
06537 
CPATU 
1985 

Ei-O 6537 	 IQUISA AI3ROPECUÁRIA 

- 	

----- ------------ ---- -.RICULIUA 

CENEXO DE PESCOISA AGROPECUARJA 00 TRÓPICO OMIDO 
TRAVESSA OR (NEM PINHEIRO. S/N 
FOMES; 32tR532. 32GI71I E 2261941 
CX. POSTAL. 48 - CEP RR.000 
SELEM - PARA- ORASIL 

N9 58 abr.185 - p.1-3 

COMPORTAMENTO DE ALGUMAS GRANINEAS FORRAGEIRAS EM SOLO 

DE PASTAGEM DEGRADADA DE PARAGOMINAS-PA 

Jonas Bastas da Veiga 1  

Luiz Carlos Gonçalves de Sã Seixas 2  

Moacyr Bernardino Dias Filho 3 

Na região de Paragominas, importante zona pastoril do Estado do Pa 

rã, o capim mais utilizado para a formação de pastagens é a colonião (Pcmicum 

nia.xiinum). Plantado sobre as cinzas resultante da queima da floresta, esse capim 

produz satisfatoriamente apenas por um período que varia entre cinco a oito 

anos, dependendo do manejo. Como resultado, extensas áreas de pastagens degrada 

das podem ser encontradas em toda a região. 

Por outro lado, o capim quicuio-da-amaznia tem sido usado satisfato 

riamente na renovação das áreas de pastagem degradada, principalmente por se 

adaptar muito bem a solos de baixa fertilidade, embora apresente qualidade forra 

geira inferior. Porém, nos ultimos anos, esse capim considerado até pouco tempo 

como resistente a pragas e doenças, vem sofrendo danos significativos causados 

por cigarrinha-das-pastagens, resultando em enormes prejuízos para os fazendei 

ros locais. 

Um estudo está sendo conduzido pelo Centro de Pesquisa Agropecuária 

do Trcipico Úmido (CPATU), com o objetivo de avaliar quantitativa e qualitativa 

mente oito gramíneas forrageiras previamente selecionadas de um total de 40, pe 

lo Banco Ativa de Germoplasma de Forrageiras do CPATU. 
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O solo da érea exnerimentaj. é um Latossolo Amarelo textura muito ne 

sada com as seguintes características 1 ppm de P; 43 ppm de K 4,40 mEZ de Ca; 

0,96 mE/% de Mg; 0 9 0 mE% de Ai e H de 5,9. 

9 delineamento experimental é o de blocos ao acaso com duas repÈti 
çGes. No plantio, em 10/02/83, foram usados soménte 50 kg de P205/ha, na forma 

de superfosfato simples. 

A Tabela 1 mostra alguns resultados obtidos em 1984. Com  respeito a 

produção total de matéria seca (MS), foi marcante o efeito da estaç&o do ano, ha 

vendo maior disponibilidade da forrageira durante o período chuvoso, oue na re 

gião compreende aos cinco primeiros meses do ano. No periodo seco, época em que 

pode haver um deficit de forragem para o gado, as gramíneas que mais se destaca 

ram foram Brczchiaria brizantha (Marandu--CPATU 20), Panicum maximum (Tobiatã 

CPATU 130), P. maximum (Makueni-CPATIJ 121) Paspalurit notatwn (?ensacola-CPATU 

137), Setaria ancepa (Congo 2-CPATtJ 186) e Panicwn rnaximum (T 58-CPATU 132), 

A proporção de folha na produção total é uma indicação da Qualidade 

forrageira. Neste aspecto, as introduç&es do gânero Panicum se sobressaíram, tan 

to no período chuvoso como no período seco. 

Os dados de proteína bruta (PB) indicam que há uma tend&icia da qua 

lidade da folha ser superior no período chuvoso, no havendo efeito definido pa 

ra o talo. Os teores de PR das folhas foram bem maiores que os dos talos, como 

era de se esperar. 

De modo geral, não se observou diferenças marcantes no teor de 	PB 

das folhas, tendo o P. maximum (T 58.-CPA7J 130) apresentado o menor valor. 	Por 

outro lado, P. rnaximum (Tobiatã-CPATU 130) destacou-se entre os demais por apre 

sentar o maior teor de PB do talo, indicando ser uma forrageira com promissor va 

lor nutritivo. 

Os dados até então obtidos permitem afinar que existe considerável 

variabilidade no potencial forrageiro das gramíneas estudadas, indicando boas 

perspectivas de melhoramento da produtividade das pastagens cultivadas de Parago 

minas. Novos estudos que envolvam o efeito do animal na pastagem são necessários 

para a seieçao das melhores gramíneas forrageiras. 
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