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Cevadilha vacariana (Bromus auleticus Trinius) é uma forrageira nativa do 
bioma Pampa, perene de crescimento hibernal. A qualidade das sementes está 
diretamente ligada ao momento da colheita, sendo a colheita das sementes de 
B. auleticus realizada nos meses de novembro a dezembro. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a umidade de sementes de cevadilha vacariana durante 
novembro e dezembro dos anos de 2015 e 2016 para identificar o momento 
ideal de colheita das sementes. O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Análise de Sementes da Embrapa Pecuária Sul. Procedeu-se a sete coletas de 
sementes, a partir da primeira semana de novembro até a primeira semana de 
dezembro dos anos de 2015 e 2016. Foram colhidas dez panículas em cada 
colheita, sendo cada uma repetição. Imediatamente após a colheita, as 
sementes foram colocadas em estufa por 24 horas a 105ºC, para avaliação da 
quantidade de água, pela diferença do peso úmido, e o peso seco das 
sementes. Na primeira colheita as sementes apresentaram umidade de 64%, 
baixando gradativamente, atingindo 32% na primeira semana de dezembro. 
No ano de 2016, as sementes colhidas na primeira semana de novembro 
apresentaram umidade de 52%, porém na primeira semana de dezembro o 
valor encontrado foi de apenas 18%. Foi observado que a debulha natural 
ocorre quando o teor de água nas sementes é menor que 35%.  Assim, a fim 
de se obter maior quantidade e melhor qualidade, para a cevadilha vacariana, o 
momento adequado para a colheita é quando a semente está com 35% 
umidade, o que acontece entre a última semana de novembro e a primeira 
semana de dezembro, dependendo das condições climáticas do ano.
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