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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, Cynara Oliveira Diniz. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, Setembro, 2012. 46p. Relações luminosas e desempenho do capim-

braquiária em sistema silvipastoril. Orientador Saulo Alberto do Carmo Araújo. 

Coorientadora: Maria Celuta Machado Viana. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) 

 

Os sistemas silvipastoris integram árvores, pastagem e animal sendo excelente alternativa de 

renda com prática ambientalmente correta para os produtores rurais. No entanto, promove 

modificações na produção e qualidade do pasto, assim como na quantidade e qualidade da luz 

no sub-bosque. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos diferentes 

arranjos espaciais das árvores e locais de amostragem na quantidade e qualidade da luz no 

sub-bosque e sua influência na produção e composição bromatológica da forragem. O 

trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental de Santa Rita (FESR) pertencente à Empresa 

de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), no período de novembro de 2011 a 

abril de 2012. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com esquema 

fatorial 3×4, com parcelas subdivididas. As parcelas foram representadas pelos arranjos 

espaciais de eucalipto (20×(3×2) m, 9×(2×2) m e 9×2 m) e os locais de amostragem (centro e 

lateral da entrelinha) e as subparcelas os ciclos de corte. Para a produção de massa seca do 

sistema, nas parcelas foram alocados os arranjos espaciais do eucalipto e nas subparcelas os 

ciclos de corte. Foi utilizado um sistema silvipastoril implantado em junho de 2008, em área 

de pastagem degradada com predominância de Urochloa decumbens. Foram realizados quatro 

cortes sendo o primeiro em novembro de 2011 e os demais em janeiro/março/abril 2012. 

Realizou-se monitoramento da radiação fotossinteticamente ativa, irradiância absoluta e 

relação vermelho/vermelho distante no ciclo de amostragem 2 (janeiro/2012) e estes foram 

avaliados de forma descritiva por meio de médias e submetidos a análise de correlação e 

testados pelo teste t a 1 e 5% de probabilidade. Foram avaliados altura, relação folha:colmo-

RFC, produção de massa seca-PMS e produção de massa seca do sistema, bem como teores 

de fibra em detergente neutro-FDN, fibra em detergente ácido-FDA, massa seca-MS e 

proteína bruta-PB. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e suas 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O local de amostragem influenciou a 

irradiância absoluta (IA), sendo o centro da entrelinha mais rico em radiação nos 

comprimentos de onda na faixa de 400-500nm. A radiação fotossinteticamente ativa incidente 

(RFAi), interceptação luminosa (IL) e relação vermelho/vermelho distante (V/VE) também 

foram maiores no centro da entrelinha. Observou-se correlações altas e positivas entre IL/IAF, 

IL/PMS e IAF/PMS no centro da entrelinha e entre IL/IAF e RFAi/PMS na lateral da 

entrelinha. Os arranjos em estudo influenciaram a altura, RFC, PMS e os teores de FDN e PB 

sendo o 20×(3×2) m responsável por maiores valores em altura, PMS e teor de FDN e o 

9×(2×2) m por maiores valores de RFC e PB. Os locais de amostragem influenciaram altura e 

PMS, os quais foram maiores no centro da entrelinha, e teor de MS, que foi maior na lateral. 

A PMS do sistema apresentou diferenças de acordo com os arranjos espaciais avaliados, 

sendo que a maior produção foi observada no arranjo 20×(3×2) m seguido pelo 9×2 m e 

9×(2×2) m. A radiação solar incidente no sub-bosque influencia os parâmetros avaliados nos 

diferentes locais de amostragem, com exceção da composição bromatológica. O arranjo 

espacial de 20×(3×2) m proporcionou melhor produção de forragem, e os arranjos com 

espaçamentos de 9×2 m ou 9×(2×2) m proporcionam melhor composição bromatológica com 

maiores teores de PB e menores de FDN. 

 

Palavras-chave: arranjos espaciais, Urochloa decumbens, qualidade da luz, sombreamento. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

RODRIGUES, Cynara Oliveira Diniz. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, September, 2012. 46p. Light relations and performance of signalgrass in 

silvopastoral system. Adviser: Saulo Alberto do Carmo Araújo. Co-adviser: Maria 

Celuta Machado Viana. Dissertation (Master’s degree in Animal Science) 

 

The silvopastoral systems integrate trees, pasture and animals being excellent income 

alternative for farmers, and aligned with environmentally correct practices. However, 

promotes changes in production and quality of pasture, as well in the quantity and quality of 

light in the woodland. Therefore, the objective of this study was to evaluate the influence of 

different spatial arrangements of trees and sampling locations in the quantity and quality of 

light in the woodland and its influence on production and chemical composition of the forage. 

The work was conducted at the Santa Rita Experimental Farm (FESR) belonging to the 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), from November 2011 to 

April 2012. The experimental design was a randomized block with 3 × 4 factorial, split-plot. 

The plots were represented by the spatial arrangements of eucalyptus (20×(3×2) m, 9×(2×2) 

and 9×2m) and sampling sites (center and lateral of lines) and as subplots the cutting cycles . 

For dry mass production of the system, in the plots were allocated the spatial arrangements of 

eucalyptus, and in the subplots, the cutting cycles. There had been used a silvopastoral system 

implemented in June 2008, in an area of degraded pasture with predominance of Urochloa 

decumbens. Four harvests had been carried out, being the first in November, 2011; and the 

followings in January/March/April, 2012. The photosynthetically active radiation, and 

absolute irradiance, and red/distant red ratio in the harvesting cycle 2 (January/2012) have 

been monitored, and these were evaluated descriptively using means and subjected to 

correlation analysis and tested by T- test under 1% and 5% probability. There have been 

evaluated height, leaf:stem ratio-LSR; dry matter production-DMP and system`s dry matter 

production; as well as levels of fiber in neutral detergent – FND; fiber in acid detergent – 

FAD; dry matter - DM and crude protein - CP. The results were submitted to analysis of 

variance and the means were compared by Tukey test at 5%. The sampling site influenced the 

absolute irradiance (AI), being the centers of lines richest in radiation at wavelengths in the 

range 400-500nm. The incident photosynthetically active radiation (PARi), light interception 

(LI) and ratio red/far red (R/FR) were also higher in the center of the lines. Were observed 

high and positive correlations between LI/LAI, LI/DMP and LAI/DMP in the center of lines 

and between LI/LAI and PARi/DMP on the side of the lines. The arrangements under study 

affected the height, LSR, DMP and NDF and CP contents, being the 20×(3×2) m responsible 

for higher values for height, PMS and NDF and 9×(2×2) m for higher values of LSR and CP. 

Sampling locations influenced height and DMP, which were higher in the center of the lines, 

and DM content, which was greater on the side. The DMP system presented according to the 

differences evaluated spatial arrangements, and the increased production was observed in 

arrangement 20×(3×2) m followed by 9×2 m and 9×(2×2) m. The incident solar radiation in 

the woodland influences the parameters evaluated at different sampling sites, with the 

exception of chemical composition. The spatial arrangement of 20×(3×2) m provided better 

forage production, and arrangements with a spacing of or 9×2 m or 9×(2×2) m provide better 

chemical composition with higher CP and lower NDF contents. 

 

Key-words: Urochloa decumbens, quality of light, shade, spatial arrangements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescimento da população e ao desenvolvimento econômico mundial, há 

grande demanda por alimentos, sobretudo de origem animal. De acordo com os dados do 

IBGE (2010a), o Brasil possui cerca de 209 milhões de bovinos, sendo o segundo maior 

rebanho do mundo atrás somente da Índia e o sexto no ranking mundial na produção de leite 

de vaca atrás da Índia, EUA, China, Rússia e Paquistão (FAO, 2010). O Brasil também figura 

como o segundo maior produtor mundial de carne bovina, destacando-se no cenário 

internacional como o maior exportador (FAO, 2010). Os sistemas de produção brasileiros, em 

sua maioria, tem o pasto como principal fonte de alimento para os bovinos. Contudo, as 

pastagens, sejam nativas ou cultivadas, encontram-se com algum grau de degradação, o que 

representa um dos maiores problemas ambientais do país na atualidade e afeta diretamente a 

sustentabilidade da pecuária. 

A degradação é um processo complexo que envolve causas e consequências que levam 

à gradativa diminuição da capacidade produtiva dos solos. São vários os fatores que podem 

levar à degradação das pastagens, entre eles, a escolha incorreta da espécie forrageira, a má 

formação inicial, a falta de adubação de manutenção e o manejo inadequado da pastagem. A 

adoção de medidas como preparo correto do solo, a escolha da espécie forrageira adequada 

para o local, o uso de sementes qualificadas e na quantidade certa, o manejo correto das 

pastagens, observando a pressão de pastejo e o período de descanso adequados, uso de 

adubações de manutenção, sistemas integrados e a inclusão de leguminosas forrageiras podem 

ser algumas das opções para recuperar ou mesmo evitar a degradação das pastagens. 

A pressão de órgãos ambientais e a conscientização da população sobre questões 

ambientais fazem com que aumente a busca por meios de produção mais eficientes e corretos 

do ponto de vista ambiental. Com o desenvolvimento do país a procura pela madeira aumenta, 

porém não mais aquelas oriundas de florestas nativas, mas sim a madeira oriunda de 

reflorestamentos. O valor da silvicultura ultrapassou o do extrativismo vegetal no ano de 1998 

(IBGE, 2007), sendo o estado de Minas Gerais o maior produtor de florestas plantadas. 

Percebe-se então uma necessidade urgente de se recuperar pastagens degradadas, 

suprir a demanda por alimentos e abastecer parques industriais que crescem aceleradamente. 

Assim o consórcio do reflorestamento com a pecuária por meio do sistema silvipastoril é hoje 

uma excelente alternativa de renda com prática ambientalmente correta para os produtores 

rurais, uma vez que promove maior eficiência de uso dos recursos naturais e melhorias na 

produtividade, devido ao uso sustentável da terra. 
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Nos sistemas silvipastoris ou agrossilvipastoris, o uso de espécies arbóreas aumenta o 

conforto animal, melhora a ciclagem dos nutrientes e permite agregar valor à propriedade. 

Estas árvores usadas de modo a promover apenas sombreamento moderado das forrageiras 

podem contribuir significativamente para a sustentabilidade das pastagens, além de reduzir a 

sazonalidade da produção. Além disso, a pecuária, usufruindo benefícios diretos e imediatos, 

pode financiar a produção das espécies florestais (SÁ, 2006). Pastagens arborizadas 

contribuem ainda para a fixação do carbono no solo, redução da emissão de óxido nitroso e a 

mitigação da emissão de gás metano pelos ruminantes, contribuindo desta maneira para 

diminuição do aquecimento global. 

Apesar dos benefícios citados, a presença das árvores reduz a luminosidade disponível 

para as plantas forrageiras que crescem sob suas copas. Todavia, a literatura registra efeitos 

variáveis dessa restrição ambiental, dependendo tanto da espécie forrageira considerada como 

do nível de sombreamento imposto pelas espécies arbóreas associadas (SILVA et al., 2011). 

A escolha do correto espaçamento é requisito fundamental ao sucesso de sistemas 

silvipastoris para maximizar a entrada de luz para a pastagem e reduzir consideravelmente a 

possibilidade de supressão de um componente por outro. Deste modo, o arranjo espacial do 

componente arbóreo dentro do sistema é considerado fator primordial no momento de sua 

implantação. 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos diferentes arranjos 

espaciais das árvores e locais de amostragem na quantidade e qualidade da luz no sub-bosque 

e seus efeitos na produção e composição bromatológica da forragem. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Sistemas Agrossilvipastoris 

 

A atividade pecuária apresentou grande crescimento durante as décadas de 60 e 70, 

que resultou na rápida expansão das áreas de pastagens ao longo de todo território. Segundo 

dados da FAO (2010), o ecossistema pastagem ocupa 197 milhões de hectares no território 

brasileiro. Boddey et al. (2004) estimam que 80 milhões de hectares dessa área seja 

constituída por espécies forrageiras do gênero Urochloa, principalmente U. decumbens e U. 

brizantha. Essas áreas normalmente apresentam baixa longevidade devido a baixa fertilidade 

natural do solo associada a alta taxa de lotação que levam ao processo de degradação poucos 

anos após o estabelecimento (CARVALHO et al., 2001). 

A degradação de pastagens é um processo caracterizado pela perda de vigor e 

produtividade forrageira, sem possibilidade de recuperação natural, afetando negativamente o 

desempenho e a produção animal culminando com degradação do solo e dos recursos naturais 

(MACEDO et al., 2000). 

Esta deterioração pode ser evitada com a presença de árvores no sistema uma vez que 

suas copas reduzem o impacto da chuva sobre o solo e a velocidade dos ventos. E ainda, seu 

sistema radicular contribui para a sustentação do solo e melhoria de suas propriedades físicas 

como porosidade, infiltração e capacidade de reter água (BERNARDINO, 2007). A presença 

do componente arbóreo na pastagem traz inúmeros benefícios ao sistema como recuperação 

dos pastos, aspectos de importância ecológica e sustentabilidade na produção forrageira 

(CARVALHO; BOTREL, 2002). 

Sistemas agroflorestais (SAF’s) combinam cultivos agrícolas, arbóreos e plantas 

forrageiras e/ou animais, simultaneamente ou sequencialmente, aplicando práticas de manejo 

compatíveis com os padrões culturais da população local, constituindo modelos sustentáveis 

de uso da terra. Estes podem ser sistemas agrossilviculturais caracterizando-se pela 

combinação de árvores e cultivos agrícolas anuais; agrossilvipastoris relacionando árvores 

com cultivos agrícolas e animais e silvipastoris que combinam árvores e animais. 

Os sistemas silvipastoris são classificados em eventuais ou verdadeiros, no primeiro 

ocorre associação entre árvores/pasto/animal sendo que o pasto e o animal são subprodutos, 

que devem ser manejados de forma a não prejudicar a exploração florestal. E no segundo os 

componentes são integrantes do sistema não devendo haver supressão de um componente em 

favor de outro (BERNADINO; GARCIA, 2009). Assim devem-se considerar as interações 



14 

 

existentes entre os componentes como parte de um conjunto abrangente desse ecossistema de 

produção, dando ênfase às interações ocorridas entre árvores e pastagem. 

Os sistemas silvipastoris e agrossilvipastoris proporcionam modificações importantes 

nas condições microclimáticas do ambiente como redução da temperatura, velocidade dos 

ventos, intensidade luminosa e evaporação no sub-bosque. No solo, há redução da 

temperatura, adição de matéria orgânica e recuperação de nutrientes perdidos no perfil do 

solo. Essas mudanças favorecem a atividade microbiológica no solo resultando em maior 

mineralização da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes.  

 

2.2 Arranjo espacial do componente arbóreo 

 

Em um sistema silvipastoril o plantio das árvores pode ser realizado em linhas 

simples, duplas, triplas, bosquetes de forma aleatória na pastagem ou pode-se conduzir a 

regeneração natural que consiste em manter as espécies que surgem espontaneamente na 

pastagem. Em relevos acentuados recomenda-se o plantio em nível e em áreas planas, no 

sentido leste-oeste, favorecendo a entrada de luz no sub-bosque propiciando o 

desenvolvimento deste. Em bosquetes, caracterizado por um conjunto de árvores aglomeradas 

distribuídas nas pastagens, pode haver algumas desvantagens como menor crescimento do 

pasto no interior destes, ocasionado pelo excesso de sombra bem como desuniformidade na 

reciclagem de nutrientes devido a uma concentração de fezes e urina dentro dos bosques 

(OLIVEIRA et al., 2003). Plantios em linhas duplas ou triplas (1,5 m entre plantas e 3,0 m 

entre linhas), com 10, 20 ou 40 metros de entrelinha, permitem produção de madeira de boa 

qualidade e boa produção no sub-bosque, uma vez que esta configuração possibilita maior 

penetração de luz solar para o desenvolvimento das espécies do sub-bosque (culturas 

agrícolas ou pastagens) (RIBASKI, 2003). 

Segundo Oliveira et al. (2003), no arranjo com linhas duplas os espaçamentos 2x3 ou 

3x3 dentro da faixa de plantio são os mais usuais, podendo variar de 10 a 50 m entre os 

renques. Os espaçamentos mais amplos possibilitam o consórcio com espécie agrícola e/ou 

pastagem. Macedo et al. (2010) observaram que maiores espaçamentos entre as linhas são 

requeridos quando se deseja obter madeira para serraria oriunda de madeira de 

reflorestamento. Para Oliveira et al. (2007), o equilíbrio produtivo possibilita que arranjos 

com maiores espaços superem o volume de madeira por hectare de plantios mais adensados, e 

ainda possibilita obter vantagens de utilização de madeira para fins econômicos de maior 

valor. 
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O espaçamento exerce influência sobre a densidade de árvores, sobre a taxa de 

crescimento da mesma, 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, a 

declividade e face de exposição do terreno, a proteção do rebanho e das pastagens e a 

conservação de solo e água (PORFÍRIO- DA-SILVA, 2006). 

De acordo com Andrade et al. (2002), é esperado que na área próxima às fileiras das 

árvores encontrem-se níveis menores de transmissão de luz, e esta aumente até atingir valor 

máximo na área central da entrelinha, porém isto é observado somente na época que o sol se 

encontrar a 90˚ à superfície terrestre, no local avaliado. 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. 

Dentro desse contexto, uma das decisões mais importantes no estabelecimento de 

sistemas silvipastoris, por exemplo, é a definição do espaçamento e arranjos de árvores. Esta 

decisão determinará a condição do ambiente luminoso para o crescimento das forrageiras 

desde o plantio até a colheita das árvores, prevenindo que ocorram problemas de 

sombreamento excessivo (GALZERANO; MORGADO, 2008). Além disso, escolha de 

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

nutrientes resultam em vantagens para o sistema (CARVALHO, 1997). 

Quanto maior o espaçamento entre linhas, maior será a penetração de radiação solar no 

sub-bosque, o que irá favorecer o acúmulo de biomassa. Contudo, o espaçamento entre os 

renques não pode ser excessivo a ponto de comprometer a produção e a qualidade do produto 

florestal por área e a cobertura arbórea desejada para a proteção dos animais e da pastagem 

(RADOMSKI; RIBASKI, 2010). 

Para a determinação do componente arbóreo a ser utilizado no sistema devem ser 

considerados alguns aspectos importantes. A árvore ideal para um sistema silvipastoril (SSP) 

deve apresentar crescimento inicial rápido, copa reduzida ou pouco densa, raízes profundas e 

não apresentar efeitos negativos sobre os animais ou sobre as pastagens. De um modo geral, 

muitas espécies do gênero Eucalyptus sp. atendem tais requisitos (PACIULLO et al., 2007b). 

O E. grandis é a espécie mais plantada no Brasil, tem o hábito de se desramar 

originando fustes lisos de aspecto colunar. Devido à sua plasticidade genética tem sido muito 

utilizado tanto na obtenção de híbridos devido à associação das características de rápido 

crescimento e bom formato do tronco (BISON, 2004), como na clonagem de árvores (MORA; 
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GARCIA, 2000). O E. urophylla tem sido cruzado com o E. grandis visando transferir 

resistência ao cancro do eucalipto para este (MARTINS; IKEMORI, 1987), capacidade de 

brotação, resistência a seca  e  maior densidade (BISON, 2004). Pásztor (1975) ressalta que o 

E. urophylla e seus híbridos, têm sido utilizados em razão do seu desenvolvimento em regiões 

tropicais e pela qualidade da madeira para carvão, celulose e serraria. 

 

2.3 Radiação Solar 

 

A radiação solar é um fator primordial que afeta a fotossíntese e a quantidade de luz 

que chega ao sub-bosque e depende de características tais como espaçamento e densidade 

arbórea, direcionamento da linha de plantio, seleção de espécies com copa pouco densa e 

manejo para diminuição da copa ou do número de árvores (ANDRADE et al., 2002). 

Em sistemas silvipastoris, segundo Lucas (2004), além da redução da quantidade de 

radiação incidente, ocorrem mudanças nas características espectrais da luz solar, com 

aumento da radiação difusa, que por ser multidirecional, torna-se também eficiente, devido a 

melhor penetração no dossel vegetal e ainda é dinâmico e mutável o nível de radiação solar 

que atinge o estrato herbáceo ao longo da evolução do sistema silvipastoril. 

De acordo com Andrade et al. (2002), a quantidade de luz disponível para o sub-

bosque determinará o potencial de produção de forragem do sistema, uma vez que as plantas 

transformam energia solar em compostos orgânicos, via fotossíntese. Estes compostos 

orgânicos são então repartidos para formar as diversas partes da planta. Deste modo, são 

formadas novas estruturas de captação e absorção e também os órgãos permanentes da planta 

que garantem sua perenidade e/ou órgão de dispersão que garantem sua permanência. Sendo 

que para que isso ocorra, alguns fatores como a umidade do solo, o CO2 atmosférico, 

capacidade fotossintética das folhas e a luz solar são determinantes. 

Segundo Nabinger (1998), a produção de biomassa da pastagem é consequência da 

variação da disponibilidade de elementos do meio que são a radiação e a temperatura e varia 

conforme disponibilidade de fatores manejáveis, que são basicamente os nutrientes e água. 

Plantas submetidas a baixa irradiância fotossintética, em contraste com aquelas em pleno sol, 

possuem entrenós mais longos, caules mais finos, folhas mais delgadas e sistema radicular 

menos desenvolvido (CASTRO et al., 1998). 

Em ambientes controlados alguns estudos têm mostrado que para um dado nível de 

irradiância fotossintética, a temperatura afeta, de maneira independente, a morfologia foliar. 



17 

 

Em geral, aumentos de temperatura determinam reduções em espessura foliar (ou aumentos 

em área foliar específica) (NOBEL, 1980). 

No que diz respeito ao aproveitamento de luz, a relação entre a área de folhas e a 

superfície de solo que elas cobrem (m² de folha/m² de solo), é denominada de índice de área 

foliar (IAF) (COSTA et al., 2004). Tal parâmetro permite estimar o grau de desenvolvimento 

da planta e o potencial de interceptação de energia radiante, pois apresenta grande relação 

com a produção sendo este, afetado pelas características estruturais, das quais a densidade dos 

perfilhos assume relativa importância, que por sua vez são dependentes das características 

morfogênicas, que além da genética dependem dos fatores do meio ambiente (água, luz, 

temperatuta, etc.) (CHAPMAN; LEMAIRE,1993). 

A radiação fotossinteticamente ativa é interceptada em diferentes intensidades, 

dependendo da estrutura do dossel, que pode ser definida como a distribuição e arranjo dos 

componentes da parte aérea da planta dentro de uma comunidade (LACA; LEMAIRE, 2000), 

e seu estudo nos permite tomar conhecimento de como a comunidade vegetal está usufruindo 

dos recursos abióticos (luz, água e nutrientes). 

 

2.4 Respostas das plantas forrageiras a condições sombreadas 

 

As árvores reduzem a luminosidade disponível para as plantas que crescem sob suas 

copas e têm influência sobre aspectos morfofisiológicos determinantes da produtividade da 

pastagem (PACIULLO et al., 2008). Em competição por luz haverá tolerância ao 

sombreamento ou maior capacidade em sombrear plantas vizinhas. Por meio da alteração na 

qualidade de luz dentro do dossel, ou seja, mudanças na razão vermelho:vermelho distante, 

aumentos no IAF podem induzir algumas respostas fotomorfogênicas das plantas como 

alterações no intervalo de aparecimento de folhas e a duração de expansão de folhas 

individuais. 

Paciullo et al. (2008) avaliaram o crescimento de capim-braquiária influenciado pelo 

grau de sombreamento e pela estação do ano e constataram que a U. decumbens apresenta 

plasticidade fenotípica, em resposta às variações sazonais das condições climáticas e de 

sombreamento, que confere à essa espécie elevado potencial para uso em sistemas 

silvipastoris. 

Soares et al. (2009), avaliando a resposta de espécies forrageiras (U. decumbens cv. 

Basilisk, U. brizantha cv. Marandu, Panicum maximum cvs. Tanzânia, Aruana e Mombaça, 

Hemarthria altissima cv. Florida; Paspalum notatum cv. Pensacola, Axonopus catharinensis, 
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Cynodon sp. híbrido Tifton-85; Arachis pintoi cvs. Alqueire e Amarillo) submetidas a 

diferentes níveis de luminosidade, observaram que a produção de MS foi afetada 

negativamente pelo sombreamento, podendo a baixa produção ser explicada pela qualidade e 

quantidade de radiação que chega ao dossel. 

Gobbi et al. (2009), avaliando as características morfológicas, estruturais e a produção 

de matéria seca (PMS) do capim-braquiária (U. decumbens, cv. Basilisk) e do amendoim 

forrageiro (Arachis pintoi, cv. Amarillo) em três níveis de sombreamento artificial (0, 50 e 

70%), e três e dois cortes, respectivamente observaram que o sombreamento crescente 

estimulou o aumento da altura média do dossel e do comprimento de pecíolos, colmos e 

lâminas foliares em todos os cortes das espécies avaliadas. O sombreamento promoveu 

diminuição linear da densidade populacional de perfilhos no dossel de capim-braquiária em 

todos os cortes. A relação folha:caule da gramínea e da leguminosa não foi afetada pelo 

sombreamento. O índice de área foliar (IAF) reduziu de forma linear no segundo corte com o 

sombreamento do amendoim forrageiro e do capim-braquiária. 

Os efeitos da sombra sobre o valor nutritivo das plantas dependem tanto da espécie 

forrageira em questão quanto do nível de sombreamento o qual é submetida (GOBBI et al., 

2010). Nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta o microclima favorece a retenção 

de umidade e reciclagem de nutrientes, resultando na melhor qualidade da forragem 

(SANTOS et al., 2012). De fato, a sombra possibilita maior retenção de água no solo 

resultando em maior decomposição de matéria orgânica e ciclagem de nitrogênio 

(PACIULLO et al., 2012), o que resulta em aumento na concentração de N na forragem. De 

acordo com Paciullo et al. (2012), as forrageiras sombreadas apresentam maior conteúdo de 

PB e minerais que resultam em aumento no conteúdo celular em detrimento dos teores de 

parece celular (FDN). 

De forma análoga, Carvalho (2001) afirma que, embora os resultados sejam 

contraditórios, os teores de FDN tendem a ser menores em condições de sombra, o que 

corrobora com Paciullo et al. (2007a) que observaram menores teores de FDN no capim-

braquiária sombreado que em sol pleno. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e caracterização da Área Experimental 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Santa Rita em Prudente de 

Morais, Minas Gerais, zona de influência de Cerrado, pertencente à EPAMIG, com solo 

classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura argilosa (EMBRAPA, 

2006). O clima da região é do tipo Aw, com estação seca de maio a outubro e úmida de 

novembro a abril. 

O município de Prudente de Morais pertence à região central mineira está situado a 

19°27’15’’S e 44°09’11’’W, com altitude de 732 metros acima do nível do mar, cujas médias 

climáticas do período experimental encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Médias das temperaturas máxima (TMáx) e mínima (TMín) em ºC, horas de 

insolação total mensal e precipitação pluviométrica mensal e média histórica (mm) do período 

experimental 

Mês 
TMáx 

(média) 

TMín 

(média) 

Insolação (horas) 

(total) 

Precipitação (mm) 

(total) 

Precipitação (mm) 

(média histórica) 

Nov/11 27,79 16,78 182,20 264,90 221,80 

Dez/11 27,84 18,95 89,30 452,90 291,10 

Jan/12 29,04 18,02 196,80 383,40 292,70 

Fev/12 30,61 17,99 230,20 31,80 174,30 

Mar/12 29,86 17,59 214,60 203,40 151,70 

Abr/12 29,72 16,88 245,00 55,30 55,00 

Fonte: Estação Meteorológica - Embrapa Milho e Sorgo 

 

3.2 Implantação do Experimento 

 

O experimento foi implantado em área de pastagem degradada formada há 

aproximadamente 15 anos, com predominância de U. decumbens (ANEXO C). 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. A adubação de plantio consistiu da 
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aplicação de 150 g/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, clone GG 100 (Eucalyptus grandis × E. urophylla), foi realizado utilizando-se gel 

hidratado, e essas foram irrigadas com 4L/cova de água até o completo pegamento, sendo 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 150 g/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 do capim-braquiária (U. decumbens cv 

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

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

desrama do eucalipto e a segunda em março de 2010. Nos anos subsequentes o milho foi 

semeado em plantio direto com adição de semente de capim-braquiária. Neste período o pasto 

foi manejado com animais sendo a altura de entrada realizada sempre que o pasto atingia 

altura média de 40 a 50 cm. 

No dia 08/02/2012 foi feita adubação de manutenção na área experimental usando 150 

kg/ha de fosfato supersimples, 70 kg/ha de cloreto de potássio e 250 kg/ha de sulfato de 

amônio. No bloco 3 foi adicionado ainda 850 kg/ha de calcário dolomítico para correção do 

solo de acordo com análise em laboratório. 

 

3.3 Delineamento Experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em parcelas 

subdivididas, com três repetições. Nas parcelas foram alocados o fatorial 3×2 representado 

pelos arranjos espaciais de eucalipto (20×(3×2) m, 9×(2×2) m e 9×2 m) e os locais de 

amostragem da pastagem (centro e lateral da entrelinha – ANEXO D). Nas subparcelas foram 

alocados os ciclos de corte compreendidos por novembro/2011, janeiro, março e abril/2012. 

Para a produção de massa seca do sistema, foi utilizado o mesmo delineamento, porém 

nas parcelas foram alocados os arranjos espaciais do eucalipto e nas subparcelas os ciclos de 

corte. 

 

3.4 Coletas de Dados e Variáveis Estudadas 

 

Os cortes das plantas forrageiras foram realizados em: 23/11/2011, 21/01/2012, 
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07/03/2012 e 17/04/2012, quando o pasto atingia altura média entre 40 e 50 cm. 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. Posteriormente foram realizados cortes do capim-braquiária a 15 cm do solo, 

com o auxílio de cutelo e quadro de 1m² para avaliações de produção de massa seca (PMS), e 

rente ao solo para a separação das lâminas foliares e colmos. 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 folha:colmo (RFC). Para as avaliações PMS do 

sistema, antes de cada pastejo em cada piquete o capim foi cortado à 15 cm do solo para 

determinação do teor de massa seca (MS) e cálculo da produção de forragem. Nos arranjos 

estruturais de 9×(2×2) m e 9×2 m, foram amostrados uma área de (4,5 × 1 m) e no arranjo 

estrutural de 20×(3×2) m foi amostrado uma área de (10 × 1 m), partindo-se do centro do 

espaçamento para a lateral da parcela. 

As amostras do capim-braquária retiradas a 15 cm 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 acondicionadas em recipientes de plástico para determinação da 

composição bromatológica. 

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

teor de massa seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e em 

detergente ácido (FDA), determinadas pelo método de Van Soest descrito por Silva e Queiroz 

(2002) e o teor de nitrogênio (N), determinado pelo método analítico Kjedahl obtendo-se o 

teor de PB multiplicando-se o teor de N por 6,25. 

Para as variáveis relacionadas à luz (irradiância absoluta-IA, radiação 

fotossinteticamente ativa-RFA e relação vermelho/vermelho distante-V/VE), foram utilizados 

os dados referentes ao ciclo de amostragem 2 (janeiro/2012) nos blocos 2 e 3. 

Para obtenção dos gráficos de IA (µWcm
-
²nm

-
¹) nos comprimentos de onda 

correspondente às bandas azul (460 a 480 nm), verde (545 a 561 nm), vermelho (520 a 670 

nm) utilizou-se o espectroradiômetro USB2000+ (Ocean Optics, EUA) com fibra ótica e 

corretor cossenoidal acoplados ao aparelho onde os dados eram recebidos e processados com 

o auxílio do software de operação SpectraSuite. As medidas foram coletadas entre 11:00 e 

13:00 horas em dias com céu predominantemente claro (pouca ou nenhuma nebulosidade). As 

medidas de irradiância foram realizadas no centro da entrelinha de cada parcela e na lateral, à 

distância de 1,0 m da linha de árvores. O sensor foi posicionado à 1,0 m de altura do solo. 

Também determinaram-se as medidas a pleno sol em cada dia de avaliação. 
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Os dados de relação V/VE foram tomados com o medidor de luz vermelho/vermelho 

distante FieldScout (Spectrum Technologies, Inc.) nos mesmos pontos, datas e horários das 

medidas de irradiância, obtendo-se média de três medidas ao centro e três sob a copa do 

eucalipto com distância de 1,0 m da linha de árvores. 

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 RFA em μmol de m
-2

 s
-1

.  As leituras foram 

realizadas a céu aberto a cada 1 minuto no dia 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 área adjacente com pastagem solteira. As medidas foram 

feitas simultaneamente acima do dossel forrageiro e abaixo deste usando-se o sensor externo 

que realiza medidas de RFA, acoplado a nível com aproximadamente 1,0m de altura. 

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

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

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. 

 

3.5 Análise Estatística 

 

As medições para qualidade de luz, interceptação luminosa do pasto, RFA e V/VE 

foram realizadas somente por ocasião do segundo ciclo de amostragem e avaliadas de forma 

descritiva nos blocos 2 e 3.  Estes dados também foram submetidos a análise de correlação e 

tiveram os coeficientes testados por meio do teste t a 1 e 5% de probabilidade.  

As demais variáveis foram submetidos à análise de variância e, quando detectadas 

diferenças, as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Para 

realização das análises, utilizou-se o pacote estatístico computacional SISVAR, versão 4.2 

(FERREIRA, 1999). 

  



23 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O perfil da irradiância nos diferentes arranjos espaciais e locais de amostragem foi 

registrado (Figura 1). Pode-se observar que o local de amostragem modificou a qualidade da 

radiação incidente nos diferentes comprimentos de onda. Assim, em todos os arranjos, nota-se 

que maior quantidade de luz nos comprimentos de onda na faixa de 400-450 nm é transmitida 

através da copa das árvores no centro do que na lateral da entrelinha. Isso indica diferenças 

nas atividades fotossintéticas tendo em vista que as clorofilas absorvem luz principalmente 

nos comprimentos vermelho e azul do espectro (Taiz; Zeiger, 2004). Segundo Wilson e 

Ludlow (1991), a qualidade da luz é alterada para o sub-bosque pela copa das árvores que 

absorvem principalmente radiação nos comprimentos de onda entre 400-700 nm. A luz 

compreendida nos comprimentos de onda relativos ao azul e vermelho é reduzida em 

ambiente sombreado nas plantas, quando comparada às regiões do espectro relativas ao verde 

e infravermelho. 

Os arranjos 20×(3×2) m e 9×2 m apresentaram semelhante redução na quantidade de 

radiação, mas pequenas diferenças no perfil desta radiação, pois o 20×(3×2) m implicou em 

maior redução na região lateral no comprimento entre 350 e 400 nm que o arranjo 9×2 m. 

Provavelmente, o uso de linhas duplas no arranjo menos adensado implicou em maior 

retenção de luz nestes comprimentos. 
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Figura 1. Espectro de irradiância absoluta (IA) em µWcm-²nm-¹ representativo do ciclo 2, 

blocos 2 e 3 nos três arranjos espaciais, para os locais de amostragem centro e lateral da 

entrelinha. 
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Pode-se observar mesmo comportamento para a RFAi e IL em relação ao local de 

amostragem (Tabela 2), os quais provavelmente influenciaram o crescimento e 

desenvolvimento do dossel forrageiro culminando em comportamento análogo para a PMS.  

 

Tabela 2. Radiação fotossinteticamente ativa incidente (RFAi) (µmol m
-
²s

-
¹), relação 

vermelho:vermelho extremo (V/VE), interceptação luminosa (IL) do pasto e produção de 

massa seca (PMS) (kg/ha), nos dois locais de amostragem dos diferentes arranjos espaciais 

nos blocos 2 e 3 do ciclo 2 (janeiro/2012)  

Arranjo 
RFAi V/VE IL pasto IAF PMS 

Centro Lateral Centro Lateral Centro Lateral Centro Lateral Centro Lateral 

9×2m 249,5 211,0 1,106 0,638 53,4 56,0 0,927 0,985 970,0 547,0 

9×(2×2)m 928,5 566,0 1,068 0,692 46,3 39,6 0,932 0,725 860,0 661,5 

20×(3×2)m 950,5 640,5 1,082 0,548 65,5 60,3 1,770 1,458 1784,0 724,5 

 

Nota-se que RFAi nos espaçamentos duplos apresentou valores próximos, 

principalmente no centro da entrelinha, enquanto no arranjo simples a quantidade de RFAi foi 

bem menor. Embora se perceba a diferença esperada entre centro e lateral da entrelinha para 

RFAi no arranjo 9×2m, esses valores baixos provavelmente são devidas à condição 

meteorológica no momento da medição, como por exemplo a passagem de nuvem. De acordo 

com Rossini et al. (2007) a posição das nuvens altera significativamente a configuração do 

céu e, consequentemente, a distribuição de radiância. Este autor cita ainda que um dos fatores 

que pode modificar instantaneamente a radiação solar é a quantidade e o tipo de nuvens. Os 

resultados de Oliveira et al. (2007) e Andrade et al. (2002) corroboram com os valores 

encontrados para RFAi neste trabalho. Esses autores observaram que a partir dos 38 meses de 

plantio do eucalipto, a RFA apresenta maior incidência no centro da entrelinha de plantio. 

Em todas as situações há redução na quantidade de RFAi na região lateral, sobretudo 

nos espaçamentos duplos. Apesar destes resultados, a PMS foi, em média, 95% maior no 

espaçamento duplo com maior entrelinha. Provavelmente isso se deve à maior faixa de pasto 

não sombreada pela copa das árvores. De fato, durante a condução do experimento, pôde ser 

observado nos arranjos com 9 m de espaçamento que a copa das árvores cobria grande faixa 

de entrelinha. A PMS no espaçamento simples com 9 m de entrelinha foi ligeiramente maior 

que no duplo de mesmo espaçamento. 

Além de maior produtividade, o pasto no espaçamento 20×(3×2) m também atingiu 

maiores valores de IL, o que pode ser atribuído às maiores taxas de crescimento resultantes da 
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maior área foliar. Também foi observado maior IL no espaçamento 9x2m em relação ao 

9x(2x2) m. Contudo, a diferença entre os valores de produção foi substancialmente maior que 

a diferença entre os valores de IL. No entanto as plantas forrageiras crescidas sob sombra 

possuem valores de IL menores que as crescidas sob sol pleno e Dias-Filho (2000) afirma que 

U. decumbens e U. humidícola desenvolvem rapidamente ajustes fenotípicos que compensam 

a baixa interceptação luminosa. De fato, as plantas possuem capacidade de se adaptar a 

ambientes sombreados por meio de modificações de suas características morfofisiológicas. 

Dentre estas podemos citar o aumento da relação parte aérea:raiz, alongamento de colmos, 

redução do perfilhamento, aumento da área foliar específica, bem como alterações na relação 

folha:colmo e no ângulo foliar (BERNARDINO; GARCIA, 2009). Dias-Filho (2000) 

observou aumento da área foliar específica e da taxa de alongamento foliar em espécies do 

gênero Urochloa em resposta ao sombreamento. 

Em geral nota-se redução na PMS na lateral da entrelinha em todos os arranjos 

avaliados, sobretudo no arranjo 20×(3×2) m. A menor diferença entre lateral e centro da 

entrelinha nos arranjos com menor distância entre renques provavelmente se deve ao maior 

número de árvores e a maior faixa de pasto sombreada. Bernardino e Garcia (2009) afirmam 

que nas áreas sob as copas das árvores, o crescimento das forrageiras pode ser limitado por 

mudanças na qualidade de luz, ou por competição por água e nutrientes, entre outros fatores. 

Para os dados da relação V/VE, notam-se menores valores na região lateral. Segundo 

Frank e Hofman (1994), o sombreamento promove variações na relação entre os 

comprimentos de ondas, compreendidos no intervalo vermelho/vermelho extremo. Além 

disso, o sombreamento proporcionado pelas árvores também é capaz de alterar a intensidade 

da radiação incidente no sub‑bosque (PACIULLO et al., 2011).  Provavelmente a relação 

V/VE menos favorável da região lateral indica que a copa das árvores modificou o perfil da 

RFAi, reduzindo a relação. De fato, ambientes sombreados por plantas apresentam espectro 

de luz abundante em vermelho extremo (TAIZ; ZEIGER, 2004), confirmando os resultados 

obtidos.  

Observaram-se correlações significativas entre as variáveis em estudo em ambos 

locais de amostragem (Tabelas 3 e 4). No centro da entrelinha pode-se observar correlação 

alta e positiva entre a IL e IAF e entre IL e PMS (p<0,01). Provavelmente a maior área foliar 

resultou em maior porcentagem da interceptação de luz pelas forrageiras e aumento de 

capacidade fotossintética do pasto, que culminou em maior produção. 
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Tabela 3. Coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis radiação fotossinteticamente 

ativa incidente (RFAi), interceptação luminosa do pasto (IL), índice de área foliar (IAF) e 

produção de massa seca (PMS) no centro da entrelinha em pastos de capim-braquiária 

 
RFAi IL IAF PMS 

RFAi 1 0,1759 0,5281 0,4278 

IL  1 0,9288** 0,9650** 

IAF   1 0,9935** 

PMS    1 

*,**: Estatisticamente significativo pelo teste t a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente. 

 

Na região lateral da entrelinha também se observou correlação positiva entre IL e IAF 

(p<0,05). Entretanto, diferentemente do centro da entrelinha, a correlação entre a RFAi e a 

PMS também foi alta e positiva (p<0,01). Uma possível explicação é a resposta adaptativa das 

plantas ao sombreamento, que são capazes de diminuir o ponto de compensação luminoso 

para poder realizar maior fotossíntese com menor quantidade de luz.   

 

Tabela 4. Coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis radiação fotossinteticamente 

ativa incidente (RFAi), interceptação luminosa do pasto (IL), índice de área foliar (IAF) e 

produção de massa seca (PMS) no lateral da entrelinha em pastos de capim-braquiária 

 
RFAi IL IAF PMS 

RFAi 1 -0,1617 0,3233 0,9811** 

IL 
 

1 0,8815* 0,0321 

IAF 
  

1 0,5002 

PMS 
   

1 

*,**: Estatisticamente significativo pelo teste t a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente. 

 

Em relação à altura do pasto, foram observados efeito significativo de arranjo, local de 

amostragem e interação entre arranjo e ciclo (ANEXO A).  

Na decomposição do efeito de ciclos dentro de arranjo, somente foi observada diferença 

entre os ciclos no arranjo 20×(3×2)m, o qual obteve maior altura nos ciclos 1 e 4 e menor 

altura no ciclo 3. Para os arranjos 9×(2×2)m e 9×2m não foi observada diferença estatística 

entre ciclos (Tabela 5). 
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Tabela 5. Influência dos arranjos espaciais do componente arbóreo na altura do capim-

braquiária de acordo com os ciclos de corte 

Arranjos 
Ciclo* 

1 2 3 4 

9×2m 0,34 a 0,36 a 0,37 a 0,37 a 

9×(2×2)m 0,28 a 0,34 a 0,29 a 0,36 a 

20×(3×2)m 0,53 a 0,41 bc 0,35 c 0,47 ab 

Pleno Sol 0,60 0,54 0,41 0,62 

*Ciclos: 1= novembro/2012; 2= janeiro/2012; 3= março/2012 e 4= abril/2012 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
 

Independentemente dos arranjos e ciclos avaliados, maior altura do pasto foi registrada 

no centro da entrelinha (Figura 2). Os resultados encontrados neste estudo não estão de acordo 

com os de Souza et al. (2007), Paciullo et al. (2008) e Martuscello et al. (2009) que 

encontraram maiores alturas no ambiente sombreado que à sol pleno, indicando estiolamento 

da planta. No entanto, no presente trabalho também verificou-se produção de massa seca 

substancialmente maior no centro da entrelinha em dado espaçamento, justificando, portanto, 

maior altura do pasto no centro. Segundo Andrade et al. (2001), no período chuvoso o 

sombreamento imposto pelo eucalipto pode ser um fator limitante ao crescimento da 

forragem. 

 
Figura 2. Altura do dossel, em metros, no centro e lateral da entrelinha. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Para a relação folha:colmo (RFC) observou-se efeito significativo de arranjo, ciclo e 

interação entre ciclo e local de amostragem (ANEXO A). A maior RFC foi observada no 

arranjo 9×(2×2) m, que não diferiu estatisticamente do arranjo 9×2m. Já o menor valor foi 

registrado no arranjo 20×(3×2) m que também não diferiu estatisticamente do 9×2 m (Figura 

3). Acredita-se que o arranjo 9×(2×2) m tenha implicado em redução das taxas de crescimento 

e do avanço da maturidade fisiológica o que favoreceu a colheita de forragem com mais 

folhas. Dias-Filho (2000) também observou aumento da participação das folhas na forragem 

de espécies do gênero Urochloa e atribuiu este efeito ao sombreamento. Segundo Soares et al. 

(2009), o sombreamento pode influenciar positivamente a RFC por proporcionar 

modificações estruturais, adaptativas e competitivas, nas folhas para captar maior quantidade 

de luz. 

 
Figura 3. Relação folha:colmo do capim-braquiária nos diferentes arranjos espaciais.  

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

No desdobramento da interação entre ciclo e local de amostragem, houve diferença 

para o centro da entrelinha, que obteve maiores valores de RFC no ciclo 4 (Tabela 6). Estes 

resultados podem ter sido influenciados por redução na precipitação do período relativo ao 

ciclo, fazendo com que a forragem também tenha diminuído o avanço de sua maturidade 

fisiológica, proporcionando uma quantidade maior de folhas na ocasião do corte. De fato, o 

último ciclo de amostragem foi caracterizado por redução da precipitação e também da 

temperatura, fatores que podem ter influenciado de forma mais intensa as plantas do centro da 

entrelinha. 
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Tabela 6. Relação folha:colmo do capim-braquiária nos locais de amostragem ao longo dos 

ciclos de corte 

 Relação folha:colmo 

 1 2 3 4 

Centro 1,21b 0,88b 1,18b 1,57a 

Lateral 1,28a 1,22a 1,21a 1,27a 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A produção de massa seca do sistema foi influenciada pelo bloco e arranjo espacial, 

(ANEXO C). Observou-se maior produção de forragem para o arranjo 20×(3×2) m que 

provavelmente se deve à maior quantidade de luz disponível ao sub-bosque (Figura 4) já que 

nos outros dois arranjos a proximidade entre as linhas de árvores pode ter implicado em maior 

sombreamento da entrelinha e redução da produtividade do pasto nesses locais, além de 

outros fatores como a competição por água e nutrientes. Nos arranjos com espaçamento de 9 

m entre as linhas de árvores observou-se que, ao aumentar a quantidade de árvores (do 

simples para o duplo), a produção de massa seca diminuiu. Resultados também encontrados 

por vários autores como Schreiner (1987), Castro et al. (1999), Paciullo et al. (2007) e Gobbi 

et al. (2009) que também observaram diminuição na produção de massa seca à medida que se 

aumenta o sombreamento. A diminuição na produtividade forrageira pode ser decorrente da 

baixa intensidade luminosa do ambiente sombreado que situou-se abaixo do ponto de 

compensação de luz da forrageira (CASTRO et al., 1999). De acordo com Paciullo et al. 

(2007), a maioria dos relatos sobre a redução na produção de forragem sob sombreamento 

intenso se dá em razão da acentuada diminuição das taxas fotossintéticas das gramíneas de 

ciclo C4. 

Os dados de produção do sistema em pleno sol foram comparados de forma descritiva 

e atingiram valores mais altos aos dos sistemas consorciados em todas as situações (Figura 4). 
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Figura 4. Produção de massa seca (PMS) do capim-braquiária em sistema silvipastoril nos 

diferentes arranjos espaciais. 

Médias seguidas por letras diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Na decomposição do efeito de locais de amostragem dentro de arranjos, observou-se 

diferença significativa somente para o arranjo 20×(3×2) m, onde a produção foi maior no 

centro da entrelinha (Tabela 7). Nos arranjos simples e duplos com 9 m de entrelinha, não 

foram observadas diferenças entre localização. Estes resultados também podem ser explicados 

pelo efeito da largura da entrelinha sobre a exposição da mesma à radiação solar, quantitativa 

e qualitativamente. Assim, acredita-se que nos espaçamentos com 20 m de entrelinha a 

sombra não tenha se projetado na região central do mesmo, onde as amostras foram coletadas. 

Plantas C4 possuem maior demanda energética para fotossíntese, podendo levar a 

maior produção das mesmas em ambientes onde a quantidade de radiação seja maior (TAIZ; 

ZEIGER, 2004) o que confirma relatos da literatura onde os arranjos de maior espaçamento 

favorecem a produção do pasto e, consequentemente, a produção animal nos sistemas 

integrados. Oliveira et al. (2007) constataram maior PMS na entrelinha do renque de árvores, 

embora tenha sido observado maior sombreamento na mesma. Ribaski e Rakocevic (2002) 

também observaram diferenças no local de amostragem com produção de 3,21 t/ha na 

entrelinha e 2,5 t/ha na lateral. 
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Tabela 7. Interação entre arranjo e local de amostragem para a produção de massa seca (PMS) 

(g/m²), nos dois locais de amostragem dos diferentes arranjos espaciais 

Arranjos 
Local de amostragem 

Centro Lateral 

9×2m 71,5a 67,6a 

9×(2×2)m 47,6a 50,0a 

20×(3×2)m 204,9a 87,5b 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

No tocante às variáveis de valor nutritivo, observou-se efeito significativo de arranjo 

para a variável FDN (ANEXO B), que foi 4,30% maior no arranjo 20×(3×2) m (Tabela 8). 

Provavelmente, as plantas no maior espaçamento do componente arbóreo apresentaram maior 

taxa de crescimento e maturidade fisiológica o que elevou o acúmulo de parede celular 

vegetal na forrageira. Na entrelinha, o microclima apresenta maiores temperaturas e 

incidência de radiação, fatores abióticos diretamente relacionados ao aumento do teor de FDN 

e lignina nas plantas (VAN SOEST, 1994).  Esses resultados corroboram com Paciullo et al. 

(2007a) que encontraram menores teores de FDN com a mesma forrageira em condições de 

sombreamento do que a sol  pleno. 

 

Tabela 8. Teores médios (%) de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA), massa seca (MS) e proteína bruta (PB) de planta inteira do capim-braquiária em três 

arranjos de eucalipto e a pleno sol 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Segundo Deinum et al. (1996), as plantas em sol pleno apresentam maior quantidade 

de tecido esclerenquimático e células do mesófilo com paredes mais espessas do que em 

condições de sombra. Os resultados encontrados por Silva et al. (2011) mostram que a 

espessura do mesofilo realmente é maior para a folha de sol. Neste estudo, também foi 

possível verificar que as plantas crescidas a sol pleno apresentaram maiores valores de FDN. 

Arranjos 
Variáveis de valor nutritivo 

FDN FDA % MS % PB 

9×2 m 60,37 b 30,50 a 26,58 a 12,67ab 

9×(2×2) m 60,29 b 29,12 a 26,75 a 14,46 a 

20×(3×2) m 62,92 a 30,79 a 26,83 a 10,37 b 

Pleno Sol 64,67 32,77 27,49 11,48 
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Não houve efeito significativo de arranjo, ciclo, localização e interação entre estes 

fatores sobre os teores de FDA (ANEXO B e Tabela 8). Os valores encontrados estão de 

acordo com os estudos de Paciullo et al. (2007a) e Oliveira et al. (2007), que também não 

observaram influência do sombreamento sobre o FDA. Apesar disto, o teor de FDA das 

plantas em pleno sol atingiu valores mais altos que o das plantas sombreadas, o que pode estar 

relacionado à redução da taxa de crescimento e avanço da maturidade das plantas sombreadas 

(KIRCHNER et al., 2010).  

Deve-se ressaltar que a redução do FDA é um grande benefício da forragem produzida 

em condições sombreadas, uma vez que implica em melhorias na qualidade de forragem. O 

teor de FDA representa a quantidade de lignina e celulose presentes na forragem, nesse 

sentido, menor conteúdo desta fração na planta pode ser reflexo da redução do acúmulo de 

lignina e do espessamento da parede celular vegetal.   

Observou-se efeito significativo entre local de amostragem e ciclo de amostragem 

sobre o teor de MS do capim-braquiária (ANEXO B). Entre os locais de amostragem, 

observou-se maior valor na lateral da entrelinha (Figura 5). Este resultado não era esperado, 

uma vez que em ambientes sombreados o teor de MS tende a ser menor devido a 

modificações no microclima, como temperaturas mais amenas, maior umidade do solo e do ar 

(GOBBI et al., 2009), além de menor incidência de vento, que possibilitam uma menor perda 

de água pela planta. Contudo, a variação observada nos dados foi pequena e assumiu valores 

de 26,72% no sistema silvipastoril e de 27,49% em sol pleno (Tabela 8).  Resultados 

semelhantes foram encontrados por Castro et al. (1998) com U. decumbens, onde observou-se 

teores de 26,46; 22,66; e 20,65 para plantas cultivadas em pleno sol, com sombreamento de 

30 e 60%, respectivamente. 
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Figura 5. Efeito do local de amostragem sobre o teor de massa seca (%MS) do capim-

braquiária. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Quanto ao efeito de ciclos de corte sobre o teor de MS, observa-se que este foi maior 

no terceiro ciclo de amostragem e que os demais não diferiram estatisticamente entre si 

(Figura 6).  

 

Figura 6. Teor de massa seca (%MS) do capim-braquiária em função dos ciclos de corte.  

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

De fato, o terceiro ciclo coincidiu com o período onde foi realizada a adubação de 

cobertura do sistema silvipastoril. Provavelmente a taxa de crescimento das plantas 

forrageiras foi acelerada devido ao maior aporte de nutrientes, principalmente nitrogênio, e 

atingiu precocemente a condição de maior maturidade fisiológica. 

Também se observou diferença significativa entre os arranjos para PB (ANEXO B). 

Nesse sentido, o arranjo 9×(2×2) m proporcionou maior teor de PB e não diferiu 

estatisticamente do arranjo 9×2 m (Tabela 9). A menor média foi observada no arranjo 

20×(3×2) m, que não diferiu estatisticamente do arranjo 9×2 m. Alguns autores afirmam que 

os teores de PB são maiores em plantas sombreadas (PACIULLO et al., 2007a; SOUSA et al., 

2007; GARCEZ NETO et al., 2010). Os resultados obtidos neste trabalho estão em acordo 

com a literatura, uma vez que os arranjos mais adensados implicaram em teores mais elevados 

de proteína bruta na forragem do sub-bosque, o que também pode ser observado quando se 

comparam esses valores aos de sol pleno.  
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Em todos os arranjos e na forragem em sol pleno verificou-se que os teores de PB 

ficaram acima do considerado mínimo (7%) para atender às exigências dos microrganismos 

ruminais e do mínimo de 10 % considerado por Detmann et al. (2010) necessário para um 

melhor aproveitamento do pasto em regiões tropicais. 

O maior teor de PB nas plantas sombreadas pode estar associado ao menor tamanho 

das células sob sombra (GOBBI et al., 2010), à maior concentração de nitrogênio nas folhas 

(CARVALHO et al., 1995) e ao aumento do aporte deste nutriente via ciclagem de nutrientes 

(PACIULLO et al., 2007a). 
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5 CONCLUSÕES 

 

A radiação solar incidente no sub-bosque influencia, nos diferentes locais de 

amostragem, todos os parâmetros avaliados (quantidade e qualidade de luz, relação 

folha:colmo, altura, produção de massa seca e índice de área foliar), com exceção da 

composição bromatológica. 

Os arranjos espaciais influenciam a produção e valor nutritivo do capim-braquiária 

sendo que o arranjo espacial de 20×(3×2) m proporciona melhor produção massa seca e os 

arranjos mais adensados, com espaçamentos de 9×2 m ou 9×(2×2) m, proporcionam melhor 

composição bromatológica com maiores teores de proteína bruta e menores de fibra em 

detergente neutro. 
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ANEXO A 

 

Resumo da análise de variância para altura, relação folha:colmo (RFC) e produção de massa 

seca (PMS) nos diferentes arranjos espaciais (A), locais de amostragem (L) e ciclos de corte 

(C)  

FV GL 
QM 

ALTURA RFC PMS 

Bloco 2 0,03
ns 

0,35
 ns

 1528440,88* 

A 2 0,10* 0,80* 6316541,29* 

L 1 0,12* 0,02
 ns

 2817542,35* 

A x L 2 0,02
 ns

 0,10
 ns

 2723645,93* 

Erro (a) 10 0,01 0,13 236295,91 

C 3 0,01
 ns

 0,41* 123093,35
 ns

 

A x C 6 0,02* 0,03
 ns

 177829,24
 ns

 

L x C 3 0,01
 ns

 0,31* 99867,90
 ns

 

A x L 6 0,00
 ns

 0,06
 ns

 183940,21
 ns

 

Erro (b) 36 0,00 0,07 157966,33 

CV 1 (%)  27,52 29,67 55,11 

CV 2 (%)  18,15 21,81 45,06 

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

 

 

ANEXO B 

Resumo da análise de variância para os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), massa seca (MS) e proteína bruta (PB) nos diferentes arranjos 

espaciais (A), locais de amostragem (L) e ciclos de corte (C) 

FV GL 
QM 

FDN (%) FDA (%) MS (%) PB (%) 

Bloco 2 30,01
 ns

 20,51
 ns

 16,10
 ns

 1,50
 ns

 

A 2 53,43* 19,01
 ns

 0,39
 ns

 100,54* 

L 1 0,50
 ns

 10,89
 ns

 98,00* 8,00
 ns

 

A x L 2 7,88
 ns

 4,26
 ns

 20,17
 ns

 21,29
 ns

 

Erro (a) 10 8,81 12,46 8,36 21,58 

C 3 43,50
 ns

 89,20
 ns

 668,78* 60,56
 ns

 

A x C 6 21,99
 ns

 5,11
 ns

 12,44
 ns

 15,32
 ns

 

L x C 3 18,17
 ns

 14,93
 ns

 12,04
 ns

 31,30
 ns

 

A x L 6 8,10
 ns

 13,58
 ns

 4,59
 ns

 21,48
 ns

 

Erro (b) 36 16,57 12,25 21,58 21,48 

CV 1 (%)  4,85 11,71 10,82 37,17 

CV 2 (%)  6,65 11,61 17,38 37,07 

*significativo a 5% de probabilidade, ns não significativo a 5% de probabilidade 
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ANEXO C 

Resumo da análise de variância para produção de massa seca (PMS) do sistema nos diferentes 

arranjos espaciais (A) e ciclos de corte (C) 

 

FV GL 
QM 

PMS 

Bloco 2 571661,08* 

A 2 2261695,75* 

Erro (a) 4 4104,96 

C 3 160102,10
 ns

 

A x C 6 14348,60
 ns

 

Erro (b) 18 57981,41 

CV 1 (%)  7,46 

CV 2 (%)  28,02 

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

 

 

ANEXO D 

Croqui da área experimental 
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Croqui dos locais de amostragem 

 


