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D capim gordura e uma gram!nea perene, originaria da A
frica, vegetando espontaneamente nos Estadosdo Centro-SuI do Bra
sil, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, Esp!rito Santo
e Sao Paulo. t uma forrageira rustica, invasora e moderadamente
resistente a seca, vegetando bem em solos secos. acidos e de bai
xa fertilidade natural.

Devido ~ sua rusticidade e f~cil adapta~ao em solos fra
coso acredita-se na grande possibilidade de implanta~ao de pasta
gens com essa gram!nea no Estado do Piau!. principalmente nos so
10s sob cerrados (vegeta~ao conhecida localmente como "chapadas~.
que con~tituem cerca de 46% da area do Estado. e sao cobertos par
uma pastagem nativa de baixo valor nutritivo e de baixa produtiv!
dade.

o ganho de peso de animais em pastagens de capim gordu
ra nog Estados do centro-suI do Brasil e. geralmente. superior a
400"g/animal/dia. chegando em alguns casos a mais de 1.0 kg~nimal
Idia. durante a epoca chuvosa. quando consorciado com leguminosas.
A consorciagao com leguminosas, entretanto, e dificil. devido ao
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desenvolvimento rapido dessa gram!nea. que cobre completamente a
solo. abafanda as outras plantas. Por est a tazao. e necessa~ia um
manejo adequado para manter as leguminosas na mistura.

Em um estudo de pastagem de oapim gbrdura que vem sendo
desenvolvido pela EMBRAPA. no municipio de Valenga db Piau!. f£
ram obtidos 82 kg de peso vivo durante 132 dias (margo 8 julho/7ffi.
ou seja. 620 g/animal/dia.

Com base nas informagoes ja abtidas. sao ~eitas algumas
recomendaQ5es para a cultivo desta gtam!nea em solos de baixa fer
tilidade do Piau!.

2. RECOMENDACCES
2.1. Preparo da area

A area deve ser desmatade e destocada. manual au mecani
cemente. No ultimo caso. deve-se tar 0 cuidada de nao prejudicar
a solo pelo carreamento de sua camada su~erfic1al, pela lamina do
trator. Se a vegetaGao e baixa (capoeira) pode-se fazer usa de
grades pesadas (tipo Rome) para 0 desmatamehto. segutndo-se uma
aragao e gradagem. Recomenda-se deixar arvores que oferecam sam
bra aos animais.

o capi~ gordura pode ser estabelecido sem adubagao da
area. entretanto para melhor implantagao recomenda-se fazer uma a
duba9ao leve na epoca de implantagBo da pastagem. A EMBRAPA conae
guiu bans resultados com 175 kg de superfosfato simples. mais 40
kg de cloreto de potassio por hectare.

Geralmente e utilizado a processo de semeadura a 1an90
utilizando-se 5 a 6 k?, de sementes de boa qualidade. por hectare
distribuidas uniformemente por toda area. A propagacao do capir
gordura pode sar feita tambem por mudas enraizadas. Plantam-se
a 5 mudas par COV3 2spa9adas de O.5m x 0.5m. 0 pl~ntio deve se
feito quando 0 terreno estiver umido. de janeiro a fevereiro.



No ana da implanta9ao a pastagem deve ser utili
zeda com uma taxa de 10ta9Bo* baixa. que deve ser retirada ce~ca
de urn mes antes da flora9Bo e voltar apos a quada das semehtes.
assegurando a ressemeio da area.

Nos anos seguintes a implante9ao. recomenda-se.
para manter a pastagem em boas condi90es. diminuir 0 numero de
animais durante a epoce seca do ano ou mesmo u~ per!odo de descan
so. dependendo das condi90es da pastagem.

A flora9ao do capim gordura ocorre geralmente em
maio. Da! a 30-40 dias as sementes estao maduras e prontas a se
rem colhidas. para 0 plantio no proximo ana. A produ9ao de semen
tes varia em torno de 150 kg por hectare.

Eviter uma 10ta9Bo pesada. A utilize980 das pa~
tag ens de capim gordura acima de suas potencialidadesee~s1ona~
com frequencia. a morte de inumeras touceiras. deixando areas des
cobertas que sao invadidas par ervas indesejaveis. Recomenda-se
cerca de urn animal adulto par hectare,-por ana.

o capim gordura e sens{vel ao fogo. morrendo to
talmente se 0 solo estiver seco. As pastagens de capim gordura
queimam-se facilmente em tempo seco. com a perigo de degrada9Bo
do pasta que sera invadido par plantas indesejaveis. Recomenda-se
o fogo. em pastagens de capim gordura. somente quando for estrit~
mente necessaria. par exemplo. quando for desejavel uma renova9ao
da pastagem. Neste caso. 0 fogo devera ser feito apos as primel
res chuvas. quando. a fogo sera mais brando e as sementes caidas
ao solo possam germinar.


