
WAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS EM
AREA DE CERRADO DO AMAPÁ, BRASIL

Silas Mochiutti, Antonio pedro da Silva Souza Filho
e Paulo Roberto de Lima Meirelles

EMBRAPA/CPAF-Amapá ERB

o presente trabalho foi conduzido no Campo· Ex?erimental do
Cerrado do Centro de Pesquisa Agroflorestal dà Amapá (CPAF-Amapá),
localiiado no municlpio de Macaoá, 'Estado do Amapá, Brasil, a 50
m de altitude, 00 22' de latitude norte e 510 04-' de longitude

~ ~ o - ~~ste. A temperatura media anual e de 26,8 C e a precipitaçao m~
dia anual é de 2.260 mm (Fig. 1). A região pertence ao ecossiste
ma de savana bem drenada (cerrado). As caracterIsticas fIsicas e
qufmicas do solo são apresentadas no Quadro 1.
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Figura 1 - CaracterIsticas climáticas do Campo Experimental
do Cerrado, municlpio de Macapá, Amapá, Brasil.

Quadro 1 - Características flsicas e químicas do solo.

Praf. Areia Silte .~rgi.la M) r:H p CIC (rrs:y100ar?) 5:rt.. Al.

(an) (%) (%) (%) (%) (wn) ca Mj K Al (%)

0-20 68 9 23 0,98 4,5 0,9 0,08 0,04 0,03 0,8ó 85,1
CTC - Capacidade de troca de cations. '
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OBJETIVOS
Avaliar a adaptação e a produção estacional sob corte,

área de cerrado do Amapá, de gramíneas e leguminosas forrageiras
selecionadas para solos de baixa f~rtilidade e elevada acidez.

MATERIAIS E METODOS
Foram avaliados 22 acessos de leguminosas e 10 de

cujas identificações aparecem junto com os resultados
Os períodos de avaliações estão no Quadro 2.
Quadro 2 - Período das avaliações de estabelecimento e de proôoçáo.

Período de avaliação
Avaliação

Maxima precipitação Mínima Precipitação

Estabelecimento
Produção (lQ ano)
Produção (2Q ano)

24.03.88*
02.02.89
22.02.90

a 16.06.88
a 27.04.89
a 15.05.90

31.08.89 a 23.11.89
02.08.90 a 25.10.90

* Data do plantio.
A adubação de ~stabelecimento constou de 60 kg/ha de

(superfosfato triplo), 20 kg/ha de K20 (cloreto de potássio),
kg/ha de S (flor de enxofre) e 400 kg/ha de calcário dolomItico.
Aplicou-se também nas gramíneas 20 kg/ha de FTE BR 15 e nas leg~
minosas 2 kg/ha de Zn (sulfato de zinco) e de~ais micronutrientes
via semente (peletizição). Em cobertura foram aplicados nas gramI
neas e leguminosas 20 kg/ha/ano de K20 (cloreto de potássio) nõ
início da estação chuvosa. Nas gramíneas também foram arlicados
40 kg/ha/ano de N (sulfato de amonia), parceladas em duas aplica
ções, uma no início e outra no final do período chuvoso. -

Foi utilizada a metodologia recomendada pelo RIEPT para
avaliações de estabelecimento e produção.

RESULTADOS E DIS~USSÃO
Estabelecimento

O número de plantas, tres semanas aros o plantio,
de 10 a 70 por m2 para as leguminosas e de 28 a 150 por m2

as gramineas, indicando uma boa censidade àe plantas para
materiais.

O ataque de insetos foi baixo, não afetanào o estabelecimen
to dos materiais. Nos acessos do gênero Cen~~o~ema ocorreu leve
ataque de vaquinha (D~ab~o~~ca sp.) e nas gramíneas observou-se
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em algumas parcelas, leves danos causados por cupim ( CO~nLte~me4
sp.) e paquinha (Ç~!Jllotalpa sp.), até seis semanas após o plantio.

Quanto a ocorrência de doenças observou-se leves danos cau
sados por antracnose .(Colletot~Lc.hum sp.) nos ecotipos de 5.
mac~ocephala. Nos demais acessos n~o se verificou ocorrência de
doenças.
Produç~o e Cobertura

As maiore~ produç~es de matéria seca (MS) foram obtidas no
pe~Iodo de m~xima pr~cipitaç~o. As produç~es médias de MS das l~
guminosas foram superiores a das gramIneas nos perIodos de mInima
e de m~xima precipitaç~o. As produç~es médias de dois anos, obti
das a 3, 6, 9 e 12 semanas após o corte de uniformizaç~o nos pe
rlodos de m~xima e mInima precipitaç~o, est~o nos Anexos.

PerIodo de maxima precipitação
Leguminosas

Os melhores rendimentos de MS à idade de 12 semanas de cres
cimento (P<0.05) foram obtidas por 5. VL4C04a CIAT 2903, DLoclea
guianen4L4 BRA 000701, 5. ~uLanen4L4 CIAT 2326, CIAT 1317, CIAT
2982, CIAT 2950, CIAT 2953, CIAT 2078 e CIAT 1808.

Os acessos de 5. ~uLanen4L4. 5. vi.ecoea , 5. capLtata' e
Dioclea ~uLanen4L4 apresentaram as maiores porcentagens de cober
tura (80% a 100%), tendo boa capacidade de evitar invasoras.
GramIneas

A maior produç~o de MS a 12 semanas após o corte de uni for
mizaç~o (P<0.05) foi obtida por A. ~a!Janu4 CIAT 621. Apresentaram
também bom rendimento de MS a B. h.um.i.di.co La , f>a4palum gr. plicatula
sp. BRA 001449 e f>a4palum sp.

As melhores porcentagens de cobertura (90% a 100%), aprese~
tanda excelente capacidade de controlar invasoras foram obtidas
por B. humLdLcola e A. ga~anu4 CIAT 621.
PerIado de mínima precipitaç~o
Leguminosas

A produç~o de MS no perIodo de mInima precipitaç~o foi po~
co i~ferior a época de m~xima precipitaç~o para a mesma idade de
rebrote. Os acessos de 5. 9uLanen4L4 destacaram-se dos demais p~
10s maiores rendimentos de MS e cobertura acima de 70%. As maio
res produç oe s a 12 semanas foram (P<O. 05) obt idas por 5. 9J-Li-anenAM
ClAT 2078, CIAT 1317, CIAT 2326, CIAT 1808, CIAT 2982 e CIAT 2950.
Gramíneas

No perIodo de mínima precipitaç~o as gramIneas apresentaram
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baixo potencial produtivo, sendo que os rendimentos de MS for
muito inferiores aos obtidos no perIodo de m~xima precipitaç~o
Não se observou aumentos significativos (P<O.05) na produção
dia de MS após 6 semanas de rebrote. As melhores produções de
a idade de 6 semanas (P<O.05) foram apresentadas por ~a~paium gr
pl icatula sp. BRA OO14 49, ~a~pa1..um.sp. e A. 9-ay.anu~ CrÀT 621. Com
no período de m~xima precipitação, B. hum.~d~co1..a e A. 9-ay.anu~
621, apresentaram as maiores porcenta.gens de cobertura (70%a 100

Ocorrência de insetos e doenças
Leguminosas

O ataque de insetos foi baixo, não limitando a produção d
plantas, observando-se apenas leve ataque de vaquinha (D~ab~oti
sp.) nos acessos do gênero Cen~~o~ema e D~oc1..ea 9-u~anen~~~ B
000701, nos dois períodos avaliados.

A incidência de doenças nas folhas e caules foi maior
riodo de rnax ima prec ipitação. A antracnose (Co1..1..e~o~/l~chum sp,
foi observada em todos ac:::essosdos gênerosS~y.1..o~an~he~ e Cerdna«
causando danos apenas nos ecotipos de 5. mac/locepha1..a e
b/la~~1..~anum.CIAT 5234. Nos acessos do gêne~o 5~y.1..o~anthe~ obs
vou-se ~amb~m murchamento e morte de plantas, com maior inci~oc'
no periodo de estiagem e no segundo ano de produção, causando
nos apenas no 5. 9-u~anen~~~ CIAT 2953.
GramIneas

O ataque de insetos foi baixo, verificando-se apenas
rência de cupim (Co/ln~~e~e~ sp.) causando leves danos especia
mente nos acessos de 1'. max imum , 1'. p i.Loeum BRA 003859 e 1'.~
BRA 003778. A cigarrinha das pastagens, praga de grande importâ
cia para outras regiões da Amazônia, ainda não tem causado dano
para as pastagens do Amapá, não sendo observada no experimento.

A ocorrência de doenças foi muito baixa e em nenhum moment
limitou o desenvolvimento das plantas.

CONCLUSÕES
- As leguminosas que se destacaram corno promissoras para a regiã

de cerrado do Amap~, pela boa adaptação e produção de MS nos
riodc3 de m~xima e minima precipitação, foram: 5. 9-uianen~·
CIAT 2078, CIAT 1317, CIAT 2326, CIAT 1808, CIAT 2982 e CI
2950 e· Dioc1..ea 9-uianen~~~ BRA 000701.

- As gramineas que apresentaram as maiores produções de MS e
adapt.aç ao ao cerrado do Amapá, foram: A. 9-ay.anu~ CIAT 621,
h.um.i.di.coLa , ~a~pa1..um.qr. p.licatula sp. BRA 001449 e ~Mpa1un
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- A incid~ncia de insetos e doenças n~o limitou a produç~o e adae
tação dos acessos promissores ..
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ANEXO 1 - Produçãorrédiade matéria seca (kgjha)de.1eguminosasforrageirasem dois períodos de máxima
precipitação.EMBRAPA/CPAF-Arnapá,Macapá-AP,199~.

CÓdigo de produçãode matéria seca (kgjha)
LEGUMINOSAS Acesso Idade de corte (Semanas)

ERA CIAT 3 6 9 12
Oioc1ea gulanen4i4 000701 - 190 ab 713 abc 1193 a 1673 a
5~ylo~antheAvi4co~a 022519 2903 135 abcde 658 bcd 1197 a 1787 a
5. guianen4i4 va~. v~~ 017817 2950 122 abcde 565 bcd2f 1077 ab 1395 abcd
5. guianen4i4 va~. v~ 019097 2953 100 cde 795 ab 890 bcdefg 1390 abcd
5. guianen4i4 va~. paucit1o~a 015628 1808 142 abcd 735 abc 1010 abcd 1385 abcd
5. guianen4i4 va~. paucit1o~a 008150 2078 130 abcde 793 ab 1037 abcà 1390 abcd
5. guianen4i4 va~. pauci.Llona 022861 2982 107 bcde 647 bcde 970 abcd.e 1435 abc
5. guianen4i4 va~. paucit1o~ 011932 2326 162 abcd 972 a 1077 ab 1560 ab
5. ~an~ va~. paucitlo~a 001333 1317 153 abcd 810 ab 1112 ab 1460 abc
5. capctaca 040223 - 133 abcde 643 bcde 950 abcdef 1178 bcde

; 5~ylo~antheA Hlb~ido 035742 11362 150 abcd 498 cdefg 687 fgh 1080 càefo .
5~ylo~antheA Hib~idv 035751 11363 138 abcde 625 bcdef 907 bcdefg 968 defg
5~ylo~antheA Hlb~ido 035734 11365 205 a 595 bcdef 760 cdefgh 880 efg
5. ma~ocepha1a 008419 2133 123 abcde 362 efg 667 ghi 1037 cdef
5. ma~ocepha1L 022781 10007 87 d2 472 cdefg 707 efgh 642 fg
5. ma~ocepha1a 022837 10009 97 cde 457 cdefg 738 defgh 688 fg
Cent~o~ema Hlb~ida* - - 95 cde 362 efg 417 ij 553 9
C. acutitolium 009181 15331 140 abcde 485 cdefg 642 ghi 975 defg
C. acutitolium 006483 5112' 167 abcd 583 bcdef 783 cdefgh 830 efg
C. acutitolium 009229 15533 177 abc 388 defg 713 efgh' 830 efg
C. acutitolium 009237 ~5530 117 bcde 352 fg 598 hij 690 fgc. b~~L1ianum 006025 5234 52 e 230 9 353 j 760 efg
- MÉDIA 132 579 840 1110 .
--
* C. pube4cenA X C. maCAoCLlAputn CPAC 2510

Médias seguidas de letras iguais na coluna
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ANEXO2 - Produção média C.ematéria seca (kg/ha)"' de gramIneas

precipitação. EMBRZ\PA/CPAF-l\rnapá,r1acapá-}\P, 1990.

GRAMÍNFAS

Código p:r-oc3uçãode-rn.3."te:r-iaseca (kg;"na)
de

Acesso Idade de corte (S~~as)
ERA CIAT 3 6 9 12

621 98 d 1138 a 1793 a 2002 a
177 cd 632 bc 1028 De 1375.b

001449 - 337 a 1160 a 1125 b 1365 b
313 ab 927 ab 1082 bc 1120 b

003859 - 227 abc 712 abc 590 bc 698 c
003778 - 207 ocd 513 bc 505 bc 548 cd'
000159 - 162 cd 333 c 422 c 303 d
008826 - 157 cd 693 abc 592 bc 662 cd
008761 - 152 cô 358 c 578 bc 605 cd (008788 - 193 cd 623 bc 552 bc 457 cd

202 709 826 913

Andno poÇ)On ç;.ay..OJl/.1.;1

Bnaclu.a/u.a huaüdi.co.La
~~palum [}/I.. p~icQtu~a ~p.
Pa-spcdum ~p.
~~palwn pi.Lo-suni
~a-spa.lum ~ecan.-1
~ a-spa.lum aeqne.LL;
~an.i cum max.imum
~aru.cum max.imum

oc 'Paru.cum max.imum.

- MEDIA

Medias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Duncan, a 5% de
probabilidade.



ANEXO 3 - Produção média de matéria seca (kg(ha) de leglliQlnosasforrageiras em dois períodos de mÍnima
precipitação. EMBRAPA/CPAF-Amapá, Macapá-AP, 1990

r..m.MlN)SAS
c6digo de
Acesso

ERA CIA'r

Produção de matéria seca (kg(ha)

3
Idade de corte (Semanas)

6 9 - 12

-00
t-j

DIocLea fJl-Li--anerv1iA
5t!J-l-n.-1an;theA VMCO.-1a
5. fJl-Li--anen4M vaJL. vlL/.9afLiA
5. fJl-Li--anen4M vc«, v~
5. fJl-Li--anen4M vc-z , paucif-1oJW
5. fJl-Li--anen4M vc-t. pouci.I.Io-u:
5. fJl-Li--anen4M vc-t , pauci.Llo-u:
5. fJl-Li--anen4M vaJL. poucid.Io-u:
5. fJl-Li--anen4M vaJL. paucitlolla
5. capi.tcü.a
5t!J-l-n.-1an;theA IIlóJL.ido
5t!J-l-n.-1an;theA IIlóJL.ido
5t!J-l-n.-1an;theA IIlóJL.ido

5. macaocepacda
5. macaocepãcda
5. macaoc.epãcda
Centllo.-1ema IIlóJL.ida*
C. aCLd.if--olium
C. aCLdif--olium

C. aCLdil-olium
C. aCLdil-olium

C. baaai.Liunum
- MEDIA

000701
022519
017817
019097
015628
008150
022861
011932
001333
040223
035742 . 11362
035751 11363
035734 11365
008419 2133
022781 10007
022837 10009

2903
2950
2953
1808
2078
2982
2326
1317

009181
006483
009229
009237
006025

15331
5112

15533
15530
5234

142 fgh
142 fgh
202 def
248 cde
360 ab
282 bcd

405 a
304 bc

262 cd
175 efg
163 fgh
83 hi

177 efg
157 fgh
143 fgh
148 fgh
53 i

140 fgh
76 hi

109 ghi
89 ghi
76 hi

178

478 c
272 de
617 bc

520 c
600 bc

827 a
713 ab
715 ab

800 a
327 d .
228 de
273 de
262 dê
208 de
243 de
240 de
133 e
233 de
292 de
197 de
157 de
272 de
391

667 abc 608 cd
157 fg 375 def
540 cd 848 ab
462 de 718 bc
620 bcd 985 a
810 a 1097 a
603 bcd 920 ab
763 ab 990 a
775 ab 1057 a
323 ef 324 efg
240 fg 317 efg
265 fg 308 efg
243 fg 322 efg
287 efg 370 def
263 fg 270 efg
215 fg 270 efg
98 9 95 9

212 fg 203 efg
213 fg 135 fg
200 fg 140 fg
155 fg 73 9
282 efg 410 de

(

381 492
* C. paô e-oc.en.« X C. macnacaapum CPAC 2510.
Médias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Duncan, a 5%de
probabilidade.
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ANEXO 4 _ produção média de matéria seca (kg/ha) de grélIllÍneas forrageiras em dois períodos de mÍnima
precir:>i·cação. EMBRAPA/CPAF-Ama.!?á,Macapá-AP, 1990.

Código Produç~o de materia seca (kg/ha)
GRAMÍNEAS de

Acesso Idade de corte (Semanas)
BRA CIAT 3 6 9 12

Andno pof)On. f)fl!JanJ14 - 621 147 bc 297 abc 290 abc 327 a
Bnach.uuu.a /wm.i..di.co1.a - - 203 bc 200 cd 317 abc 342 a
~Q4pa1.um 9~.p~~catu~a ~p. 001449 - 337 a 403 a 432 a 435 a
~Q4palum ~p. - - 237 b 375 ab 390 ab 433 a
Paspalum pUOMJ1Tl 003859 - 182 bc 173 cd 232 bc 333 a
~aepa.Ium -1eCl1n4 003778 - 147 bc 137 de 253 bc 222 ab
Paapalum fl.~eLLi 000159 - 32 d 25 e 23 d 28 b- ~ (lfÚC1.JJTl max.imum 008826 105 cd 232 bcd 173 cd 212 ab00 -

w 'P(lfÚC1.JJTl max.i.mum 008761 172bc 215 cd 203 c 290 a-
'Paru.cum mox.imum. 008788 - 150 bc 208 cd 245 bc 225 ab

- MF.DIA 171 226 255 284

Médias seguidas àe letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Duncan, a 5% de
probabilidade.


