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RESUMO 

 

COELHO, Joysiene Sanguinete.Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

Fevereiro 2012 47p Ecofisiologia e composição bromatológica de brachiaria 

decumbens em sistemas silvipastoris com diferentes arranjos espaciais. Orientador Saulo 

Alberto do Carmo Araújo. Coorientadora: Maria Celuta Machado Viana2012. 44p. 

Dissertação (Mestrado em Zootecnia)  

 

O presente estudo estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos arranjos espaciais na composição 

bromatológica (teores de Proteína Bruta-PB, Fibra em Detergente Neutro-FDN, Lignina em 

Ácido Sulfúrico-LAS) e a cinética de degradação ruminal in situ de braquiária em um sistema 

silvipastoril em diferentes intervalos de corte (35, 42, 49, 56 e 63) dias após uniformização.  

A primeira etapa do trabalho foi conduzida na Fazenda Experimental de Santa Rita (FESR) 

pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), no período de 

março a maio de 2011. Foi utilizado um sistema silvipastoril implantado em junho de 2008, 

em área de pastagem degradada com predominância de B.decumbens. As avaliações iniciaram 

em março após o manejo do pasto, utilizando altura média de 15cm. A partir dessa data, 

adotaram-se 35 dias de descanso do pasto, retirando-se a primeira amostra em abril e a cada 

sete dias de intervalo até completar 63 dias após a uniformização do pasto. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 2x2 com parcelas 

subdivididas, sendo as parcelas os arranjos espaciais para o eucalipto (linhas duplas 

9x(2x2m), e em linha simples (9x2m), e os locais de amostragem (centro da entrelinha de 

plantio do eucalipto e sob a copa das árvores) e as subparcelas os intervalos de corte (35, 42, 

49, 56 e 63 dias). Foi realizado o monitoramento da radiação fotossinteticamente utilizando  o 

aparelho analisador de dossel ceptômetro. Os resultados obtidos foram submetidos à análise 

de variância e as médias dos parâmetros qualitativos (arranjos espaciais e locais de 

amostragem) foram comparadas pelo teste de Tukey e os parâmetros quantitativos, intervalos 

de corte por regressão. A segunda etapa foi conduzida na Fazenda Experimental do Moura 

(FEM) pertencente à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

onde foi realizado o ensaio de cinética ruminal de degradação in situ. Utilizando-se três 

bovinos machos castrados, fistulados no rúmen quando colocaram-se as amostras de capim-

braquiária, nos tempos (0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 e 144h). A produção de matéria seca 

(MS), a produtividade de matéria seca (PMS) o índice de área foliar (IAF) e a interceptação 

luminosa (IL) não foram influenciadas pelos arranjos em estudo; sendo tais valores menores 

do que os encontrados a pleno sol. A relação L:C foi influenciada pelo local de amostragem 

sendo maior para as avaliações realizadas no centro da entrelinha do arranjo duplo. Os 

arranjos em estudo influenciaram o teor de fibra em detergente neutro (FDN) e não alteraram 

o teor de proteína bruta (PB) e fibra em detergente  ácido (FDA). Para os locais de 

amostragem não foram observados efeito sobre o teor de fibras, de PB de lignina em ácido 

sulfúrico (LAS) e teor de MS. O teor de PB e de MS diminuíram e aumentaram, 

respectivamente. A degradabilidade potencial foi maior para o arranjo duplo, e as taxas de 

degradação foram semelhantes para os dois arranjos. 

 

Palavras-chave: Brachiaria decumbens. Capim-braquiária. Espaçamento. Eucalipto. 

Sombreamento.   

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

COELHO, Joysiene Sanguinete, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

February, 2012. 47p.. Ecophysiology and bromatologic composition of brachiaria 

decumbens under different spacings in silvipastoril system Advisor: Saulo Alberto do 

Carmo Araújo.Co Advisor: Maria Celuta Machado Viana (Master course in Animal 

Science). 

 

This study aimed to evaluate the effect of spacings on bromatologic composition (contents of 

crude protein (PB), neutral detergent fiber (FDN), sulfuric acid lignin – LAS) and in situ 

ruminal degradation kinetics of brachiaria under silvipastoril system in different cuttings 

intervals (35, 42, 49, 56 and 63 days after standardization) First stage was carried out at 

Fazenda Experimental de Santa Rita (FESR)/ EPAMIG, from March 09th to May of 2011. A 

silvipastoril system was implemented in June of 2008, in a degraded pasture area with 

B.decumbens. Evaluations started after pasture management, at medium height of 15 cm. 

From the first date, pasture rest for 35 days, being the first sample removed in 04/13/2011 and 

at each seven days, up to 63 days after pasture standardization. The experiment was arranged 

in a randomized block design, in a factorial scheme with subdivided parcels. Parcels were the 

spacings for eucalypt (double lines 9 x [2 x 2 m], and simple line 9 x 2 m) and sampling 

places. Sub parcels were cuttings intervals (35, 42, 49, 56 and 63 days). Radiation was 

photosynthetically monitored by canopy ceptometer analyzer. Results were submitted to 

variance analysis, qualitative parameters means (spacial arrangement and sampling places) 

were compared by Tukey test and quantitative parameters, cutting intervals by regression. The 

second stage, essays of ruminal degradation kinetics in situ, was carried out at Fazenda 

Experimental do Moura (FEM), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM). Three castrated bulls, fistulated in the rumen were used. Dry matter, leaf area 

index and light interception were not influenced by arrangements, being values smaller the 

ones found under sunlight. Relation L:C was influenced by sampling place, being the highest 

found on evaluations that were developed in the center of double arrangement. Arrangements 

influenced neutral detergent fiber and did not influence crude protein or acid detergent fiber. 

Regarding sampling places, effects were not observed on fiber contents, sulfuric acid lignin 

and dry matter. Crude protein and dry matter increased and decreased, respectively. Potential 

degradability was higher to double arrangement, and degradation rates were similar to both 

arrangements.  

 

Key words: Brachiaria decumbens, spacing, eucalypt, shade 
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1     INTRODUÇÃO 

 

 

A população mundial praticamente dobrou entre 1970 e 2011. Em 1970, ela era de 

aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas, chegando a aproximadamente 7 bilhões em 2011 e, 

conforme projeções da ONU (2011) para 2050, a população será de 9,3 bilhões de pessoas. 

Este crescimento populacional mundial acarreta um aumento na demanda interna e externa 

dos países, podendo gerar um aumento da renda per capta, o que altera o padrão de consumo 

no setor primário, ramo vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao 

extrativismo (vegetal, animal e mineral) que produz matéria-prima para o abastecimento das 

indústrias. 

O censo agropecuário de 2006 revela que aproximadamente 5,2 milhões de 

estabelecimentos agropecuários do Brasil tem como principal atividade a criação de bovinos 

de acordo com dados do IBGE (2006), ocupando atualmente o primeiro lugar no “ranking” 

dos países criadores comerciais de bovinos. Esse crescimento na pecuária de corte e leiteira 

ocorre devido à expansão da área de pastagem e não ao aumento da produtividade (GARCIA 

et al., 2010), gerando assim um custo ao meio ambiente, tanto pela degradação da área usada, 

quanto pelo desmatamento de novas áreas  

No Brasil, o principal meio de alimentação dos animais são os pastos, e estes se 

encontram em sua maioria com algum nível de degradação. De acordo Dias-Filho (2006), esse 

processo de degradação pode diminuir a capacidade de suporte do pasto e a capacidade de sua 

produção, o que poderia direcionar o produtor para a abertura de novas fronteiras. Novas 

fronteiras também têm sido requeridas no setor florestal, devido à migração da atividade 

florestal causada pela consolidação do mercado em alguns estados, causando aumento do 

preço da terra (ABRAF, 2011). Além disso, de acordo com a Associação Mineira de 

Silvicultura (AMS), no período de 2010 a 2014, as empresas siderúrgicas que utilizam o 

carvão vegetal deverão ampliar suas atividades, o que irá requerer um aumento de 790 mil 

hectares de florestas plantadas em novas áreas (FONSECA, 2009). Esta expansão poderá ser 

absorvida pelas regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Rio Doce, além da região Central, 

onde se encontra o polo siderúrgico de Sete Lagoas (JUNIOR; ALBERNAZ, 2008). Os 

reflorestamentos são importantes para atenderem à crescente demanda de produtos florestais e 

contribuem para a redução do uso de matas nativas. De uma forma geral, as práticas florestais 

convencionais não são atrativas para médios e pequenos produtores devido aos problemas de 
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fluxo de caixa e longos períodos de investimentos. Porém, esse comportamento pode ser 

alterado com a utilização de sistemas silvipastoris, que permitem a diversificação dos 

produtos numa mesma área. 

Nos dias atuais, existe uma maior conscientização da população com relação à 

preservação do meio ambiente que busca por alimentos certificados quanto à sua origem. 

Assim, para atender a demanda da população nos próximos anos, deve-se procurar por meios 

de produção mais adequados, ou seja, que gerem menos poluição ambiental, diminuindo o 

impacto causado, como também procurar sistemas de produção mais sustentáveis e 

harmônicos, isto é, que não comprometam as gerações futuras de atenderem suas 

necessidades. Desse modo,  faz-se necessária uma busca por meios de produção que 

aumentem a produtividade sem aumentar a área já utilizada com pastagens. Nesse contexto, o 

sistema silvipastoril tem sido referenciado como alternativa ao sistema de produção atual, 

uma vez que se consideram aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Os sistemas silvipastoris são uma modalidade dos sistemas agroflorestais nos quais se 

integram os componentes arbóreo, agrícola/pasto e animais em uma mesma área. Um fator de 

considerável importância ao se adotar o sistema silvipastoril é o arranjo espacial do 

componente arbóreo, uma vez que deste dependerá o nível de luz que chegará ao sub-bosque 

determinando a viabilidade do sistema, pois o crescimento do componente forrageiro é 

dependente de sua tolerância ao sombreamento. Assim, as árvores devem estar dispostas de 

modo a favorecer a entrada de luz ao sistema como também devem possuir características de 

copa que permitam a penetração de luz para o componente forrageiro. Nesse contexto, o 

arranjo espacial do componente arbóreo deve ser um dos principais fatores a ser levado em 

conta na implantação de tal sistema. 

Desse modo, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos arranjos espaciais de 

árvores de eucalipto na produtividade, composição bromatológica e cinética ruminal de uma 

pastagem de Brachiaria decumbens. 
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2     Referencial Teórico 

 

 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF`s) são um conjunto de técnicas alternativas que 

podem ser caracterizadas pela utilização de recursos naturais nos quais se integram espécies 

florestais em associação com cultivos agrícolas e/ou animais em uma mesma superfície, 

podendo ser implantadas e manejadas de maneira simultânea/sequencial no tempo e no espaço 

podendo ser de caráter temporário ou permanente (MONTAGNINI, 1993; MACEDO et al., 

2001). Já nos sistemas silvipastoris modalidade do SAF, haverá sempre uma espécie 

forrageira utilizada para pastejo e este se dará pela consorciação de árvore, dentro da atividade 

pecuária e vice-versa (VENTURIN et al., 2010). Nesse sistema as atividades silviculturais e 

pecuárias são combinadas de forma a gerar produção de forma complementar devido à 

interação de seus componentes, constituindo boa opção para uso múltiplo da terra (GARCIA 

et al., 2010; VENTURIN et al., 2010). O sistema silvipastoril tem sido bastante estudado, no 

entanto deve-se ater ao fato de ele ser um sistema altamente complexo e dinâmico, e a 

pesquisa deve procurar elucidar as interações entre seus componentes. 

Na literatura encontram-se reportados vários benefícios da adoção de sistemas 

silvipastoris como melhoria nutricional do pasto (PACIULLO et al., 2007), melhores 

condições de conforto térmico para os animais (PAES LEME et al., 2005; JÚNIOR et al., 

2009; SOUZA et al., 2010), recuperação de áreas degradadas (KOBIYAMA et al., 2001), 

bem como para diminuição da erosão do solo (AGUIAR et al., 2006; FRANCO et al., 2002). 

Como pode ser visto, são vários os benefícios encontrados ao se adotar tal sistema, contudo, 

segundo Dias-Filho e Ferreira (2007), essa prática tem sido ainda pouco adotada pelos 

produtores devido a barreiras econômicas, operacionais e/ou culturais. 

O sistema silvipastoril pode ser implantado na ocasião da renovação da pastagem, o 

que de acordo com Dias-Filho et al. (2006) exigiria um maior cuidado para se proteger as 

árvores. Para isso, seriam utilizadas mudas altas com proteção de cerca, entretanto, esta 

prática ocasionaria um ônus ao produtor, o que dificultaria sua aceitação. Alguns estudos têm 

sido realizados a fim de minimizar o dano que o gado poderia causar à árvore (DIAS et al., 

2009, 2010). Além da forma de introdução do componente arbóreo, deve-se considerar a 

espécie a ser adotada para compor o sistema. Vários estudos com diferentes espécies arbóreas 

tais como leguminosas (DIAS et al., 2007 e LEITE et al., 2010) e espécies nativas 
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(OLIVEIRA et al., 2009) têm sido avaliadas para compor esse sistema. No entanto, tais 

espécies podem apresentar crescimento lento, comprometendo assim a viabilidade e 

aceitabilidade por parte de produtores, tendo em vista o maior prazo do retorno esperado. 

Também têm sido estudadas árvores exóticas como Pinnus taeda (SOARES et al., 2009) e 

Eucalyptus sp. (ANDRADE et al., 2003; MACEDO et al., 2006; SOUZA et al., 2007). É 

necessário ressaltar que, na implantação do sistema silvipastoril, deve-se optar por 

componentes herbáceos e arbóreos que favoreçam menor competição por luz, água e 

nutrientes. 

As árvores a serem utilizadas em um sistema silvipastoril devem ter crescimento 

inicial rápido, uma vez que a implantação do sistema é oneroso para o produtor, e assim ele 

poderia introduzir em menor tempo animais, usufruindo quanto antes dos ganhos da pecuária, 

fuste longo e copa pouco densa, a fim de favorecer a entrada de luz ao sub-bosque, fator 

determinante para o sucesso de um sistema silvipastoril, e ter a alta capacidade de rebrota 

após a exploração. De um modo geral, o eucalipto tem sido utilizado em sistemas silvipastoris 

no Brasil por ser uma árvore que se adapta às adversas condições edafoclimáticas, tem rápido 

crescimento, desenvolvimento de práticas eficientes de silvicultura, melhoramento genético e 

técnicas que permitem um melhor aproveitamento de sua madeira. 

Já o componente forrageiro, além de manter produção no mínimo igual ao encontrado 

em sistemas convencionais, deve apresentar capacidade de se adaptar às condições luminícas 

desse sistema. Alguns trabalhos foram conduzidos para avaliar forrageiras tolerantes ao 

sombreamento (SCHREINER, 1987; CASTRO et al., 1999; PACIULLO et al., 2007; 

PACIULLO et al., 2009), avaliar outros fatores tais como adubação nitrogenada e alelopatia 

do eucalipto que poderiam comprometer o crescimento da forrageira conforme Andrade et al., 

2001) e a consorciação com leguminosas (ANDRADE et al., 2003). 

As plantas forrageiras sob pleno sol apresentam uma curva de crescimento sigmoide, 

marcadas por um período lento de crescimento inicial, seguido de um período de crescimento 

bastante rápido, quando se obtêm um aumento linear da produção de matéria seca ao longo do 

tempo. Posteriormente ocorre uma estabilização do crescimento devido ao sombreamento das 

folhas inferiores que têm sua eficiência fotossintética comprometida, atingindo num estágio 

mais avançado uma redução no teor de matéria seca devido à senescência e morte das folhas 

mais velhas, momento em que o valor nutritivo das forrageiras é geralmente baixo 

(RODRIGUES; RODRIGUES, 1987). 
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Como a qualidade de uma forragem é determinada pelo seu valor nutritivo e pela 

quantidade que é consumida pelo animal, entre outros fatores, Van Soest (1994) cita o teor de 

proteína bruta (PB) e a fibra em detergente neutro (FDN) como parâmetros importantes para a 

avaliação do seu valor nutritivo. O teor de fibra é de suma importância quando se consideram 

animais alimentados a pasto, uma vez que ela é lentamente degradada e está negativamente 

relacionada ao consumo de matéria seca, fator determinante do desempenho animal. Em 

sistemas sombreados ainda não existe um consenso do efeito da sombra na composição 

bromatológica do sub-bosque, e já houve resultados contraditórios. Alguns autores 

observaram diferenças no valor nutritivo das forrageiras do sub-bosque em diferentes regiões 

de cerrado em Minas Gerais (SOUZA et al., 2007; PACIULLO et al., 2009). Entretanto, 

Oliveira et al. (2007a) não encontraram diferenças no teor de fibra e nitrogênio na forragem. 

Outros autores observaram aumento no teor de Nitrogênio (N) na pastagem sombreada e 

redução no teor de matéria seca (CASTRO et al.,1999; CARVALHO et al., 2002; 

PACIULLO et al., 2007). 

Além do conhecimento da composição químico-bromatológica dos alimentos é 

necessário também determinar sua digestibilidade, a fim de se descrever o valor nutritivo dos 

alimentos (VAN SOEST, 1994). A digestibilidade aparente de um alimento pode ser 

determinada como a diferença entre a quantidade de alimento ingerido e a quantidade 

excretada. De acordo com Berchielli et al. (2006), a avaliação de alimentos tem como 

objetivo prático a otimização da eficiência de sua utilização, dispondo de respostas confiáveis 

afim de proporcionar ao produtor retorno financeiro adequado. Assim, torna-se necessário o 

aprimoramento dessas técnicas bem como a padronização, com intuito de minimizar a 

possibilidade de erros. A digestibilidade pode ser obtida através de ensaios in vivo, in vitro e 

in situ, no entanto, a técnica in vivo, apesar de ser a mais confiável, é mais onerosa e demanda 

maior tempo para obtenção de resultados. Dessa forma, algumas técnicas foram desenvolvidas 

para avaliar os alimentos, como a técnica in vitro descrita por Tilley e Terry (1963) e a técnica 

in situ que propicia estimativa rápida e simples da degradação dos nutrientes no rúmen como 

também permite acompanhamento da degradação ao longo do tempo (MEHREZ ; ORSKOV, 

1977), sendo necessário adotar animais fistulados nessas metodologias. 

Ao se adotar a técnica in situ é importante considerar alguns fatores para sua 

padronização: a porosidade do saco, o tamanho da amostra e o tamanho de partícula da 

amostra (NOCEK, 1988). Assim, Casali et al. (2009) conduziram um estudo comparando 
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diferentes tecidos para preparo das amostras a serem incubadas  e observaram que o tecido 

não tecido(TNT) (100 g/m²) pode ser utilizado como alternativa ao F57(Ankom®). O TNT 

apresentou estimativas com níveis similares de exatidão e precisão ao F57, o que promoveu 

maior exatidão das estimativas obtidas, e se constituiu uma alternativa de menor custo.  Com 

relação ao tamanho de partícula, Orskov (2000) recomenda para forragens verdes e silagem 

uma trituração em malha de 5mm, com intuito de diminuir a perda de partículas pelo sacos. 

Berchielli et al. (2006) atribuiram a sua rápida e fácil execução, pequena quantidade de 

alimento e o contato íntimo do alimento com o ambiente ruminal às vantagens de se adotar 

essa técnica. 

Outro fator determinante na qualidade da forragem seria o estágio de desenvolvimento 

em que ela é colhida, seja por corte ou pastejo, uma vez que as forrageiras apresentam uma 

curva de crescimento com diferentes características. De modo geral, as forrageiras na fase 

vegetativa crescem rapidamente tanto em diâmetro como em extensão. É durante a fase 

vegetativa que a planta manifesta as características de plasticidade fenotípica, a continuidade 

do crescimento celular e a velocidade de diferenciação sofre a influência de fatores externos 

diretos como, por exemplo, a radiação solar que promove a capacidade de extensão das 

paredes celulares, e fatores indiretos. A transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva é 

marcada pela capacidade da planta de produzir flores. De acordo com Larcher (2006), nessa 

fase ocorre a elongação da haste cessando o aparecimento de novas folhas e após atingir um 

tamanho definitivo a planta entra na fase de senescência que resulta em um decréscimo no 

acúmulo de matéria seca (LUCCHESI, 1987). De acordo com Carvalho et al. (2002), em 

plantas sombreadas ocorre um retardamento do início do florescimento  que pode ser 

consequência do crescimento vegetativo mais prolongado. De acordo com Castro e Garcia 

(1996), plantas C4 que se adaptam ao sombreamento respiram lentamente, diminuindo seu 

ponto de compensação lumínico; fotossintetizando vagarosamente, saturando-se sob baixos 

níveis de radiação, desenvolvendo gradativamente a habilidade de crescer à sombra, porém 

apresentam crescimento lento. No entanto, são poucas as informações sobre o padrão de 

crescimento de gramíneas sob condições de sombreamento. Assim, é necessário que se estude 

o comportamento das plantas sombreadas a fim de planejar o corte ou pastejo maximizando a 

produção animal combinando quantidade e qualidade da forragem ofertada. 

Uma das decisões mais importantes no estabelecimento de sistemas silvipastoris é a 

definição do espaçamento e arranjos de árvores. Esta decisão determinará a condição do 
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ambiente luminoso para o crescimento das forrageiras desde o plantio até a colheita das 

árvores, prevenindo que ocorram problemas de sombreamento excessivo (OLIVEIRA et al., 

2007b; GALZERANO, 2008; OLIVEIRA et al., 2009). Além disso, o espaçamento exerce 

influência sobre a densidade de árvores, sua taxa de crescimento, qualidade da madeira, idade 

de corte e consequentemente sobre a viabilidade econômica do empreendimento, sendo, 

portanto, necessário que se adotem critérios de planejamento que levem em conta a finalidade 

da produção de madeira (serraria, laminação, lenha, palanques de cerca); a declividade e face 

de exposição do terreno; a proteção do rebanho e das pastagens; a conservação de solo e água 

(PORFÍRIO- DA-SILVA, 2006). 

Podem-se obter com a mesma densidade árborea diferentes arranjos que favoreçam o 

sistema de uma forma geral. Assim, Dias-Filho (2006) cita alguns arranjos que podem ser 

utilizados em tal sistema como plantio em linhas simples, no qual a disposição das árvores se 

encontra espaçada regularmente entre as linhas de plantio; em linhas duplas. Neste caso o 

arranjo das árvores seria em espaçamentos reduzidos entre as linhas próximas e mais amplo 

nas entrelinhas do plantio; plantio aleatório em que a localização do espaçamento das árvores 

não segue espaçamento fixo. Em bosquetes, o arranjo seria em grupos compactos na 

pastagem; ao longo das cercas ou em regeneração natural da área usada como pasto. Sharrow 

(1998) ressalta que o plantio em linha facilita a condução do rebanho, uma vez que os animais 

tendem a seguir o sentido de plantio das árvores. Quanto à orientação de plantio,  pode ser no 

sentido leste-oeste visando o menor sombreamento nas entrelinhas de plantio das árvores, 

caso o terreno não apresente declividade acentuada (VENTURIN et al., 2010). Caso o terreno 

seja declivoso, deve-se dar preferência ao plantio em nível, intencionando reduzir a lixiviação 

de nutrientes e do solo, com intuito de reduzir o processo de erosão. 

Alguns arranjos utilizando o eucalipto em sistema silvipastoril têm sido estudados 

(OLIVEIRA et al., 2007a, OLIVEIRA et al., 2007b; CARVALHO et al., 2002). De acordo 

Oliveira et al. (2007b), em espaçamentos mais adensados como 3,33x2m ou 3,33x3m ocorre 

sombreamento geral do sub-bosque aos dois anos. Este autor constatou que os resultados 

obtidos variam em virtude de diferentes arranjos e da idade do sistema e que em arranjos mais 

amplos a distribuição da radiação solar e sombreamento variam com a época do ano. 

Oliveira et al. (2007a) observaram que a composição química da forragem não  foi 

influenciada pelos diferentes arranjos estudados e, ainda, que em geral a radiação 



20 
 

 

 

fotossinteticamente ativa (RFA) foi maior na linha de plantio dos diferentes arranjos 

estudados. 

Quanto maior o espaçamento entre as linhas das árvores (renques), maior será a 

penetração de radiação no substrato forrageiro, favorecendo o acúmulo de biomassa, 

Entretanto, o espaçamento entre os renques não pode ser excessivo a ponto de comprometer a 

quantidade e a qualidade do produto florestal por área e a cobertura arbórea desejada para a 

proteção dos animais e da pastagem (EMBRAPA FLORESTAS, 2010). 

Deve-se levar em conta que a produção de biomassa das plantas está intimamente 

relacionada à radiação recebida ao longo do tempo, o que depende da energia solar que atinge 

a terra. Esta energia advinda do sol é composta de comprimentos de onda que variam de 200 a 

4000 nanômetros (nm), chamada de radiação global e que pode ser dividida em radiação solar 

direta e radiação difusa na atmosfera, sendo percentualmente 25% radiação direta e 26% 

radiação difusa. No entanto, a radiação que induz a respostas fisiológicas nas plantas está 

compreendida na faixa de 400 a 700nm, denominada radiação fotossinteticamente ativa - RFA 

(BERNARDES, 1987). 

 De acordo com Andrade et al. (2002), é esperado em sistemas silvipastoris 

implantados em terrenos planos, onde se recomenda o plantio do componente arbóreo na 

orientação leste-oeste, ou seja, quando o ângulo de inclinação solar for igual a latitude do 

local, a incidência de radiação será maior no centro da entrelinha e diminuirá na área próxima 

às fileiras. Sendo a altitude solar inferior a este valor, a maior parte da radiação solar será 

interceptada pela copa das árvores e a variação espacial da transmissão de luz ao sub-bosque 

será função do espaçamento e densidade, da altura das árvores e da arquitetura de suas copas. 

Dessa maneira, ao se implantar um sistema silvipastoril deve-se levar em conta a arquitetura 

das árvores, para que ao longo dos anos não ocorra diminuição ou até mesmo supressão do 

sub-bosque, devido à falta de luz. 

Oliveira et al. (2007b), estudando a incidência e distribuição da densidade de fluxo de 

fótons (DFF), radiação solar global (RSG) e iluminância (ILU) em diferentes arranjos de 

sistema agrossilvipastoril com eucalipto aos 27, 38 e 54 meses após o plantio observaram que 

a DFF, a RSG e ILU nas linhas e entrelinhas de plantio dependem das distribuição das árvores 

no povoamento. 

 



21 
 

 

 

3     MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Santa Rita (FESR) 

pertencente à Epamig, localizada no município de Prudente de Morais-MG, (19°27’15’’ S e 

44°09’11’’ W e 732m de altitude). O clima da região, segundo classificação de Köppen, é do 

tipo Aw, com estação seca de maio a outubro e úmida de novembro a abril. Os dados de 

precipitação pluviométrica histórica e mensal e médias de temperatura máxima e mínima do 

período experimental estão apresentados na TAB. 1.  

TABELA 1 

Precipitação pluviométrica (pp) média histórica (1960-2010) e mensal, e temperaturas 

máxima (T. Máx) e  mínima (T. Mín) em (ºC) no período experimental 

 

Meses do ano **Normais-  pp 

(mm) 

*Precipitação mensal 

(mm) 

**T Max 

(ºC) 

**TMín 

(ºC) 

21/Março/2011 41,49 0 29,3 19,3 

Abril/2011 59,19 15,3 29,3 17,9 

Maio/2011 7,32 0 28,2 17,9 

Fonte: * FESR 

**Embrapa Milho e Sorgo 

 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso com duas repetições 

em esquema de parcelas subdivididas, sendo o fatorial 2x2 alocado nas parcelas, representado 

pelos dois arranjos espaciais de eucalipto (linhas duplas 9 x (2x2m), e linha simples 9x2m) e 

os dois locais de amostragem (centro da entrelinha de plantio do eucalipto e sob a copa das 

árvores), e as subparcelas formadas pelos cinco intervalos de corte (35, 42, 49, 56 e 63 dias). 

Foi utilizado um sistema silvipastoril implantado em 2008 numa área de pastagem 

degradada com predominância de Brachiaria decumbens, formada há aproximadamente 15 

anos. O solo é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura argilosa 

(EMBRAPA, 2006). Foram realizadas análises físico-químicas nas profundidades de 0 a 20 e 

20 a 40cm, e os resultados constam na TAB. 2. 

No primeiro ano da implantação do sistema, em março de 2008, foi realizada a 

limpeza da área experimental, o controle de formigas, a dessecação de toda a cobertura 

vegetal e a aplicação de 2 t/ha de calcário dolomítico. Realizou-se o preparo convencional do 

solo por meio de uma aração e duas gradagens. A subsolagem foi feita nas linhas de plantio 

do eucalipto, com aplicação de 400 kg/ha de fosfato natural reativo. 
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TABELA 2 

Características químicas e físicas das amostras de solo coletadas  

às profundidades de 0-20 e 20-40cm 

 

Profund. pH
1
 H+Al

2
 Al

3
 Ca

3
 Mg3 K

4
 P

4
 M,O

5
 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

Cm  
---------------Cmolcdm3-

------------- 

mg 

dm3 
 

dag 

kg-1 

...................,%............ 

 

0-20 5,4 7,5 0,2 3,2 0,7 70,3 3,7 4,3 1 19 13 67 

20-40 5,3 7,6 0,6 2,5 0,5 56,7 3,7 4,0 1 19 11 69 
1
Potencial hidrigeniônico H2O relação 1:2,5; 

2
Extrator Ca(OAc)2 mol L

-1
 pH7,0; 

3
Alumínico, 

cálcio e magnésio extrator KCL 1 L
-1

; 
4
Potássio e fósforo, extrator Mehlich-1; 

5
Matéria 

orgânica, método Walkey e Black. 

Fonte: FESR/ Epamig 2008 

 

Utilizou-se o clone de eucalipto I144 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla), 

implantado no período de 11 a 17 de junho de 2008, no sentido predominante leste-oeste. Na 

TAB. 3 apresenta-se o número de árvores de eucalipto em cada arranjo espacial. 

 

TABELA 3 

Número de árvores de eucalipto em cada arranjo 

 

Arranjo de eucalipto Nº de árvores de eucalipto/ha 

(2x2) +9 m 909 

9 x 2 m 556 

Fonte: FESR 

 

A adubação de plantio consistiu da aplicação de 150g/cova de adubo formulado NPK 

10-28-06 + 0,3 % Boro (B) + 0,5 % de Zinco (Zn), sendo distribuída metade de cada lado da 

muda. O plantio das mudas de eucalipto foi realizado utilizando-se gel hidratado e elas foram 

irrigadas com 4L/cova de água até o completo pegamento, e as irrigações realizadas duas 

vezes por semana com o auxílio de uma pipa acoplada ao trator. No início do período 

chuvoso, foi feita a adubação de cobertura do eucalipto com 150g/planta da formulação 20-

00-20 e o coroamento das plantas para reduzir a competição com o capim-braquiária. 

Em novembro de 2009, foi realizado o plantio da Braquiária (Brachiaria decumbens 

cultivar Basilisk), utilizando 10kg/ha de semente. O foi plantio foi feito consorciado com 

milho a uma distância mínima de 1,5m da linha de eucalipto. Em setembro de 2009, foi feita 

primeira desrama e em março de 2010, a segunda desrama do eucalipto. No dia 03/03/2011 
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foram colocados 47 animais na área para manejo do pasto e  retirados no dia 09/03/2011 após 

uniformização do pasto a 15cm, dando início assim ao período experimental aos 2 anos e 

nove meses após implantação do sistema. 

A primeira amostragem do capim-braquiária e medições da RFA foram feitas 35 dias 

após a retirada dos animais da área, no dia 13/04/2011 e as demais em intervalos semanais, 

totalizando cinco amostragens, sendo a última no dia 11/05/11. As amostragens foram 

realizadas tanto no centro da entrelinha quanto sob a copa de eucalipto a 1,5m das árvores. 

Os cortes do capim-braquiária foram realizados a 15cm do solo, com o auxílio de 

cutelo e quadro de 1m², rente ao solo para a separação das lâminas foliares e colmos. Antes de 

cada corte, foram feitas medidas representativas da altura das plantas de capim-braquiária  

obtidas a partir do nível do solo até a curvatura das folhas, fazendo-se a média de cinco 

medidas na área de amostragem. 

Também foi realizado o monitoramento da interceptação de luz pelas plantas de 

eucalipto e pelo sub-bosque utilizando-se dois aparelhos analisadores de dossel, os 

ceptômetros AccuPAR modelo - LP 80, utilizados para medir a interceptação de luz  e 

calcular o índice de área foliar (IAF).  Esse equipamento possui uma barra contendo 80 

sensores independentes e um sensor externo que permite realizar simultaneamente medições 

acima e abaixo do dossel.  Esses sensores medem a radiação fotossinteticamente ativa (“RFA” 

em μmol de m-
2
 s-

1
). As leituras foram realizadas a céu aberto a cada 1 minuto nos dias de 

corte no horário das 11 às 13 horas e simultaneamente dentro de cada parcela, fazendo-se uma 

média de três leituras a cada metro dentro da área de amostragem e em uma área adjacente em 

uma pastagem convencional. As medidas foram feitas simultaneamente acima do dossel 

forrageiro e abaixo deste usando-se o sensor externo que realiza medidas de RFA, acoplado a 

um nível com aproximadamente 70cm de altura.  

A interceptação luminosa  ( IL) foi determinada de acordo com Carnevalli (2003):  

IL=(RFA abaixo do dossel/RFA acima do dossel forrageiro)x100 

Para saber a época em que a altitude solar no local seria igual a 90º, quando haveria 

maior transmissão de luz solar direta ao sub-bosque, calculou-se a declinação solar (δ) ao 

longo do ano, de acordo com a equação proposta por Cooper (1969), e apresentada por 

Vianello e Alves (1991): 

δ= 23,45 x sen {360/365 x(284+n)} 



24 
 

 

 

em que δ é a declinação solar e n é o número do dia do ano, variando de 1 a 365, para o 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.  

O IAF foi estimado simultaneamente ao monitoramento da interceptação luminosa 

pela média do dossel forrageiro, uma vez que o ceptômetro calcula o IAF baseado na RFA 

medida acima e abaixo do dossel simultaneamente com outras variáveis que se relacionam à 

arquitetura da copa e posição do sol. 

As amostras retiradas rente ao solo foram separadas manualmente em lâmina foliar e 

colmo (colmo verdadeiro + bainha foliar). Posteriormente, o material foi seco em estufa de 

ventilação forçada a 65ºC e pesado. A divisão entre a massa seca de lâminas foliares e de 

colmos resultou na relação lâmina foliar:colmo (L:C). 

As amostras do capim-braquária retiradas a 15cm do solo foram pesadas e secas em 

estufa com circulação forçada de ar a 65 °C, até peso constante, para determinação da amostra 

seca ao ar (ASA) e, posteriormente, pesadas e moídas em moinho tipo Willey, com peneira de 

1mm (para avaliações bromatológicas) e 5mm (para incubação in situ), e acondicionadas em 

recipientes de plástico para avaliações posteriores. 

As avaliações bromatológicas do capim-braquiária consistiram das seguintes variáveis: 

produtividade de massa seca (PMS); teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina em ácido sulfúrico 

(LAS) conforme Silva e Queiroz (2002) e o teor de nitrogênio (N) foi determinado pelo 

método analítico Kjedahl obtendo-se  o teor de PB multiplicando-se o teor de N por 6,25. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando detectadas diferenças, as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% e a 10% de significância, para os dados 

qualitativos, e regressão para os dados quantitativos. Para realização das análises, utilizou-se o 

pacote estatístico computacional SISVAR, versão 4.2 (FERREIRA, 1999). 

Uma subamostra foi utilizada para análise de degradação ruminal in situ da matéria 

seca. As amostras de cada unidade experimental foram incubadas em 3 bovinos mestiços 

(Holandês x Zebu) machos-castrados com fístulas no rúmen, submetidos a uma dieta básica 

de silagem e concentrado na proporção 70:30 (V:C) com base na matéria seca, balanceados 

para atingirem a exigência de mantença dos animais. 

O método utilizado foi o descrito por Nocek (1988), com os seguintes tempos de 

incubação no ambiente ruminal: 0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 e 144 horas. Sacos de TNT 
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(gramatura 100) contendo aproximadamente 20mg de amostras por cm
2
 foram introduzidos 

no rúmen. 

Após cada tempo de incubação, os sacos de náilon com as amostras foram retirados e 

imediatamente lavados e congelados para análises posteriores. 

Depois de retirados, os sacos foram secos em estufa ventilada a 65°C por 72 horas e 

posteriormente pesados para determinação do desaparecimento da MS. 

A perda de peso observada em cada tempo de incubação foi considerada como 

degradabilidade potencial (Dp). Os parâmetros de cinética de degradação ruminal da MS 

foram ajustados, utilizando-se,  para descrição matemática, o modelo de degradação 

percentual do alimento sugerido por Ørskov& Mcdonald (1979) e Mcdonald (1981), como 

segue: 

Dp(t) = a + b(1 – e
-ct

) 

onde a corresponde à fração solúvel, b à fração potencialmente degradável e c é a taxa 

constante de degradação da MS. 

Para o cálculo da degradabilidade efetiva da MS (De), foi utilizada a equação proposta 

por Ørskov& Mcdonald (1979): 

De = a + (bc)/(c+k) 

onde k representa a taxa de passagem, adotando-se as taxas de 0,02; 0,05 e 0,08/h, de acordo 

com o AFRC (1993), correspondentes aos valores médios para animais em mantença, médios 

e altos níveis de produção, respectivamente. 

Os parâmetros de degradação da MS foram utilizados na equação sugerida por Orskov 

et al. (1988), para estimativa do consumo de matéria seca, como segue: 

1 - CMS = -0,822 + 0,0748 (a+b) + 40,7c 

onde CMS corresponde ao consumo de matéria seca, a à fração solúvel, b à fração 

potencialmente degradável e c é a taxa constante de degradação da MS. 

Foram feitas amostras compostas dos blocos de campo; o delineamento experimental 

foi o de blocos ao acaso com parcela subdividida com três repetições,  representadas pelos 

animais;  os arranjos foram alocados na parcela e a subparcela era composta dos intervalos de 

corte ( 35, 42, 49, 59 e 63 dias). 
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Os valores não lineares das equações foram obtidos por meio do algoritmo de 

Marquardt, usando-se o Sistema de Análise Estatística SAEG, versão 5.W. 

 

4     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para as variáveis: produtividade de massa seca (PMS), interceptação luminosa (IL) e 

IAF não houve efeito das fontes de variação arranjo, local de amostragem e intervalo como 

também para suas interações (ANEXO A). Na TAB. 4 encontram-se a PMS IL e IAF para os 

dois arranjos e os dois locais de amostragem. 

TABELA 4 

Produtividade média de massa seca (PMS) (t/ha), interceptação luminosa (IL) (%) e índice de 

área foliar (IAF) do dossel forrageiro em dois arranjos de eucalipto e dois locais de 

amostragem 

 

 Arranjos de eucalipto Local de amostragem 

 (2x2) + 9 m 9x2 m Centro da entrelinha de 

eucalipto 

Sob copa de eucalipto 

PMS(t/ha) 0,44a 0,44a 0,45a 0,44a 

IL(%) 49a 51a 47a 52a 

IAF 0,98a 1,00a 1,03a 0,96a 

Médias seguidas de letras diferentes na linha são significativas pelo teste de Tukey*(P<0,05). 

 

 A pleno sol (monocultivo de Brachiaria decumbens.cv Basilisk) na área adjacente aos 

blocos a PMS foi de 0,54 (t/ha). Durante o período experimental pode-se observar que a pp 

(TAB.1) foi apenas 14% da média histórica para o período, assim a produção  de biomassa foi 

influenciada pelo estresse hídrico. Além disso, as braquiárias são plantas de rotas metabólicas 

do tipo C4 e segundo Leonel et al. (2009) essas plantas necessitam de mais energia para 

realizar a fotossíntese e, assim, ao se reduzir o acesso da luz reduz-se a taxa fotossintética 

fazendo com que elas produzam menos biomassa. Castro et al. (1999), simulando 

sombreamento de 30 e 60%, encontraram diminuição na produção de matéria seca com 

aumento do sombreamento e Sousa et al. (2007) também observaram diminuição na produção 

de matéria seca (ton/ha) em pastagem de Brachiaria brizantha sombreada por Zea 

tuberculosa (bolsa de pastor). Esses autores encontraram produção média de 1,2ton/há, 

superior ao encontrado neste trabalho. No entanto, em seu trabalho as coletas foram realizadas 

durante a estação chuvosa de dezembro a abril, e neste experimento os cortes foram feitos na 
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transição água-seca, nos meses de abril e maio. Nestes meses a precipitação no local foi baixa 

(TAB. 1), que pode ser uma das causas da menor produção. Paciullo et al. (2008) encontraram 

efeito positivo do sombreamento (50%) na taxa de produção de matéria seca de braquiária, 

fato que ele atribuiu aos efeitos de ciclagem e liberação de nutrientes pelas árvores 

considerando a idade de nove anos do sistema.   

Na área do pasto convencional a IL correspondeu a 29% sendo a RFA incidente na 

área de pasto convencional 761,6 μmol  m-
2
. s

-1
,
 
  e para os arranjos duplo 194,8 μmol  m-

2
. s

-1 
 

e 301,0 μmol  m-
2
. s

-1 
para o simples, o que corresponderia a uma redução de 25,6 e 39,5 %  

da radiação incidente. Apesar de a IL ter sido apenas de 29%, a quantidade total interceptada  

foi de  220, 99,3 e 153,5 μmol m-
2
.s

-1 
 interceptado para o pasto da área adjacente, arranjo 

duplo e simples, respectivamente.  

Com relação ao local de amostragem, apesar de não haver diferença significativa a 

PMS foi maior para o centro da entrelinha, observando-se que (RFA) incidente apresentou 

menores médias (207μmol s
-1

.m
-2

) para o centro da entrelinha de plantio do que sob a copa 

(296μmol s
-1

.m
-2

), o que pode ter causado maior evapotranspiração e diminuição da 

disponibilidade hídrica para os componentes arbóreo e pasto impossibilitando o acúmulo de 

sua forragem na linha de plantio das árvores, além de possíveis efeitos de competição do 

eucalipto com a braquiária na linha de plantio do eucalipto Veja se pode retirar. Esse 

resultado está de acordo com os resultados obtidos por de Oliveira et al. (2007a) que 

observaram maior produção de matéria seca na entrelinha de plantio que era mais sombreada.  

 O IAF médio da pastagem a pleno sol foi de 2,5. Paciullo et al. (2007) observaram a 

pleno sol (IAF=1,52) e sob 65% de sombreamento  (IAF= 0,72), porém os níveis de 

interceptação da RFA foram semelhantes, o que o autor atribuiu à capacidade da braquiária de 

promover alterações morfológicas para se adaptar às condições adversas de luminosidade. Em 

Brachiaria decumbens o sombreamento promoveu aumento do comprimento médio da lâmina 

foliar conforme CASTRO et al. (1999) e PACIULLO et al. (2008), o que provavelmente 

capacita a planta a interceptar mais luz. Além disso, de acordo com Gomide (1994), o 

sombreamento decorrente do elevado IAF pode comprometer a capacidade fotossintética das 

novas folhas formadas.  

Na TAB. 5 são apresentados os dados de RFA dos arranjos estudados e sob pleno sol 

(monocultivo de braquiária em uma área adjacente aos blocos), quando as médias de radiação 

fotossinteticamente ativa foram de 194,80; 301,05 e 1005,15 μmol s
-1

.m
-2

 para o arranjo 
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duplo, simples e pleno sol, respectivamente, e significativamente menor para o arranjo duplo 

comparativamente ao simples pelo teste de “Tukey” (P<0,05). Este resultado está de acordo 

com o de Oliveira et al. (2007b) que observaram em arranjos mais adensados (3,33x2m, 

3,33x3m e 5x2m) e em linhas duplas mais fechadas (3x3)+ 10m e (3x3)+ 15m, maior 

sombreamento do que em arranjos simples 10x2m, 10x3m e em linhas duplas mais abertas 

(3x4) +7 ou (3x4)+ 10m. A porcentagem de sombreamento foi de 80% para o arranjo duplo e 

70% para o arranjo simples. Além disso, esse nível de sombreamento é considerado muito 

alto para Brachiaria decumbens de acordo com Paciullo et al. (2007), para quem, até 35% de 

sombreamento, os valores de massa de forragem não sofrem modificações.  

 

TABELA 5 

Radiação Fotossinteticamente Ativa (RFAi)(μmol s
-1

.m
-2

) incidente nos arranjos espaciais do 

componente arbóreo e a pleno sol (pastagem convencional) 

 
35 42 49 56 63 

Arranjos C L C L C L C L C L 

(2 x 2)+9 m 
1
 107 494 81 81 204 194 72 270 172 273 

9x2 
2
 212 393 192 149 292 276 376 447 363 202 

Pleno sol 1428 1451 626 626 948 770 1135 1141 821 915 

Sombreamento  1 93 66 87 87 79 75 94 76 79 70 

Sombreamento 2 85 73 69 76 69 64 67 61 56 78 

* (RFA do espaçamento- RFA do Pleno sol)x100/RFA do Pleno sol 

1 arranjo duplo 

2 arranjo simples 

C centro 

L lateral  

A interação arranjo espacial do componente arbóreo versus local de amostragem foi 

significativa para o arranjo duplo (ANEXO B), onde a RFAi foi significativamente menor no 

centro da entrelinha de eucalipto do que sob a copa de eucalipto (TAB. 6). Os arranjos não 

apresentaram comportamento esperado para arranjos orientados no sentido leste-oeste. 

Provavelmente devido ao fato de as avaliações terem sido realizadas nos meses de abril e 

maio, meses em que a latitude do local não é igual à declinação solar no local do experimento 

conforme quadro 1, o sol não se posiciona perpendicularmente à superfície terrestre, 

ocorrendo nesses casos o sombreamento em virtude da altura e arquitetura da copa das 

árvores, conforme descrito por Andrade et al. (2002). Na época das avaliações foi observado 

que as árvores encontravam-se a uma altura em que sua copa era projetada no centro das 

entrelinhas de plantio das árvores explicando assim o maior sombreamento nesse local. 
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TABELA 6 

Radiação fotossinteticamente ativa (RFA) (μmol s
-1

.m
-2

) incidente do desdobramento da 

interação arranjo espacial do componente arbóreo x local de amostragem 

 

 Arranjo 

Local de amostragem (2x2) + 9m 9x2 m 

Centro da entrelinha de eucalipto 127,10b 286,90a 

Sob copa de eucalipto 262,50a 315,20a 

   Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste  

   de   “Tukey”(P<0,05). 

 

Esse comportamento foi semelhante ao do estudo de Oliveira et al. (2007b) que 

observaram, aos 27 meses após plantio (abril de 2002), que a densidade de fluxo de fótons foi 

maior sob a copa, mesmo mês de avaliação do presente estudo. Porém, os autores 

encontraram aos 38 meses após plantio o comportamento esperado para um sistema orientado 

no sentido leste-oeste destacando que essa avaliação foi feita em fevereiro, época em que a 

declinação solar era igual à latitude do local. Assim, apesar de no presente estudo as 

avaliações serem feitas com o eucalipto com idade próxima as avaliações aos 38 meses, no 

estudo de Oliveira et al. (2007b) elas se deram nos meses de abril a maio, não coincidindo 

assim a declinação solar com a latitude do local. 

QUADRO 1 

Variação da declinação solar no decorrer do ano 

 

Data Declinação solar Observação 

25/jan 19°27'S Declinação solar = latitude do local 

23/mar 00°00' Equinócio de outono 

13/abr 9°47 N Data da primeira avaliação (35 dias) 

20/abr 11°22' N Data da segunda avaliação (42dias) 

27/abr 13°61' N Data da terceira avaliação (49 dias) 

04/mai 15°81' N Data da quarta avaliação (56 dias) 

11/mai 17°78' N Data da quinta avaliação (63 dias) 

23/jun 23°27'N Solstício de Inverno 

23/set 00°00' Equinócio de primavera 

15/nov 19°27' S Declinação solar = latitude do local 

23/dez 23°27' S Solstício de verão 
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Andrade et al. (2002) ressaltaram que as considerações a respeito da declinação solar e 

latitude do local são válidas apenas para dias ensolarados quando a luz provém apenas do sol 

podendo subestimar a transmissão de luz em dias nublados (luz difusa). 

No desdobramento da interação arranjo versus local de amostragem encontrou-se 

efeito para a relação L:C (ANEXO B). O centro da entrelinha no arranjo duplo era mais 

sombreado (TAB. 7) e a relação L:C foi maior para o centro do que para a lateral, neste 

arranjo (TAB. 8). 

TABELA 7  

Médias de relação folha colmo (L:C) do desdobramento da interação arranjo x local de 

amostragem 

 

 Arranjo 

Local de amostragem (2x2) + 9m 9x2 m 

Centro da entrelinha de eucalipto 1,05b 1,07a 

Sob copa de eucalipto 0,91a 1,09a 

  Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste  

  de “Tukey”(P<0,10) 

São diversas as variações que podem ocorrer com a planta em virtude da intensidade 

luminosa que ela recebe. Neste trabalho houve um aumento da área foliar, o que alterou a 

relação L:C, uma vez que a altura média da braquiária foi em torno de 48cm para os locais de 

amostragem, descartando assim a possibilidade de ter ocorrido efeito do estiolamento. De 

fato, Castro et al. (1999) observaram aumento do comprimento médio da lâmina foliar em 

B.decumbens com aumento do sombreamento e Soares et al. (2009) também observaram em 

ambiente mais sombreado aumento da relação L:C, considerando ainda que, na média, houve 

crescente proporção de lâminas foliares em relação à proporção de colmos, desde a condição 

de pleno sol até o sombreamento sob as árvores. Paciullo et al. (2008) observaram que a taxa 

de alongamento de folhas foi maior à sombra intensa (50%) sob a copa das árvores, e ainda 

que, no outono, mesma época do presente estudo, lâminas mais longas foram observadas em 

comparação às demais estações do ano. 

Houve efeito significativo dos intervalos de corte sobre a relação L:C (FIGURA 1). 

Foi observado um comportamento quadrático característico das forrageiras com aumento 

inicial maior das folhas com consequente queda devido à acentuada senescência. Tal 

comportamento se dá pelo fato de as folhas terem menor vida útil do que os colmos, assim, 

seu ciclo de crescimento e morte é mais rápido alterando a L:C ao longo do tempo. De acordo 
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com Van Soest (1994), a relação Lâmina:colmo deve ser usada como índice de qualidade da 

forragem, uma vez que a qualidade dos colmos são inferiores comparativamente às folhas em 

forragens maduras, sendo o declínio na qualidade associado à deposição de lignina nos 

tecidos estruturais. 

 

 
                        FIGURA 1- Relação Lâmina:Colmo em função dos intervalos de corte 

                                          * Significativo a 5% de probabilidade, pela análise de variância  

                                             da regressão. 

Com relação à altura da planta, a altura média foi de de 48cm para os arranjos 

estudados e a sol pleno foi de 40cm. Martuscello et al. (2009) observaram aumento da altura 

da planta com aumento do sombreamento de pleno sol a 50 e 70 % de sombra. Relatando que 

plantas sombreadas têm uma tendência de aumentarem sua área foliar específica, sendo estas 

maiores, porém menos pesadas, não refletindo em maiores produtividades. 

No que diz respeito aos teores de MS, PB, FDA e LAS, não houve efeito dos arranjos 

do componente arbóreo e dos locais de amostragem, também não foi observado interação 

dessas fontes de variação, conforme ANEXO C e TAB. 8. 

Nos dois arranjos e dois locais de amostragem em estudo os teores médios de MS 

foram semelhantes e menores que o teor de MS encontrado sob sol pleno. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Castro et al. (1999) e Sousa et al. (2007) que observaram, 

sob sombreamento, uma redução no teor de MS. Os últimos autores ainda observaram que a 

braquiária teve um incremento no teor de PB, o que também pode-se observar no presente 

estudo no qual o sombreamento promoveu alterações no teor de PB. No entanto, as 
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observações do presente estudo não estão de acordo com Paciullo et al. (2009) que não 

encontraram efeito do sombreamento nos teores de PB, FDA, e FDN no capim-braquiária, 

comparando sistema silvipastoril e monocultivo de braquiária. Mesmo não havendo efeito 

significativo positivo entre os arranjos neste estudo, tanto em plantas sombreadas como no 

pasto a pleno sol, o teor de PB esteve acima do considerado mínimo para atender as 

exigências dos microrganismos ruminais (7% PB), e sob sombreamento o teor de PB esteve 

acima do mínimo de 10% de PB na MS, considerado por Detmann et al. (2010) necessários 

para promover melhor aproveitamento do pasto em regiões tropicais. 

TABELA 8 

Teores médios (%) de MS, PB, FDN e LAS (% na MS) do capim braquiária em dois arranjos 

de eucalipto e dois locais de amostragem e a pleno sol 

 

Arranjo de eucalipto MS(%) PB(%) FDN(%) FDA(%) LAS(%) 

(2x2) + 9m 27,49a 11,21a 74,75b 42,45a 9,00a 

9x2 m 26,26a 10,48a   69,25a 38,43a 10,00a 

Local de amostragem      

Centro entrelinha de eucalipto 26,48a 10,64a 72,07b 41,02a 10,00a 

Sob copa de eucalipto 27,26a 11,04a 71,93b 39,86a 10,00a 

Pleno sol 29,16 9,64 70,82 36,19 6,00 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste 

“Tukey”(P<0,10) 

 

Moreira et al. (2009) encontraram teores de FDA e LAS mais altos em plantas 

sombreadas de Brachiaria brizantha a pleno sol e atribuíram o fato a maior altura encontrada 

para plantas sombreadas. Neste estudo também a altura média (48 cm) dos dois arranjos em 

estudo foi maior que a altura média (40 cm) do pasto sob sol pleno. Porém, convém destacar 

que os coeficientes de variação para a LAS não apresentaram boa precisão experimental. 

No presente estudo observou-se efeito isolado no teor de FDN para os arranjos 

estudados (ANEXO C), que foi significativamente maior no arranjo duplo (TAB. 10), o que 

pode ter ocorrido em virtude da relação F:C maior que 1 no arranjo simples. Os teores de 

FDN são maiores no colmo que na lâmina foliar e nesse arranjo havia maior proporção de 

colmo em comparação às lâminas, explicando assim o maior teor de FDN. De acordo com 

Van Soest (1994), o aumento da quantidade de luz diminui os componentes da parede celular 

pela formação de carboidratos não estruturais, aminoácidos e ácidos orgânicos causando um 

efeito de diluição. O teor de FDN correlaciona-se com o consumo voluntário e, conforme Van 
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Soest (1994), valores superiores a 55-60% na matéria seca interferem negativamente no 

consumo de forragem. Sendo assim, a concentração de FDN encontrada neste trabalho esteve 

acima de tais valores, o que provavelmente pode restringir o consumo voluntário de animais 

em regime de pastejo. 

O teor de FDN encontrado neste trabalho difere do observado por Sousa et al. (2007) 

que não encontraram diferenças no teor de FDN em braquiária sombreada, em um nível de 

sombreamento de 77%, valor este próximo ao sombreamento médio do arranjo duplo aqui 

estudado. Paciullo et al. (2007) observaram menor teor de FDN (73,1) em árvores sombreadas 

do que em árvores sob sol pleno (75,9), o qual está acima do encontrado no presente trabalho. 

No entanto, no trabalho desses autores foi considerado sombreamento de 65 e 35%, enquanto 

que neste trabalho o sombreamento médio para o arranjo simples estava próximo a 70% e em 

torno de 80% para o arranjo duplo. Este resultado não está de acordo com o resultado obtido 

no arranjo duplo já que a braquiária teve o teor de FDN maior no arranjo mais sombreado, no 

entanto, deve-se atentar que os níveis de sombreamento estão acima do considerado moderado 

30% de sombreamento por Castro et al. (1999). Oliveira et al. (2007a) não encontraram 

diferença no teor de fibras para os arranjos estudados em linhas duplas: (3x3) +10m, (3x4) 

+7m , (3x4) +10m (3x4)+7 +10m,(3x3) +15; e em linhas simples: 10x3m, e 10x4m, avaliadas 

em época semelhante ao deste estudo. 

A relação entre o intervalo de corte e o teor de matéria seca foi linear e positiva, 

indicando aumento do teor de matéria seca provavelmente devido ao avanço da maturidade 

das plantas. Geralmente há um espessamento da parede celular secundária em detrimento do 

conteúdo celular, ocasionando um incremento no teor de MS (FIG. 2) e decréscimo no teor de 

PB (FIG. 3). No entanto, seria esperado um incremento também no teor de FDN, porém não 

foi observado efeito significativo nos teores de FDN para os intervalos de corte estudados. 

Este resultado pode ter sido ocasionado pelo efeito do sombreamento que, segundo Paciullo  

et al. (2009) provocam aumento nas taxas de alongamento foliar. Geralmente essas folhas são 

mais tenras e mais suculentas, assim podem ter contribuído para uma diluição do teor de FDN 

ao longo do tempo e, como já citado por Carvalho et al. (2002), as plantas sombreadas têm 

sua fase de crescimento alongada, assim é provável que, neste estudo, a forrageira quando 

cortada ainda estivesse nesta fase. 
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                            FIGURA 2- Teor de matéria seca para o capim braquiária em  

                                                      virtude dos intervalos de corte 

                         *significativo a 5% de probabilidade, pela análise de variância da regressão. 

 

 

 

 

                         FIGURA 3- Teor (%) médio de proteína bruta (PB) do capim braquiária  

                                               virtude dos   intervalos de corte 

                       *Significativo a 10% de probalidade, pela análise de variância da regressão. 

 

Com relação aos parâmetros a, b e c ajustados para a degradabilidade potencial da MS 

e as degradabilidades efetivas, conforme as taxas de passagem pré-estabelecidas que se 

encontram na TAB. 9, ocorreu diferença entre os arranjos estudados, observando-se que para 

o arranjo duplo a degradabilidade potencial da MS reduziu com o aumento da idade e foi 

relativamente maior para esse arranjo do que para o arranjo simples. 

 

y = 0,225x + 15,82*

R² = 0,85

20

22

24

26

28

30

32

30 35 40 45 50 55 60 65

T
eo

r 
d

e 
m

a
té

ri
a
 s

ec
a
 

(%
)

Intervalo de corte (dias)

y = -0,057x + 13,67*

R² = 0,39

8

9

10

11

12

13

14

30 35 40 45 50 55 60 65 70

P
B

(%
)

Intervalo de corte (dias)



35 
 

 

 

TABELA 9 

Estimativa dos parâmetros de degradação da matéria seca (a = fração solúvel, b = fração 

potencialmente degradável e c = taxa de degradação da fração b), degradabilidade potencial 

(Dp), degradabilidade efetiva (De) e consumo de matéria seca (CMS) da B,decumbens em 

diferentes arranjos espaciais do componente arbóreo e intervalos de corte 

 

Intervalo 

de corte 

Degradabilidade da MS (%) De (%)  

CMS 

(Kg.dia
-1

) 
a b c Dp (%) 0,02 0,05 0,08 

Arranjo duplo 

35 14,96 35,66 0,05 50,58 40,07 32,35 28,26 4,90 

42 14,61 32,94 0,05 47,52 37,70 30,54 26,77 4,64 

49 18,09 32,48 0,05 50,54 41,16 34,17 30,43 4,96 

56 14,55 30,00 0,04 44,48 34,84 28,21 24,84 4,21 

63 14,48 30,00 0,05 44,44 35,50 28,98 25,55 4,41 

Arranjo simples 

35 13,62 30,00 0,05 43,60 34,95 28,50 25,04 4,44 

42 14,78 32,73 0,05 47,48 37,77 30,68 26,93 4,65 

49 15,14 34,02 0,05 49,11 38,84 31,43 27,55 4,73 

56 15,57 30,00 0,05 45,55 37,12 30,72 27,25 4,66 

63 16,02 30,00 0,04 45,97 36,61 30,02 26,63 4,40 

 

 

           No arranjo simples a Dp se manteve praticamente constante. Observou-se para o 

arranjo duplo que a degradabilidade potencial diminuiu com o avanço da idade, o que pode ter 

sido causado pelo fato de parte das células parenquimáticas dos colmos ao longo de seu 

desenvolvimento tornarem-se espessas e lignificadas, o que forma um anel de células 

esclerenquimáticas, causando uma intensa redução na digestibilidade dos colmos 

(PACIULLO, 2002). No arranjo simples, a Dp foi menor que no arranjo duplo e se manteve 

praticamente constante.  

A taxa de degradação foi constante em relação ao avanço da maturidade da planta, o 

que pode ser devido a não diferenciação no teor de FDN em função dos intervalos de corte em 

estudo. 

A degradabilidade efetiva diminuiu com a maturidade da planta para os arranjos em 

virtude dos intervalos de corte, o que pode estar relacionado à maturidade da planta, em que, 

segundo observações de Van Soest (1994), o tamanho da célula é previamente fixado num 
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estágio inicial, e com sua maturação ocorre um espessamento das camadas secundárias com 

concomitante incrustação de lignina a celulose e hemicelulose dificultando assim o processo 

de degradação pelos microrganismos ruminais.  

O consumo de MS diminuiu com a maturidade da planta para o arranjo duplo e se 

manteve praticamente estável para o arranjo simples, provavelmente devido ao menor teor de 

FDN nesse arranjo, já citado. Porém, considerando que os animais pesavam em média 450kg 

e que o consumo de matéria seca deve ser de 2,5% do peso vivo, constata-se que a estimativa 

de consumo foi baixa, provavelmente devido ao fato de a equação ter sido gerada a partir de 

forrageiras de melhor qualidade, não sendo apropriada para estimativa de consumo de dietas à 

base de forrageiras tropicais, que são de qualidade inferior às forrageiras temperadas. O 

consumo médio do arranjo simples foi 0,87% maior que o consumo para o arranjo duplo. Esta 

variação foi menor que a encontrada por Moreira et al. (2009) que encontraram em dois 

sistemas formados por B. brizantha cv. marandu sombreada com ipê felpudo com densidade 

arbórea de 208 árvores/ha (área =1,6ha); e sombreado com aroeira com densidade arbórea de 

526 árvores/ha (área = 0,3ha), variação no consumo de 1,6% em ambos sistemas, quando 

comparados ao tratamento controle formado por B.brizantha cv. marandu a pleno sol (área = 

1,0ha).  
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5  CONCLUSÃO 

 

 

Os arranjos espaciais com maior densidade de árvores permitiram menor transmissão 

de radiação solar incidente para o sub-bosque, o que influenciou a composição da parede 

celular da Brachiaria decumbens com reflexo nos padrões de degradação ruminal. Entretanto, 

não afetaram a produtividade dessa planta nos arranjos espaciais em estudo, o que indica que 

arranjos duplos podem permitir a colheita de maior quantidade de árvores sem prejudicar a 

produtividade do sistema.  
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ANEXO A 

Resumo da análise de variância para a produtividade de massa seca (PMS), interceptação 

luminosa (IL) nos dois arranjos de eucalipto(A), nos dois locais de amostragem (L) e nos 

diferentes intervalos de corte (I) 

 

 Quadrado médio  

FV GL PMS (t/ha) IL (%) IAF 

Bloco 1 1,21* 2722 ns 1,27* 

A 1 0,000003 ns 24 ns 0,002 ns 

L 1 0,002 ns 293 ns 0,046 ns 

A x L 1 0,028 ns 170 ns 0,18ns 

Erro (1) 3 0,075 390 0,11 

I 4 0,11 ns 81 ns 0,16 ns 

A x I 4 0,04 ns 195 ns 0,10 ns 

L x I 4 0,06 ns 127 ns 0,04 ns 

A x L x I 4 0,02 ns 199 ns 0,04 ns 

Erro (2) 16 0,06 237 0,12 

CV 1 (%)  61,92 39,33 33,32 

CV 2 (%)  57,61 30,65 35,50 

*significativo a 5% de probabilidade, ns não significativo a 5% de probabilidade. 

ANEXO B 

Resumo da análise de variância do índice de área foliar (IAF), radiação 

fotossinteticamente ativa incidente (RFAi)  e relação lâmina:colmo, nos dois arranjos de 

eucalipto (A), nos dois locais de amostragem (L) e nos diferentes idades intervalos de corte (I) 

 

 Quadrado médio 

FV GL RFA(μmol s
-1

.m
-2

) L:C 

Bloco 1 123099* 0,10*** 

A 1 112890* 0,10*** 

L 1 66994* 0,03 ns 

A x L 1 28676* 0,06*** 

Erro (a) 3 5399 0,007 

I 4 27659 ns 0,05 ns 

A x I 4 16464 ns 0,01 ns 

L x I 4 33811 ns 0,01 ns 

A x L x I 4 9267 ns 0,01 ns 

Erro (b) 16 23368 0,03  

CV 1 (%)  29,64 8,64 

CV 2 (%)  61,66 17,41 
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*significativo a 5%;** *significativo a 10%, ns não significativo a 5% ou a 10 % de 

probabilidade 

ANEXO C  

Resumo da análise de variância para teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina em ácido sulfúrico 

(LAS) nos dois arranjos de eucalipto (A), nos dois locais de amostragem (L) e nos diferentes 

idades intervalos de corte (I) 

 

  Quadrado médio 

FV GL MS (%) PB (%) FDN (%) FDA (%) LAS (%) 

Bloco 1 6,90 ns 0,47 ns 57,14 ns 62 ns 0,002 ns 

A 1 15,32 ns 5,30 ns 302,20*** 161 ns 0,001 ns 

L 1 6,06 ns 1,58 ns 0,19 ns 13 ns 0,0006 ns 

A x L 1 0,02 ns 0,002 ns 0,01 ns 51 ns 0,0005 ns 

Erro (a) 3 5,58 16,23 43,92 39 0,002 

I 4 58,69 * 8,21*** 16,90 ns 20 ns 0,003 ns 

A x I 4 8,69 ns 0,94 ns 54,76 ns 44 ns 0,007 ns 

L x I 4 23,37 ns 8,97 ns 43,27 ns 16 ns 0,008 ns 

A x L x I 4 9,58 ns 2,14 ns 17,78 ns 58 ns 0,009 ns 

Erro (b) 16 6,79 3,20 19,88 43 0,006 

CV 1 (%)  8,76 374,16 9,20 15,51 52,01 

CV 2 (%)  9,70 16,50 6,19 16,37 75,65 

* significativo a 5% de probabilidade, *** significativo a 10% de probabilidade, ns não 

significativo a 5 ou a 10% de probabilidade. 

 


