
MARANDU
Brachiaria Brizantha cv. Marandu

Indicada para pastoreio direto, para a produção de feno (rolão ou feno em pé), e utilizada para a 

produção de silagem, principalmente junto com Milho e Sorgo, essa brachiaria é de ampla 

adaptação em diferentes condições climáticas do País. Possui ótimas características como boa 

produção de massa verde, bom teor proteico, alta aceitabilidade pelos animais, principalmente 

por bovinos (corte e leite) e alta resistência à cigarrinha das pastagens. Não é adaptado a solos 

mal drenados, que favorecem a podridão das raízes e redução de seu crescimento.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/manual/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Boa
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 15 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 12%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 30 - 40 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



XARAÉS/MG-5/TOLEDO
Brachiaria Brizantha cv. Xaraés/MG-5/Toledo

Indicada para pastoreio direto, essa cultivar tem como característica principal o fato de ser mais 

tardia (ciclo mais longo), em relação às outras cultivares do gênero brachiaria. Isso faz com que a 

disponibilidade de massa verde seja prolongada, entrando nos meses críticos de produção 

(período seco do ano). Por esse motivo, a Xaraés é mais resistente à seca e ao frio, quando 

comparada com a cultivar Marandu. Além disso, possui alto teor proteico e maior produção de 

massa verde, quando comparada com a cultivar Marandu, além de ser uma opção para a 

diversificação para essa espécie.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 2.300 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Boa
Umidade: Média
Cigarrinha: Moderada
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 20 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 13%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 30 - 40 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



MG-4
Brachiaria Brizantha cv. MG-4

Essa cultivar pode ser utilizada para pastoreio direto ou fenação e ser consorciada com 

leguminosas. É uma planta de média a baixa exigência de fertilidade do solo, com boa resistência 

ao frio e à seca, devido ao seu sistema radicular profundo. Além disso, possui boa palatabilidade 

e boa digestibilidade. É também uma opção de diversificação, em função de sua menor 

exigência em fertilidade do solo, quando comparada com as cultivares Marandu e Xaraés.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fraco
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Boa
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Baixa
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 12 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 11%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 30 - 40 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



PIATÃ
Brachiaria Brizantha cv. BRS Piatã

Indicado para regiões de clima tropical e tropical úmido, podendo ser plantado na pré-Amazônia, 

zonas mais quentes da Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Oeste Baiano e áreas de MataAtlântica. 

O Piatã apresenta resistência às cigarrinhas típicas das pastagens, porém, atacada pela cigarrinha da 

cana (Mahanarva fimbriolata). Como essa cultivar apresenta características agronômicas e 

adaptativas diferenciadas, é recomendada para a diversificação das pastagens, em vários ambientes 

de cultivo, como alternativa ao cultivar Marandu, e também uma boa alternativa para Integração-

Lavoura -Pecuária, por ter seu crescimento inicial mais lento.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Média
Umidade: Média
Cigarrinha: Média
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 12 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 12%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 25 - 30 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



DECUMBENS
Brachiaria Decumbens cv. Basilisk

A Brachiaria decumbens foi uma das primeiras brachiarias a ser plantada no País e considerada 

uma desbravadora de nossos cerrados. Planta rústica, com boa adaptação e baixa exigência em 

fertilidade, tem bom rebrote e ótimo perfilhamento, o que possibilita bom recobrimento do 

solo. A Brachiaria decumbens é bem utilizada nas bacias leiteiras, sendo suscestível ao ataque de 

algumas espécies de cigarrinhas. A fotossensibilização causada pelo fungo Phitomyces 

chartarum pode ser evitada, não permitindo o acúmulo de muitas folhas mortas da planta na 

área de pastagem.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Decumbente

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fraco
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 1.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Baixa
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 t
Proteína bruta na M.S.: 7 - 9%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 15 - 20 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



RUZIZIENSIS
Brachiaria Ruziziensis cv. B. Ruziziensis

Apresenta coloração verde amarelado, com bastante pelos em todas as partes da planta. Com 

baixa resistência ao frio e à umidade, consorcia-se com leguminosas. Recomendada para 

pastoreio direto, fenação ou formação de palhada para plantio direto de culturas anuais (Soja e 

Milho) e em áreas de sombreamento parcial. 

Como cobertura morta (palhada) em plantio direto, tem como vantagem a menor velocidade 

de decomposição, permanecendo sobre o solo por um período maior, quando comparada 

com Milheto e Capim sudão.  

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 1.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Baixa
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Baixa
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 9 t
Proteína bruta na M.S.: 12 - 13%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 30 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



HUMIDICOLA
Brachiaria Humidicola cv. B. Humidicola

Comumente conhecida como Capim Quicuio, a Humidicola possui como principal característica a 

alta tolerância à umidade e ao encharcamento do solo. Com forma de crescimento através de 

estolões, suas folhas são eretas, sendo uma planta muito agressiva. Adapta-se bem a todos os tipos 

de solos, não sendo exigente em fertilidade. É recomendada para a alimentação de vários animais, 

bovinos (corte e leite), bubalinos e equinos. Seu pastejo deve ser rasteiro (15 cm), quando tem 

maior palatabilidade e maior teor de proteína.Tem alta capacidade de suporte e pode ser utilizada na 

seca, como pastagem de sacrifício.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião (pouco utilizado)

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Estolonífera

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fraco
Altitude: Até 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 700 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Alta
Cigarrinha: Média
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 8 - 10 t
Proteína bruta na M.S.: 6 - 8%
Palatabilidade: Boa (com porte baixo)

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 150 - 180 dias
Primeiro pastoreio: 150 dias
Altura do corte: Manter com 15 cm de altura
Incorporação: Não



LLANERO
Brachiaria Humidicola cv. Llanero

A Llanero cresce pela emissão de estolões, promovendo eficiente recobrimento do solo. 

Adapta-se com muita eficiência em locais onde o terreno é raso/superficial, com alguma 

umidade do solo. Esses solos, normalmente, são de baixa fertilidade, não diferenciando 

significativamente a produção de forragem desse capim em solos de alta fertilidade. Em regiões 

de pastagens com topografia acidentada, em taludes, ou em beiras de rodovias, a Llanero é uma 

excelente opção, pois realiza um ótimo recobrimento do solo, diminuindo o risco de erosão.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

480                    Avião

240                   Matraca/enxada

240/320          Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

320/480          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Estolonífera

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fraco
Altitude: Até 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Média
Umidade: Alta
Cigarrinha: Média
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 8 - 10 t
Proteína bruta na M.S.: 6 - 8%
Palatabilidade: Boa (com porte baixo)

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 150 - 180 dias
Primeiro pastoreio: 150 dias (leve, gado jovem)
Altura do corte: 20 - 25 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



SETÁRIA
Setaria Sphacelata cv. Kazungula

Gramínea perene, com boa adaptação e produtividade em diferentes tipos de solo e clima. 

Recomendada para locais de elevada umidade de solo e baixas temperaturas. Bastante 

divulgada na década de 70, caiu em declínio para plantios em larga escala, devido à presença de 

oxalatos em suas folhas, mas até hoje é utilizada para condições adversas de umidade, onde tem 

excelente adaptação. O pastejo exclusivo deve ser evitado para vacas de cria, equinos e animais 

definhados. Pode ser utilizada para bovinos de corte, caprinos e ovinos.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Avião 

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 3.000 m
Precipitação anual: Acima de 750 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Alta
Umidade: Alta
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 12 t
Proteína bruta na M.S.: 8 - 9%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (pastoreio leve)
Altura do corte: 20 - 30 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



TANZÂNIA
Panicum Maximum cv. Tanzânia - 1

Planta formando touceiras de 1,3 m de altura, elevado valor alimentício, pois o teor de proteína 

é superior ao de outras espécies forrageiras tropicais, elevada resposta a adubação, fazendo 

aumentar ainda mais sua produção, boa resistência à cigarrinha das pastagens e boa resposta ao 

pastejo rotacionado. Bastante utilizada na produção de leite e também na produção de carne 

(engorda), onde tem ganho de peso individual superior aos outros Panicuns, com o mesmo 

nível de fertilidade. Quando manejado mais baixo, pode ser uma opção na alimentação de 

caprinos e ovinos. Palatável para equinos.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Avião

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Fértil/Bem drenado
Altitude: Até 1.500 m
Precipitação anual: Acima de 1.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Boa
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Boa
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 20 - 26 t
Proteína bruta na M.S.: 10 - 16%
Palatabilidade: Ótima

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (gado jovem)
Altura do corte: 40 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



MOMBAÇA
Panicum Maximum cv. Mombaça

A Mombaça é uma planta que cresce formando touceiras com cerca de 1,65 m de altura e folhas 

de 3 cm de largura. O plantio é recomendado para solos férteis ou corrigidos. Apresenta alto 

valor alimentício, resistência mediana à cigarrinha das pastagens e responde muito bem às 

adubações intensivas. É bastante utilizada na pecuária de corte, com capacidade de suporte de 

2,6 e 1,0 UA/ha, no período das águas e da seca, respectivamente, em condições avaliadas. 

Com boa adaptação na Região Norte do Brasil, tem sido boa opção para diversificação com a 

Brachiaria brizantha Marandu. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Avião 

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Fértil/Bem drenado
Altitude: Até 1.500 m
Precipitação anual: Acima de 1.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Boa
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Média
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 20 - 28 t
Proteína bruta na M.S.: 10 - 16%
Palatabilidade: Ótima

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (gado jovem)
Altura do corte: 40 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



ZURI
Panicum Maximum cv. BRS Zuri

A BRS Zuri é uma gramínea cespitosa, que deve ser manejada preferencialmente sob pastejo 

rotacionado. Recomenda-se que o pasto seja manejado com altura de entrada de 70-75 cm e 

altura de saída de 30-35 cm. Suas principais características são a elevada produção, o alto valor 

nutritivo, a resistência às cigarrinha-das-pastagens e o alto grau de resistência à mancha das 

folhas, causada pelo fungo Bipolaris maydis.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Avião 

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Cespitoso

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Fértil/Bem drenado
Altitude: Até 1.500 mt.
Precipitação anual: 800 a 1.200 

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 20 - 40 t
Proteína bruta na M.S.: 12 - 15%
Palatabilidade: Excelente

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 100 dias
Primeiro pastoreio: 60 - 70 dias
Altura do corte: 60 a 30 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



TAMANI
Panicum Maximum cv. BRS Tamani

A primeira cultivar híbrida lançada pela Embrapa, é resultado de cruzamento entre a planta 

sexual S12 e o acesso apomítico T60 (BRA-007234) e foi realizado na Embrapa Gado de Corte 

a partir de 1992. A cultivar foi selecionada com base no seu porte baixo, abundância de folhas e 

perfilhos, produtividade, vigor, valor nutritivo (elevados teores de proteína bruta e 

digestibilidade), resistência à cigarrinha-das-pastagens, facilidade e flexibilidade de manejo e é 

indicada para diversificação das pastagens no bioma Cerrado.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Não recomendado 

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Cespitosa

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Alta Fertilidade
Altitude: Até 1.300 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 12 - 15 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 12%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (gado jovem)
Altura do corte: 20 - 25 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



Híbrido de alta produção de biomassa com excelente qualidade bromatológica, 
apresentando elevado nível de digestibilidade, estimulando o consumo. Com alta 
velocidade de rebrote, amplo sistema radicular conferindo uma ótima tolerância à seca, 
proporcionando uma maior oferta de massa verde aos animais. Apresenta densa pilosidade 
em ambas as faces da folha e no caule, criando uma barreira física contra pragas e se 
destacando pela sua maciez e aceitabilidade.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   KG/HA EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

Avião 
Matraca/enxada

Plantadeira, semeadeira e rolo compactador     

Esparramador de calcário/manual/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas 
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Alta Fertilidade
Altitude:. até 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm 

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa 
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Boa 

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 17 - 20 t.
Proteína bruta na M.S.: 14 - 17%
Aceitabilidade: Excelente

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 -120 dias 
Primeiro pastoreio: 60 dias ou até o capim atingir 70 / 80 cm de altura
(gado jovem, leve)
Altura do corte: 20 - 25 cm (retirar os animais) 
ILPF: Sim
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OBS: O MAVUNO irá ser comercializado somente na forma incrustada com tecnologia Stimutek Max.



MAVUNO
Brachiaria Híbrida

Híbrido de alta producción de biomasa (mayor relación hoja/haste) y excelente calidad 

bromatológica, presenta digestibilidad - NTD 60 - 70% y mayor consumo por el animal. 

Amplio sistema radicular y mayor tolerancia a la sequía, proporcionando una amplia a cantidad 

de masa verde. Presenta densa pilosidad en toda área foliar, criando una barrera física contra 

plagas.

Aéreo

Huecos

SEMBRADURA   KG POR HA EQUIPOS UTILIZADOS

En línea                    

Al Voleo

Avión
Matraca/azada

Sembradora y rodillo compactador

Distribuidor de calcio / rodillo compactador

DESCRIPCIÓN
Familia: Gramíneas 
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crecimiento: Macolla

ADAPTACIÓN
Tipo de suelo: Mediano/Fértil
Altitud:. hasta 1.800 (atención con áreas de 
alta incidencia de nubosidad)
Precipitación anual: Arriba de 800 mm 

TOLERANCIA
Sequía: Alta
Frío: Buena
Humedad: Mediana 
Salivazo: Alta
Sombra: Buena 

PRODUCCIÓN
Materia seca ha/año: 17 - 20 t.
Proteina bruta en la M.S.: 12 - 17%
Palatabilidad: Excelente

UTILIZACIÓN/MANEJO
Tiempo de formación: 90 -120 días 
Primer pastoreo: 90 días (pastoreo leve, ganado joven)
Altura del corte: 25 - 30 cm (retirar los animales) 
Incorporación: No
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PAIAGUÁS
Brachiaria Brizantha cv. Paiaguás

O capim-paiaguás é mais uma excelente opção para a diversificação de pastagens em solos de 

média fertilidade nos Cerrados. Foi selecionada com base na produtividade, vigor, produção de 

sementes, e apesar de não apresentar resistência à cigarrinha-das-pastagens, mostrou ter 

elevado potencial de produção animal no período seco, com alto teor de folhas e bom valor 

nutritivo. Sua grande vantagem é durante o período seco, quando apresenta maior acúmulo de 

forragem de melhor valor nutritivo, resultando em maiores ganhos de peso por animal e por 

área.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Avião 

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Cespitoso

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Média/Baixa
Altitude: Até 1.800 mt.
Precipitação anual: 800 a 1.200 

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Baixa
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 18 - 20 t
Proteína bruta na M.S.: 10 - 13%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 100 dias
Primeiro pastoreio: 60 - 70 dias
Altura do corte: 20 a 40 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



ARUANA
Panicum Maximum cv. Aruana IZ-5

Essa cultivar, lançada pelo Instituto de Zootecnia-SP, em 1995, tem porte médio com 

aproximadamente 80 cm de altura e grande capacidade de perfilhamento com bom número de 

gemas basais, rebrotando logo após o pastejo. Tem boa tolerância ao pastejo baixo (rente ao 

solo), sendo bastante utilizada para ovinos e caprinos. Possui alta produtividade de forragem, 

sendo de 35 a 40%, ocorrendo no inverno (período seco), com alta palatabilidade e alto valor 

nutritivo, além de relativa tolerância às geadas e ao ataque de cigarrinhas.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Não recomendado

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Cespitoso com estolões

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Fértil/Bem drenado
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: Acima de 1.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Média
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 8 - 10 t
Proteína bruta na M.S.: 8 - 12%
Palatabilidade: Ótima

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (gado jovem)
Altura do corte: 20 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



MASSAI
Panicum Maximum cv. Massai

Capim de múltiplo uso por bovinos, equinos e ovinos. Por seu desempenho e qualidade é uma 

alternativa para a diversificação de pastagens tropicais. Quando comparado aos capins da 

mesma família, apresenta menos susceptibilidade ao ataque de cigarrinha (praga de pastagem), 

cobre melhor o solo e utiliza os nutrientes da terra com maior eficiência. É um capim de menor 

porte (altura média de 60 cm) e com alta capacidade de rebrota. Adapta-se bem aos solos com 

baixos níveis de fósforo e áreas com grande concentração de alumínio.  Entre os Panicuns é o 

mais tolerante à baixa fertilidade.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

340                    Não recomendado 

180                   Matraca/enxada

180/240          Semeadeira e rolo compactador     

240/340          Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 12 - 15 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 12%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (gado jovem)
Altura do corte: 20 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



ANDROPOGON
Andropogon gayanus cv. Planaltina

É uma gramínea perene que cresce formando touceiras com altura de até 3 m. Tem boa 

adaptação às regiões com secas prolongadas e está amplamente distribuída e adaptada às 

condições de cerrados tropicais, tolerando até 9 meses de seca. Possui boa resistência ao fogo, 

não apresentando problemas de fotossensibilização. É muito palatável, tanto para bovinos 

como equinos, e tem rápida capacidade de rebrote, com as primeiras chuvas. Apresenta 

excelente adaptação a solos ácidos e de baixa fertilidade, desenvolve-se melhor em solos 

profundos e bem drenados. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***                    Não recomendado

320                   Matraca/enxada

***          Não recomendado    
320/480          Esparramador de calcário/manual/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Touceira/Ereta

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Baixa fertilidade
Altitude: Até 1.400 m
Precipitação anual: Acima de 750 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 12 t
Proteína bruta na M.S.: 9 - 11%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (leve)
Altura do corte: 40 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



GRAMA BATATAIS
PASPALUM NOTATUM CV. BAHIA

Utilizada para a formação de jardins e campos de futebol, a Grama Batatais é perene, com 

estruturas de crescimento que se fixam eficientemente ao solo. Quando completamente 

desenvolvida fecha muito bem o solo, bem ruça nas folhas, de cor verde- claro, duras e pilosas. 

É pouco exigente em fertilidade de solo, vegetando bem mesmo nos arenosos e pobres. 

Apresenta extraordinária resistência ao pisoteio, fogo, cortes frequentes, mas não tolera frios 

extremos (geadas). A forragem por ela produzida é de razoável qualidade nutritiva e tem boa 

aceitabilidade, principalmente por equinos.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

*** Não recomendado 
10.800 (180 Kg) Matraca/enxada

10.800 (180 Kg)          Plantadeira     
13.800 (230 Kg) Esparramador de calcário/maual/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Rasteira/Rizomatosa

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Média
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 3 - 5 t
Proteína bruta na M.S.: 3 - 5%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 150 dias
Primeiro pastoreio: 150 dias (pastoreio leve)
Altura do corte: 20 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



PENSACOLA
PASPALUM SAURAE CV. PENSACOLA

Indicada para parques públicos, chácaras e inclusive, para pista de aviões. É bastante cultivada 

por ser resistente à seca e aos solos pobres. Diferencia-se por aceitar podas frequentes e 

drásticas, além do pisoteio, por esse fato é explorada em áreas de acesso nas fazendas onde 

trafegam máquinas e implementos pesados. Por possuir raízes com seu sistema de crescimento 

em trama, evita a erosão e mantém a integridade do solo. Por isso, é comum seu plantio em 

áreas de taludes (terreno inclinado, barranco) e beiras de estradas para evitar a erosão e o 

consequente desbarrancamento.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***                    Não recomendado
1.625 (25 Kg) Matraca/enxada

1.625 (25 Kg) Plantadeira/Semeadeira/Rolo compactador

1.950 (30 Kg) Esparramador de calcário/manual/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Rasteira/Rizomatosa

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Média fertilidade
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 4 - 7 t
Proteína bruta na M.S.: 5 - 7%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias (pastoreio leve)
Altura do corte: 20 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



MILHETO
PENNISETUM GLAUCUM MILHETO

Devido à sua alta resistência à seca e temperaturas baixas, o Milheto é excelente em rotação de 

culturas anuais para recobrir o solo, reter a umidade na entressafra e posterior plantio da cultura 

comercial.

É também muito explorado na alimentação animal no período seco e na reforma de pastagens 

degradadas. Como plantio de inverno, semea-se o Milheto após a colheita da Soja ou do Milho, 

fornecendo forragem no período da seca. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

*** Não recomendado 
1.275 (16 Kg) Matraca/enxada

1.275 (16 Kg) Plantadeira e semeadeira - espaçamento 20/40 cm     

1.700 (20 Kg) Esparramador de calcário/maual/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Anual
Forma de crescimento: Touceira/Erecta

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Baixa/Média fertilidade
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: Acima de 600 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 12 t/ha
Proteína bruta na M.S.: 8 - 10%
Biomassa: 40 - 50 t
Palatabilidade: Ótima

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: Após 80 dias da germinação - 1 corte (feno)
Primeiro pastoreio: 45 - 60 dias
Altura do corte: 20 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



SORGO FORRAGEIRO
SORGHUM BICOLOR CV. CATISORGO

Essa variedade de sorgo, devido às suas características, possibilita classificá-lo como Sorgo 

Forrageiro de dupla aptidão, ou seja, produz grandes quantidades de forragem e grãos. Pode ser 

utilizado para pastoreio direto ou como pastagem temporária. Nesse caso, é essencial que se 

aguarde um período mínimo de 40 dias após a semeadura ou de corte, para que o gado seja 

liberado para o pastoreio. Dessa forma, não ocorrerá nenhum tipo de intoxicação alimentar 

para os animais. Possui alta capacidade de perfilhamento, bastante rústico e com boa capacidade 

de rebrote. Porte médio de 1,4 m de altura.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***                    Não recomendado
350 (5 Kg) Matraca/enxada

560 (8 Kg) Plantadeira/Espaçamento entrelinha de 70 cm

*** Não recomendado

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Anual
Forma de crescimento: Erecta

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Média fertilidade
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: De 200 a 500 mm
durante o ciclo

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 5 t
Proteína bruta na M.S.: 7%
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 dias (para corte),100 dias (ponto de silagem)
Primeiro pastoreio: Após emissão das panículas, antes poderá ser tóxico
Altura do corte: 40 cm - retirar os animais
Incorporação: Não



A Melhor GenéticaNABO FORRAGEIRO
RAPHANUS SATIVUS CV. CATI AL 1000

Planta de inverno, com plantio em abril/maio. Seu sistema radicular é pivotante, bastante 

profundo, o que permite uma elevada capacidade de reciclar nutrientes (fósforo), sendo uma 

planta bastante vigorosa, competindo com plantas invasoras e cobrindo rapidamente o solo. 

Boa opção para descompactação superficial do solo, rotação de culturas, além de possuir alta 

produção de massa verde. Também muito utilizada na alimentação animal, durante o período 

seco do ano, e também na produção de biodiesel. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

*** Não recomendado 

*** Não recomendado

840 (12 Kg) Plantadeira e semeadeira - espaçamento 30 cm     

1.050 (15 Kg) Esparramador de calcário/rolo compactador/grade   

DESCRIÇÃO
Família: Crucífera
Ciclo vegetativo: Anual
Forma de crescimento: Herbáceo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Baixa fertilidade
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: Acima de 700 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Boa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 3 - 5 t
Proteína bruta na M.S.: 15 - 16%
Biomassa: 25 - 35 t
Palatabilidade: 60 - 90 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: 90 dias
Altura do corte: 40 - 50 cm 
Incorporação: No início do florescimento



LEUCENA
LEUCAENA LEUCOCEPHALA CV. CUNNINGHAN

É originária das Américas Central e do Sul, perene, arbustiva, adaptada para a região tropical, 

tolerando temperatura baixa, e muito resistente à seca devido ao seu sistema radicular 

profundo. Pouco exigente em solo, utilizada na alimentação animal como fonte de proteína - 

banco de proteínas, onde essa forrageira é oferecida para os animais normalmente alguns dias 

da semana (2 a 3 vezes) em intervalos de 1 a 2 horas.  Crescendo livremente, chega a atingir 10 

a 12 metros de altura, porém, para a alimentação animal deve ser conduzida no máximo a 2 m 

de altura.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***                    Não recomendado
150 (2,5 Kg) Matraca/enxada - 3 sem/cova-30/30 cm (1,5m espaçamento)

480 (8 Kg) Plantadeira com 25 sementes/metro linear (1,5m espaçamento)

*** Não recomendado

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Arbustivo erecto

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.500 m
Precipitação anual: De 700 a 4.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Alta
Umidade: Média
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 12 t
Proteína bruta na M.S.: 18 - 20%
Palatabilidade: Boa
Fixação de nitrogênio: 200 kg/ha/ano

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 180 dias
Primeiro pastoreio: Rebaixar até 40 cm - corte mecânico
Altura do corte: Rebaixar até 40 cm - corte mecânico
Incorporação: Não



STYLOSANTHES CAMPO GRANDE
S. CAPITATA & S. MACROCEPHALA CV. BRS CAMPO GRANDE

Mistura de duas espécies de leguminosas, uma com crescimento mais vertical e outra com crescimento 

mais horizontal. Bom fixador de nitrogênio encontrado na atmosfera e tem alto valor proteico. Tem boa 

adaptação a solos arenosos e de baixa produtividade. Na consorciação com Brachiarias, deve-se usar 3 kg 

de sementes/ha, com profundidade de 2 cm. Deve-se sempre considerar que, em pastagens 

consorciadas, o manejo deve ser conduzido no sentido de controlar o crescimento excessivo da gramínea 

ou da leguminosa, sendo que o Stylosanthes não deve ultrapassar os 40% em relação à gramínea. Não é 

recomendado o pastejo contínuo e exclusivo do Stylosanthes. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

Bco. Proteína 800 Distribuidor de calcário/rolo compactador

320 Matraca

Solteiro 800 Plantadeira-espaçamento entrelinhas de 40 cm

Consórcio 320 Distribuidor de calcário/rolo compactador   

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene (autoressemeadura)
Forma de crescimento: Erecto/Rasteiro

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Baixa fertilidade
Altitude: Até 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 800 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 7,5 t
Proteína bruta na M.S.: 12 - 18%
Fixação de nitrogênio: 180 kg/ha/ano
Palatabilidade: Boa

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: 120 dias
Altura do corte: 15 - 20 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não



PUERÁRIA
PUERARIA PHASEOLOIDES CV. COMUM

Leguminosa perene com hastes compridas e volúveis, folhas grandes, formando um manto denso sobre o solo. 

Adaptada a clima quente, úmido, inclusive é extremamente resistente à alta umidade do solo. Conhecida como Kúdzu 

tropical, produz altas quantidades de matéria verde, sendo utilizada como adubo verde em entrelinhas de plantas 

perenes como seringueiras e palma africana. Seu manejo é fácil, podendo ser roçada que irá rebrotar, posteriormente. 

Resiste ao sombreamento proporcionado pelas plantas consorciadas. 

NAS ASSOCIAÇÕES COM GRAMÍNEAS - No manejo com o gado de corte e leite por seu teor de proteína entre 

18% a 20%, aumenta a produção de carne e leite em 15% a 20% quando bem manejado, elevando as taxas de 

gordura no leite em até 20%. Nas plantas suscetíveis à cigarrinha têm apresentado resultados de redução dos donos 

em até 83% de acordo com trabalhos da embrapa Acre. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

Bco. Proteína 800 Distribuidor de calcário/rolo compactador

320 Consorciada ou Banco de Proteína = matraca/enxada

Solteiro 800 Plantadeira-espaçamento de 40 cm

Consórcio 320 Distribuidor de calcário/rolo compactador

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Trepadora

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Fértil
Altitude: Até 2.000 m
Precipitação anual: Acima de 1.300 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Média
Umidade: Alta
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 8 - 10 t
Proteína bruta na M.S.: 14 - 18%
Biomassa: 40 - 50 t/ha
Fixação de nitrogênio: 100 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 100 - 120 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: 120 dias
Altura do corte: 30 cm - retirar os animais
Incorporação: No início do florescimento



ALFAFA
MEDICAGO SATIVA L. CV. CRIOULA

Considerada a rainha das forrageiras, devido ao seu alto valor nutritivo e por produzir forragem 

tenra e de boa palatabilidade aos animais. Utilizada na pecuária leiteira, para pastoreio direto, 

corte ao cocho, fenação de alta qualidade e silagem, tem melhor adaptação às regiões mais 

frescas. Em áreas irrigadas pode produzir até 100 t de massa verde/ha por ano. É uma planta 

que gosta de solos com altos teores de matéria orgânica, bastante água, mas não tolera solos 

encharcados. O primeiro corte ocorre aos 100 dias após a germinação e cortes posteriores 

com intervalos ao redor de 30 dias.  

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

320 (4 Kg) Em consórcio com gramíneas

*** Não recomendado

2.000 (25 Kg) Plantadeira-espaçamento de 30 cm entrelinhas

2.400 (30 Kg) Esparramador de calcário/rolo compactador

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene 
Forma de crescimento: Herbáceo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Fértil com matéria orgânica alta
Altitude: Até 3.000 m
Precipitação anual: Acima de 700 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Baixa
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 15 - 20 t/ha
Proteína bruta na M.S.: 15 - 20%
Biomassa: Até 100 t/ha (irrigada)
Fixação de nitrogênio: 100 - 300 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 110 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 110 dias
Primeiro pastoreio: 110 dias
Altura do corte: 15 cm do solo
Incorporação: Não utilizado



CALOPOGÔNIO
CALOPOGONIUM MUCUNOIDES CV. COMUM

Com crescimento rasteiro e volúvel, hastes finas, formando um denso colchão de forragem, o 

Calopogônio é uma forrageira perene, na qual seu principal atributo é a exploração de sua 

forragem em consórcio com gramíneas forrageiras, principalmente durante o período seco, 

época em que é mais palatável. Já como adubo verde é interessante seu uso, pois, devido ao seu 

porte baixo, não dificulta operações de tratos culturais nas entrelinhas de culturas também 

perenes. Suas hastes, folhas e vagens são inteiramente cobertas por pelos curtos de coloração 

clara. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

Bco. Proteína 800
320/800 Consorciada ou Banco de Proteína = matraca/enxada

Solteiro 800 Plantadeira-espaçamento de 30 cm

Consórcio 320 Esparramador de calcário/rolo compactador/grade leve

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Trepadora volúvel

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos
Altitude: De 300 a 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 1.000 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Baixa
Umidade: Alta
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 4 - 5 t/ha
Proteína bruta na M.S.: 16 - 18%
Biomassa: 20 - 30 t/ha
Fixação de nitrogênio: 70 - 120 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 100 - 120 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: 120 dias (pastoreio leve)
Altura do corte: 20 cm - retirar os animais
Incorporação: 50% de inflorescência

Esparramador de calcário/rolo compactador/grade leve



SOJA PERENE
GLYCINE WIGHTII CV. COMUM

A Soja Perene é uma leguminosa de hábito de crescimento trepador com alta capacidade de 

produção, boa palatabilidade e excelente qualidade de forragem.

Pode ser consumida diretamente pelos animais, em consórcio com gramíneas, em banco de 

proteínas ou fenação. Apresenta crescimento inicial lento e rápido, após o seu estabelecimento. 

Desenvolve-se bem em altitudes elevadas e não tolera solos mal drenados ou ácidos. Bastante 

exigente em fertilidade, é uma excelente opção de consórcio para gramíneas da espécie 

Panicum maximum (Tanzânia e Mombaça).

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

Bco. Proteína 640

320 Matraca

Solteiro 640 Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

Consórcio 320 Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene 
Forma de crescimento: Trepadora volúvel

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Fértil/Bem drenado
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: De 700 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 5 - 6 t/ha
Proteína bruta na M.S.: 15 - 22%
Biomassa: 20 - 30 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 60 - 80 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 150 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: 120 dias (pastoreio leve)
Altura do corte: 20 cm - retirar os animais
Incorporação: Pode ser utilizado

Esparramador de calcário + Incorporação



AMENDOIM FORRAGEIRO
ARACHIS PINTOI CV. AMARILLO MG-100

Recomendado para locais sombreados e nas entrelinhas de pomares (citricultura), o 

Amendoim Forrageiro é uma excelente opção para fixar nitrogênio, reter umidade no solo, 

combater plantas invasoras e proteção do solo contra erosão.

Devido ao seu belo visual de formação, é muito explorado para jardinagem e paisagismo.

Tem boa adaptação às altitudes, não sendo muito tolerante a secas prolongadas, persistindo 

bem em pastagens consorciadas.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
320/800 Matraca (espaçamento 1,0 m x 0,5 m)

640 (8 Kg) Plantadeira-espaçamento 50 cm-8 sementes p/metro linear

Consórcio 320 Manual/esparramador de calcário + incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Perene
Forma de crescimento: Herbáceo Rasteiro

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio (tolerante ao alumínio)
Altitude: Até 1.800 m
Precipitação anual: Acima de 1.200 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Média
Umidade: Média
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 5 t/ha
Proteína bruta na M.S.: 15 - 22%
Biomassa: 12 - 15 t/ha
Fixação de nitrogênio: 80 - 120 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 180 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 4 meses = 50% área formada, 9 meses = 100% área formada
Primeiro pastoreio: 9 meses
Altura do corte: Mínimo de 5 cm
Incorporação: Não quando consorciado. Somente como adubo verde, ao iniciar o florescimento

Não utilizado



LAB LAB
DOLICHOS LAB LAB CV. ROGAI

Utilizada para aumentar a qualidade do solo, a Lab Lab é uma leguminosa anual, trepadora, e 

também pode ser utilizada na alimentação animal.

Resiste bem à seca e moderadamente ao frio. Produz um grande volume de massa usada como 

adubo verde, tanto em rotação de culturas anuais como Milho e Sorgo, assim como no plantio 

intercalar em culturas de Coco, Citros e outras.

Como forrageira suplementar, pode ser ensilada junto com Milho e Sorgo, melhorando assim a 

qualidade da forragem. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
1.050 (15 kg) Matraca

1.750 (25 Kg) Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

2.100 (30 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual 
Forma de crescimento: Trepadora

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Baixa/Média fertilidade
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: De 900 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Boa
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 6 - 8 t/ha
Proteína bruta na M.S.: 12 - 18%
Biomassa: 20 - 30 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 180 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 90 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: Quando começar o florescimento
Altura do corte: Retirar quando tiver desbastado
Incorporação: 10 dias após início do florescimento

Não utilizado



MUCUNA PRETA
MUCUNA ATERRIMA CV. MUCUNA PRETA

Com ciclo anual longo, cresce através de caules finos e volúveis, sendo um pouco exigente em 

solo e não tolerante à umidade excessiva do solo. É muito rústica, produzindo boa quantidade 

de forragem, sendo seu principal atributo a capacidade de despraguejamento de áreas 

infestadas por plantas daninhas. Pode também ser utilizada em áreas de descanso mais 

prolongado e em rotação de culturas, nunca deixando que ela produza sementes. O 

crescimento inicial é lento, posteriormente vegeta com muito vigor, proporcionando a 

produção de grande quantidade de massa verde. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
2.400 (30 Kg) Matraca

4.000 (50 Kg) Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

4.800 (60 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual
Forma de crescimento: Trepadora volúvel

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: De 700 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Média
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 15 t
Proteína bruta na M.S.: 18 - 20%
Biomassa: 40 - 50 t/ha
Fixação de nitrogênio: 170 - 210 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 150 - 180 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 180 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: Abril/Maio (15 dias após início do florescimento)

Não utilizado



MUCUNA ANÃ
MUCUNA DEERINGIANA CV. COMUM

Planta arbustiva, de crescimento determinado, relativamente precoce, com ciclo de semeadura 

ao florescimento ao redor de 90 dias, época em que se recomenda o seu corte e/ou 

incorporação, quando utilizada como adubo verde. 

Recomenda-se o plantio nas entrelinhas de frutíferas perenes e cafeeiros, pois atinge altura 

máxima de 40 a 50 cm. Pode ser plantada de outubro a janeiro com os melhores 

desenvolvimentos em plantios de Outubro em regiões mais quentes. Quando plantadas a 

lanço, são necessários 90 kg de sementes com profundidade de plantio de 2 a 3 cm.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
2.700 (45 Kg) Matraca

4.200 (70 Kg) Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

5.400 (90 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual 
Forma de crescimento: Herbáceo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: De 900 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 3 - 4 t
Proteína bruta na M.S.: 14 - 16%
Biomassa: 10 - 20 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 100 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 90 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: No início do florescimento

Não utilizado



MUCUNA CINZA
MUCUNA PRURIENS CV. MUCUNA CINZA

Excelente opção como adubação verde, fixando de 170 a 220 kg/ha/ano de nitrogênio. Tem 

como principais atributos, a capacidade de despraguejamento das áreas por plantas daninhas 

pelo sombreamento, é má hospedeira de nematóides meloidogyne e seu ciclo é 30 dias mais 

precoce quando comparado a mucuna preta. Rustica, baixa exigência em fertilidade do solo, 

possui ciclo anual de verão, é uma trepadora volúvel, com menor incidência de sementes duras. 

Atinge entre 0,5 a 1 m de altura permitindo consorciação em culturas perenes e semiperenes 

(sendo necessário manejo). 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
2.400 (30 Kg) Matraca

4.000 (50 Kg) Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

4.800 (60 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual
Forma de crescimento: Trepadora volúvel

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.200 m
Precipitação anual: De 700 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Média
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Alta

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 17 t a 18 t
Biomassa: 40 - 50 t/ha
Fixação de nitrogênio: 170 - 220 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 120 - 150 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 a 150 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: Abril/Maio (15 dias após início do florescimento)

Não utilizado



CROTALÁRIA OCHROLEUCA
CROTALARIA OCHROLEUCA CV. C. OCHROLEUCA

Apresenta um porte intermediário entre a juncea e a spectabilis, podendo atingir de 1,5 a 2 m de 

altura. É uma planta anual de verão, rustica e com raízes expressivas capazes de romper 

camadas de solo compactadas. Proporciona um bom controle de nematoides por ser má 

hospedeira, destacando Meloidogyne e Pratylenchus. Com alta capacidade de produção de 

biomossa e brotações nas gemas axilares, garantem um boa cobertura de solo.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***

*** Não recomendado

6 a 7 Kg Plantadeira-espaçamento de 70 cm entrelinhas

8 Kg Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual 
Forma de crescimento: Arbustivo ereto

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Baixa fertilidade
Altitude: Até 1.200 mt.
Precipitação anual: De 600 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 7 - 10 t
Biomassa: 30 - 40 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 200 - 300 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 120 - 150 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 - 150 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: No início do florescimento

Não utilizado

*TÓXICA AOS ANIMAIS



CROTALÁRIA JUNCEA
CROTALARIA JUNCEA CV. IAC 1

Leguminosa anual, ereta, com talos semilenhosos, arbustiva, podendo alcançar de 2 a 3 m de 

altura. Seu crescimento inicial é rápido e agressivo, compete muito bem com invasoras, 

diminuindo a infestação das mesmas e proporcionando boa cobertura do solo. Destaca-se pela 

boa capacidade de fixação de nitrogênio e alta produção de massa verde, assim como a eficiente 

utilização para diminuição de nematóides de solo. Utiliza-se em rotação de culturas com Cana-

de-Açúcar e em plantio intercalar com espécies perenes, como Citrus, Laranja, Manga e 

Maracujá.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***

*** Não recomendado

1.400 (20 Kg) Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

2.100 (25 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

Não utilizado

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual 
Forma de crescimento: Arbustivo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Bem drenado
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: De 600 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Média
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 10 - 12 t
Biomassa: 40 - 50 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 300 - 400 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 90 - 120 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 - 120 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: No início do florescimento

*TÓXICA AOS ANIMAIS



CROTALÁRIA SPECTABILIS
CROTALARIA SPECTABILIS CV. COMUM

Com crescimento inicial rápido e agressivo, atingindo porte de 1 (um) m de altura, compete 

muito bem com invasoras e diminui a infestação das mesmas, proporcionando boa cobertura 

do solo. Considerada um dos adubos verdes mais eficientes no controle de fitonematóides, tem 

sido extremamente utilizada em rotação de culturas tais como Cana-de-açúcar. Destaca-se pela 

capacidade de fixação biológica de nitrogênio atmosférico e produção de massa verde. Também 

utilizada como atrativo de insetos benéficos e colonizadores (abelhas) e para produção de mel. 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***

*** Não recomendado

1.050 (15 Kg) Plantadeira-espaçamento de 50 cm entrelinhas

1.260 (18 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual 
Forma de crescimento: Arbustivo 

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Médio/Bem drenado
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: De 600 a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 5 t
Biomassa: 20 - 30 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 100 - 120 kg/ha
Ciclo até o florescimento: 90 - 100 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: No início do florescimento

Não utilizado

*TÓXICA AOS ANIMAIS



FEIJÃO GUANDU
CAJANUS CAJAN CV. FAVA LARGA

Não tolera temperaturas muito baixas ou geadas. Seu ciclo é bianual, ou seja, sua produção no 

segundo ano de cultivo abaixa significativamente. Porte alto, rústico, com raízes rígidas, 

profundas e agressivas, realiza a descompactação do solo, fixando altas quantidades de 

nitrogênio e produzindo altas quantidades de matéria verde. Nas entrelinhas de culturas 

perenes como Café, é usado como adubo verde e proteção contra o vento. Tem amplo uso na 

alimentação animal, usado em pastoreio, corte e ensilado e muito explorado na alimentação 

humana (grãos). 

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
1.050 (15 Kg) Matraca

1.400 (20 Kg) Plantadeira-espaçamento de 70 cm entrelinhas

1.750 (25 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

Não utilizado

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Semiperene 
Forma de crescimento: Arbustivo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: Acima de 700 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 8 - 10 t
Proteína bruta na M.S.: 14 - 16%
Biomassa: 30 - 40 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 120 - 180 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 150 - 180 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 150 dias
Primeiro pastoreio: Antes do florescimento
Altura do corte: 10 - 15 cm de altura (feno e silagem)
Incorporação: 15 dias após início do florescimento



FEIJÃO GUANDU MANDARIM
CAJANUS CAJAN CV. BRS MANDARIM

Material protegido, tendo como titularidade a Embrapa, fruto de um convênio de cooperação 

de pesquisa com a instituição Unipasto. 

Tem como característica principal a alta produtividade de forragem, baixos teores de tanino e 

alta retenção de folhas no inverno. Em área experimental, produziu em torno de 17 t de matéria 

seca/ha, resultados esses superiores ao cultivar Fava Larga em  6%, a Crotalária em 33% e ao 

Girassol em 43%. Pode ser utilizado para pastejo (banco de proteína), cortado e picado no 

cocho ou ensilado.     

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
1.050 (15 Kg) Matraca

1.400 (20 Kg) Plantadeira-espaçamento de 70 cm entrelinhas

1.750 (25 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

Não utilizado

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Bianual podendo tornar-se
                          perene conforme o manejo 
Forma de crescimento: Arbustivo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: Acima de 900 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 17 t (área experimental)
Proteína bruta na M.S.: 20%
Ciclo até o florescimento: 150 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: Antes do florescimento
Altura do corte: 10 - 15 cm de altura (feno)
Incorporação: 15 dias após início do florescimento



FEIJÃO GUANDU ANÃO
CAJANUS CAJAN CV. IAPAR 43 (ARATÃ)

Planta arbustiva, de crescimento indeterminado, com ciclo ao redor de 120 dias, quando deve 

ser cortado e/ou incorporado, sendo utilizado como adubo verde. Pode ser plantado solteiro 

ou nas entrelinhas das frutíferas perenes, cafeeiros e também em consórcio com gramíneas. 

Seu porte é de 1 a 1,20 m de altura e pode ser plantado de outubro a dezembro, sendo um 

pouco sensível a dias mais curtos. Para o plantio a lanço, recomenda-se 25 kg com profundidade 

de plantio de 2 a 3 cm. Para o plantio em linha, o espaçamento deve ser de 70 cm, necessitando 

de 20 kg de sementes por hectare.

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
1.050 (15 Kg) Matraca

1.400 (20 Kg) Plantadeira-espaçamento de 70 cm entrelinhas

1.750 (25 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

Não utilizado

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual
Forma de crescimento: Arbustivo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: Acima de 900 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 4 - 7 t
Proteína bruta na M.S.: 14 - 16%
Biomassa: 20 - 30 t/ha 
Fixação de nitrogênio: 100 - 160 kg/ha/ano
Ciclo até o florescimento: 120 dias

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 120 dias
Primeiro pastoreio: Antes do florescimento
Altura do corte: 10 - 15 cm de altura (feno e silagem)
Incorporação: 15 dias após início do florescimento



FEIJÃO DE PORCO
CANAVALIA ENSIFORMIS CV. COMUM

Amplamente cultivado nos países tropicais, desenvolve-se bem em solos pobres e ácidos. Suas 

sementes brancas e graúdas, apesar de serem muito ricas em proteínas de excelente qualidade, 

não são recomendadas para a alimentação humana. Indicado para plantio solteiro ou 

intercalado com culturas perenes é muito recomendado para áreas de reforma de Cana-de-

Açúcar. Sendo uma planta de alta rusticidade, é também indicado para recuperação de áreas 

degradadas devido à sua alta capacidade de fixar nitrogênio, reter umidade e combater plantas 

invasoras.     

Aéreo                         

Covas                          

SEMEADURA   PONTOS VC/ha   EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Em linha                    
A lanço                     

***
2.800 (40 Kg) Matraca

4.900 (70 Kg) Plantadeira-espaçamento de 70 cm entrelinhas

5.600 (80 Kg) Esparramador de calcário + Incorporação

Não utilizado

DESCRIÇÃO
Família: Leguminosas
Ciclo vegetativo: Anual 
Forma de crescimento: Herbáceo

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Todos bem drenados
Altitude: Até 1.000 m
Precipitação anual: De 900 mm a 1.500 mm

TOLERÂNCIA
Seca: Alta
Frio: Média
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Alta
Sombreamento: Média

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 5 - 6 t
Proteína bruta na M.S.: 12 - 20%
Biomassa: 20 - 30 t/ha
Ciclo até o florescimento: 90 - 100 dias
Fixação de nitrogênio: 80 - 150 kg/ha

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 90 dias
Primeiro pastoreio: Não
Altura do corte: Não
Incorporação: No início do florescimento



CAPIM VAQUEIRO
CYNODON DACTYLON L. (BERMUDAGRASS + CD 90160)

O gênero Cynodon é reconhecido mundialmente como uma das melhores forragens 

existentes. São conhecidos no Brasil como Capim ou Grama Bermuda e Grama Seda. Suas 

melhores características são: alta palatabilidade, alto poder de cobrir o solo e rebrote, e alto 

valor nutritivo. É planta de pleno sol, não suportando sombreamento qualquer. Nos EUA dizem 

que “Bermuda ama Sol, Nitrogênio e pH Neutro”.    

DESCRIÇÃO
Família: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perene 
Forma de crescimento: Estolonífero

ADAPTAÇÃO
Tipo de solo: Leves/bem drenados e 
corrigido (ph 6,2)
Altitude: Sem limitações
Precipitação anual: A partir de 400 mm
anuais (com 800 mm, sua produção atinge 
o máximo)TOLERÂNCIA

Seca: Boa
Frio: Alta
Umidade: Baixa
Cigarrinha: Média
Sombreamento: Baixa

PRODUÇÃO
Matéria seca ha/ano: 16 - 18 t
Proteína bruta na M.S.: 16 - 33%
Palatabilidade: Alta

UTILIZAÇÃO/MANEJO
Tempo de formação: 50 dias
Primeiro pastoreio: 60 dias
Altura do corte: 6 a 8 cm (retirar os animais)
Incorporação: Não


