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CApinS

Pertencentes à família Poaceae, os 
capins, por serem plantas do tipo C4 
(cadeia de 4 carbonos no primeiro 
produto de fixação de carbono dessas 
plantas), apresentam a capacidade 
de maior aproveitamento da energia 
solar em fotossíntese mesmo em tem-
peraturas mais altas, diferentemente 
de outras plantas do tipo C3 (todas as 
árvores e a maioria das espécies her-
báceas), que paralisam seu metabolis-
mo quando a temperatura é elevada 
e a luminosidade intensa, condições 
encontradas frequentemente no Cer-

rado e na Caatinga. Além disso, há 
diferentes espécies adaptadas a solos 
com distintos graus de fertilidade e 
possuem a característica de solubili-
zar e disponibilizar nutrientes pouco 
disponíveis. Sua biomassa, rica em 
carbono, contribui para aumentar os 
teores de matéria orgânica no solo, 
protegendo-o das chuvas torrenciais, 
da insolação direta e dinamizando a 
vida do solo. A seguir apresentaremos 
três espécies-chave de capim indica-
das para a conservação aliada à pro-
dução no Cerrado.

Características: variedade do capim 
colonião, gramínea de crescimento 
cespitoso (forma touceiras). É alta-
mente produtivo e tolera sombrea-
mento. A zona de raízes acidificada 
favorece a solubilização de fósforo 
e outros nutrientes, que são absor-
vidos e disponibilizados pelo capim. 
Essa variedade apresenta produção 
de biomassa de até 130% a mais que 
o Colonião e até 28% a mais que a 
Tanzânia.

origem: África.

Condições ambientais favoráveis: plu-
viosidade – entre 800 e 1000 mm anu-
ais porém se adapta bem a condições 
com pluviosidade maior; temperatu-
ras – entre 15 oC e 35 oC; solos – média 
a alta fertilidade.

Usos e funções: é excelente forra-
gem para o gado (bovino, caprino e 
ovino), com boa qualidade nutricio-
nal e alta produção de biomassa. A 
biomassa da planta apresenta teores 
de proteína bruta de 11 a 15%. Uma 
vez que o capim favorece a disponi-

CApim mombAçA Panicum maximum
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bilidade de fósforo do solo, quando 
podados ou ingeridos por ruminan-
tes, podem ser importante fonte dos 
nutrientes para o sistema produtivo. 
Sua biomassa apresenta altos teores 
de carbono, o que contribui para que 
a matéria orgânica se decomponha 

relativamente mais lentamente, per-
manecendo mais tempo protegendo 
o solo. Essa proteção mantém a umi-
dade e estimula a vida do solo, crian-
do condições favoráveis para o de-
senvolvimento das raízes de espécies 
vegetais associadas à palhada acu-
mulada.  Como forragem, pode ser 
utilizada em pastejo direto ou então 
oferecida para os animais no cocho. 
O capim mombaça, por suas raízes 
potentes, também pode ser utilizado 
na estabilização de erosão.

Propagação e Observações: pode ser 
multiplicado por meio de sementes. 
Deve ser utilizado em situações onde 
possa ser manejado intensamente, 
seja manual ou mecanicamente, a 
fim de cumprir sua função de pro-
dução de biomassa e melhoria das 
condições de solo sem, no entanto, 
impedir o surgimento de árvores e 
arbusto nativos, principalmente em 
APPs. Fontes consultadas: 126, 122, 120

CApim Andropogon Andropogon gayanus

Características: capim cespitoso, 
bastante adaptado às condições 
do Cerrado brasileiro. Da mesma 
forma como os outros capins, apre-
senta a característica de solubilizar 
e disponibilizar nutrientes dos solos 
pobres, principalmente o fósforo. 

Além disso, sua matéria orgânica 
rica em carbono, de decomposição 
bem mais lenta que das legumino-
sas, permanece por mais tempo 
protegendo o solo. 

origem: África.

capim mombaça.
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