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A explorayao pecmiria no Brasil fundamenta-se, quase que exclusivamente, na utilizayao de
pastagens por ser a fonte mais economica da alimentayao dos rebanhos. Por outro lado, a suficiente
disponibilidade de sementes de boa qualidade e reconhecida como fator preponderante na expansao
das areas cultivadas com pastagens. Notadamente no Nordeste, a baixa oferta de sementes no
mercado, aliada ao alto custo e Ii incerteza quanta Ii qualidade do produto, tern limitado a implantayao
de novas areas de pastagens. Nesta regiao, praticamente nao existe produyao comercial deste
insumo, apesar das condiyOes altamente favoraveis it produyao de sementes de forrageiras.

o capim andropogon (Andropogon gayanus Kunt) e uma especie forrageira perene, originaria
da Africa e que se encontra amplamente difundida em areas com prolongada estac;ao seca. Vegeta
bem em solos acidos e de baixa fertilidade, nao apresenta problemas de pragas e doenyas e produz
grande quantidade de sementes de boa qualidade com certa facilidade.

Atualmente e uma das forrageiras mais procuradas pelos pecuaristas para formayao de pastagens
na regiao Meio-Norte do Brasil. Contudo, apesar de suas caracteristicas favoraveis, a area plantada
com esta graminea tern crescido de forma lenta, em funyao, principalmente, da baixa oferta de
sementes no mere ado da regiao.

A produyao de sementes de capim andropogon, como qualquer outra especie, requer alguns
conhecimentos basicos dentre os quais destaca-se a epoca de colheita. Sabe-se que maiores rendimentos
de sementes de forrageiras de boa qualidade sac obtidos quando estas sac colhidas no periodo
adequado. A determinayao desse periodo, no entanto, e dificultado pela desuniformidade na
emergencia das paniculas entre plantas, pelo florescimento prolongado e pel a baixa retenyao das
sementes formadas. Ademais, a variayao do periodo de emissao e maturayao das paniculas numa
mesma planta, e entre plantas, varia de especie para especie, de ana para ana e com a idade das
plantas.

As areas de pastagens reservadas para produyao de sementes sao, norm almente, vedadas ao
pastejo no inicio do crescimento das plantas sendo liberadas somente apes a colheita das sementes,
quando a forragem ja se encontra bastante fibrosa e com 0 valor nutritivo comprometido, nao
fomecendo aos animais 0 minimo necessario para sua manutenyao. E bastante provavel que a
utilizayao dessas pastagens ate determinado tempo antes da emissao das paniculas nao comprometa



a prodw;ao de sementes, alem, evidentemente, de fornecer durante esse tempo, forragem de boa
qualidade aos animais.

Este estudo, con stante de dois experimentos, objetivou determinar 0 ponto 6timo de colheita
de sementes do capim andropogon e verificar a influencia do pastejo mais ro<;agem na produ<;ao de
semente desta especie.

Os ensaios foram instal ados em solo do tipo Latossolo Vermelho-Amare1o Alico na area de
pesquisa da Embrapa/Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte (Cpamn), em Teresina, cuja
analise quimica reve1ou: pH(H

2
0) 4,5; 4,0 mg/dm3 de K; 8,0 mmolJdm3 de Ca2+ e Mg2+; e, 5,0

mmol/dm3 de AP+. A temperatura e a precipita<;ao media anual foram respectivamente, 27,4° C e
1360,4mm.

o ensaio para defini<;ao do ponto 6timo de colheita constou de oito epocas de colheita: 18, 21,
24, 27, 30, 33, 36 e 39 dias ap6s 0 inicio do florescimento sendo este considerado quando se
observou na area 0 aparecimento das primeiras inflorescencias (5 e 10 inflorescencias/m2

). 0 plantio
foi feito em suIcos espa<;ados de 1 m, em parcel as de 12 m2

, utilizando-se 0 delineamento de blocos·~,
ao acaso com quatro repeti<;oes. Em cada epoca, as sementes foram colhidas atraves do corte das
paniculas as quais foram empilhadas para secagem por cinco dias ap6s 0 que procedeu-se a bateyao,
limpeza e pesagem das mesmas. Efetuou-se tambem a contagem de perfilhos ferteis por m2

. Os
resultados constam na Tabela I.

TABELA 1. Produ~ao de sementes, numero de perfilhos por m2 e percentagem de perfilhos
ferteis de capim andropogon (media de dois anos).

Bpoca de colheita
(dias)

18
21
24
27
30
33
36
39

Sementes
(kg/ha)

323
361
399
400
396
304
354
257

Perfilhos ferteis
(nO/m2)

129
115
116
115
116
121
127
127

Perfilhos ferteis
(%)
63
64
67
68
67
70
72
73

Observa-se pel a Talela 1 que as maiores produyoes de sementes ocorreram nas epocas de 24,
27 e 30 dias ap6s 0 inicio do florescimento sugerindo que a colheita deve ser feita nesse intervalo. B
conveniente lembrar que a observa<;ao visual da matura<;ao e queda das sementes e de extrema
importancia na defini<;ao mais precisa do ponto 6timo de colheita, tendo em vista que possiveis
varia<;oes podem ocorrer em funyao das condi<;oes ambientais. A percentagem de perfilhos ferteis
variou de 63% aos 18 dias a 73% aos 39 dias. 0 fato do maior percentual de perfilhos ferteis ter
resultado em uma menor produyao de sementes e explicado pela maior queda de sementes it medida
que se alonga a epoca de colheita.

o segundo ensaio foi instalado em uma area de pastagem de capim andropogon ja estabelecida.
Esta area foi dividida em cinco subareas de 1000 m2 cada urna, para aloca<;ao dos tratamentos:
pastejo e pastejo mais ro<;agem com vedayao da area no final dos meses de janeiro, fevereiro, maryo e
abril distribuidos em parcel as subdivididas. Na parcel a tbi estudado 0 pastejo e na subparcela a
royagem. 0 pastejo foi feito com animais bovinos numa lotayao de 0,8 UNha e a ro<;agem feita



manual mente logo apes a retirada dos animais. A partir deste momento a area foi vedada, para
possibilitar 0 rebrote das plantas e posterior colheita das sementes.

A colheita e a contagem de perfilhos ferteis foram efetuadas em areas de 50 m2 e 1 m2
,

respectivamente, repetidas quatro vezes. Os resultados encontram-se na Tabela 2.

TABELA 2. Produ~ao de sementes, numero de perfilhos por m2 e pecentagem de perfilhos
ferteis de capim andropogon sob pastejo (media de dois anos).

Tratamentos Sementes Perfilhos ferteis Perfilhos ferteis
(kg/ha) (no/m2

) (%)
Veda9ao em 30101

R09ado 496 195 72
Nao R09ado 484 183 74

~ Ved~ao em 28/02
R09ado 484 223 71
Nao R09ado 467 210 75

Veda9ao em 30/03
R09ado 219 163 66
Nao R09ado 205 163 67

Ved~ao em 30/04
R09ado 80 119 56
Nao R09ado 84 141 60

Os dados da Tabela 2 mostram diferenyas marcantes entre os dois primeiros tratamentos
(vedayao de pastagem em 30/01 e 28/02) e os dois ultimos (vedayao em 30/03 e 30/04) evidenciando
que os animais podem permanecer na pastagem ate 0 final de fevereiro sem causar qualquer dano it
prodw;ao de sementes. A retirada dos animais apes essa data comprometeu seriamente a produyao
de sementes como mostram os resultados dos dois ultimos tratamentos. Observa-se tambem que a
royagem apes 0 pastejo revelou-se uma prlitica dispensavel, uma vez que sua utilizayao nao interferiu
na produyao de sementes.

Os resultados dos experimentos permitem as seguintes conclusoes:

1. A colheita de sementes de capim andropogon deve ser realizada no periodo de 24 a 30 dias
apes 0 inicio do florescimento;

2. Para prodw;ao de sementes em pastagem estabelecida de capim andropogon 0 pastejo deve
ser feito ate 0 final de fevereiro;

3. A royagem apes 0 pastejo mostrou-se uma prlitica dispensavel.


