior
as
demais. Nos anos seguintes,
na estac;ao das
chuvas,
os
maiores rendimentos
(P < 0,05) em materia
seca foram ob
servados
no capim andropogon
(Tabela 3),
confirmando
a
sua boa adaptac;ao as condic;oes de cerrados
da regiao.
No ana 2, quando 0 Indice
de precipitac;ao
foi
ele
vado, 0 rendimento
da B. humidic..ofa tendeu
a superar
B. dec..wnbeYL6.
Inversamente
no ana 3, as precipitac;oes
foram regulares,
a B. dec..wnbeYL6
tendeu
a superar
a
B. hwnidic..ofa. Estes
dados
estao
de
acordo com afir

de.
Bna:

a

ma~oes

de

Goncalves

e

Oliveira

(1983),

Seiffert

TABELA 2. Cobertura do solo (%) por quatro gramineas em solo sob vegetacao
dos - Regeneracao, PI 1984/86.

Estacao das chuvas
Gramineas

Ano 1
60 dias

90 dias

cerra

Estacao seca

Ano 2

Ano 3

Ano 2

Ano 3

60 dias

60 dias

90 dias

90 dias

B. de.c.wnbe.M

57,75

bc

90

72 ,50

B. hwn,Ld..ic.ola.

41,50

bc

90

Capim andropogon

29,75

c

90

Capim gordura

82,75 a

100

de

83,50 a

16,75

90,00 a

66,50 ab

53,25 a

77 ,50

91,25 a

77,75 a

31,50

47,00

49,38

12,33

38,33

b

c

b

c
b
c

57,75

43,53

As medias seguidas de 1etras comuns na co1una, nao diferem entre si pe10 teste de
key a 5% de probabi1idade.

Tu

t-'
t-'

TABELA 3. Disponibilidade de forragem. (kg/MS a 700C/ha) de quatro gramineas em solo sob
vegetacao de cerrados. Regeneracao, PI, 1984/86.

Estacao das chuvas
Gram£neas

Ano 1
60 dias

90 dias

Ano 2

Ano 3

Ano 2

Ano 3

60 dias

60 dias

90 dias

90 dias

3.929 ab

583

1.593

3.689 ab

1.905

600

1.101

4.537 a

875

1. 797

703

1.074

B. de.c..umbe.rz,6

1.439 a

B. humicUc..ola

555

b

2.763

Capim andropogon

653

b

5.109 ab

4.638 a

Capim gordura

743

b

5.126 ab

1.404

6.192 a

2.906
b

Estacao seca

bc

bc

t-'

c

2.505

c

As medias seguidas de 1etras comuns nao diferem entre si pe10 teste de Tukey
probabilidade

a 5%

de

N

(1980), Dutra (1980) de que a B. humicUc.ola. apresenta a1
tos rendimentos quando a precipita~ao
p1uviometrica
e1evada, mas e pouco produtivo em regime de baixa preci
pitac;ao p1uviometrica, como observado por Aragao et a1-:
(1984).
A ocorrencia de fogo acidenta1 na area, ao final
do primeiro ano, resu1tou na queima de duas parce1as, uma
de capim andropogon e outra de capim gordura, sendo que
neste ultimo nao houve rebrotac;ao, mostrando a sensibi1i
dade desta graminea
queima.
A disponibi1idade de forragem de todas as gramlneas
(Tabe1a 3), na estac;ao seca, pode ser considerada boa,
sabendo-se que neste periodo, as chuvas na regiao sao de
ocorrencia rara e de baixa intensidade,
comprometendo
0
crescimento das plantas.
Nao houve diferenc;a significativa entre os
teores
de proteina bruta (PB) nas quatro gramlneas, no primeiro
ana, obtidos aos 60 dias de crescimento (Tabe1a 4). Rou
ve, entre tanto , uma reduc;ao do primeiro para 0 segund~
ano, exceto na B. humicUc.ola, que permaneceu
constante.
As reduc;oes mais acentuadas foram verificadas no capim
gordura, de 13,01% para 7,73% e no capim andropogon
de
12,64% para 9,73%.
,
Estes resultados indicam que dentro das freqUencia
de pastejo, norma1mente adotadas no perlodo das chuvas,
de cerca de 60 dias, os nlveis de proteina
encontrados
nas gramineas em estudo nao constituem um fator 1imitan
te para a produc;ao animal.

e

a

TABELA 4. Teores de proteina bruta de quatro
gramineas
cu1tivadas aos 60 dias de crescimento, em dois
anos. Regenerac;ao, PI. 1984/85.
Teores de proteina bruta (% da MS)
Ano 1
Ano 2
B. de.c.u.mbe.n6
B. humicUc.ola
Capim andropogon
Capim gordura

10,98
10,91
12,64
13,01

8,11
10,22
9,73
7,73

Os teores de PB nas plantas variam com diversos fa
tores, entre eles 0 nivel de fertilidade do solo, a qua~
tidade
de nitrogenio aplicado, a idade das plantas e a
especie. Valores entre 7% e 13% de PB na materia seca de
gramineas,com aproximadamente 60dias de crescimento, sao
comumente encontrados na literatura (Rosa 1982, Galvao &
Lima 1982 e Berroteran 1989).

o capim gordura diminuiu 0 indice de cobertura do
solo a partir do segundo ano.
o capim andropogon cresce rapidamente, apos 0 pas
tejo, apresentando altos rendimentos em materia seca. A B. decumbeno e a B. hum~dicola como 0 capim
an
dropogon, sao recomendados para a regiao.
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