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RESUMO 

 

A presença de árvores em sistemas silvipastoris (SSP) pode influenciar a massa seca de 

forragem, as características estruturais, bromatológicas e o desempenho animal nestes 

sistemas. Uma ferramenta que pode ajudar a compreender a dinâmica do crescimento de 

forragem em SSP é a modelagem. Diante disso, objetivou-se avaliar o acúmulo de massa seca, 

a disponibilidade, as características estruturais e a composição bromatológica da Brachiaria 

brizantha cv. BRS Piatã (capim-Piatã), bem como o desempenho animal em duas densidades 

de árvores em sistema silvipastoril, em contraste com área sem a presença de árvores nos 

períodos chuvoso e seco do Cerrado brasileiro. Concomitantemente, foi testada a capacidade 

do modelo de cultura STICS na simulação da produção de massa seca de forragem e do índice 

de área foliar do capim-Piatã. A forrageira foi o capim-Piatã e a espécie arbórea o eucalipto 

urograndis (Eucalyptus grandis x E. urophylla) plantado na orientação norte-sul, sendo os 

tratamentos: forrageira cultivada em área sem árvores (controle); forrageira cultivada em sub-

bosque de eucalipto com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22); forrageira cultivada 

em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre renques de 12 m (SSP12). O 

delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso com três repetições e as 

avaliações conduzidas de abril de 2013 a abril de 2014. Houve redução na massa seca 

acumulada e na taxa de acúmulo do capim-Piatã em SSP no período chuvoso e a face Oeste 

foi a que sofreu maior interferência das árvores neste período. Para cada 1% de redução de 

radiação fotossinteticamente ativa ocorreu diminuição de 1,35% na massa seca de forragem, o 

que correspondeu a 42,8 kg ha
-1

. As características estruturais do capim-Piatã foram alteradas 

nos dois períodos em SSP. Houve maior disponibilidade de massa seca de forragem no 

tratamento sem árvores nos dois períodos e o tratamento SSP22 foi superior ao SSP12 

somente no período chuvoso. Nos tratamentos SSP12 e SSP22 observou-se maiores teores de 

proteína bruta, porém menor densidade de forragem. Já a relação folha-colmo e a 

digestibilidade in vitro da matéria seca foram superiores no controle quando comparado ao 

SSP12. Os componentes da parede celular não foram afetados pelos tratamentos, mas somente 

pelo período do ano. A taxa de lotação foi maior no controle e o ganho animal médio diário 

não se diferiu entre os tratamentos. O ganho de peso vivo por hectare foi superior no SSP22 

quando comparado ao SSP12 e os dois foram inferiores ao controle. Os baixos valores para 

todos os critérios estatísticos mostram a boa performance do modelo STICS na simulação das 

variáveis massa seca de forragem, acúmulo de forragem e índice de área foliar sendo um 

modelo promissor para a simulação dessas variáveis. A partir desse estudo, novas simulações 

poderão ser conduzidas visando a calibração desse modelo para auxiliar na definição de 

espaçamentos entre renques potenciais para SSP. Quando se desejar adotar o SSP, com 

árvores de eucalipto em sentido de plantio Norte-Sul, com objetivo principal a produção 

animal recomenda-se, espaçamentos entre os renques não inferiores a 22 m. 

 

Palavras-chave: Brachiaria brizantha, eucalipto, integração lavoura-pecuária-floresta, modelo 

de cultura, sombreamento. 
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ABSTRACT 

 

The presence of trees in silvopastoral systems (SSP) can influence the forage dry mass, the 

structural and chemical characteristics as well as animal performance in these systems. 

Modeling is a tool that can help to understand the dynamics of forage growth in SSP. The 

research objective was to evaluate the cumulative dry matter, availability, structural 

characteristics and chemical composition of Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã (Piatã grass) 

and animal performance in two densities of trees in silvopastoral system, in contrast to area 

without trees, in the rainy and dry periods in the Brazilian Cerrado. Concomitantly, the study 

tested the ability of the STICS crop model to simulate forage dry mass production and leaf 

area index of Piatã grass. The forage was the Piatã grass and the tree species the eucalyptus 

urograndis (Eucalyptus grandis x E. urophylla) planted on the North-South direction, with the 

treatments: forage in area without eucalyptus (control); forage grown on eucalyptus 

understory with spacing between rows of 22 m (SSP22); forage grown on eucalyptus 

understory with spacing between rows of 12 m (SSP12). The experimental design was a 

randomized complete block with three replications and evaluations were conducted from 

April 2013 to April 2014. There was a reduction in cumulative dry mass and in the 

accumulation rate of Piatã grass in SSP in the rainy period and the Western side suffered 

greater interference from trees during this period. For every 1% reduction of 

photosynthetically active radiation occurred a decrease of 1.35% in the forage dry mass, 

corresponding to 42.8 kg ha
-1

. The structural traits of Piatã grass were changed in both periods 

in SSP. There was a higher availability of dry mass in the treatment without trees in both 

periods and the SSP22 treatment was higher than SSP12 only in the rainy season. In SSP12 

and SSP22 treatments higher levels of crude protein, but lower density of forage were 

observed. The stem-leaf ratio and in vitro digestibility of dry matter were higher in control 

compared to SSP12. The treatments did not affect cell wall components, but the period of the 

year did. The stocking rate was higher in control and the animal average daily gain did not 

differ between treatments. The live weight gain per hectare was higher in SSP22 compared to 

SSP12 and both were lower than control. The low values for all statistical criteria showed the 

good performance of the STICS model in the simulation of dry mass, forage accumulation 

and leaf area index, and it is a promising model for the simulation of these variables. From 

this study, new simulations may be conducted to calibrate this model to help to define spacing 

between alleys potential for SSP. To adopt the SSP, with eucalyptus trees planted on North-

South direction and with the main objective of producing animals, spacing between alleys not 

less than 22 m is recommended. 

 

Keywords: Brachiaria brizantha, crop-livestock-forest integration, culture model, eucalyptus, 

shading. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A pecuária brasileira é em grande parte conduzida à pasto. O censo agropecuário 

mostra que no Brasil há 158,7 milhões de hectares de pastagens e deste total 101,4 milhões 

são representados por pastagens cultivadas/plantadas
1
. Ao longo dos anos, os solos foram 

utilizados sem a reposição adequada dos nutrientes o que resultou nos quadros de degradação 

das pastagens. Uma pastagem é considerada degradada quando há uma acentuada diminuição 

na produtividade agrícola ideal (diminuição na capacidade de suporte ideal), sendo os fatores 

mais importantes relacionados com essa degradação o manejo animal inadequado e a falta de 

reposição de nutrientes
2,3

. Em torno de 70% do total das áreas de pastagem existentes no país 

são de pastagens degradadas ou em degradação, sendo a maior concentração dessas áreas nas 

regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste
4
. 

O aumento da população mundial tem levantado discussões para o aumento na 

produção de alimentos. Outro tema de bastante expressão é a necessidade do aumento do 

acúmulo de carbono no solo, dessa forma contribuindo para amenização do efeito estufa. 

Além do mais, as pressões para a incorporação de critérios de sustentabilidade à atividade 

agropecuária brasileira é uma realidade atual. O termo “sustentabilidade” apresenta uma 

dimensão multifacetada, ou seja, deve abranger os aspectos ambientais, econômicos e sociais 

no processo produtivo. Portanto, a recuperação das pastagens degradadas e consequentemente 

uma intensificação dos sistemas de produção é necessária. Uma alternativa para a recuperação 

dessas pastagens degradadas ou em processo de degradação é a implantação de sistemas 

agroflorestais como os sistemas silvipastoris
4
. Esses sistemas além de recuperar as pastagens 

degradadas, buscam efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, 

contemplando a adequação ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica
5
.  

Sistemas silvipastoris consistem na implantação de árvores, plantas forrageiras e 

animais em uma mesma área. O arranjo e a população das árvores na área podem apresentar 

diferentes dimensões, que vão determinar um microclima característico, e isso irá refletir na 

morfogênese da planta, na produção de massa seca e também na composição químico-

bromatológica da forragem implantada no sub-bosque. Devido às interações existentes entre 

os diferentes componentes, esses sistemas se tornam mais complexos do que o cultivo de 

árvores e pastagens de forma exclusiva.  

Atualmente, há um aumento considerável na utilização da modelagem na 

agricultura, sendo os modelos ferramentas que podem resumir uma grande quantidade de 
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informação, facilitam a aplicação do conhecimento e podem ser utilizados na definição de 

políticas agrícolas, no zoneamento agroclimático, nos estudos de mudanças climáticas e 

planejamento da produção
6
. Entretanto, para que eles sejam utilizados em sistemas integrados 

se faz necessário inicialmente o ajuste de modelos para a compreensão da dinâmica de cada 

componente (árvore, pastagem e animal) de forma individual. Para gramíneas tropicais, a 

adaptação de modelos para prever com precisão o acúmulo de biomassa é ainda limitada
6
. 

O modelo de cultura STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures 

Standard) foi desenvolvido em 1996 no Institut de National de La Recherche Agronomique 

(INRA) na França
7
. O STICS é um modelo semimecanístico que combina equações de 

processos fisiológicos e relação matemática entre os processos com saídas diárias
8
. O STICS 

como outros modelos de cultura pode, portanto, ajudar a responder questões como: “qual é a 

melhor densidade de semeadura para uma cultura?”, “uma cultivar precoce é melhor que uma 

tardia?”, “qual a melhor estratégia de adubação?”
9
. O autor afirma que essas questões podem 

ser respondidas para uma ampla gama de condições que nunca poderia ser testada 

experimentalmente. Entretanto, para o sucesso na utilização dessas ferramentas é importante 

que o usuário seja capaz de fazer uma avaliação crítica do modelo
9
, verificando se os 

resultados da modelagem correspondem ao comportamento biológico do sistema. 

A produção de forragem em sistema silvipastoril é dependente da interação da 

densidade arbórea com o crescimento e a qualidade da forragem no sub-bosque
10

, sendo 

influenciada tanto pela redução de radiação fotossinteticamente ativa, como pela competição 

por água e nutrientes entre o componente arbóreo e forrageiro. Diante disso, para a difusão da 

utilização desse sistema de produção pesquisas devem ser desenvolvidas buscando entender 

de que forma essas alterações afetam a produção e a qualidade das forrageiras e 

consequentemente o desempenho animal. Dessa forma, estratégias poderão ser desenvolvidas 

para a condução do sistema silvipastoril pelos produtores que optem por adotar esse sistema. 

Nesse contexto, a modelagem poderá também ter papel fundamental. 

Diante desse cenário, o objetivo com este trabalho foi avaliar o acúmulo de massa 

seca, a disponibilidade, as características estruturais e a composição bromatológica da 

Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã (capim-Piatã), bem como o desempenho animal em duas 

densidades de árvores em sistema silvipastoril, em contraste com área sem a presença de 

árvores nos períodos chuvoso e seco do Cerrado brasileiro. Concomitantemente, foi testada a 

capacidade do modelo de cultura STICS na simulação da produção de massa seca de forragem 

e do índice de área foliar do capim-Piatã nas condições edafoclimáticas do Cerrado.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Sistemas silvipastoris 

Os sistemas silvipastoris representam formas de uso da terra onde ocorre a 

combinação de atividades silviculturais e pecuárias visando gerar produção de forma 

complementar pela interação dos seus componentes
11

. Segundo os mesmos autores, a 

implantação desses sistemas em áreas anteriormente destinadas ao cultivo exclusivo de 

pastagens ou árvores pode ser uma opção promissora para o múltiplo uso da terra. Esse é um 

aspecto de grande importância, pois contribui para a intensificação da produção demandada 

atualmente.  

No sistema silvipastoril há quatro componentes básicos: pasto, árvore, solo e 

animal sendo importante destacar que os efeitos das interações que ocorrem entre esses 

componentes não podem ser visualizados e interpretados como fatores isolados, tendo em 

vista o caráter integrado desse sistema de produção
11

. Para a implantação desses sistemas 

pode ser utilizado o plantio das mudas de árvores juntamente com culturas agrícolas até que 

as árvores atinjam porte suficiente para não serem danificadas pelos animais em pastejo. Para 

o início da fase silvipastoril é recomendado que a espécie arbórea apresente diâmetro de 6 cm 

na altura de 1,30 m do solo (diâmetro à altura do peito – DAP), pois dessa forma as árvores 

não serão facilmente danificadas pelos animais
12

. Nesses sistemas, o componente arbóreo 

pode ser constituído por um misto de espécies, tais como leguminosas e madeiráveis, as quais 

desempenham funções diferentes no sistema
13

. Alguns benefícios dos sistemas silvipastoris 

são citados por Cubbage et al.
14

 sendo que a associação de florestas plantadas com forrageiras 

reduz os custos de estabelecimento e manutenção de povoamentos de Eucalyptus, aumenta a 

produtividade da terra e minimiza a erosão do solo.  

Müller et al.
15

 avaliaram a viabilidade econômica de sistemas agrossilvipastoris 

(cultura agrícola, plantas forrageiras, animais e árvores na mesma área, em diferentes 

momentos do processo produtivo) designados para a Zona da Mata de Minas Gerais e 

verificaram que o fluxo de caixa positivo iniciou no segundo ano devido a rendimento do 

milho e de ganho de peso dos animais. Quando as atividades foram avaliadas isoladamente 

(agricultura, pecuária e silvicultura) os autores observaram que o milho não foi 

economicamente viável enquanto que pecuária e silvicultura foram individualmente viáveis. 

Dessa forma os autores concluem que a integração dessas atividades tem um grande impacto 

na viabilidade do sistema. 
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No mesmo contexto, Oliveira et al.
16

 avaliaram um sistema agrossilvipastoril na 

Fazenda Santa Brígida em Ipameri, GO. Nesse sistema a implantação do eucalipto (linha 

dupla 3 m x 1 m e espaçamento de 26 m entre os renques) foi feita com a cultura da soja. No 

segundo ano, foi realizado o plantio de milho com Brachiaria brizantha cv. Marandu. A partir 

do terceiro ano o eucalipto foi conduzido com a forrageira e gado de corte em sub-bosque até 

o sétimo ano quando houve o corte das árvores. Nesse sistema todos os indicadores de 

viabilidade econômica foram satisfatórios com valor presente líquido (VPL) positivo, relação 

benefício custo de 1,86, índice de lucratividade de 2,91 e taxa interna de retorno (TIR) acima 

da taxa de investimento do mercado (10% a.a.) 49,31%, o que representa boa rentabilidade 

econômica para o projeto. O aumento significativo na viabilidade econômica desse sistema é 

obtido à medida que se agrega valor aos produtos. Souza et al.
17

 avaliando um sistema 

silvipastoril obtiveram viabilidade econômica do projeto a partir do uso de pelo menos 16% 

da madeira para serraria. 

 

2.1.1. Alterações no microclima no sub-bosque de sistemas silvipastoris 

Devido à presença das árvores há mudanças no microclima do sub-bosque, onde 

ocorre o cultivo das plantas forrageiras. Durante o estabelecimento das árvores, o 

sombreamento causado pelo componente arbóreo é mínimo e de pouco efeito significativo 

sobre a cultura forrageira, mas à medida que as árvores crescem, as mudanças no microclima 

se tornam mais acentuadas, podendo comprometer o crescimento e a compatibilidade da 

cultura associada
18

. 

Quando comparado ao sistema sem árvores o sistema silvipastoril propicia 

redução da radiação solar e da velocidade dos ventos e, como consequência há redução na 

temperatura máxima nos locais próximos às árvores e maior valor de umidade do ar no centro 

do espaçamento entre os renques
19

. Além disso, há maior remoção de umidade do solo 

próximo à linha das árvores em comparação ao centro do espaçamento entre os renques, 

devido principalmente a maior exploração das raízes das árvores em maiores profundidades
19

. 

Dentre essas mudanças, a limitação da radiação fotossinteticamente ativa é a maior restrição 

na produção de matéria seca
20

, desde que não esteja ocorrendo déficit hídrico no solo (período 

seco) onde a água se torna o fator mais limitante. Essas mudanças determinam modificações 

morfológicas e interferem na quantidade e qualidade da forragem, sendo elas a área, o 

comprimento, espessura e orientação da lâmina foliar, comprimento do colmo e pecíolo, 

número de folhas e relação folha-colmo
11

. Níveis de sombreamento acima de 35% podem 

afetar o crescimento da maioria das gramíneas tropicais
21

. 
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A radiação solar que chega ao sub-bosque é influenciada pelo sentido de plantio 

das árvores, sendo que quando em Leste-Oeste é possível que não ocorra retenção de radiação 

no centro do espaçamento entre renques
22

. Quando em sentido Norte-Sul mesmo no centro do 

espaçamento entre renques ocorre atenuação da radiação total incidente, principalmente 

durante o início da manhã e final da tarde, conforme a elevação solar
23

. Outro aspecto que 

deve ser observado é com relação ao número de linhas de árvores a serem adotadas no renque, 

pois à medida que se aumenta esse número (linhas duplas, triplas, etc.) se aumenta também a 

influência na retenção da radiação solar nos locais próximo aos renques
22

. O sentido de 

plantio do arranjo arbóreo (Leste-Oeste ou Norte-Sul) irá depender não somente das 

condições de intensidade luminosa desejadas para o sub-bosque, mas da declividade do 

terreno. Sendo assim a distribuição das faixas de plantio das árvores deverá ser feita em 

curvas de nível, que é uma forma eficiente de impedir a erosão do solo e a perda de água por 

escorrimento superficial
12

.  

Trabalhando em sistema silvipastoril composto por eucalipto urograndis em 

sentido de plantio Leste-Oeste e Brachiaria decumbens Rodrigues et al.
22

 encontraram valores 

de irradiância absoluta ao lado da fileira de árvores 58,36% menor que o valor obtido no 

centro do espaçamento entre renques. Esses autores presumiram que a maior proximidade 

com a fileira de árvores causou um maior nível de sombreamento, ou seja, o efeito de filtro 

produzido pela copa das árvores foi mais intenso no lado dos renques que no centro do 

espaçamento entre renques. Esse fator pode alterar a forragem produzida no sub-bosque 

implicando em menores valores de massa seca de forragem nas regiões próximas às árvores
22-

24
. 

Apesar de ser um aspecto tão importante na determinação do desenvolvimento da 

forrageira em sub-bosque de sistema silvipastoril, o sentido de plantio das árvores é uma 

informação muitas vezes ocultada nos artigos científicos. Os autores se preocupam em citar as 

espécies dos componentes forrageiro e arbóreo, o espaçamento entre os renques e a densidade 

de árvores por hectare, entretanto não se atentam em mencionar o sentido de plantio das 

linhas de árvores, aspecto esse que pode implicar nos resultados encontrados. 

Do ponto de vista fisiológico, o que possibilita às plantas em perceber o 

sombreamento por outras plantas é um pigmento denominado fitocromo. À medida que 

aumenta o sombreamento, a razão de luz vermelho (V) para vermelho distante (VD) 

diminui
25

. Em estudos conduzidos por estes autores, o sombreamento simulado de um dossel 

(altos níveis de luz VD) induziu plantas de sol (plantas que geralmente crescem em habitat de 

campo aberto) a alocar uma maior parte dos seus recursos para crescimento em altura. Essa 
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correlação não era tão forte para as plantas de sombra, as quais normalmente crescem em 

ambientes sombreados. As plantas de sombra mostraram menor redução na taxa de 

alongamento de seus caules que as plantas de sol, à medida que eram expostas a valores de 

razão de luz V e VD mais altos. Dessa forma os autores concluíram que parece haver uma 

relação sistemática entre o crescimento controlado pelo fitocromo e o habitat da espécie, 

indicando o envolvimento do fitocromo na percepção de sombra.  

 

2.1.2. Interação entre árvores e forrageiras em sub-bosque 

Os efeitos da interação de árvores com forrageiras em sistemas silvipastoris são de 

grande importância para que se compreenda a dinâmica desse sistema (Figura 1). A massa 

seca de forragem (MSf) próxima aos renques é menor e vai aumentando à medida que se 

aproxima do centro do espaçamento entre renques, onde atinge o seu ponto máximo
26

 (Figura 

1). Esse ponto máximo de MSf é influenciado pela distância entre os renques de forma que 

quanto maior essa distância maior chance de se prolongar o máximo de MSf por uma maior 

área
26

. Isso ocorre, pois, neste caso, o centro do espaçamento entre renques apresentará 

condições semelhantes de luminosidade em comparação ao pleno sol (área sem árvores)
26

. 
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Figura 1 - Modelo esquemático da produtividade de massa seca de forragem 

(MSf) (kg ha
-1

) em função da distância dos renques arbóreos. 

Renque A e renque B representam renques de um sistema 

silvipastoril e a distância representa o sub-bosque onde são 

cultivadas as forrageiras. Fonte: Santos
26

. 
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O máximo efeito da competição por água + nutrientes, além do máximo efeito de 

sombra podem explicar as menores MSf próximas aos renques
26

 (Figura 1). De acordo com 

esse autor, com a MSf no centro do entre renque (ponto máximo) podem ser feitas suposições 

dos efeitos isolados de água+nutrientes e sombra. Quando subtraída a MSf no ponto máximo 

com a MSf a pleno sol (linha pontilhada na figura 1) infere-se que essa diferença é devida ao 

efeito de sombra. Já quando subtraída a MSf próxima aos renques (efeito de água, luz e 

nutrientes) do efeito de sombra se obtém o isolado efeito de água + nutrientes (Figura 1). 

Em um sistema silvipastoril com Brachiaria decumbens e Acacia mangium, A. 

angustissima, Mimosa artemisiana e Eucalyptus grandis plantadas em renques (quatro linhas 

e espaçamento 3 m x 3 m) espaçados de 30 m, Paciullo et al
23

 avaliaram o efeito das árvores 

sobre as características produtivas e nutricionais da forrageira. A região do pasto localizada 

entre 7 e 10 m de distância do renque arbóreo é o local onde ocorre melhor aproveitamento 

dos efeitos benéficos da sombra moderada sobre a densidade de perfilhos, a massa de 

forragem e os acúmulos de matéria seca e de proteína bruta
23

. Segundo os mesmos autores o 

conhecimento desse efeito é importante no planejamento de sistemas agrossilvipastoris, no 

que se refere ao espaçamento entre faixas de árvores, a fim de se obter o máximo benefício da 

inclusão de espécies arbóreas em pastagens de gramíneas. Além do mais, é preciso conhecer a 

produção, as características estruturais e o valor nutricional ao longo do espaçamento entre os 

renques, para que se defina se as variáveis apresentam comportamentos diferentes em cada 

local no entre renque e assim considerar no manejo.  

O sistema silvipastoril vai além do sombreamento de forrageiras, pois é um 

ambiente com microclima próprio, envolvendo mais fatores que apenas a transmissão de 

luz
18

. Outro fator que pode limitar a produção dos componentes em sistema silvipastoril é a 

competição por água e nutrientes, pois os recursos utilizados por árvores e culturas são 

estritamente os mesmos.  

Dados de umidade do solo observados em conjunto com informações de 

crescimento e de desenvolvimento radicular, sugerem que árvores e pastagens em sub-bosque 

de sistema silvipastoril são complementares nas primeiras três ou quatro estações de 

crescimento, mas esse equilíbrio, posteriormente, declina em favor das árvores
27

. Esses 

autores alertam que opções de manejo para estender o período que as pastagens em sub-

bosque são mais produtivas incluem a redução da densidade de árvores, podas no componente 

arbóreo, uso de espécies mais competitivas em sub-bosque e uso de árvores com folhas 
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caducas. Nesse último caso, é importante ressaltar que árvores de folhas caducas podem não 

ser uma boa opção quando observado o aspecto do conforto térmico dos animais. 

A interação entre árvores e forrageiras pode ser benéfica quando acrescenta 

recursos naturais a serem compartilhados entre os dois componentes, o que é denominado de 

“facilitação”
28

. Segundo esses autores, a árvore pode modificar o ambiente da cultura e a 

cultura pode modificar o ambiente da árvore, dessa forma os recursos a serem compartilhados 

entre os dois componentes podem ser aumentados seja diretamente seja indiretamente. Uma 

melhora da infiltração de água devido a uma cultura que cobre o solo é um exemplo do 

aumento direto do recurso
28

. Já como exemplo de aumento indireto os autores citam a 

melhora na eficiência de utilização da água disponível devido ao efeito “quebra-ventos” das 

árvores que reduzem a transpiração das culturas. Os autores concluem que a competição entre 

as raízes das árvores e plantas no sub-bosque pode levar a enraizamentos mais profundos o 

que permite um melhor aproveitamento de água e nutrientes, isso é também um exemplo de 

facilitação indireta. 

A absorção de nitrogênio (N) por gramíneas em sistema silvipastoril pode ser 

facilitada pela presença das árvores, sendo que esse nutriente pode ser absorvido quase duas 

vezes mais quando comparado à absorção de N de gramíneas a pleno sol (área sem árvores)
29

. 

No geral, esses autores encontraram que o 
15

N recuperado foi 65% maior em sistema 

silvipastoril, considerando o N absorvido por árvores+gramíneas, que a pleno sol. Os autores 

explicam que a “facilitação” da absorção de N por gramíneas ocorreu pela melhoria das 

condições ambientais como disponibilidade de água ou pela redução da competição por N 

inorgânico entre os microrganismos do solo e as plantas. 

 

2.1.3. Plantas forrageiras em sistemas silvipastoris 

O entendimento da morfogênese das forrageiras quando em ambientes com a 

presença de árvores deve ser conhecido, pois essa característica irá determinar de que forma 

será o manejo dessas pastagens contribuindo para a manutenção das mesmas em longo prazo. 

O aparecimento e o crescimento de folhas e de perfilhos determinam a restauração da área 

foliar das gramíneas forrageiras, após o corte ou pastejo, e contribuem para a manutenção da 

produção e para a perenidade da pastagem
30

. Estes autores alertam que sob a ação da luz, 

temperatura, água e nutrientes, as variáveis morfogênicas determinam as características 

estruturais da forragem e, entre elas, o número e o tamanho das folhas e a densidade de 

perfilhos são as mais importantes. 
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Em condições de menor incidência solar, as folhas das forrageiras desenvolvem 

uma aclimatação que implica menor quantidade de tecidos de sustentação e também menor 

número de células do mesófilo por unidade de área, o que explica folhas mais finas
31

. Além 

do mais, as folhas modificam sua estrutura e se tornam maiores, mais tenras e estioladas, 

características adaptativas e competitivas por radiação
32

. Nessas condições, a estrutura da 

forrageira, tomada como referência para o manejo das pastagens, deve ser analisada em 

conjunto com a capacidade de adaptação morfológica das espécies ao ambiente
33

. Sendo 

assim, é necessário compreender se o manejo de pastagem utilizado atualmente, oriundo de 

pesquisas avaliando as forrageiras em condição de pleno sol (sem árvores), será aplicável às 

forrageiras em sistemas silvipastoris. 

Em sistemas silvipastoris há mudança no padrão de alocação de fotoassimilados 

pelas plantas, que resulta em maior área foliar, maior taxa de alongamento de colmos e maior 

comprimento de folhas para captação de luz nesse ambiente com reduzida luminosidade
30

. 

Com relação ao número de perfilhos há menores valores em ambientes silvipastoris, realçando 

a importância da luz no surgimento de novos perfilhos em pastagens de gramíneas
30

. Esses 

autores explicam que a menor densidade populacional de perfilhos pode, até certo ponto, ser 

compensada pelo aumento do peso por perfilho, que é consequência das maiores taxas de 

alongamento de folhas e colmos à sombra mais intensa. 

O sombreamento é mais intenso em locais mais próximos do renque, devido a 

proximidade da área de influência da copa das árvores. Isso influencia as plantas forrageiras 

de forma diferenciada ao longo do entre renque. Paciullo et al.
23

 encontraram que a densidade 

de perfilhos foi 37% menor sob a copa das árvores em relação ao valor máximo de 392 

perfilhos m
-2

 obtido a 9,1 m de distância do renque. Já para a taxa de acúmulo de massa seca 

de forragem os autores encontraram que a variação foi de forma quadrática com o aumento da 

distância do renque e atingiu valor máximo de 30,1 kg ha
-1

 por dia a 8,8 m das árvores. Esses 

resultados mostram a importância da radiação nos processos fotossintéticos, principalmente 

para plantas de ciclo C4 como é o caso da Brachiaria decumbens que foi a forrageira avaliada. 

As mudanças no valor nutritivo das plantas forrageiras podem ter efeito não só da 

sombra, mas também da temperatura que, sendo mais baixa, pode atuar positivamente sobre a 

digestibilidade da forragem, superando ou equilibrando o efeito negativo causado pela 

redução no teor de carboidratos solúveis e aumento no conteúdo de fibra
11

. Entretanto, a 

literatura mostra certa inconsistência do efeito da sombra na digestibilidade, pois ela pode 

variar com diferentes fatores que influenciam na composição químico-bromatológica da 

forragem
34

. No sistema silvipastoril as forrageiras apresentam redução no acúmulo de tecidos 
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mortos que pode estar relacionada com menor velocidade de desenvolvimento das plantas e 

também às condições microclimáticas nesse sistema
11

. 

A maior intensidade luminosa faz com que as plantas forrageiras apresentem 

células com paredes mais espessas, quando comparadas a plantas que se desenvolvem em 

locais com restrição luminosa, isso devido à maior proporção de tecido esclerenquimático
35

. 

Entretanto, variações nos conteúdos de FDN e FDA podem estar relacionadas com a interação 

entre a porcentagem de sombra e o estágio de maturidade da planta
36,37

. 

Com relação ao nitrogênio (N), sua alta concentração na planta está associada com 

baixa porcentagem de constituintes da parede celular
35

. Segundo os autores, a maior 

intensidade de luz solar pode estar associada a grande quantidade de esclerênquima: mais 

células e paredes celulares espessas (alta porcentagem de constituintes da parede celular). 

Assimilados não utilizados para a formação de proteína tem sido aparentemente usados para a 

formação de esclerênquima e para o espessamento da parede celular secundária em condições 

de maior intensidade solar
35

.  

A espécie arbórea que irá compor o sistema silvipastoril pode influenciar as 

plantas forrageiras em sub-bosque. Quando o componente arbóreo é composto por árvores 

leguminosas, é possível que as plantas se beneficiem do efeito positivo da decomposição da 

serrapilheira o que pode refletir em maiores valores de massa seca de forragem
30

. Alguns 

trabalhos avaliando sistemas silvipastoris com árvores leguminosas tem mostrado o maior 

teor proteico da forragem sob a copa das árvores e diminuição desse valor à medida que se 

distancia do renque
22, 23

. Paciullo et al.
23

 encontraram teor de proteína bruta (PB) 51% maior 

sob a copa das árvores (9,8%) que a 13,5 m do renque, onde foi encontrado o valor mínimo 

(6,5%). Esses resultados mostram que pode ter ocorrido benefício para a forrageira devido à 

presença de serrapilheira das árvores leguminosas, sendo o aumento no teor de PB superior à 

redução de massa de forragem nos locais próximos à linha das árvores. Além disso, se tem 

verificado ausência de influência ou de padrão de resposta definido para FDN, FDA e 

lignina
22, 23

.  

A presença de componente arbóreo composto por espécies não leguminosas 

podem apresentar resultados diferentes nos componentes de produção da forragem. Soares et 

al.
32

 verificaram que a produção de matéria seca decresceu com o decréscimo da intensidade 

luminosa, a relação folha-colmo aumentou e as folhas modificaram sua estrutura e se tornam 

maiores, mais tenras e estioladas, características adaptativas e competitivas por radiação. Com 

relação a composição químico-bromatológica da forrageira, os autores encontraram resultados 

semelhantes aos encontrados por estudos com árvores leguminosas. O teor de proteína bruta 
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foi maior à sombra, sendo 14% maior em comparação ao das espécies a pleno sol, sendo 

consequência do efeito de concentração de nutrientes, devido às menores produções de massa 

de forragem sob sombreamento. Entretanto, correlacionando a PB e a massa de folhas por 

hectare foi encontrado que plantas sombreadas tiveram maior porcentagem de proteína, mas a 

quantidade de PB por hectare foi menor devido a baixa produção de lâminas foliares. O teor 

de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) não foi afetado (valor médio 68,7%), o que 

pode ser explicado pelo fato de que esses autores analisaram somente a lâmina foliar, que 

apresentou menor teor de FDN em comparação ao colmo.  

O manejo de pastagens se baseia em equilibrar o aparecimento de folhas com sua 

utilização visando a manutenção do pasto e também atender às exigências nutricionais dos 

animais. Atingir esse equilíbrio em um sistema silvipastoril depende da influência da luz e da 

desfolha sobre o perfilhamento
38

. Os mesmos autores alertam que como a desfolha interrompe 

o processo de captação de luz, a produtividade e a persistência da pastagem dependem do 

rápido restabelecimento da área foliar pós-desfolha e a expressão de novos perfilhos para 

captação de luz. Sendo a luz um fator limitante em sistemas silvipastoris, um cenário que 

pode ser previsto é que o manejo das forrageiras deverá ser realizado com desfolha com 

menores intensidade e frequência, em comparação a pastagens em áreas sem árvores. Esse 

aspecto deve ser considerado devido ao maior tempo necessário para regenerar uma nova 

folha em sistemas silvipastoris. Entretanto, estudos avaliando o manejo das pastagens nesses 

sistemas devem ser realizados para que essa hipótese seja comprovada. 

 

2.1.4. Desempenho animal em sistemas silvipastoris 

O desempenho animal em sistemas silvipastoris está diretamente ligado ao 

potencial do componente forrageiro que poderá influenciar tanto no ganho individual do 

animal, quanto em ganho por hectare. Melhoras no teor de proteína bruta (PB) da pastagem 

constituem uma das maiores vantagens dos sistemas silvipastoris para produção animal nos 

trópicos comparado com os sistemas baseados em monoculturas de pasto
39

. 

Estudos tem destacado o potencial de sistemas silvipastoris proporcionando 

melhorias no desempenho animal em regiões tropicais
40,41

. Entretanto, essas melhorias têm 

sido em grande parte, relacionadas à presença de espécies leguminosas no sistema tanto no 

componente arbóreo quanto no forrageiro, na utilização de consórcio de forrageiras gramíneas 

e leguminosas
39,40,42

. Aumento no teor de proteína bruta no inverno foi verificado por Oliveira 

et al.
41

 em sistema silvipastoril com eucalipto e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã, porém 

esse aspecto não possibilitou diferenças em ganho de peso diário dos animais em comparação 
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com a área sem árvores. Isso reforça o fato que melhorias no desempenho animal em sistema 

silvipastoris tem sido ligadas à presença de espécies leguminosas. 

Um aspecto verificado em trabalhos que avaliaram o desempenho animal em 

sistemas silvipastoris é a alta oferta de forragem (valores variando de 9 kg de massa seca de 

forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia a 15 kg de massa seca de forragem para 

100 kg de peso vivo animal por dia) estabelecida nos experimentos em comparação com áreas 

sem árvores. Esse aspecto pode ter levado a não ocorrer diferenças significativas tanto em 

produção de carne como de leite
39,43

. Isso levanta o questionamento se essa alta oferta tem 

levado os animais sob pastejo em áreas sem árvores a selecionarem melhor a sua dieta. Dessa 

forma, não é possível diferenciar as melhorias na qualidade da forragem em sistema 

silvipastoril. Trabalhando com uma oferta de forragem menor (média de 7 kg de massa seca 

de forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia no período chuvoso e 5 kg de massa 

seca de forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia no período seco), Paciullo et al.
40

 

encontraram maior GMD em novilhas leiteiras em sistema silvipastoril (512 g dia
-1

 vs. 452 g 

dia
-1

 do tratamento sem árvores). Os autores justificaram esse maior ganho no sistema 

silvipastoril devido ao maior teor de proteína bruta que pode ter contribuído para melhorar a 

qualidade da dieta das novilhas, favorecendo então o desempenho desses animais. Esse fato 

reforça a importância de mais estudos abordando o manejo de pastagens em sistemas 

silvipastoris, com avaliações de menores ofertas de forragem, para que se possa compreender 

a influência da dinâmica desse sistema no desempenho animal. Entretanto nesse caso, deve 

ser acompanhada a sustentabilidade da pastagem ao longo do tempo. 

Alguns aspectos básicos devem ser considerados quando se adota a integração de 

árvores com animais, sendo que a máxima produtividade será obtida quando a máxima 

quantidade de produto animal é produzida sem nenhum decréscimo na produção arbórea e 

vice-versa
44

. A comercialização do componente arbóreo pode resultar em renda adicional para 

os produtores rurais, o que é importante do ponto de vista da sustentabilidade econômica do 

projeto, além de ser um fator de incentivo para a adoção desta tecnologia
40

. Nesse caso, a 

renda com a comercialização da madeira deve cobrir possíveis perdas em ganho animal por 

hectare. 

 

2.2. Uso de modelos na agropecuária 

2.2.1. Conceitos e tipos de modelo 

Um modelo de cultura já foi conceituado por diversos autores: “esquema 

quantitativo para predizer o crescimento, o desenvolvimento e o rendimento da cultura em 
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função de um conjunto de coeficientes genéticos e variáveis ambientais relevantes
45

”; 

“simulação da dinâmica do crescimento de uma cultura, por integração numérica dos 

processos constituintes, com a ajuda de computadores
46

”; “uma visão mecanística do 

crescimento e desenvolvimento da planta que representa a causalidade entre processos 

componentes e rendimento
47

”; “robustas relações empíricas entre o comportamento da planta 

e as principais variáveis do ambiente
48

”.  

A escolha do modelo irá depender dos objetivos da simulação e dos dados 

disponíveis
6
. Os autores explicam que modelos mecanísticos são desenvolvidos com base na 

compreensão dos fenômenos que permitem seu uso sob várias condições, mas isso requer 

maior quantidade de informações e dados, sendo esses os mais comumente utilizados em 

pesquisa científica. Os modelos mecanísticos têm sido escolhidos pelos cientistas porque eles 

são cientificamente aceitos como preditores de uma ampla gama de respostas, tanto para 

simulações em grande escala ou em estudos no nível de parcela
6
. 

Nos últimos 20 anos, houve aumento considerável da utilização de modelagem em 

ciência agrícola, com a finalidade de simular processos no sistema solo-planta-atmosfera
49

. A 

grande maioria desses modelos foi desenvolvida para culturas anuais, sobretudo, as de grãos 

cultivados sob o sistema de manejo convencional de preparo do solo, tais como: trigo, milho, 

soja, sorgo, batata-inglesa e arroz
49

.  

Alguns modelos têm sido estudados para utilização em pastagens sendo eles os 

modelos ALMANAC, CROPGRO Perenial Forage (plataforma DSSAT), APSIM 

(Agricultural Production Systems Simulator), Century e Orchidee-GM. Entretanto, estudos 

para adaptar esses modelos mecanicistas para forrageiras tropicais são ainda limitados
6
. Esses 

autores alertam que considerando as perspectivas de futuro, onde os sistemas de produção 

animal com base em forragem são suscetíveis de serem cada vez mais contestados, do ponto 

de vista técnico e ambiental, com o aumento da demanda de produtos de origem animal, os 

modelos para forrageiras podem ganhar importância e tornar-se elementos comuns e 

ferramentas úteis na produção animal a pasto. 

O modelo CROPGRO Perenial Forage foi parametrizado para Brachiaria 

brizantha cv. Xaraés e os resultados sugeriram que esse modelo é uma eficiente ferramenta 

para integrar aspectos fisiológicos dessa forrageira e pode ser usado para simular 

crescimento
50

. Esse mesmo modelo foi ajustado por Pequeno et al.
51

, baseado no estudo de 

Pedreira et al.
50

, para B. brizantha cv. Marandu e os resultados sugeriram que o CROPGRO 

Perenial Forage pode ser usado para simular adequadamente o crescimento da forrageira sob 

condições irrigadas e de sequeiro. Já com o modelo APSIM tem sido também feita a 
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parametrização visando estimar a produtividade de B. brizantha cv. BRS Piatã, sendo o 

modelo considerado eficiente para estimar a produtividade potencial dessa forrageira quando 

utilizada parametrização adaptada para a cultivar Marandu, o que os autores consideraram 

razoável já que as duas cultivares pertencem à mesma espécie
52

. Esses dois modelos foram 

parametrizados com base em condições de solo e clima do Estado de São Paulo. 

Diante desse contexto, outros modelos devem ser explorados, pois não se pode 

adotar um único modelo universal no campo da ciência agrícola, sendo necessário adaptar as 

definições dos sistemas, processos simulados e formalizações do modelo para ambientes 

específicos ou a novos problemas (técnicos, genéticos, ambientais, etc.)
46

. 

 

2.2.2. Modelo STICS 

O modelo de cultura STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures 

Standard), desenvolvido em 1996 no Institut de National de La Recherche Agronomique 

(INRA) na França, utiliza como dados de entrada variáveis relacionadas ao clima, ao solo e às 

práticas culturais e podendo ser utilizado em ampla gama de culturas em diversas condições 

pedoclimáticas
7
. Esse modelo simula o comportamento do sistema solo-planta sobre um ciclo 

da cultura ou vários sucessivos ciclos, sendo ainda capaz de simular consórcio entre culturas
7
. 

O modelo STICS é organizado em módulos, com cada módulo composto de sub 

módulos que lidam com mecanismos específicos
7
. Um primeiro conjunto de três módulos 

trata com a ecofisiologia da parte aérea das plantas (fenologia, crescimento e rendimento). 

Um segundo conjunto de quatro módulos é relacionado à como o solo responde em interação 

com as partes subterrâneas das plantas (crescimento de raiz, balanço hídrico, balanço de 

nitrogênio, transferências no solo – calor, água e nitratos). O módulo de manejo da cultura 

trata com as interações entre as técnicas aplicadas e o sistema solo-planta. O módulo de 

microclima simula os efeitos combinados de clima e balanço hídrico na temperatura e na 

umidade do ar dentro do dossel da cultura. 

A cultura é caracterizada por sua biomassa aérea, teor de nitrogênio e índice de 

área foliar
7
. Os autores explicam que os órgãos vegetativos (folhas, hastes, ramos ou 

perfilhos, raízes) são funcionalmente separados em termos de radiação, água e função de 

reserva. Além disso, o solo é considerado como uma sucessão de camadas horizontais, sendo 

cada camada caracterizada por um conteúdo de água, nitrogênio mineral e orgânico. 

Finalmente, solo e cultura interagem via raízes, que são definidas em termos de densidade ao 

longo do perfil do solo.  
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O modelo STICS tem sido empregado em grande escala para culturas em países 

de clima temperado, no qual o modelo foi desenvolvido
53-59

. Entretanto, diferentes trabalhos 

mostraram que o STICS pode ser útil para simular a produção agrícola de várias culturas no 

Brasil, especialmente no bioma Cerrado
49,60-62

. Devido a esse fato, o modelo também se 

tornou objeto de estudo dessa tese. 
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CAPÍTULO 2 – ACÚMULO DE MASSA SECA DE FORRAGEM E 

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO CAPIM-PIATÃ EM SISTEMAS 

SILVIPASTORIS NA REGIÃO DO CERRADO BRASILEIRO 

RESUMO 

A presença das árvores em sistemas silvipastoris provoca mudanças no microclima do sub-bosque 

onde ocorre o cultivo das forrageiras. Objetivou-se avaliar o acúmulo de massa seca de forragem e as 

características estruturais do capim-Piatã em duas densidades de árvores em sistema silvipastoril, em 

contraste com área sem a presença de árvores nos períodos chuvoso e seco do Cerrado brasileiro. A 

forrageira foi a Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã e a espécie arbórea o eucalipto urograndis 

(Eucalyptus grandis x E. urophylla) plantado na orientação Norte-Sul, sendo os tratamentos: 

forrageira cultivada em área sem árvores (controle); forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto 

com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22); forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto 

com espaçamento entre renques de 12 m (SSP12). O delineamento experimental foi em blocos 

completos ao acaso com três repetições e as avaliações conduzidas de abril de 2013 a abril de 2014. 

Houve redução na massa seca acumulada e na taxa de acúmulo do capim-Piatã em sistema silvipastoril 

no período chuvoso e a face Oeste foi a que sofreu maior interferência das árvores neste período. Para 

cada 1% de redução de radiação fotossinteticamente ativa ocorreu diminuição de 1,35% na massa seca 

de forragem, o que correspondeu a 42,8 kg ha
-1

. As características estruturais do capim-Piatã foram 

alteradas tanto no período seco quanto no chuvoso em sistema silvipastoril. Maiores espaçamentos 

entre os renques arbóreos (não inferiores a 22 m) devem ser utilizados quando o objetivo principal do 

sistema silvipastoril é a produção animal. 

 

Palavras-chave: Brachiaria brizantha, características estruturais, eucalipto, integração lavoura-

pecuária-floresta, sombreamento. 

 

ABSTRACT 

The presence of trees in silvopastoral systems causes changes in the microclimate of the understory 

where there is the cultivation of forages. This study evaluated to evaluate the forage dry mass and the 

structural characteristics of Piatã grass under two densities of trees in a silvopastoral system, in 

contrast to a treeless area in the rainy and dry periods of the Brazilian Cerrado. The forage was 

Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã and the tree species was eucalyptus (Eucalyptus grandis x E. 

urophylla) planted in the North-South direction in the treatments: forage grown in treeless area 

(control); forage grown in eucalyptus understory with spacing between rows of 22 m (SSP22); forage 

grown in eucalyptus understory with spacing between rows of 12 m (SSP12). The experimental design 

was a randomized complete block with three replications and evaluations conducted from April 2013 

to April 2014. There was a reduction in cumulative dry mass and in accumulation rate of Piatã grass in 

silvopastoral system in the rainy period and the Western side suffered greater interference from trees 

during this period. For every 1% reduction in photosynthetically active radiation occurred a decrease 

of 1.35% in the forage dry mass, corresponding to 42.8 kg ha
-1

. The structural traits of Piatã grass have 

changed in both dry and rainy periods in silvopastoral system. Larger spacing between tree rows (not 

less than 22 m) should be used when the main purpose of the silvopastoral system is animal 

production. 

 

Keywords: Brachiaria brizantha, crop-livestock-forest integration, eucalyptus, shading, structural 

traits.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A região do Cerrado compreende uma área total de 204,7 milhões de hectares, 

equivalente a 24% da área do território brasileiro, com clima tropical e estações seca e 

chuvosa bem definidas, sendo a precipitação anual em torno de 1500 mm e a temperatura 
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média anual variando entre 21,3 e 27,2ºC
1
. A área cultivada com pastagens plantadas nessa 

região é equivalente a 60 milhões de hectares, dos quais 51 milhões de hectares, ou seja, 85% 

são compostos por forrageiras do gênero Brachiaria
2
. A pecuária brasileira é em grande parte 

conduzida à pasto e ao longo dos anos, os solos foram utilizados sem a reposição adequada 

dos nutrientes o que resultou nos quadros de degradação das pastagens.  

Uma pastagem é considerada degradada quando há uma acentuada diminuição na 

produtividade agrícola ideal (diminuição na capacidade de suporte ideal), sendo os fatores 

mais importantes relacionados com essa degradação o manejo animal inadequado e a falta de 

reposição de nutrientes
3,4

. Em torno de 70% do total das áreas de pastagem existentes no país 

são de pastagens degradadas ou em degradação, sendo a maior concentração dessas áreas nas 

regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste
5
. Uma alternativa para a recuperação dessas pastagens 

degradadas ou em processo de degradação é a implantação de sistemas agroflorestais como os 

sistemas silvipastoris
4
. Esses sistemas além de recuperar as pastagens degradadas, buscam 

efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, contemplando a adequação 

ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica
6
.  

Entretanto, a presença de árvores provoca mudanças no microclima do sub-

bosque onde ocorre o cultivo das plantas forrageiras. Quando comparado ao sistema sem 

árvores o sistema silvipastoril propicia redução da radiação solar e da velocidade dos ventos e, 

como consequência há redução na temperatura máxima nos locais próximos às árvores e 

maior valor de umidade do ar no centro do espaçamento entre os renques
7
. Além disso, há 

maior remoção de umidade do solo próximo à linha das árvores em comparação ao centro do 

espaçamento entre os renques, devido principalmente a uma maior exploração das raízes das 

árvores em maiores profundidades
7
. Dentre essas mudanças, a limitação da radiação 

fotossinteticamente ativa é a maior restrição na produção de matéria seca quando não há 

problemas com déficit hídrico no solo
8
. O componente arbóreo influencia a maioria das 

características do pasto em sistema silvipastoril, conforme o seu distanciamento do renque de 

árvores
9
. Existem relevantes diferenças em quantidade e qualidade de radiação solar no sub-

bosque nesse sistema devido ao arranjo espacial e densidade de árvores
10

. 

Nos arranjos mais convencionais e mais adensados da cultura do eucalipto (3 m x 

2 m e 3 m x 3 m), a partir de certa idade, não é possível introduzir culturas intercalares nas 

entrelinhas devido a limitações de espaço, supressão física da serrapilheira, competição por 

água e nutrientes e ainda por baixa disponibilidade de luz
11

. Entretanto, o maior espaço nas 

entrelinhas quando utilizados arranjos mais amplos, torna-se uma vantagem para a efetivação 

do consórcio
11

. 
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O capim Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster cv. BRS Piatã 

(capim-Piatã) é uma forrageira perene. Nas forrageiras perenes, ao contrário das culturas 

anuais onde os grãos são colhidos ao final do ciclo da planta, as remoções de área foliar 

devem ser realizadas em intervalos de tempo durante o desenvolvimento da cultura
12

. Alguns 

trabalhos têm sido feitos com forrageiras do gênero Brachiaria com objetivo de entender o 

comportamento dessa forrageira em sistemas silvipastoris
13,14,15,16

, no entanto, mais estudos 

devem ser feitos, para que se possam gerar coeficientes técnicos que suportem a tomada de 

decisão de produtores que optem por utilizar esse sistema.  

Diante desse contexto, o objetivo foi avaliar o acúmulo de massa seca de forragem 

e as características estruturais do capim-Piatã em duas densidades de árvores em sistema 

silvipastoril, em contraste com área sem a presença de árvores nos períodos chuvoso e seco do 

Cerrado brasileiro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Local e tratamentos 

O trabalho foi desenvolvido na Embrapa Cerrados localizada em Planaltina-DF 

(15°36’36.31” S 47°42’11.63” W, 987 m de altitude) com precipitação média anual de 

1.383,7 mm, temperatura média anual de 21,9 °C e clima tropical chuvoso Awa (A – Clima 

tropical chuvoso; w – chuva de verão; a – verão quente, com temperatura média do mês mais 

quente superior a 22ºC)
17

. O Cerrado é caracterizado por apresentar duas estações do ano bem 

definidas, sendo elas estação chuvosa e estação seca (onde se tem déficit hídrico no solo e 

temperaturas mais baixas) conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2. 

Com relação às características físicas, o solo da área experimental era composto 

por 22% de areia fina, 5% de areia grossa, 60% de argila e 13% de silte. Já com relação às 

características químicas o teor de fósforo era de 4,42 mg L
-1

, o teor de potássio 75,11 mg L
-1

, 

o teor de alumínio trocável 0,13 me 100cc
-1

, o teor de hidrogênio + alumínio (H+Al) 1,38 me 

100cc
-1

, o teor de matéria orgânica de 3,77% e o pH (em água) de 5,98. 
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FIGURA 1 - Temperaturas médias mensais e precipitação pluvial de janeiro de 

2013 a abril de 2014 na área experimental da Embrapa Cerrados. 
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FIGURA 2 - Balanço hídrico de janeiro de 2013 a abril de 2014 na área experimental da 

Embrapa Cerrados. 
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A área experimental da Embrapa Cerrados, onde foi realizado esse trabalho, tem 

sido utilizada em estudos de longa duração com sistema de integração lavoura-pecuária-

floresta e lavoura-pecuária (nas áreas sem a presença das árvores). O componente arbóreo foi 

composto por eucalipto urograndis (Eucalyptus grandis x E. urophylla) plantado em renques 

compostos por duas linhas de árvores (espaçamento 2 m x 2 m). O plantio das mudas de 

eucalipto foi realizado em fevereiro de 2009 em orientação norte-sul, em função da direção da 

declividade do terreno (Leste-Oeste), visando a prevenção de erosão superficial. Esse plantio 

foi realizado em consórcio com sorgo (Sorghum bicolor) implantado no espaçamento entre os 

renques. No segundo e terceiro ano (2009-2011) a atividade agrícola permaneceu no sub-

bosque dos eucaliptos com o cultivo de soja tardia (Glycine max L.). No quarto ano (2011-

2012) foi semeada uma cultivar de soja precoce e após a colheita foi estabelecido o consórcio 

entre o sorgo e a forrageira Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã. Para o sorgo foi utilizada a 

taxa de semeadura de 8 kg ha
-1

 de sementes, enquanto para o capim-Piatã 5 kg de sementes 

puras viáveis (SPV) por hectare. As sementes da forrageira foram semeadas à lanço momento 

antes do plantio do sorgo. A adubação de plantio do consórcio entre sorgo e capim-Piatã foi 

realizada com a formulação N-P-K (08-20-15) na dosagem de 350 kg ha
-1

. Após a colheita do 

sorgo o capim-Piatã estabeleceu-se na área iniciando-se assim a fase silvipastoril do projeto, 

objeto de estudo desse trabalho. 

Em março de 2013 foi realizado um corte de uniformização no capim com auxílio 

de um triturador de palha horizontal (Triton) e uma adubação nitrogenada de cobertura na 

dose de 92 kg ha
-1

 de nitrogênio na forma de ureia. Outra adubação nitrogenada foi realizada 

em fevereiro de 2014 na dose de 60 kg ha
-1

 de nitrogênio na forma de ureia. 

Os tratamentos foram: (i) forrageira cultivada em área sem árvores (controle); (ii) 

forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre árvores de 2 m x 2 m 

(linha dupla) e um espaçamento entre renques de 22 m, totalizando 417 árvores por hectare 

(SSP22); (iii) forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre árvores 

de 2 m x 2 m (linha dupla) e um espaçamento entre renques de 12 m totalizando 715 árvores 

por hectare (SSP12). A redução de radiação fotossinteticamente ativa nos tratamentos com 

sistema silvipastoril foi de 21,9% no SSP22 e 39,5% no SSP12. A altura e o diâmetro à altura 

do peito (DAP) médios do eucalipto em 2013 eram de 17,8 m e 14,1 cm, respectivamente. O 

período experimental foi de abril de 2013 a abril de 2014. 

O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso com três 

tratamentos e três repetições. A área em cada repetição foi de 1,3 ha totalizando uma área 

experimental total de 11,7 ha. A área efetiva com o capim-Piatã (desconsiderando a área com 
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árvores) foi de 1,3 ha, 1,2 ha e 0,9 ha para os tratamentos controle, SSP22 e SSP12, 

respectivamente. Apesar da área efetiva ter sido diferente, todos os resultados foram 

apresentados por hectare do sistema para a correta comparação entre os tratamentos. 

Os piquetes foram pastejados por fêmeas em recria da raça Nelore com peso 

médio de 317 kg ± 87 kg. O método de pastejo adotado foi o de lotação contínua com carga 

variável, conforme a técnica de animais reguladores (sistema put and take
18

). Adotou-se 

oferta de forragem de 10 kg de massa seca de forragem para 100 kg de peso vivo animal por 

dia sobre a área efetiva de pastagem para todos os tratamentos nos meses de abril/2013, 

junho-julho/2013 e outubro-novembro/2013, 9 kg de massa seca de forragem para 100 kg de 

peso vivo animal por dia nos meses de fevereiro/2014 e março/2014 e 8 kg de massa seca de 

forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia nos meses de maio/2013, agosto-

setembro/2013, dezembro/2013, janeiro/2014 e abril/2014. Essa variação na oferta ocorreu em 

função da variação da disponibilidade de massa seca da forragem nas diferentes épocas do 

ano. 

 

2.2. Massa seca de forragem acumulada e taxa de acúmulo 

Para estimativa da massa seca de forragem acumulada foram realizadas 11 

amostragens nas seguintes datas: 1ª (01.04.2013); 2ª (29.04.2013); 3ª (27.05.2013); 4ª 

(15.07.2013); 5ª (09.09.2013); 6ª (11.11.2013); 7ª (10.12.2013); 8ª (13.01.2014); 9ª 

(10.02.2014); 10ª (17.03.2014) e 11ª (22.04.2014). As amostragens foram realizadas, em 

média, a cada 28 dias durante o período chuvoso e 56 dias durante o período seco. O maior 

intervalo considerado durante o período seco foi em função do menor crescimento da 

forragem nesse momento do ano. 

Para as avaliações da massa seca de forragem acumulada foram utilizadas gaiolas 

de exclusão, de área de 1 m
2
, utilizando-se a técnica do triplo emparelhamento

19
 onde foram 

coletadas as amostras da forrageira a 5 cm da superfície do solo. As gaiolas foram utilizadas 

para isolar os pontos avaliados, pois havia a presença de bovinos em pastejo contínuo na área 

experimental. No primeiro dia de alocação das gaiolas foram selecionadas, por meio de 

critério visual, duas áreas semelhantes em massa seca do capim-Piatã, representativas da 

condição do piquete. Em uma área foi alocada a gaiola e na outra foi realizada a amostragem 

de 1 m
2
 (amostra pareada) a 5 cm da superfície do solo, com auxílio de gabaritos e de uma 

roçadeira manual, para que se obtivesse uma estimativa do valor inicial de massa seca do 

capim-Piatã dentro da gaiola. O volume total de massa verde amostrado no campo foi pesado 

e subamostras, de aproximadamente 500 g foram separadas e, secas em estufa de ventilação 
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forçada de ar a 65ºC por 72 horas para obter o peso seco para o cálculo de massa seca (kg ha
-

1
). 

A massa seca acumulada (kg ha
-1

) do capim-Piatã foi obtida pela diferença entre a 

massa seca de forragem da amostra colhida no interior da gaiola na data da amostragem e a 

massa seca de forragem da amostra colhida fora da gaiola (amostra pareada) na data da 

amostragem anterior. Foi também calculada a taxa de acúmulo (kg ha
-1

 dia
-1

) de forragem por 

meio da divisão do valor da massa seca de forragem acumulada em cada período amostrado 

pelo número de dias entre as avaliações. 

Nos piquetes correspondentes aos tratamentos controle (sem árvores) e SSP12 

foram alocadas seis gaiolas. Já nos piquetes do tratamento SSP22 foram alocadas oito gaiolas, 

visando contemplar a maior distância entre os renques arbóreos. Nos piquetes do tratamento 

controle a disposição das amostras foi feita aleatoriamente. Já nas áreas com eucalipto (SSP22 

e SSP12) foram alocadas gaiolas no centro do espaçamento entre os renques e também a 2 m 

de distância das árvores, visto que a massa seca da forrageira é diferenciada nesses locais 

(Figura 3).  

FIGURA 3 - Disposição das gaiolas de exclusão nos tratamentos SSP12 (A) e SSP22 (B). 

 

Foi também realizada uma avaliação objetivando compreender o efeito do local 

que a forrageira se encontrava no espaçamento entre renques no acúmulo de massa seca de 

forragem e também nas características estruturais do capim-Piatã. Foram realizadas 

amostragens a 2 m das árvores, cujos locais foram denominados “Oeste” e “Leste” 

(corresponde à disposição do local no terreno em relação ao renque arbóreo) e também no 

A B 
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centro do espaçamento entre os renques, denominado “Centro” (Figura 3). A redução de 

radiação fotossinteticamente ativa (RFA) em cada local em função dos tratamentos com 

sistema silvipastoril (SSP22 e SSP12) pode ser observada na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Redução da radiação fotossinteticamente ativa disponível (RFA), em relação ao tratamento 

controle (sem árvores), em cada local nos tratamentos em sistema silvipastoril 

Tratamento Local Redução RFA (%) 

SSP22 

Oeste 78,8 

Centro 5,1 

Leste 43,6 

SSP12 

Oeste 73,3 

Centro 17,7 

Leste 56,0 

 

2.3. Características estruturais 

Foram realizadas avaliações do índice de área foliar (IAF), área foliar específica 

(AFE), largura das folhas e altura das plantas do capim-Piatã. O IAF, a AFE e a largura da 

folha foram estimados em subamostras de massa de forragem total utilizando um integrador 

de área foliar (LI‑COR Inc., Lincoln, NE, EUA) modelo LI‑3100C Area Meter. Após a 

leitura, as folhas foram submetidas à secagem em estufa à 65°C por 72 horas para 

determinação do peso seco. O IAF foi avaliado em m
2
 de folha por m

2
 de solo e a AFE em 

cm
2 

g
-1

, calculada a partir da razão entre a área foliar e o peso seco das folhas de cada 

amostra. 

A altura do dossel foi mensurada no interior das gaiolas de exclusão, sendo 

realizadas três leituras e posteriormente calculada a média desses valores. A altura foi 

mensurada do nível do solo até a inserção da última folha completamente expandida.  

 

2.4. Relação entre radiação fotossinteticamente ativa disponível e disponibilidade de 

massa seca do capim-Piatã 

A relação entre RFA e a disponibilidade de massa seca do capim-Piatã foi 

também avaliada neste trabalho. Para a mensuração da RFA foi utilizado o ceptômetro 

(AccuPAR LP-80). As medições foram realizadas, com céu límpido, nos dias 28.08.2013 e 

09.01.2014 às 12h. Nas áreas com presença de árvores, as medidas foram realizadas próximas 

à linha das árvores e também no centro do entre renque, sendo considerada para as análises a 

média da radiação desses pontos. Para estimar a disponibilidade de forragem, foram coletadas 
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dez amostras aleatórias de 1 m
2
 em cada piquete, cortadas a 5 cm da superfície do solo, nos 

dias 09.09.2013 e 13.01.2014.  

 

2.5. Análises estatísticas 

Os dados foram analisados em um delineamento em blocos completos 

casualizados com medidas repetidas no tempo, considerando a estação (período chuvoso e 

período seco) como o fator repetido, utilizando o procedimento GLIMMIX do programa 

estatístico SAS (versão 9.2). Para as análises de massa seca de forragem acumulada, taxa de 

acúmulo e características estruturais do capim-Piatã o tratamento foi considerado como efeito 

fixo (2 GL), a estação como efeito fixo (1 GL), o bloco como efeito aleatório (2 GL) e o 

resíduo também aleatório. As estruturas de erros investigadas foram escolhidas de acordo com 

o critério de Akaike Corrigido (AICC). Para massa seca de forragem acumulada e taxa de 

acúmulo de forragem foi escolhida a estrutura de covariância “simetria composta” (cs). Já 

para a largura de folha e altura de plantas foi escolhida a “simetria composta heterogênea” 

(csh). Para o IAF foi escolhida a “autoregressiva de primeira ordem” (ar(1)) e para AFE a 

“independente, variância desigual” (un(1)). Para comparação das médias foi utilizado o teste 

de Tukey e significância a p ≤ 0,05. 

Foi considerada como período seco, com base no balanço hídrico do solo, a 

avaliação realizada em momento de déficit hídrico (Figura 2). Dessa forma, as amostragens 

realizadas entre maio e setembro de 2013 foram consideradas como período seco. As demais 

foram incluídas no período chuvoso. Para a massa seca de forragem acumulada foi realizada a 

soma do valor obtido em cada amostragem e apresentado valor da massa seca acumulada do 

capim-Piatã para o período chuvoso e outro para período seco. Para as demais variáveis, foi 

calculada a média dos dados das amostragens referentes a cada estação.  

Para as análises de efeito do local de amostragem nas variáveis estudadas, os 

dados foram analisados em um delineamento em blocos casualizados com parcelas subdividas 

sendo a parcela principal o arranjo espacial das árvores (SSP12 e SSP22) e a subparcela o 

local de disposição no entre renque (Oeste, Centro e Leste) utilizando o procedimento 

GLIMMIX do SAS (versão 9.4). As estruturas de erros investigadas foram escolhidas de 

acordo com o critério de Akaike Corrigido (AICC). A estrutura de covariância “simetria 

composta” (cs) foi escolhida para a massa seca acumulada, taxa de acúmulo, IAF, AFE e 

largura de folhas. Já para a altura das plantas a estrutura de covariância escolhida foi a 

“diagonal principal banded” (un(1)). Para comparação das médias foi utilizado o teste de 

Tukey e significância a p ≤ 0,05. 
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Para a relação entre a massa seca do capim-Piatã e a RFA foi feita uma análise de 

regressão considerando como variável dependente a massa seca de forragem e variável 

independente a RFA. A RFA do dia 28.08.2013 foi relacionada com a disponibilidade de 

massa seca de forragem do dia 09.09.2013 e a RFA do dia 09.01.2014 relacionada com a com 

a disponibilidade de massa seca de forragem de 13.01.2014.  

 

3. RESULTADOS  

3.1. Características estruturais 

Para a altura das plantas, largura das folhas e IAF não houve efeito significativo 

da interação tratamento*período. Em relação à altura das plantas somente ocorreram 

diferenças significativas entre as estações (p≤0,05), com maior valor para o período chuvoso 

(Tabela 2). Quando observada a altura em função do local no espaçamento entre renques a 

interação tratamento*local não foi significativa. Nesse caso, a altura de plantas variou 

somente função de tratamento no período seco (Tabela 3) com superioridade do tratamento 

SSP12 em relação a SSP22 (p=0,02). 

 

TABELA 2 - Altura de plantas (m) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em área sem 

árvores (controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com 

espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso e 

seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco Média 

Controle 0,6±0,06 0,5±0,03 0,5±0,02 a 

SSP22 0,7±0,03 0,4±0,03 0,6±0,10 a 

SSP12 0,6±0,02 0,5±0,01 0,6±0,07 a 

Média 0,6±0,03 A 0,5±0,02 B  
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

TABELA 3 – Altura de plantas (m) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em sistema 

silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m 

(SSP22) e 12 m (SSP12) nas faces Oeste, Centro do entre renque e Leste em relação 

ao renque arbóreo 

Tratamento Oeste Centro Leste Média 

Período chuvoso 

SSP22 0,6±0,02 0,7±0,02 0,6±0,05 0,7±0,02 a 

SSP12 0,6±0,02 0,6±0,01 0,6±0,02 0,6±0,02 a 

Média 0,6±0,01 A 0,7±0,02 A 0,6±0,02 A  

Período seco 

SSP22 0,5±0,04 0,5±0,04 0,4±0,04 0,4±0,02 b 

SSP12 0,5±0,02 0,6±0,03 0,5±0,01 0,5±0,01 a 

Média 0,5±0,03 A 0,5±0,05 A 0,5±0,05 A  
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Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada período, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

 

Não foi observada diferença significativa entre os três tratamentos para largura da 

folha, entretanto no período chuvoso observou-se maior largura (p≤0,05) (Tabela 4). Quando 

observada a largura em função do local no espaçamento entre renques no período chuvoso 

houve efeito da interação tratamento*local (p=0,03), entretanto não foi possível verificar 

diferenças entre os tratamentos dentro dos locais (Tabela 5). No período seco, houve variação 

em função do local (p=0,03) com superioridade de largura para o centro do entre renque (1,4 

cm) quando comparado com a face Leste (1,2 cm) (Tabela 5). 

 

TABELA 4 - Largura de folha (cm) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em área sem 

árvores (controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com 

espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso e 

seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco
1
 Média 

Controle 1,7±0,08 1,6±0,05 1,7±0,05 a
2
 

SSP22 1,6±0,03 1,3±0,04 1,5±0,15 a 

SSP12 1,6±0,02 1,3±0,09 1,5±0,15 a 

Média 1,6±0,03 A 1,4±0,10 B  
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

TABELA 5 – Largura de folha (cm) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em sistema 

silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m 

(SSP22) e 12 m (SSP12) nas faces Oeste, Centro do entre renque e Leste em relação ao 

renque arbóreo 

Tratamento Oeste Centro Leste 

Período chuvoso 

SSP22 1,8±0,03 Aa 1,7±0,03 Aa 1,6±0,02 Aa 

SSP12 1,6±0,13 Aa 1,7±0,04 Aa 1,7±0,04 Aa 

Período seco 

SSP22 1,3±0,14 1,4±0,05 1,3±0,05 

SSP12 1,2±0,10 1,3±0,08 1,2±0,11 

Média 1,3±0,06 AB 1,4±0,05 A 1,2±0,02 B 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada período, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

 

Com relação ao IAF, houve diferença significativa entre os tratamentos (p=0,02) 

sendo que o tratamento sem árvores (controle) apresentou maior valor quando comparado ao 

SSP12 (Tabela 6). Maior valor de IAF foi encontrado no período chuvoso quando comparado 

com o seco (p≤0,05) (Tabela 6). 

 



31 

 

TABELA 6 - Índice de área foliar do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em área sem árvores 

(controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre 

renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso e seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco
1
 Média 

Controle 3,0±0,16 1,9±0,32 2,5±0,55 a
2
 

SSP22 2,6±0,14 1,5±0,09 2,1±0,55 ab 

SSP12 2,0±0,07 1,1±0,03 1,6±0,45 b 

Média 2,5±0,29 A 1,5±0,23 B  
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Quando observado o IAF em função do local no espaçamento entre renques a 

interação tratamento*local não foi significativa. No centro do espaçamento entre renques foi 

encontrado o maior valor de IAF tanto no período seco (p≤0,05) como no chuvoso (p≤0,05) 

(Tabela 7). Quando comparados os valores de IAF do centro do entre renque com as faces 

Oeste e Leste houve incremento de 23,8% e 18,2% no período chuvoso, respectivamente. Já 

no período seco o incremento foi de 45,5% para ambas as faces. O SSP22 se destacou 

apresentando maior valor de IAF no período chuvoso (p=0,049) (Tabela 7).  

 

TABELA 7 – Índice de área foliar (m
2
 de folha m

-2
 de solo) do capim-Piatã (média ± erro padrão da 

média) em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre 

renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nas faces Oeste, Centro do entre renque e 

Leste em relação ao renque arbóreo 

Tratamento Oeste Centro Leste Média 

Período chuvoso 

SSP22 2,4±0,04 3,0±0,21 2,2±0,21 2,5±0,22 a 

SSP12 1,8±0,07 2,2±0,08 2,1±0,15 2,0±0,12 b 

Média 2,1±0,26 B 2,6±0,36 A 2,2±0,10 B  

Período seco 

SSP22 1,1±0,09 1,8±0,11 1,3±0,20 1,4±0,20 a 

SSP12 1,1±0,06 1,3±0,04 1,0±0,07 1,1±0,10 a 

Média 1,1±0,04 B 1,6±0,23 A 1,1±0,14 B  
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada período, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

 

Para a área foliar específica (AFE) houve efeito significativo da interação 

tratamento*período (p≤0,05). A AFE foi maior para o tratamento SSP12 no período chuvoso, 

sendo que no tratamento sem árvores (controle) houve redução de 25,2% na AFE e no SSP22 

houve redução de 13,3% (Tabela 8). No período seco o tratamento SSP12 foi maior que o 

tratamento sem árvores (controle). Todos os tratamentos apresentaram redução da AFE no 

período seco (p≤0,05) (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Área foliar específica (cm
2
 g

-1
) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em área sem 

árvores (controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento 

entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso e seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco
1
 

Controle 176,3±0,9 Ac
2
 114,2±2,2 Bb 

SSP22 204,5±7,4 Ab 120,0±1,4 Bab 

SSP12 235,8±6,1 Aa 133,5±4,1 Ba 
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Nos sistemas silvipastoris, a AFE variou em função dos efeitos de tratamento no 

período chuvoso (p=0,02) e em função do local nos períodos chuvoso (p=0,03) e seco 

(p≤0,05). A variação em função do tratamento no período chuvoso apresentou valores 

superiores de AFE para o tratamento SSP12 (Tabela 9). Já quando observado o efeito de local 

no período chuvoso a AFE foi maior na face Oeste (228,0 cm
2
 g

-1
) quando comparada a face 

Leste (Tabela 7). No período seco, a maior AFE foi observada no centro do entre renque 

(135,9 cm
2
 g

-1
) (Tabela 9). 

 

TABELA 9 – Área foliar específica (cm
2
 g

-1
) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em 

sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m 

(SSP22) e 12 m (SSP12) nas faces Oeste, Centro do entre renque e Leste em relação ao 

renque arbóreo 

Tratamento Oeste Centro Leste Média 

Período chuvoso 

SSP22 205,2±4,0 203,2±7,1 199,9±11,7 202,8±1,6 b 

SSP12 250,7±4,5 233,2±3,4 230,6±10,4 238,2±6,3 a 

Média 228,0±22,7 A 218,2±15,0 AB 215,3±15,4 B  

Período seco 

SSP22 106,6±5,2 133,0±3,1 111,0±7,6 116,9±8,2 a 

SSP12 133,1±3,9 138,8±7,1 125,2±4,5 132,4±3,9 a 

Média 119,9±13,3 B 135,9±2,9 A 118,1±7,1 B  
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada período, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. 

 

3.2. Acúmulo de forragem do capim-Piatã 

A interação tratamento*período foi significativa para massa seca acumulada 

(p≤0,05) e taxa de acúmulo (p≤0,05) do capim-Piatã. A taxa de acúmulo no tratamento sem 

árvores (controle) foi significativamente superior no período chuvoso (p≤0,05) e não ocorreu 

diferença entre SSP22 e SSP12 (Tabela 10). Já no período seco não ocorreu diferenças 

significativas entre os tratamentos, sendo que todos apresentaram redução na taxa de acúmulo 
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de forragem, sendo de 76,7% no tratamento controle, 67,8% no tratamento SSP22 e 63,5% no 

tratamento SSP12 quando comparado com o período chuvoso (p≤0,05). 

 

TABELA 10 - Taxa de acúmulo (kg ha
-1

 dia
-1

) e massa seca acumulada (kg ha
-1

) do capim-Piatã (média 

± erro padrão da média) em área sem árvores (controle) e em sistema silvipastoril com 

eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) 

nos períodos chuvoso e seco 

Tratamento  
Taxa de acúmulo (kg ha

-1
 dia

-1
)
1
 

 
Massa seca acumulada (kg ha

-1
) 

  Período chuvoso Período seco
2
   Período chuvoso Período seco

1
 

Controle   64,5±5,7 Aa
3
 15,0±5,7 Ba 

 

11664±1128 Aa 2044±827 Ba 

SSP22   31,1±1,9 Ab 10,0±1,0 Ba 

 

5774±309 Ab 1747±101 Ba 

SSP12   20,0±2,6 Ab 7,3±0,3 Ba 

 

3796±533 Ab 1186±61 Ba 
1Taxa de acúmulo de massa seca de forragem 
2Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
3Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Houve diferença significativa entre os tratamentos para a massa seca de forragem 

acumulada no período chuvoso (p≤0,05) (Tabela 10). Neste período, o tratamento sem árvores 

(controle) apresentou o maior valor de massa seca de forragem acumulada, seguido do SSP22 

e SSP12, porém não foi observada diferença significativa entre os tratamentos SSP22 e SSP12 

(Tabela 10). A redução na massa seca de forragem acumulada no período chuvoso devido à 

presença das árvores foi de 50,5% e 67,5% para SSP22 e SSP12, respectivamente. No período 

seco não houve diferença entre os tratamentos. Todos os tratamentos apresentaram redução na 

massa seca acumulada do capim-Piatã no período seco quando comparado com o período 

chuvoso (p≤0,05) (Tabela 10). A porcentagem de massa seca de forragem acumulada nos 

períodos chuvoso e seco, em relação ao total acumulado durante o ano, para o tratamento sem 

árvores (controle) foi de 85,1% e 14,9%, respectivamente. Já para o SSP22 foi 76,8% e 23,2% 

e para o SSP12 76,2% e 23,8%, para período chuvoso e seco, respectivamente.  

Quando observado dentro dos sistemas silvipastoris houve variação entre 

tratamentos (p=0,03) e local (p≤0,05) para a taxa de acúmulo de forragem no período 

chuvoso. Entre os tratamentos, foi observado maior valor para o SSP22 (31,1 kg ha
-1

 dia
-1

) 

(Tabela 11). Já para local, maior valor foi encontrado para o centro do entre renque (34,3 kg 

ha
-1

 dia
-1

) quando comparado com a face Oeste (17,1 kg ha
-1

 dia
-1

) (Tabela 11). Esses 

resultados mostram que a taxa de acúmulo de forragem do centro do entre renque foi duas 

vezes maior em relação à face Oeste. Já no período seco não houve diferenças significativas 

(Tabela 11). 
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TABELA 11 – Taxa de acúmulo (kg ha
-1 

dia
-1

) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em 

sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 

m (SSP22) e 12 m (SSP12) nas faces Oeste, Centro do entre renque e Leste em 

relação ao renque arbóreo 

Tratamento Oeste Centro Leste Média 

Período chuvoso 

SSP22 23,6±3,7 41,8±2,4 28,0±5,7 31,1±5,5 a 

SSP12 10,7±3,1 26,9±4,2 22,4±0,8 20,0±4,8 b 

Média 17,1±6,4 B 34,3±7,5 A 25,2±2,8 AB  

Período seco 

SSP22 7,7±1,0 13,7±3,0 8,5±1,4 10,0±1,9 a 

SSP12 7,2±0,6 7,2±1,9 7,4±0,9 7,3±0,1 a 

Média 7,4±0,3 A 10,4±3,2 A 8,0±0,5 A  
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada período, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

 

Nos tratamentos com sistemas silvipastoris, o espaçamento entre renques afetou a 

massa seca acumulada e entre os tratamentos o SSP22 apresentou maior massa seca de 

forragem acumulada nos dois períodos com média de 5774 kg ha
-1 

no período chuvoso 

(52,1% maior quando comparada ao SSP12; p=0,03) e 1747 kg ha
-1 

no período seco (47,3% 

maior quando comparada ao SSP12; p≤0,05) (Tabela 12). Quando observado o local das 

amostragens no período chuvoso a massa seca de forragem acumulada no centro do entre 

renque foi 2,01 vezes maior em relação à face Oeste (p≤0,05). Já no período seco não houve 

diferenças significativas entre os locais (Tabela 12). 

 

TABELA 12 – Massa seca acumulada (kg ha
-1

) do capim-Piatã (média ± erro padrão da média) em 

sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 

m (SSP22) e 12 m (SSP12) nas faces Oeste, Centro do entre renque e Leste em 

relação ao renque arbóreo 

Tratamento Oeste Centro Leste Média 

Período chuvoso 

SSP22 4393±666 7774±379 5156±1019 5774±1024 a 

SSP12 1997±591 5077±808 4314±236 3796±926 b 

Média 3195±1198 B 6426±1349 A 4735±421 AB  

Período seco 

SSP22 1334±297 2224±427 1684±123 1747±259 a 

SSP12 1212±217 1050±331 1297±72 1186±72 b 

Média 1273±61 A 1637±587 A 1490±193 A  
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada período, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 
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3.3. Relação entre radiação fotossinteticamente ativa disponível e massa seca de 

forragem 

A massa seca do capim-piatã aumentou linearmente à medida que ocorreu 

aumento nos valores de radiação fotossinteticamente ativa disponível (RFA) (Figura 4) que 

foram maiores no tratamento sem árvores (controle). O modelo linear foi ajustado (p≤0,05) e 

apresentou um R
2
 de 0,70. 

 

y = 2,66x - 1115,7

R² = 0,70
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FIGURA 4 – Relação entre radiação fotossinteticamente ativa 

disponível (RFA; µmol m
-2

 s
-1

) e massa seca de 

forragem (kg ha
-1

). 

 

Fazendo uma relação da RFA e massa seca de forragem do tratamento sem 

árvores (controle) com a média da massa seca de forragem e a média da RFA dos dois 

tratamentos com eucalipto observou-se que para cada 1% de redução de RFA, ocorre uma 

diminuição de 1,35% na massa seca de forragem. Esse valor correspondeu a 42,8 kg ha
-1

. 

 

4. DISCUSSÃO 

A medida que aumenta o sombreamento, a razão de luz vermelho para vermelho 

distante diminui
20

 e isso contribui para que as plantas direcionem maior parte dos seus 

recursos para crescimento em altura. O aumento da altura com o sombreamento está de 

acordo com os resultados obtidos em outros estudos
21,22

. Entretanto, nesse trabalho a altura 

não foi influenciada pelo sistema silvipastoril, mas somente pelo período avaliado. Isso pode 

ser explicado pelo fato que a forrageira buscou desenvolver características de adaptabilidade a 
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menor radiação e essas mudanças podem ter sido proporcionais, tanto nas folhas quanto nos 

colmos, não alterando sua característica morfológica entre folhas e colmos
13

. 

Quando em ambientes com menor RFA as plantas modificam sua estrutura 

(ângulo foliar, disposição das folhas no dossel, etc.) visando aumentar a captação de luz em 

detrimento do IAF
15

. Isso explica os maiores valores de IAF do tratamento SSP22 no período 

chuvoso e também no centro do entre renque quando observado o efeito do local nos dois 

períodos. Sombreamento a partir de 40% reduziu o IAF em plantas de B. decumbens no 

trabalho com sistema silvipastoril realizado por Bosi et al.
23

. 

Quando em condições de menor incidência de RFA, na folha há uma aclimatação 

que implica menor quantidade de tecidos de sustentação e também menor número de células 

do mesófilo por unidade de área, o que explica folhas mais finas (ou seja, com maior área 

foliar específica)
13

. Isso explica os resultados encontrados neste trabalho referentes à AFE, 

com maior valor para o tratamento SSP12 no período chuvoso e também no período seco 

(quando comparado ao controle). Esses resultados indicam também que o capim-Piatã quando 

em ambiente com menor incidência de radiação solar, faz mudanças buscando alcançar maior 

eficiência de utilização da radiação solar disponível
15

. Enquanto, a massa seca de folhas 

aumenta linearmente com o aumento da RFA (Figura 4) os valores de eficiência de uso da 

RFA decaem exponencialmente
24

. 

A redução de biomassa no tratamento SSP12 foi compensada por 

aproximadamente 33,8% de aumento na AFE quando comparada com o controle no período 

chuvoso e 16,9% de aumento no período seco. Gómez et al.
13

 encontraram 45% de aumento 

de AFE compensando a redução de biomassa em B. decumbens. Abraham et al.
25

 encontram 

que sob sombreamento menos folhas foram mantidas no mesmo perfilho simultaneamente, e 

apresentaram estruturas mais longas e finas quando comparadas com folhas de plantas que se 

desenvolveram em pleno sol. 

Maior incidência solar ocasiona o aumento na taxa fotossintética da planta e 

consequentemente o acúmulo de massa seca de forragem
14,15,25

. Mudanças na interceptação de 

radiação solar causadas pelas árvores trazem mudanças ao microclima no sistema 

silvipastoril, além disso, há uma maior remoção de umidade do solo próximo à linha das 

árvores em comparação ao centro do espaçamento entre os renques, devido principalmente a 

maior exploração das raízes das árvores em maiores profundidades
7
. Essas mudanças podem 

explicar a redução na massa seca acumulada e na taxa de acúmulo do capim-Piatã no período 

chuvoso nos tratamentos com eucalipto em relação ao controle sem árvores. A maior taxa de 

acúmulo e massa seca acumulada de forragem no tratamento sem árvores elevou o valor da 
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diferença mínima significativa (DMS) no teste de comparação das médias não sendo possível 

detectar diferenças entre os tratamentos em sistemas silvipastoris. Quando os tratamentos 

SSP22 e SSP12 foram comparados, sem o tratamento controle (Tabelas 11 e 12) as diferenças 

em favor do SSP22 foram significativas. Wilson e Wild
26

 afirmam que a maioria das 

forrageiras tropicais decresce a produção sob sombreamento aproximadamente proporcional 

com a quantidade de sombreamento desde que água e nutrientes não sejam fatores limitantes, 

corroborando com a relação entre RFA e disponibilidade de forragem encontrada nesse 

trabalho. Oliveira et al.
16

 também encontraram maior massa seca do capim-Piatã em área sem 

árvores quando comparado ao sistema silvipastoril. Resultados semelhantes de redução de 

massa seca de forragem em condições de menor incidência de radiação também foram 

encontrados por Paciullo et al.
15

 e Soares et al.
14

, mostrando assim a importância da radiação 

para as forrageiras tropicais. 

A RFA causa maior restrição na produção de massa seca de forragem quando 

comparada ao conteúdo de água no solo em um ambiente onde não há problemas com déficit 

hídrico
8
. Na situação de acentuado déficit hídrico experimentado pelas plantas durante quase a 

metade do ano no Cerrado (Figura 2), o estresse hídrico foi mais limitante para o capim-Piatã 

do que a redução da RFA disponível neste período. Esse fato pode explicar a ausência de 

diferenças entre os tratamentos e locais para a taxa de acúmulo de forragem e massa seca de 

forragem acumulada no período seco.  

Quando observado o local de disposição no terreno, o centro do entre renque 

apresenta menor sombreamento em relação às demais áreas
23

. A redução de RFA no centro do 

espaçamento entre renques, média dos tratamentos com sistemas silvipastoris, foi de 11,4% 

quando comparada com o controle (sem árvores). Isso explica a superioridade da massa seca 

de forragem acumulada e da taxa de acúmulo de forragem do centro em relação à face Oeste 

(redução de RFA de 76%) quando comparada com o controle no período chuvoso. Esse fato 

reforça a importância da amostragem nos diferentes locais ao longo do espaçamento entre os 

renques para estimar a massa seca acumulada de forragem média nesses sistemas e, 

consequentemente inserir a carga animal adequada. O efeito de filtro produzido pela copa das 

árvores é mais intenso ao lado dos renques em relação ao centro do espaçamento entre 

renques
10

. Níveis de sombreamento acima de 35% podem afetar o crescimento da maioria das 

gramíneas tropicais
15

. Reduções na massa seca verde e acúmulo de forragem também foram 

observadas por Paciullo et al.
9
 até 6 metros do renque de árvores. A ausência ou menor 

competição proporcionada pelo eucalipto no centro do entre renque pode também explicar os 

resultados de maior produção de forragem nesse local
11

. Já com relação ao tratamento, a 
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maior massa seca de forragem acumulada do SSP22 quando comparada com o SSP12 foi 

semelhante ao encontrado por Rodrigues et al.
12

 que justificaram que um maior espaçamento 

entre renques permitiu alta radiação incidindo ao lado do renque arbóreo e também maior 

massa seca de forragem produzida no sub-bosque. 

A redução no acúmulo de forragem em sistemas silvipastoris, como verificado 

neste trabalho, pode levar a um menor ganho animal por hectare quando comparado com o 

ganho em áreas sem árvores
16

. Diante disso, a renda com a madeira deve compensar essa 

diferença, para que assim a integração entre componente arbóreo e forrageiro contribua de 

forma positiva para o rendimento total do sistema. 

 

5. CONCLUSÕES 

Maiores espaçamentos entre os renques arbóreos (não inferiores a 22 m) devem 

ser utilizados quando o objetivo principal do sistema silvipastoril é a produção animal e as 

árvores forem plantadas em sentido Norte-Sul. Dessa forma, será possível obter menor 

influência nas características estruturais e maior acúmulo de forragem, principalmente no 

período chuvoso. 
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CAPÍTULO 3 – CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICA E ESTRUTURAIS DA 

PASTAGEM E DESEMPENHO DE BOVINOS EM SISTEMAS SILVIPASTORIS NO 

CERRADO 

 

RESUMO 

A pecuária brasileira é conduzida em sua grande maioria em pastagens cultivadas e devido à 

degradação desses pastos, a eficiência dessa atividade pode ser prejudicada. Uma alternativa de 

sistema de produção que pode reverter esse quadro de degradação é o uso de sistemas silvipastoris. 

Diante desse contexto, objetivou-se avaliar a disponibilidade de massa seca de forragem, a relação 

folha-colmo e a composição bromatológica do capim-Piatã, bem como o desempenho animal em dois 

arranjos de sistema silvipastoril e em sistema sem a presença de árvores (controle). A forrageira foi a 

Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã e a espécie arbórea o eucalipto urograndis (Eucalyptus grandis x 

E. urophylla) plantado na orientação norte-sul, sendo os tratamentos: forrageira cultivada em área sem 

árvores (controle); forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre renques de 

22 m (SSP22); forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre renques de 12 

m (SSP12). O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso com três repetições e as 

avaliações conduzidas de abril de 2013 a abril de 2014. Houve maior disponibilidade de massa seca de 

forragem do capim-Piatã no tratamento sem árvores nos períodos chuvoso e seco e o tratamento 

SSP22 foi superior ao SSP12 somente no período chuvoso. Nos tratamentos SSP12 e SSP22 observou-

se maiores teores de proteína bruta, porém menor densidade de forragem. Já a relação folha-colmo e a 

digestibilidade in vitro da matéria seca foram superiores no tratamento controle quando comparado ao 

SSP12. Os componentes da parede celular não foram afetados pelos tratamentos, mas somente pelo 

período do ano. A taxa de lotação foi maior no tratamento sem árvores e o ganho animal médio diário 

não diferiu entre os tratamentos. O ganho de peso vivo animal por hectare foi superior no SSP22 

quando comparado ao SSP12 e os dois foram inferiores ao tratamento controle. O capim-Piatã teve 

suas características bromatológica e estruturais afetadas pelos sistemas silvipastoris o que influenciou 

de forma direta o desempenho animal. 

 

Palavras-chave: Brachiaria brizantha, eucalipto, integração lavoura-pecuária-floresta, sombreamento, 

composição química. 

 

ABSTRACT 

Cattle industry in Brazil is conducted mostly in cultivated pastures and considering their degradation, 

the efficiency of this activity may be impaired. An alternative production system that can reverse this 

degradation is the use of silvopastoral systems. In this way, this study aimed to assess the availability 

of forage dry mass, leaf/stem ratio, chemical composition of Piata grass and animal performance in 

two silvopastoral arrangements and in a treeless system (control). The forage was the Brachiaria 

brizantha cv. BRS Piatã and the tree species was the eucalyptus urograndis (Eucalyptus grandis x E. 

urophylla) planted in the North-South direction in the treatments: forage grown in treeless area 

(control); forage grown in eucalyptus understory with spacing between rows of 22 m (SSP22); forage 

grown in eucalyptus understory with spacing between rows of 12 m (SSP12). The experimental design 

was a randomized complete block with three replications and evaluations conducted from April 2013 

to April 2014. There was a higher availability of forage dry mass of Piata grass in the treeless 

treatment in the rainy and dry periods and treatment SSP22 was superior to SSP12 only in the rainy 

period. In SSP12 and SSP22, there was a higher content of crude protein, but lower forage density. 

The leaf/stem ratio and in vitro dry matter digestibility were higher in control compared to SSP12. 

Cell wall components were not affected by the treatments, only by the period. The stocking rate was 

higher in the treeless treatment and the average daily gain of animals was not different between 

treatments. The live weight gain per hectare was higher in SSP22 compared to SSP12 and both were 

lower than in the control. Chemical and structural characteristics of Piatã grass were affected by 

silvopastoral systems, which directly influenced animal performance. 
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Keywords: Brachiaria brizantha, chemical composition, crop-livestock-forest integration, eucalyptus, 

shading. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A pecuária brasileira é conduzida em sua grande maioria em pastagens cultivadas 

e devido à degradação desses pastos, a eficiência dessa atividade pode ser prejudicada. Diante 

desse cenário, uma alternativa de sistema de produção que pode reverter esse quadro de 

degradação é o uso de sistemas silvipastoris
1
. Os sistemas silvipastoris representam formas de 

uso da terra onde ocorre a combinação de atividades silviculturais e pecuárias visando gerar 

produção de forma complementar pela interação dos seus componentes
2
. A implantação 

desses sistemas em áreas anteriormente destinadas ao cultivo exclusivo de pastagens ou 

árvores pode ser uma opção promissora para o múltiplo uso da terra
2
. Esse é um aspecto de 

grande importância, pois contribui para a intensificação da produção demandada atualmente. 

Estudos tem destacado o potencial de sistemas silvipastoris proporcionando melhorias no 

desempenho animal em regiões tropicais
3,4

. Além do mais, a comercialização do componente 

arbóreo pode resultar em renda adicional para os produtores rurais, o que é importante do 

ponto de vista da sustentabilidade econômica do projeto, além de ser um fator de incentivo 

para a adoção desta tecnologia
3
. 

Paciullo et al.
3
 encontraram maior ganho médio diário em novilhas leiteiras em 

sistema silvipastoril (512 g dia
-1

 vs. 452 g dia
-1

 do tratamento sem árvores) e esse maior 

ganho foi justificado devido ao maior teor de proteína bruta que pode ter contribuído para 

melhorar a qualidade da dieta das novilhas, favorecendo então o desempenho desses animais. 

Em trabalho realizado no oriente cubano,Vega et al.
5
 observaram maior ganho de peso em 

novilhas da raça Charolês em sistema silvipastoril em relação ao monocultivo. Entretanto, 

Bernardino et al.
6
 e Oliveira et al.

4
 não encontraram diferenças entre ganho médio diário de 

animais em sistema silvipastoril, comparado à área sem árvores, o que reforça a necessidade 

de mais pesquisas avaliando o desempenho animal nesses sistemas, visando compreender os 

aspectos que influenciam a dinâmica dessas respostas. 

Alguns aspectos básicos devem ser considerados quando se adota a integração de 

árvores com animais, sendo que a máxima produtividade será obtida quando a máxima 

quantidade de produto animal é produzida sem nenhum decréscimo na produção arbórea e 

vice-versa
7
. A produção de forragem em sistema silvipastoril é dependente da interação da 

densidade arbórea com o crescimento e a qualidade da forragem no sub-bosque
8
, sendo 
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influenciada tanto pela redução de radiação fotossinteticamente ativa, como pela competição 

por água e nutrientes entre o componente arbóreo e forrageiro. 

Adaptação morfológica a estresse associada com partição alterada de 

fotoassimilados pode influenciar a qualidade da forragem
9
. Em condições de menor 

incidência solar, as folhas das forrageiras desenvolvem uma aclimatação que implica menor 

quantidade de tecidos de sustentação e também menor número de células do mesófilo por 

unidade de área, o que explica folhas mais finas
10

. Além do mais, as folhas modificam sua 

estrutura e se tornam maiores, mais tenras e estioladas, características adaptativas e 

competitivas por radiação
11

. Essas modificações atingem diretamente a composição 

bromatológica dessas forrageiras
11-13

. Conforme observado por Deinum et al.
12

, a maior 

intensidade luminosa faz com que as plantas forrageiras apresentem células com paredes mais 

espessas, quando comparadas a plantas que se desenvolvem em locais com restrição 

luminosa, isso devido à maior proporção de tecido esclerenquimático. 

Há poucos estudos publicados retratando o uso do capim-Piatã (Brachiaria 

brizantha cv. BRS Piatã), bem como o desempenho animal em sistemas silvipastoris
4
. Diante 

desse contexto, o objetivo foi avaliar a disponibilidade total de massa seca, a relação folha-

colmo e a composição bromatológica do capim-Piatã, bem como o desempenho animal em 

dois arranjos de sistema silvipastoril em contraste com área sem a presença de árvores. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Local e tratamentos 

O trabalho foi desenvolvido na Embrapa Cerrados localizada em Planaltina-DF 

(15°36’36.31” S 47°42’11.63” W, 987 m de altitude) com precipitação média anual de 

1.383,7 mm, temperatura média anual de 21,9 °C e clima tropical chuvoso Awa (A – Clima 

tropical chuvoso; w – chuva de verão; a – verão quente, com temperatura média do mês mais 

quente superior a 22ºC)
14

. O Cerrado é caracterizado por apresentar duas estações do ano bem 

definidas, sendo elas estação chuvosa e estação seca (onde se tem déficit hídrico no solo e 

temperaturas mais baixas) conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2. 

Com relação às características físicas, o solo da área experimental era composto 

por 22% de areia fina, 5% de areia grossa, 60% de argila e 13% de silte. Já com relação às 

características químicas o teor de fósforo era de 4,42 mg L
-1

, o teor de potássio 75,11 mg L
-1

, 

o teor de alumínio trocável 0,13 me 100cc
-1

, o teor de hidrogênio + alumínio (H+Al) 1,38 me 

100cc
-1

, o teor de matéria orgânica de 3,77% e o pH (em água) de 5,98. 
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FIGURA 1 - Temperaturas médias mensais e precipitação pluvial de janeiro de 

2013 a abril de 2014 na área experimental da Embrapa Cerrados. 
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FIGURA 2 - Balanço hídrico de janeiro de 2013 a abril de 2014 na área experimental da 

Embrapa Cerrados. 
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A área experimental da Embrapa Cerrados, onde foi realizado esse trabalho, tem 

sido utilizada em estudos de longa duração com sistema de integração lavoura-pecuária-

floresta e lavoura-pecuária (nas áreas sem a presença das árvores). O componente arbóreo foi 

composto por eucalipto urograndis (Eucalyptus grandis x E. urophylla) plantado em renques 

compostos por duas linhas de árvores (espaçamento 2 m x 2 m). O plantio das mudas de 

eucalipto foi realizado em fevereiro de 2009 em orientação norte-sul, em função da direção da 

declividade do terreno (Leste-Oeste), visando a prevenção de erosão superficial. Esse plantio 

foi realizado em consórcio com sorgo (Sorghum bicolor) implantado no espaçamento entre os 

renques. No segundo e terceiro ano (2009-2011) a atividade agrícola permaneceu no sub-

bosque dos eucaliptos com o cultivo de soja tardia (Glycine max L.). No quarto ano (2011-

2012) foi semeada uma soja precoce e após a colheita foi estabelecido o consórcio entre o 

sorgo e a forrageira Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã. Para o sorgo foi utilizada a taxa de 

semeadura de 8 kg ha
-1

 de sementes, enquanto para o capim-Piatã 5 kg de sementes puras 

viáveis (SPV) por hectare. As sementes da forrageira foram semeadas à lanço momento antes 

do plantio do sorgo. A adubação de plantio do consórcio foi realizada com a formulação N-P-

K (08-20-15) na dosagem de 350 kg ha
-1

. Após a colheita do sorgo o capim-Piatã estabeleceu-

se na área iniciando-se assim a fase silvipastoril do projeto, objeto de estudo desse trabalho. 

Em março de 2013 foi realizado um corte de uniformização no capim com auxílio 

de um triturador de palha horizontal (Triton) e uma adubação nitrogenada de cobertura na 

dose de 92 kg ha
-1

 de nitrogênio na forma de ureia. Outra adubação nitrogenada foi realizada 

em fevereiro de 2014 na dose de 60 kg ha
-1

 de nitrogênio na forma de ureia. 

Os tratamentos foram: (i) forrageira cultivada em área sem árvores (controle); (ii) 

forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre árvores de 2 m x 2 m 

(linha dupla) e um espaçamento entre renques de 22 m, totalizando 417 árvores por hectare 

(SSP22); (iii) forrageira cultivada em sub-bosque de eucalipto com espaçamento entre árvores 

de 2 m x 2 m (linha dupla) e um espaçamento entre renques de 12 m totalizando 715 árvores 

por hectare (SSP12). A redução de radiação fotossinteticamente ativa nos tratamentos com 

sistema silvipastoril foi de 21,9% no SSP22 e 39,5% no SSP12. A altura e o diâmetro à altura 

do peito (DAP) médios do eucalipto em 2013 eram de 17,8 m e 14,1 cm, respectivamente. O 

período experimental foi de abril de 2013 a abril de 2014. 

O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso com três 

tratamentos e três repetições. A área em cada repetição foi de 1,3 ha totalizando uma área 

experimental total de 11,7 ha. A área efetiva com o capim-Piatã (desconsiderando a área com 

árvores) foi de 1,3 ha, 1,2 ha e 0,9 ha para os tratamentos controle, SSP22 e SSP12, 
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respectivamente. Apesar da área efetiva ter sido diferente, todos os resultados foram 

apresentados por hectare do sistema para a correta comparação entre os tratamentos. 

Os piquetes foram pastejados por fêmeas em recria da raça Nelore com peso 

médio de 317 kg ± 87 kg. O método de pastejo adotado foi o de lotação contínua com carga 

variável, conforme a técnica de animais reguladores (sistema put and take
15

). Foram 

utilizados seis animais traçadores por tratamento, sendo dois em cada repetição (bloco). 

Animais reguladores foram utilizados para adequar a taxa de lotação, considerando a oferta de 

forragem estipulada. Em cada parcela os animais traçadores utilizados foram mantidos 

durante todo o período para avaliações de desempenho, enquanto os animais reguladores 

foram adicionados ou retirados no decorrer das avaliações.  

Adotou-se oferta de forragem de 10 kg de massa seca de forragem para 100 kg de 

peso vivo animal por dia sobre a área efetiva de pastagem para todos os tratamentos nos 

meses de abril/2013, junho-julho/2013 e outubro-novembro/2013, 9 kg de massa seca de 

forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia nos meses de fevereiro/2014 e março/2014 

e 8 kg de massa seca de forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia nos meses de 

maio/2013, agosto-setembro/2013, dezembro/2013, janeiro/2014 e abril/2014. Essa variação 

na oferta ocorreu em função da variação da disponibilidade de massa seca da forragem nas 

diferentes épocas do ano, sendo o limitante a possibilidade de manutenção do número de 

animais traçadores (dois animais) no tratamento SSP12.  

 

2.2. Disponibilidade de massa seca e densidade de forragem 

A avaliação da disponibilidade de massa seca de forragem foi realizada nas 

seguintes datas: 1ª (01.04.2013); 2ª (29.04.2013); 3ª (27.05.2013); 4ª (15.07.2013); 5ª 

(09.09.2013); 6ª (11.11.2013); 7ª (10.12.2013); 8ª (13.01.2014); 9ª (10.02.2014); 10ª 

(17.03.2014) e 11ª (22.04.2014). Foram coletadas 10 amostras em cada piquete, com auxílio 

de uma moldura de 1,0 m x 1,0 m (1 m
2
) sendo cortadas a altura de 5 cm do nível do solo, 

com uma roçadeira manual. As amostras de forragem verde foram pesadas sendo, em seguida, 

separadas duas subamostras. Uma subamostra (500 g) para estimar o peso seco, sendo levada 

à estufa de ventilação forçada de ar a 65ºC por 72h. Outra subamostra (300 g) utilizada para 

separação das frações folha, colmo+bainha foliar e material morto.  

As amostragens nos tratamentos com eucalipto (SSP22 e SSP12) foram realizadas 

de forma que se coletassem amostras no centro do espaçamento entre os renques e também ao 

lado da linha de árvores para estimar a massa seca média de capim-Piatã em cada piquete 
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(Figura 3). No tratamento SSP22 foram coletadas quatro amostras no centro, duas a 2 m de 

distância das árvores localizadas no renque Leste (conforme a disposição no terreno), duas a 2 

m de distância das árvores localizadas no renque Oeste e para totalizar as dez amostras duas 

foram coletadas ao acaso. No tratamento SSP12 foram coletadas duas amostras no centro, 

duas a 2 m de distância das árvores localizadas no renque Leste, duas a 2 m de distância das 

árvores localizadas no renque Oeste e para totalizar as dez amostras quatro foram coletadas ao 

acaso para totalizar dez amostras. A diferença no número de amostras no centro do entre 

renque aconteceu pelo fato de que no SSP22 há maior distância entre os renques arbóreos, 

dessa forma objetivou-se contemplar esse fato nessa forma de coleta. Para o cálculo da 

disponibilidade de forragem foi considerada a média dessas dez amostras. 

 

FIGURA 3 – Esquema de amostragem da forragem nos tratamentos SSP12 (A) e SSP22 (B). 

 

Foram realizadas três leituras da altura do dossel em cada ponto amostrado e 

posteriormente calculada a média desses valores. A altura foi mensurada do nível do solo até 

a inserção da última folha completamente expandida. A densidade de forragem (kg ha
-1

 cm
-1

) 

foi calculada dividindo-se a massa seca pela altura média do local amostrado. 

 

2.3. Relação folha-colmo 

A relação folha-colmo foi avaliada em subamostras (300 g) separadas do volume 

total de massa verde de forragem no momento da amostragem. As plantas foram separadas em 

folha, colmo+bainha foliar e material morto com o auxílio de tesouras. Posteriormente, cada 

A B 
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componente foi acondicionado em sacos de papel para a secagem em estufa de ventilação 

forçada de ar à 65ºC por 72 horas e pesadas.  

 

2.4. Composição bromatológica e digestibilidade in vitro da matéria seca 

Para as análises de composição bromatológica do capim-Piatã, foi realizada, no 

mesmo momento das amostragens de avaliação da disponibilidade de massa seca de forragem, 

uma simulação manual de pastejo
16

 para que assim se obtivesse os valores de qualidade da 

forragem referentes ao que o animal estivesse consumindo. Essas amostras foram 

acondicionadas em sacos de papel e levadas para a secagem em estufa de ventilação forçada 

de ar à 65ºC por 72 horas. 

Após a secagem em estufa à 65ºC, as amostras foram moídas em moinho com 

peneira de 1 mm e utilizadas para determinação do nitrogênio total pelo método Kjeldahl 

segundo metodologia da AOAC
17

 e componentes da parede celular fibra insolúvel em 

detergente neutro (FDN), fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) e lignina de acordo com 

Van Soest et al.
18

. O valor de nitrogênio total foi utilizado para o cálculo da proteína bruta 

(PB). Por meio dos valores de FDN, FDA e lignina foi possível estimar os valores de celulose 

e hemicelulose. A análise de digestibilidade in vitro da matéria seca foi realizada segundo 

metodologia descrita por Tilley e Terry
19

. 

 

2.5. Desempenho animal 

Foram calculadas a taxa de lotação (Unidade animal – UA ha
-1

), o ganho médio 

diário (kg peso vivo animal
-1

 dia
-1

) e o ganho animal por hectare (kg peso vivo animal ha
-1

).  

Foram realizadas pesagens dos animais na mesma semana de cada amostragem da 

forragem para que assim fosse ajustada a oferta em função da disponibilidade de massa seca 

de forragem. As pesagens para cálculo de ganho de peso dos animais foram realizadas em 

abril/2013, agosto/2013, fevereiro/2014 e abril/2014 após jejum de água e alimento (16 

horas). Nas demais pesagens realizadas somente para ajuste de carga animal não foi utilizado 

o jejum. 

Para estimar o ganho médio diário (kg peso vivo animal
-1

 dia
-1

) foi utilizado o 

ganho de peso diário dos animais traçadores. Com relação à taxa de lotação (UA ha
-1

) e o 

ganho animal por área (kg peso vivo ha
-1

) foi monitorada a quantidade de dias em que os 

animais reguladores foram mantidos em cada piquete, assim com os dados dos animais 

traçadores e dos animais reguladores, em conjunto, foram geradas essas variáveis. 
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2.6. Análises estatísticas 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados 

com três repetições e três tratamentos. Os dados foram submetidos a análise de variância 

utilizando modelos lineares generalizados mistos por meio do procedimento GLIMMIX do 

programa estatístico SAS (versão 9.4). Para os dados referentes ao desempenho animal e taxa 

de lotação, o tratamento foi considerado como efeito fixo (2 GL), o bloco como efeito 

aleatório (2 GL) e o resíduo também aleatório. Para as análises de disponibilidade e 

composição química do capim-Piatã o tratamento foi considerado como efeito fixo (2 GL), a 

estação (período chuvoso e período seco) como efeito fixo (1 GL), o bloco como efeito 

aleatório (2 GL) e o resíduo também aleatório. Para comparação das médias foi utilizado o 

teste de Tukey e significância a p ≤ 0,05. 

Foi considerada como período seco, com base no balanço hídrico do solo, a 

avaliação realizada em momento de déficit hídrico (Figura 2). Dessa forma, as amostragens 

realizadas entre maio e setembro de 2013 foram consideradas como período seco. As demais 

foram incluídas no período chuvoso. Foi calculada a média dos dados das amostragens para 

cada variável referentes a cada período, exceto para as variáveis taxa de lotação e para o 

ganho de peso vivo médio diário onde foi utilizada a média ponderada entre os períodos de 

pesagem. Já para o ganho animal por área foi utilizada a soma do ganho ao longo do período 

avaliado. Para a composição bromatológica, as análises foram realizadas em amostras 

coletadas via simulação manual de pastejo no mês representativo de cada estação do ano. 

Sendo assim, foram considerados: inverno a 4ª amostragem (15.07.2013); primavera a 6ª 

(11.11.2013); verão a 9ª (10.02.2014); outono a 11ª (22.04.2014). Foram incluídas como 

período seco as estações inverno e primavera e como período chuvoso as estações verão e 

outono. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Disponibilidade de massa seca e densidade de forragem 

Para a disponibilidade de massa seca de forragem a interação tratamento*estação 

foi significativa (p=0,036). Nos dois períodos avaliados (chuvoso e seco), a disponibilidade 

de massa seca de forragem foi maior no tratamento sem árvores de eucalipto (controle) 

(Tabela 1) (p≤0,05). Quando comparados os tratamentos SSP22 e SSP12, verificou-se que no 

período chuvoso a disponibilidade de massa seca de forragem foi significativamente maior no 

tratamento SSP22 quando comparado ao SSP12, porém, no período seco não foram 
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observadas diferenças entre esses dois tratamentos (Tabela 1). No período chuvoso, a 

disponibilidade de massa seca de forragem no tratamento sem árvores (controle) foi 36,8% 

maior quando comparada com o SSP22 e 89,0% maior quando comparada ao SSP12 (Tabela 

1). Já no período seco, essa diferença aumentou sendo 81,2% e 140,4% maior que SSP22 e 

SSP12, respectivamente (Tabela 1). Quando comparados os períodos chuvoso e seco dentro 

de cada tratamento não foram detectadas diferenças significativas (Tabela 1).  

 

TABELA 1 - Disponibilidade de massa seca de forragem (kg ha
-1

) do capim-Piatã (média ± erro 

padrão da média) em área sem árvores (controle) e em sistema silvipastoril com 

eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) 

nos períodos chuvoso e seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco
1
 

Controle 3557±169 Aa
2
 3940±204 Aa 

SSP22 2601±69 Ab 2174±120 Ab 

SSP12 1882±65 Ac 1639±109 Ab 
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para a densidade de forragem houve efeito significativo somente para tratamento 

(p≤0,05) com maior valor observado no tratamento sem árvores (controle) com 96 kg ha
-1

 cm
-

1
 (Tabela 2). Entre os tratamentos com eucalipto a maior densidade de forragem foi observada 

no SSP22 (58 kg ha
-1

 cm
-1

) (Tabela 2). A densidade de forragem no tratamento sem árvores 

(controle) foi 65,5% e 152,6% maior do que as observadas nos tratamentos SSP22 e SSP12. 

 

TABELA 2 – Densidade de forragem (kg ha
-1

 cm
-1

) e relação folha-colmo do capim-Piatã (média ± 

erro padrão da média) em área sem árvores (controle) e em sistema silvipastoril com 

eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) 

nos períodos chuvoso e seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco Média 

Densidade de forragem (kg ha
-1

 cm
-1

) 

Controle 100±9 92±3 96±4 a 

SSP22 57±3 59±3 58±1 b 

SSP12 39±3 37±3 38±1 c 

Média 65±18 A 63±16 A  

Relação folha-colmo 

Controle 1,39±0,04 0,82±0,06 1,11±0,29 a 

SSP22 1,17±0,09 0,82±0,03 1,00±0,18 ab 

SSP12 1,07±0,04 0,85±0,04 0,96±0,11 b 

Média 1,21±0,09 A 0,83±0,01 B  
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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3.2. Relação folha-colmo 

A relação folha-colmo apresentou diferenças significativas entre os tratamentos 

(p=0,018) e a estação (p≤0,05) (Tabela 2), sendo essa variável maior no tratamento sem 

árvores (controle) do que a observada no SSP12 (Tabela 2). Em relação à estação, a relação 

folha-colmo do capim-Piatã foi maior no período chuvoso sendo 45,8% superior à observada 

no período seco (Tabela 2). 

 

3.3. Composição bromatológica e digestibilidade in vitro da matéria seca 

Os teores de proteína bruta (PB) dos tratamentos em sistema silvipastoril foram 

superiores ao tratamento sem árvores (controle) e, quando comparados, verificou-se que no 

SSP22 a PB foi 28,9% superior ao controle enquanto que no SSP12 foi 41,0% (p≤0,05). 

Quando comparados entre si, o SSP22 e o SSP12 não apresentaram diferenças significativas 

(Tabela 3). 

 

TABELA 3 – Proteína bruta (%) (média ± erro padrão da média) do capim-Piatã em área sem árvores 

(controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com espaçamento entre 

renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso e seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco
1
 Média 

Controle 8,0±0,5 8,6±0,6 8,3±0,3 b
2
 

SSP22 10,6±0,4 10,8±0,2 10,7±0,1 a 

SSP12 11,9±0,9 11,4±0,3 11,7±0,3 a 

Média 10,2±1,1 A 10,3±0,9 A  
1Seca: foi considerada, com base no balanço hídrico do solo, a avaliação realizada em momento de déficit hídrico; 
2Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para os valores de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), fibra insolúvel em 

detergente ácido (FDA), celulose, hemicelulose e lignina não ocorreram diferenças 

significativas entre os tratamentos, mas somente entre a estação com maiores valores para o 

período chuvoso (Tabela 4). 

A digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foi afetada (p<0,05) pelos 

tratamentos (p=0,032) e pela estação (p=0,004) (Tabela 5). A DIVMS do tratamento sem 

árvores foi maior do que a observada no tratamento SSP12 (65,8% VS. 62,3%). Em relação a 

estação, a DIVMS foi maior no período chuvoso (68,6%) (Tabela 5).  

 

3.4. Desempenho animal 

Observou-se que, em consequência da maior disponibilidade de massa seca de 

forragem do tratamento sem árvores (Tabela 1), a variável taxa de lotação foi 
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significativamente maior neste tratamento do que nos outros tratamentos em sistema 

silvipastoril (p=0,048), entretanto, não houve diferença significativa entre os tratamentos 

SSP22 e SSP12 (Tabela 6). Já para o ganho de peso diário (GMD), não foram observadas 

diferenças significativas entre os tratamentos. Para o ganho de peso vivo animal por hectare 

(GHA), o tratamento sem árvores foi superior (640 kg ha
-1

) aos demais e, entre os sistemas 

com eucalipto, o SSP22 foi superior ao SSP12 (Tabela 6) (p=0,014). O GHA foi 68,9% e 

163,4% maior no tratamento controle quando comparado com SSP22 e SSP12, 

respectivamente. Quando comparados os dois tratamentos em sistema silvipastoril observou-

se um GHA 56,0% maior no tratamento SSP22.  

 

TABELA 4 - Fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), 

celulose, hemicelulose e lignina (média ± erro padrão da média) do capim-Piatã em área 

sem árvores (controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis com 

espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso e 

seco 

Período FDN (%) FDA (%) Celulose (%) 
Hemicelulose 

(%) 
Lignina (%) 

Chuvoso 66,8±0,7 a 32,7±0,3 a 29,5±0,8 a 34,1±0,5 a 2,8±0,07 a 

Seco 63,4±0,2 b 31,0±0,1 b 27,4±0,1 b 32,5±0,3 b 2,5±0,15 b 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

TABELA 5 - Digestibilidade in vitro da matéria seca (%) (média ± erro padrão da média) do capim-

Piatã em área sem árvores (controle) e em sistema silvipastoril com eucalipto urograndis 

com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) nos períodos chuvoso 

e seco 

Tratamento Período chuvoso Período seco Média 

Controle 68,7±1,6 62,8±1,9 65,8±3,0 a 

SSP22 69,0±2,2 60,2±1,5 64,6±4,4 ab 

SSP12 68,2±1,2 56,3±2,5 62,3±6,0 b 

Média 68,6±0,2 A 59,8±1,9 B  
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

TABELA 6 - Taxa de lotação (TL), ganho de peso vivo médio diário (GMD) e ganho de peso vivo por 

hectare (GHA) de novilhas da raça Nelore sob pastejo em capim-Piatã (média ± erro 

padrão da média) em área sem árvores (controle) e em sistema silvipastoril com 

eucalipto urograndis com espaçamento entre renques de 22 m (SSP22) e 12 m (SSP12) 

Tratamento TL (UA ha
-1

) GMD (kg PV animal
-1

 dia
-1

) GHA (kg PV ha
-1

) 

Controle 2,5±0,2 a 0,492±0,009 a 640±20 a 

SSP22 1,4±0,1 b 0,448±0,021 a 379±31 b 

SSP12 1,3±0,1 b 0,474±0,055 a 243±36 c 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade; 
Taxa de lotação calculada como o número de unidades animal (baseado em um animal adulto com peso vivo de 450 kg) por hectare. 
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4. DISCUSSÃO 

A variação da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) causa maior restrição na 

produção de massa seca quando não há problemas com déficit hídrico
20

. Esse fato explica os 

resultados encontrados para disponibilidade de massa seca de forragem do capim-Piatã onde 

se observou superioridade do tratamento sem eucalipto (controle) e também pode explicar a 

superioridade do SSP22 em relação ao SSP12 no período chuvoso. Esses dados estão de 

acordo com Oliveira et al.
4
 que também observaram maior massa seca de forragem de capim-

Piatã no tratamento sem árvores e quando comparados os tratamentos em sistema silvipastoril 

maior massa seca de forragem no espaçamento entre renques de 22 m comparado com um 

espaçamento de 14 m.  

No período seco, o déficit hídrico no solo, em toda área experimental, foi o fator 

mais limitante que a variação na RFA
20 

entre SSP22 e SSP12. Esse fato pode explicar as 

diferenças não significativas para disponibilidade de forragem entre esses dois tratamentos. O 

manejo do pasto com alta oferta de forragem (média de 9 kg de massa seca de forragem para 

100 kg de peso vivo animal por dia) associada à ausência de competição por RFA ao longo de 

todo período experimental pode ter sido a causa da maior disponibilidade de forragem no 

tratamento controle no período seco. Há uma resposta linear positiva da disponibilidade de 

massa seca às ofertas de forragem praticadas
21

.  

Apesar de não terem ocorrido diferenças significativas na disponibilidade de 

forragem em cada tratamento entre os períodos chuvoso e seco (Tabela 1), as condições 

climáticas desfavoráveis proporcionaram maior proporção de material senescente presente na 

massa total de forragem no período seco. No tratamento controle o material senescente 

correspondeu a 39,0% da massa total de forragem no período seco e 24,0% no período 

chuvoso. Já no tratamento SSP22 a 47,1% no período seco e 13,1% no período chuvoso e no 

SSP12 39,8% no período seco e 14,4% no período chuvoso. Paciullo et al.
22

 também 

encontraram maior proporção de material senescente em B. decumbens no período seco 

quando comparado ao chuvoso. 

A distribuição da forragem na estrutura vertical da vegetação influencia o 

comportamento animal em pastejo
23

. À medida que se aumentou a proporção de árvores no 

sistema silvipastoril e, como consequência o sombreamento (32,6% para SSP22 e 39,5% para 

SSP12), ocorreu redução na densidade de forragem. Esse fato, além de diminuir a taxa de 

lotação (Tabela 6), pode ter influenciado o tamanho do bocado. O comportamento animal sob 

pastejo e a densidade de forragem foram estudadas por Selemani et al.
24

 e foi observado que 
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uma menor densidade de forragem pode ter influenciado os animais gastar mais tempo 

andando durante o período seco. Estudos avaliando o manejo de pastagens em sistema 

silvipastoril devem ser realizados para que se possa compreender como as mudanças nas 

características estruturais da forragem podem alterar, por exemplo, o manejo de entrada e 

saída de animais das pastagens com observação da altura do dossel, baseada em pesquisas 

realizadas áreas sem árvores. Esses estudos poderão auxiliar na decisão de que se o mesmo 

manejo realizado para pastagens em condições de pleno sol (sem árvores) é a correta para 

forrageiras em sistema silvipastoril. 

A relação folha-colmo pode aumentar com a redução de luminosidade imposta 

pelo componente arbóreo
11

. Entretanto, neste trabalho a relação folha colmo diminuiu com o 

sombreamento, o que pode ser explicado por um provável maior alongamento dos colmos. 

Isso pode ter influenciado o menor valor de DIVMS no tratamento SSP12. 

Adaptação morfológica a estresse associada com partição alterada de 

fotoassimilados pode influenciar a qualidade da forragem
9
. A digestibilidade pode variar de 

acordo com a espécie forrageira, o grau de sombreamento e a estação do ano
13

. Isso explica as 

alterações dos valores de DIVMS ao longo dos períodos e tratamentos avaliados. Deinum et 

al.
12

 também encontraram redução da DIVMS com o incremento de sombra, entretanto, 

Paciullo et al.
3
 e Sousa et al.

25
 não encontraram diferenças entre condições sombreadas e a 

pleno sol. A literatura mostra inconsistência do efeito da sombra na digestibilidade, pois ela 

pode variar com diferentes fatores que influenciam na composição química da forragem
26

. 

A maior intensidade luminosa faz com que as plantas forrageiras apresentem 

células com paredes mais espessas, quando comparadas a plantas que se desenvolvem em 

locais com restrição luminosa, devido à maior proporção de tecido esclerenquimático
12

. 

Entretanto, variações nos conteúdos de FDN e FDA podem estar relacionados com a interação 

entre a porcentagem de sombra e o estágio de maturidade da planta
25,27

. Dessa forma, a 

ausência de diferenças significativas entre os tratamentos para os constituintes da parede 

celular podem ser justificadas pelo fato do capim-Piatã estar em seu primeiro ano de 

utilização e além do mais, o nível de sombreamento nos tratamentos com sistemas 

silvipastoris (21,9% no SSP22 e 39,5% no SSP12) ter sido insuficiente para causar mudanças 

na parede celular da forrageira. Esses resultados são suportados pela literatura, onde tem sido 

obsevada pequena ou nenhuma variação nos constituintes da parede celular de forrageiras sob 

sombra
3,25,28,29

. Maiores valores de porcentagem dos componentes da parede celular no 

período chuvoso podem estar associados ao maior acúmulo de massa seca de forragem nesse 

período devido às condições climáticas favoráveis. 
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A teoria de diluição de N explica que existe uma porcentagem de nitrogênio ideal 

para um determinado nível de produção de massa seca
30

. Se a pleno sol (sem árvores) ocorreu 

maior produção de massa seca, isso diluiu o N absorvido e translocado para as demais partes 

da planta
11

. Esses autores afirmam que isso ocorre, pois as plantas sombreadas não estão 

metabolizando todo o N absorvido e convertendo-o em acúmulo de massa seca. Outra 

justificativa é que as plantas sob sombreamento atrasam a sua maturidade em comparação 

com plantas sob pleno sol
31

, o que mantém o estágio vegetativo por maior tempo e como 

consequência acarreta em maiores valores de PB. Paciullo et al.
13

 observaram que em um 

sistema silvipastoril com leguminosas arbóreas, o sombreamento ocasionou aumento dos 

teores de PB, redução da FDN e incremento na DIVMS nas lâminas foliares de B. decumbens. 

Entretanto, neste trabalho os maiores valores de PB nos tratamentos em sistema silvipastoril 

não se expressaram em aumento do ganho de peso médio diário dos animais (GMD) quando 

comparado com o GMD da área sem árvores. Além do mais, a redução na disponibilidade de 

forragem pode ser responsável pelo menor teor de PB ha
-1

 em sistemas silvipastoris quando 

comparado à área sem árvores. Correlacionando a concentração de PB e a massa de folhas por 

hectare Soares et al.
11

 encontraram que plantas sombreadas tiveram maior porcentagem de 

PB, entretanto, a quantidade de PB por hectare foi menor devido a baixa produção de lâminas 

foliares.  

A maior disponibilidade de massa seca de forragem de capim-Piatã no tratamento 

sem eucalipto refletiu em maior taxa de lotação e maior GHA. Com relação ao GMD, não 

foram observadas diferenças significativas e isso pode ser explicado pelo fato de que neste 

trabalho se priorizou oferta de forragem alta (média de 9 kg de massa seca de forragem para 

100 kg de peso vivo animal por dia) o que permitiu maior seleção da dieta pelos animais, 

principalmente no tratamento sem árvores (controle). Trabalhando com oferta de forragem 

menor (média de 7 kg de massa seca de forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia no 

período chuvoso e 5 kg de massa seca de forragem para 100 kg de peso vivo animal por dia 

no período seco), Paciullo et al.
3
 encontraram maior GMD em novilhas leiteiras em sistema 

silvipastoril (512 g dia
-1

 vs. 452 g dia
-1

 do tratamento sem árvores). Os autores justificaram 

esse maior ganho no sistema silvipastoril devido ao maior teor de proteína bruta que pode ter 

contribuído para melhorar a qualidade da dieta das novilhas, favorecendo então o desempenho 

desses animais. Bernardino et al.
6
 e Oliveira et al.

4
 também não encontraram diferenças 

significativas entre GMD.  

Entre os tratamentos em sistema silvipastoril a superioridade do SSP22 em 

relação ao SSP12 para o GHA foi relacionada à maior disponibilidade de massa seca de 
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forragem, principalmente no período chuvoso. Neste trabalho o maior limitante ao 

desempenho por área foi a disponibilidade de massa seca de forragem, pois o GMD não foi 

influenciado. Oliveira et al.
4
 trabalhando com capim-Piatã em sistemas silvipastoris com 

eucalipto, obtiveram também maior GHA e taxa de lotação no tratamento sem árvores, 

especialmente durante a estação do outono, que esteve relacionada com a maior 

disponibilidade de massa seca de forragem.  

 

5. CONCLUSÕES 

O capim-Piatã teve sua disponibilidade, suas características bromatológicas e 

estruturais afetadas pelos sistemas silvipastoris o que influenciou de forma direta o 

desempenho animal que foi menor nesses sistemas. Ao adotar o sistema silvipastoril com 

árvores de eucalipto em sentido de plantio Norte-Sul sendo o objetivo principal a produção 

animal recomendam-se espaçamentos entre renques não inferiores a 22 m.  
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CAPÍTULO 4 - PARAMETRIZAÇÃO DO MODELO DE CULTURA STICS PARA 

SIMULAR O CRESCIMENTO DE PASTAGENS EM CONDIÇÕES DO CERRADO 

BRASILEIRO 

 

RESUMO 

Nos últimos vinte anos, houve aumento considerável da utilização de modelagem em ciência agrícola, 

com a finalidade de simular processos no sistema solo-planta-atmosfera. Alguns modelos têm sido 

estudados para utilização em pastagens, entretanto, estudos para adaptar esses modelos para 

forrageiras tropicais são ainda limitados. Assim, objetivou-se testar a capacidade do modelo de cultura 

STICS em simular a massa seca, o acúmulo e a massa senescente de forragem bem como o índice de 

área foliar de Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã nas condições edafoclimáticas do Cerrado brasileiro. 

O período experimental foi de abril de 2013 a abril de 2014. Os baixos valores para todos os critérios 

estatísticos mostram a boa performance do modelo STICS na simulação das variáveis. O modelo 

conseguiu representar a variabilidade sazonal da produção, sendo sensível para simular a influência 

dos períodos de estresse hídrico característicos do Cerrado. Entretanto, um ajuste é necessário para que 

a massa seca de forragem seja mais bem simulada no fim da estação seca e início do período chuvoso. 

 

Palavras chaves: Brachiaria, capim-Piatã, forragem, índice de área foliar, matéria seca, modelagem. 

 

ABSTRACT 

In the last twenty years there has been considerable increase in the use of modeling in agricultural 

science, in order to simulate processes in the soil-plant-atmosphere system. Some models have been 

studied for use in pastures, however, studies to adapt these models to tropical forages are still limited. 

Thus, the objective was to test the ability of the STICS crop model to simulate the dry mass, the 

accumulation and the senescent herbage and leaf area index of Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã at 

conditions in the Brazilian Cerrado. The experiment was performed from April 2013 to April 2014. 

The low values for all statistical criteria showed the good performance of the STICS model in the 

simulation. The model was able to represent the seasonal variability of production, being sensitive to 

simulate the influence of characteristic periods of water stress in the Cerrado. However, an adjustment 

is necessary for the better dry matter forage simulation at the end of the dry period and the beginning 

of the rainy period. 

 

Key words: Brachiaria, dry matter, forage, leaf area index, modeling, Piata grass. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A área com pastagens no Brasil é de 158,7 milhões de hectares e deste total 101,4 

milhões são representados por pastagens cultivadas/plantadas
1
. As gramíneas do gênero 

Brachiaria são muito utilizadas na produção animal no Brasil e representam 80% do total da 

área de pastagens cultivadas
2
. O capim Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. 

Webster cv. BRS Piatã é uma forrageira perene lançada pela Embrapa Gado de Corte em 

2006.  

Nos últimos vinte anos, houve aumento considerável da utilização de modelagem 

em ciência agrícola, com a finalidade de simular processos no sistema solo-planta-atmosfera
3
. 

Esses modelos têm uma função importante na avaliação do risco climático, na estimativa dos 

rendimentos e na determinação do índice de estresse hídrico das culturas
3
. Considerando as 

perspectivas de futuro, onde os sistemas de produção animal com base em forragem são 



60 

 

suscetíveis de serem cada vez mais contestados, do ponto de vista técnico e ambiental, com o 

aumento da demanda de produtos de origem animal, os modelos para forrageiras podem 

ganhar importância e tornar-se elementos comuns e ferramentas úteis na produção animal a 

pasto
4
. 

Alguns modelos têm sido estudados para utilização em pastagens, entretanto 

estudos para adaptar esses modelos para forrageiras tropicais são ainda limitados
4
. O modelo 

CROPGRO Perenial Forage foi parametrizado para Brachiaria brizantha cv. Xaraés e os 

resultados sugeriram que esse modelo é uma eficiente ferramenta para integrar aspectos 

fisiológicos dessa forrageira e pode ser usado para simular seu crescimento
5
. Esse mesmo 

modelo foi ajustado por Pequeno et al.
6
, baseado no estudo de Pedreira et al.

5
, para B. 

brizantha cv. Marandu e os resultados sugeriram que o CROPGRO Perenial Forage pode ser 

usado para simular adequadamente o crescimento da forrageira sob condições irrigadas e de 

sequeiro. Já com o modelo APSIM tem sido também feita a parametrização visando estimar a 

produtividade de B. brizantha cv. BRS Piatã
7
. Esses dois modelos foram parametrizados com 

base em condições de solo e clima do Estado de São Paulo. 

Diante desse contexto, a utilização de modelos não pode ser generalizada, uma 

vez que eles só foram testados e validados para determinada situação em sua região de 

origem, sendo, portanto, necessário que se façam testes para verificar sua eficiência em 

função dos fatores climáticos e de solos da região a ser estudada
8,9

. Diante desse contexto, 

outros modelos devem ser explorados, pois não se pode adotar um único modelo universal no 

campo da ciência agrícola, sendo necessário adaptar as definições dos sistemas, processos 

simulados e formalizações do modelo para ambientes específicos ou a novos problemas 

(técnicos, genéticos, ambientais, etc.)
8
. 

O modelo de cultura STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures 

Standard), desenvolvido em 1996 no Institut de National de La Recherche Agronomique 

(INRA) na França, utiliza como dados de entrada variáveis relacionadas ao clima, ao solo e às 

práticas culturais e permitem simular uma ampla gama de culturas em diversas condições 

pedoclimáticas
10

. Diferentes trabalhos mostraram que o STICS pode ser útil para simular a 

produção agrícola de várias culturas no Brasil, especialmente no bioma Cerrado
3,11-13

. 

Assim, objetivou-se testar a capacidade do modelo de cultura STICS em simular a 

massa seca de forragem, o acúmulo de forragem entre os períodos amostrais, a massa 

senescente de forragem bem como o índice de área foliar de B. brizantha cv. BRS Piatã nas 

condições edafoclimáticas do Cerrado brasileiro.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Dados de campo utilizados para calibração e avaliação do modelo 

Os dados utilizados na adaptação do modelo foram coletados de um experimento 

desenvolvido na Embrapa Cerrados localizada em Planaltina-DF (15°36’36.31” S 

47°42’11.63” W, 987 m de altitude) com precipitação média anual de 1.383,7 mm, 

temperatura média anual de 21,9 °C e clima tropical chuvoso Awa (A – Clima tropical 

chuvoso; w – chuva de verão; a – verão quente, com temperatura média do mês mais quente 

superior a 22ºC)
14

. O Cerrado é caracterizado por apresentar duas estações do ano bem 

definidas, sendo elas estação chuvosa e estação seca (onde se tem déficit hídrico no solo e 

temperaturas mais baixas) conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2. 

A forrageira estudada foi a Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã que é uma 

gramínea C4 perene. Essa forrageira foi semeada em março de 2012 em consórcio com sorgo 

em sistema de integração lavoura-pecuária. Foi utilizada a quantidade de 5 kg de sementes 

puras viáveis da forrageira por hectare que foram semeadas à lanço antes do plantio do sorgo. 

A adubação utilizada para o plantio desse consórcio foi a formulação N-P-K (08-20-15) na 

dosagem de 350 kg ha
-1

. Em março de 2013 foi realizado um corte de uniformização no capim 

e uma adubação nitrogenada de cobertura na quantidade de 92 kg ha
-1

 de nitrogênio na forma 

de ureia. Outra adubação nitrogenada foi realizada em fevereiro de 2014 na quantidade de 60 

kg ha
-1

 de nitrogênio na forma de ureia. 
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FIGURA 1 - Temperaturas médias mensais e precipitação pluvial de janeiro de 

2013 a abril de 2014 na área experimental da Embrapa Cerrados. 
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FIGURA 2 - Balanço hídrico de janeiro de 2013 a abril de 2014 na área experimental da 

Embrapa Cerrados. 
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As características físicas e químicas do solo em estudo podem ser visualizadas no 

quadro 1. A profundidade do solo foi considerada de 1,0 m, com cinco horizontes de 20 cm 

cada (epc) (Quadro 2). Os teores de água na capacidade de campo (HCCF), no ponto de 

murcha permanente (HMINF) e a densidade do solo (DAF) coletados no início do período 

experimental estão apresentados no quadro 2. Os dados climáticos durante o período 

experimental foram coletados na estação meteorológica da Embrapa Cerrados. 

 

QUADRO 1 – Características do solo da área experimental em Planaltina, DF 

Areia 

fina 

(%) 

Areia 

grossa 

(%) 

Argila 

(%) 

Silte 

(%) 

Al - 

trocável 

(me/100cc) 

H+Al 

(me/100cc) 

K 

(mg/l) 

Matéria 

Orgânica 

(%)  

pH 

em 

água 

P 

(mg/l) 

22 5 60 13 0,13 1,38 75,11 3,77 5,98 4,42 

 

QUADRO 2 – Dados para entrada no arquivo solo do modelo STICS 

Horizonte epc
1
 HCCF

2
 HMINF

3
 DAF

4
 

1 20,00 34,25 25,11 1,10 

2 20,00 36,83 24,55 1,04 

3 20,00 44,05 25,01 1,00 

4 20,00 43,72 25,09 0,99 

5 20,00 43,97 25,03 0,94 
1epc = espessura da camada de solo (cm); 
2HCCF = teor de água na capacidade de campo (%w); 
3HMINF = teor de água no ponto de murcha permanente (%w); 
4DAF = densidade do solo (g cm-3). 

 

O período experimental foi de abril de 2013 a abril de 2014 quando foram 

realizadas avaliações da massa seca de forragem e índice de área foliar do capim-Piatã. Como 

os piquetes estavam sendo pastejados por fêmeas bovinas da raça Nelore, foi necessária a 

utilização de gaiolas de exclusão (área de 1m
2
) para isolar a área da pastagem a ser avaliada, 

utilizando-se a técnica do triplo emparelhamento
15

. No primeiro dia de alocação das gaiolas, 

procuravam-se duas áreas semelhantes em massa seca de forragem, selecionadas por critério 

visual, representativas da condição do piquete. Em uma área era alocada a gaiola e na outra 

era feita a amostragem de 1m
2
 (amostra pareada) a 5 cm da superfície do solo, com auxílio de 

um gabarito de 1m
2
 de área, para que se tivesse uma estimativa do valor inicial de massa seca 

de forragem dentro da gaiola.  

O volume total de massa verde amostrado no campo foi pesado e subamostras, de 

aproximadamente 500 g foram separadas e, secas em estufa de ventilação forçada de ar a 65ºC 

por 72 horas e também separadas e pesadas subamostras de aproximadamente 300 g para a 
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avaliação do índice de área foliar utilizando um integrador de área foliar (LI‑COR Inc., 

Lincoln, NE, EUA) modelo LI‑3100C Area Meter. Por meio do peso seco foi possível 

calcular a massa seca de forragem (t ha
-1

). Foi também calculado o acúmulo de forragem no 

período entre as amostragens (t ha
-1

), que foi representado pela diferença entre a massa seca 

de forragem colhida dentro da gaiola na data da amostragem e a massa seca de forragem da 

amostra colhida fora da gaiola (amostra pareada) na data da amostragem anterior. Também foi 

mensurada a massa senescente referente à massa seca de forragem. Foram utilizadas seis 

gaiolas por repetição e posteriormente realizada a média dos valores obtidos em cada uma 

delas. 

Para as avaliações foram realizadas 11 amostragens, sendo elas: 1ª (01.04.2013); 

2ª (29.04.2013); 3ª (27.05.2013); 4ª (15.07.2013); 5ª (09.09.2013); 6ª (11.11.2013); 7ª 

(10.12.2013); 8ª (13.01.2014); 9ª (10.02.2014); 10ª (17.03.2014) e 11ª (22.04.2014). A 

avaliação realizada no dia 01.04.2013, não foi inserida como corte da pastagem nos dados de 

entrada do modelo, pois nesse período ainda não havia animais na área o que poderia 

influenciar na dinâmica do crescimento da forrageira quando comparada com as outras 

avaliações. Essa avaliação foi inserida como uma amostragem parcial anterior ao 1º corte da 

pastagem. O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso com três 

repetições, sendo cada uma com área de 1,3 ha.  

 

2.2. Calibração do modelo 

O modelo STICS foi calibrado para algumas culturas agrícolas no Cerrado
3,11-13

. 

Entretanto, a calibração desse modelo para forragens tropicais como a B. brizantha cv. BRS 

Piatã foi pela primeira vez relatada neste trabalho. 

Para definir a unidade de simulação (USM) do modelo STICS alguns dados de 

entrada foram necessários. Dentre eles as datas de início e fim da simulação (Begin date e End 

date); condições do solo e da planta no início do experimento (Initializations); escolha de 

opção se o cultivo é solteiro ou consorciado (sole crop e intercropping); características do 

solo (Soil); características do clima durante o período a ser simulado (Climate); parâmetros de 

crescimento e desenvolvimento da planta (Main plant – plant file); dados sobre o manejo da 

cultura (Main plant – technical file) (Figura 3). 
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FIGURA 3 – Detalhes da unidade de simulação do modelo de cultura STICS. 

  

Para início da parametrização da forrageira estudada foi utilizado como ponto de 

partida o arquivo planta default “grass.plt” fornecido no modelo STICS. Posteriormente, foi 

feita uma revisão de literatura buscando informações sobre a ecofisiologia de Brachiaria
16,17

 e 

características da cultivar BRS Piatã, como a altura máxima da planta
18

, objetivando a 

substituição dos valores padrões para a criação de um novo arquivo planta denominado 

“brach.plt” para as condições reais a serem avaliadas (Quadro 3). Os parâmetros de entrada do 

modelo após a calibração podem ser visualizados no quadro 3 

No arquivo Initialization (*ini) foram inseridos os dados referentes à planta e à 

área experimental no início das avaliações (Quadro 2). Para obter os valores de índice de área 

foliar inicial (lai0) foi determinada uma equação de regressão entre os dados de massa seca de 

forragem como variável independente e o índice de área foliar (IAF) como variável 

dependente (Figura 4). Através da equação de regressão, foi utilizado o valor correspondente 

de massa seca de forragem inicial (masec0 - que corresponde à massa seca de forragem 

proveniente do ciclo anterior) para obter os valores de lai0 (índice de área foliar de masec0). 

Com relação ao nitrato e amônio no solo, foram inseridos os dados observados por d’Andréa 

et al.
22

, pois essas informações não foram mensuradas na área experimental (Figura 5).  
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QUADRO 3 – Valores dos parâmetros de entrada do modelo STICS especificando o local de entrada 

no modelo, a sigla do parâmetro, a unidade, os valores padrões do arquivo grass.plt, os 

valores calibrados para o capim-Piatã (brach.plt) e as referências onde foram buscados 

(literatura ou otimização dos dados no STICS padrões do arquivo inicial grass.plt) 

Local de entrada no 

modelo 
Parâmetro

1
 Unidade 

Valor 

padrão 

(grass.plt) 

Valor 

calibrado 

(brach.plt) 

Referências 

Phasic development 

tdmin °C 0,0 15,0 
Mendonça e 

Rassini
19

 

tdmax °C 25,0 35,0 
Rodrigues e 

Rodrigues
16

 

Leaves 

hautmax m 0,3 1,1 Almeida et al.
18

 

tcxstop °C 30,0 40,0 
Rodrigues e 

Rodrigues
16

 

dlaimaxbrut 

m
2
 de folha 

planta
-1

 

graus-dias
-1

 

0,00038 0,0008 
Otimização 

STICS 

Radiation 

interception 
extin - 0,55 0,50 Guenni et al.

17
 

Shoot biomass 

growth 

temin °C 0,0 15,0 
Rodrigues e 

Rodrigues
16

 

temax °C 25,0 35,0 
Rodrigues e 

Rodrigues
16

 

teopt °C 15,3 30,0 
Rodrigues e 

Rodrigues
16

 

teoptbis °C 25,0 35,0 
Rodrigues e 

Rodrigues
16

 

efcroijuv 

g MJ
-1

 da 

radiação 

global 

2,0 3,5 
Otimização 

STICS 

efcroiveg 

g MJ
-1

 da 

radiação 

global 

2,5 3,5 
Otimização 

STICS 

Nitrogen 

adil - 4,8 3,6 Lemaire et al.
20

 

bdil - 0,32 0,34 Lemaire et al.
20

 

bdilmax - 0,32 0,34 Lemaire et al.
20

 

Cultivar parameters 

stlevamf graus dias 116 280 Souza
21

 

stamflax graus dias 1500 555 Souza
21

 

stlevdrp graus dias 1000 1007 Souza
21

 
1tdmin – temperatura mínima abaixo da qual o crescimento para; tdmax - temperatura máxima acima da qual o crescimento para; hautmax – 

altura máxima da cultura; tcxstop – temperatura acima da qual o crescimento foliar para; dlaimaxbrut – taxa máxima de desenvolvimento da 

área foliar; extin – coeficiente de extinção; temin – temperatura mínima para o desenvolvimento; temax – temperatura máxima para o 

desenvolvimento; teopt – temperatura ótima para o crescimento da planta (1/2); teoptbis - temperatura ótima para o crescimento da planta 

(2/2); efcroijuv – eficiência do uso de radiação máxima durante a fase juvenil (LEV=emergência – AMF=máxima aceleração do crescimento 

da folha, final da fase juvenil); efcroiveg – eficiência do uso de radiação máxima durante o estágio vegetativo (AMF= máxima aceleração do 

crescimento da folha, final da fase juvenil – DRP=início do enchimento de órgãos de colheita); adil – parâmetro da curva crítica de diluição 

de nitrogênio [Nplanta]=adil MS^(-bdil); bdil – parâmetro da curva crítica de diluição de nitrogênio [Nplanta]=adil MS^(-bdil); bdilmax – 

parâmetro da curva máxima de diluição de nitrogênio [Nplanta]=adil MS^(-bdil); stlevamf – soma térmica acumulada entre os estádios LEV 
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e AMF; stamflax – soma térmica acumulada entre os estádios AMF e LAX; stlevdrp – soma térmica acumulada entre os estádios LEV e 

DRP). 

 

y = 0,6161x - 0,5875

R² = 0,68
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FIGURA 4 – Regressão entre a massa seca de forragem (kg ha
-1

) e o 

índice de área foliar (IAF) do capim-Piatã para o 

cálculo da área foliar inicial (lai0) a ser inserida no 

arquivo de dados sobre o manejo da cultura (Main 

plant – technical file). 

 

Optou-se por fazer uma única USM indicando ao modelo STICS os momentos 

onde foram efetuadas as respectivas amostragens. Para esse passo, foi fundamental inserir no 

modelo todas as informações sobre as amostragens de avaliação a partir do arquivo Technical 

files (*.tec) (Figura 6). Uma informação importante para que o STICS simulasse os cortes na 

forragem foi inserir o código “999” no parâmetro hautcoupe (altura da planta no momento do 

corte), dessa forma se passa ao modelo a informação de que os cortes não foram realizados 

quando atingida uma altura pré-definida, mas sim nas datas especificadas (Figura 4). Para o 

parâmetro msresiduel foi necessário inserir os dados de massa seca de forragem remanescente 

para o próximo ciclo subtraído do valor de massa senescente. Assim, o modelo simulou o 

crescimento a partir da parte verde da planta (folhas e colmos) que é a fração da planta 

fotossinteticamente útil. Para encontrar os valores de lairesiduel foi utilizada a equação de 

regressão entre os dados de massa seca de forragem como variável independente e o IAF 

como variável dependente (Figura 4). 
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FIGURA 5 – Arquivo Initialization para a simulação com o modelo STICS. 

 

 
FIGURA 6 – Visualização do arquivo Technical files (*.tec) com informações sobre o manejo da 

cultura; detalhe para a pasta special techniques onde foram inseridas as informações 

referentes às amostragens de avaliação da forragem, sendo: julfauche correspondente 

ao dia Juliano em que foi realizado a amostragem da pastagem; hautcoupe a altura de 

corte, que deve ser preenchida quando se realiza amostragens em altura pré-definida, 

entretanto como o experimento não seguiu esse padrão foi preciso inserir o código 999; 

lairesiduel o índice de área foliar da massa de forragem residual (definido por 

regressão entre massa seca de forragem e IAF); msresiduel a massa seca de forragem 

residual para o próximo ciclo.  

 

2.3. Otimização de parâmetros e avaliação da performance do modelo 

A otimização dos parâmetros consiste em uma rotina de otimização matemática 

realizada pelo modelo STICS, cujo objetivo é melhorar a relação entre valores simulados e 

observados. Esse processo foi realizado a partir dos parâmetros padrões iniciais do arquivo 
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planta (“grass.plt”) que não foram encontrados na literatura para B. brizantha cv. BRS Piatã 

para serem substituídos. Essa ferramenta foi utilizada para otimizar os valores das variáveis 

dlaimaxbrut (taxa máxima de desenvolvimento da área foliar), efcroijuv (eficiência do uso de 

radiação máxima durante a fase juvenil) e efcroiveg (eficiência do uso de radiação máxima 

durante o estágio vegetativo) (Quadro 3). 

Alguns critérios estatísticos baseados na comparação de dados simulados e 

observados foram utilizados para a avaliação do modelo STICS. Esses critérios foram 

calculados por meio do programa estatístico R (versão 3.1.2) com um pacote denominado 

“SticsR” desenvolvido pelos pesquisadores do Institut de National de la Recherche 

Agronomique (INRA). O índice de área foliar (m
2
 de folha m

-2
 de solo), a massa seca de 

forragem (t ha
-1

) e o acúmulo de forragem no período entre as amostragens (t ha
-1

) e a massa 

senescente (t ha
-1

) foram as variáveis utilizadas para a avaliação da performance do modelo. O 

modelo STICS faz simulações diárias do valor de cada variável. 

Para avaliar a performance do modelo após a calibração foi utilizada a raiz do 

quadrado médio do erro (RMSE - Root Mean Squared Error) que define uma medida de erro 

para o modelo. Esse critério avalia a diferença quadrática média entre o valor observado e o 

valor simulado e define o melhor desempenho de um modelo quanto menor o valor de RMSE, 

o que significa que a simulação está próxima do valor medido. O valor de RMSE é definido 

por: 

 

Onde n é o número de observações e O e P são os valores observados e simulados, 

respectivamente.  

Foi também utilizada a metodologia de divisão do desvio quadrático médio 

(diferença entre as médias dos valores simulados e observados) (MSD) em seus 

componentes
23

. De acordo com este método, o MSD resulta da adição de três componentes: 

 

                          MSD = SB+SDSD+LCS                                                       (2) 

 

O primeiro componente representa o erro sistemático entre os valores simulados e observados 

(SB). O segundo componente é o SDSD (diferença entre o desvio padrão dos valores 

simulados e o desvio padrão dos valores observados) que representa a diferença na magnitude 

(1) 
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de flutuação entre os valores simulados e observados. Um pequeno valor de SDSD significa 

que o modelo funcionou bem em simular a magnitude das flutuações entre as n medidas. Já 

o terceiro componente é o LCS que representa a falta de correlação positiva ponderada pelo 

desvio padrão. Este último componente mede a capacidade do modelo para simular o padrão 

da flutuação das medições sendo que um menor valor de LCS indica que o modelo não falhou 

em simular o padrão de flutuação das medições. 

A avaliação da capacidade do modelo em simular a variabilidade das medidas em 

torno da média foi determinado pela variação do erro médio (MSV) dada pela fórmula
23

: 

 

                          MSV = SDSD+LCS                                                       (3) 

 

Um alto MSV indica que o modelo falhou ao simular a variabilidade das medidas em torno da 

média. 

Foi também analisado o coeficiente de determinação (R
2
)  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A raiz do quadrado médio do erro (RMSE), o desvio quadrático médio (MSD) e a 

variação do erro médio (MSV) mostram que o modelo STICS simulou bem as variáveis 

massa de forragem, acúmulo de forragem e massa senescente (Tabela 1). Entre essas três 

variáveis, melhores resultados foram observados para a massa senescente que apresentou 

menores valores para todos os critérios estatísticos. Pequeno et al.
6
 trabalhando com o modelo 

CROPGRO simulando massa seca de B. brizantha cv. Marandu encontrou valores de RMSE 

semelhantes aos encontrados nesse trabalho (1,11 t ha
-1

) para ciclos de corte espaçados de 28 

dias. Já Pedreira et al.
5
 trabalhando com o modelo CROPGRO simulando massa seca de B. 

brizantha cv. Xaraés encontrou melhor ajuste com valor de RMSE de 0,54 t ha
-1

. 

Quando observado o gráfico de relação entre os dados simulados e observados 

para massa seca de forragem verifica-se a proximidade dos dados com a reta 1=1 com valor 

de R
2
=0,48 (Figura 7). Somente para os pontos referentes às amostragens do dia 27.05.2013 

(dia Juliano 147; 5,72 t ha
-1

 observado e 7,92 t ha
-1 

simulado) e 10.12.2013 (dia Juliano 344; 

5,20 t ha
-1

 observado e 3,45 t ha
-1 

simulado) verifica-se certo distanciamento com relação aos 

dados simulados pelo modelo (Tabela 2). Isso pode ser também observado no gráfico 

dinâmico referente à massa seca de forragem (Figura 8). Na amostragem de 27.05.2013 temos 

um período de início do período seco, com déficit hídrico. O modelo não conseguiu boa 

simulação para este evento, superestimando o valor de massa seca de forragem. Já na 
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amostragem de 10.12.2013 o ciclo iniciou com um resíduo de parte verde baixo (msresiduel = 

0,90 t ha
-1

; figura 6), pois a maior parte da massa seca de forragem desse resíduo era 

composta por massa senescente (49,1%), que não entra no cálculo de msresiduel. Dessa 

forma, como o período chuvoso já havia iniciado, o ciclo de crescimento foi somente de 28 

dias e o modelo subestimou o crescimento da massa seca de forragem. Essas mesmas 

observações podem ser feitas para o acúmulo de forragem que apresentou valor de R
2
=0,56 

(Figuras 9 e 10). 

 

TABELA 1 – Raiz do quadrado médio do erro (RMSE), desvio quadrático médio (MSD) e variação 

do erro médio (MSV) para avaliação do modelo STICS simulando massa seca de 

forragem, acúmulo de forragem entre as amostragens, massa senescente e índice de 

área foliar para a avaliação da performance do modelo 

Variáveis Unidades RMSE MSD MSV 

Massa seca de forragem
 
 t ha

-1
 1,02 1,05 0,93 

Acúmulo de forragem
1
 t ha

-1
 1,02 1,06 0,94 

Massa senescente
2
 t ha

-1
 0,63 0,42 0,41 

Índice de área foliar m
2
 de folha m

-2
 de solo 1,02 1,02 1,02 

1
Acúmulo de massa seca de forragem entre os períodos amostrais; 

2
Massa senescente correspondente ao total de massa seca de forragem.  

 

Intercepto: 0,11 

Inclinação: 1,05

R2: 0,48
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FIGURA 7 – Valores de massa seca de forragem (t ha
-1

) de B. brizantha cv. BRS 

Piatã simulados pelo modelo STICS e os observados no experimento. 
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Tabela 2 – Valores observados (Obs) no experimento e valores simulados (Sim) pelo modelo de 

cultura STICS para as variáveis massa seca de forragem (t ha
-1

), acúmulo de massa seca 

de forragem (t ha
-1

), massa seca senescente (t ha
-1

) e índice de área foliar (IAF; m
2
 folha 

m
-2

 solo) de Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã 

Ano Mês Dia DJ
1
 

Massa seca de 

forragem (t ha
-1

) 

Acúmulo de 

forragem 

(t ha
-1

)
2
 

Massa senescente 

(t ha
-1

) 

IAF (m
2
 folha 

m
-2

 solo) 

Obs Sim Obs Sim Obs Sim Obs Sim 

2013 4 1 91 3,00 2,98 2,80 2,78 0,56 0,10 1,30 1,99 

2013 4 29 119 7,21 6,76 7,01 6,56 0,04 0,18 6,41 3,86 

2013 5 27 147 5,72 7,92 1,63 3,83 0,26 1,60 2,95 3,51 

2013 7 15 196 5,65 6,73 2,61 3,69 1,13 1,89 2,06 2,73 

2013 9 9 252 4,85 4,88 1,24 1,27 2,89 2,81 0,27 0,57 

2013 11 11 315 4,82 4,72 3,87 3,77 1,34 0,97 2,34 1,99 

2013 12 10 344 5,20 3,45 4,30 2,55 1,44 0,39 3,28 1,88 

2014 1 13 13 5,70 6,58 3,54 4,42 1,37 1,07 2,36 3,00 

2014 2 10 41 4,75 5,13 2,37 2,75 1,16 1,00 1,81 2,35 

2014 3 17 76 4,37 5,32 1,87 2,82 0,99 1,28 1,62 2,49 

2014 4 22 112 5,04 5,66 2,63 3,25 0,72 1,29 2,62 2,83 
1Dia Juliano; 
2Calculado em base seca. 
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FIGURA 8 – Gráfico dinâmico dos valores simulados e observados ao longo 

do período de avaliação para a variável massa seca de forragem 

(t ha
-1

) de B. brizantha cv. BRS Piatã. 
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Intercepto: 1,42 

Inclinação: 0,65

R2: 0,56
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FIGURA 9 - Valores de acúmulo de forragem entre os períodos de amostragem (t 

ha
-1

) de B. brizantha cv. BRS Piatã simulados pelo modelo STICS e 

os observados no experimento. 
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FIGURA 10 - Gráfico dinâmico dos valores simulados e observados ao longo 

do período de avaliação para a variável acúmulo de forragem 

entre o período das amostragens (t ha
-1

) da forrageira B. 

brizantha cv. BRS Piatã. 
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O parâmetro msresiduel é um aspecto a ser ressaltado dentro do modelo STICS. 

Durante o período seco na região do Cerrado as pastagens secam, resultando em elevadas 

porcentagens de massa senescente. Neste trabalho encontramos massa senescente de 65,8% 

sobre a massa seca de forragem colhida no mês de setembro de 2013. Como para o parâmetro 

msresiduel a parte senescente não entra no cálculo, temos baixos valores de resíduo para o 

próximo ciclo. Com o início da estação chuvosa, os ciclos para a amostragem da forragem são 

geralmente mais curtos que durante o período seco e dessa forma o modelo não consegue 

acompanhar o crescimento da forragem no campo. Isso é provado quando foi observada 

amostragem do dia 11.11.2013 (dia Juliano 315). Este ciclo também iniciou com um resíduo 

de parte verde baixo (msresiduel = 0,95 t ha
-1

; figura 6), mas como o período de crescimento 

foi maior (63 dias) o modelo simulou valor próximo ao observado no campo, devido ao maior 

tempo. Dessa forma, percebe-se que pode haver uma desconexão entre os valores de 

msresiduel (sem massa senescente) e a massa seca de forragem colhida, pois nessa forragem 

colhida é possível que tenha massa senescente do resíduo anterior (msresiduel) e que não foi 

computado. Assim, verificou-se que esse é um ponto falho do modelo, principalmente em 

quando utilizado em regiões onde temos um período seco tão severo quanto no Cerrado. Para 

corrigir esse ponto seria necessário que o modelo considerasse no parâmetro msresiduel a 

massa seca de forragem incluindo a parte senescente. Dessa forma, aplicando-se uma taxa de 

desaparecimento nessa massa senescente ao longo do tempo, a massa seca de forragem do 

próximo ciclo seria mais representativa da condição real observada.  

Com relação à massa senescente, foi possível observar que o modelo STICS 

conseguiu simular muito bem essa variável nas amostragens realizadas em 29.04.2013 (dia 

Juliano 119; 0,04 t ha
-1

 observado e 0,18 t ha
-1 

simulado) e em 09.09.2013 (dia Juliano 252; 

2,89 t ha
-1

 observado e 2,81 t ha
-1 

simulado) em pleno período seco (Figura 11 e 12; tabela 2). 

Já nas avaliações de início do período seco (27.05.2013 – dia Juliano 147, 15.07.2013 – dia 

Juliano 196 e 22.04.2014 – dia Juliano 112) a simulação não foi tão precisa o que pode ter 

contribuído para o valor de R
2
=0,34 (Tabela 2). Entretanto, a baixa variabilidade dos dados 

pode ter levado ao menor valor de MSV (Tabela 1) quando comparado com as outras 

variáveis.  
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Intercepto: 0,42 

Inclinação: 0,67

R2: 0,34
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FIGURA 11 - Valores de massa seca senescente de forragem (t ha

-1
) de B. 

brizantha cv. BRS Piatã simulados pelo modelo STICS e os 

observados no experimento. 

 

Para o índice de área foliar (IAF) todos os critérios estatísticos, sendo RMSE, 

MSD e MSV apresentaram o valor de 1,02 m
2
 de folha m

-2
 de solo (Tabela 1). O valor de 

RMSE encontrado nesse trabalho foi maior que o encontrado por Pequeno et al.
6
 para B. 

brizantha cv. Marandu (0,57 m
2
 de folha m

-2
 de solo) e Pedreira et al.

5
 para B. brizantha cv. 

Xaraés (0,70 m
2
 de folha m

-2
 de solo) ambos calibrando o modelo CROPGRO. 

Por meio dos gráficos de relação entre os valores observados e simulados (Figura 

13) e o gráfico dinâmico (Figura 14) para o IAF observa-se dois pontos onde valores 

simulados e observados são distantes, sendo eles referentes às amostragens dos dias 

29.04.2013 (dia Juliano 119) e 10.12.2013 (dia Juliano 344). O R
2
 apresentou o valor de 0,50. 

A maior diferença foi na amostragem de 29.04.2013 onde foi observado um IAF de 6,41 m
2
 

de folha m
-2

 de solo enquanto que o valor simulado foi de 3,46. Isso pode ser explicado pelo 

fato de que quando a forragem foi isolada com as gaiolas de exclusão, para o início do ciclo 

de crescimento, a pastagem não havia sofrido influência anterior do pastejo dos animais. Isso 

proporcionou um maior número de folhas que continuaram a se expandir durante todo o ciclo 

até serem amostradas no dia 29.04.2013. Isso pode ser comprovado pelo fato de que nas 

amostragens posteriores, não foi observado valor próximo a 6,41 m
2
 de folha m

-2
 de solo 

(Tabela 2), pois havia a presença dos animais na área consumindo a forragem antes de se 

colocar as gaiolas de exclusão. Menor valor simulado de IAF foi também encontrado na 
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amostragem de 10.12.2013 (3,28 m
2
 de folha m

-2
 de solo observado e 1,88 m

2
 de folha m

-2
 de 

solo simulado) (Tabela 2) que pode também, assim como a massa seca de forragem, ter sido 

influência do baixo resíduo (msresiduel) que é um ponto falho do modelo, já discutido 

anteriormente. 
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FIGURA 12 - Gráfico dinâmico dos valores simulados e observados ao 

longo do período de avaliação para a variável massa seca 

senescente (t ha
-1

) da forrageira B. brizantha cv. BRS 

Piatã. 
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FIGURA 13 - Valores de índice de área foliar (m

2
 de folha m

-2
 de solo) 

de B. brizantha cv. BRS Piatã simulados pelo modelo 

STICS e os observados no experimento. 
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FIGURA 14 - Gráfico dinâmico dos valores simulados e observados ao 

longo do período de avaliação para o índice de área 

foliar (m
2
 de folha m

-2
 de solo) da forrageira B. 

brizantha cv. BRS Piatã. 

 

Os baixos valores para todos os critérios estatísticos mostram a boa performance 

do modelo STICS na simulação das variáveis relacionadas à massa seca de forragem e o IAF. 

Percebe-se que o modelo de cultura STICS conseguiu representar a variabilidade sazonal da 

produção (padrão de flutuação; baixos valores de MSD), sendo sensível para simular a 

influência dos períodos de estresse hídrico característicos do Cerrado. Entretanto, um ajuste é 

necessário no parâmetro msresiduel para que a massa seca de forragem seja mais bem 

simulada no fim da estação seca e início do período chuvoso. 

A calibração do modelo STICS para a B. brizantha cv. BRS Piatã realizada nesse 

trabalho foi um primeiro passo para futuros ajustes desse modelo para ser utilizado em 

simulações com forragem em condições tropicais. Percebe-se que o número de observações 

para cada variável nesse trabalho permitiu uma parametrização inicial do STICS. Contudo, no 

futuro, para uma validação mais precisa do modelo, será necessária a condução de um número 

maior de experimentos, e em diferentes locais. Entretanto, é possível observar que o modelo 

STICS, com a parametrização alcançada neste trabalho, já possui potencial para ser utilizado 

em estudos exploratórios que não demandem precisão e acurácia superiores as alcançadas, 

pois conseguiu ser eficiente na simulação de massa seca, acúmulo e massa senescente de 

forragem, além do IAF. 
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4. CONCLUSÕES 

O STICS é um modelo de cultura promissor para simular a massa seca de 

forragem, o acúmulo de forragem entre os períodos amostrais, a massa senescente e o índice 

de área foliar de Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã em condições de Cerrado brasileiro. 

Entretanto, mais estudos e também um ajuste no parâmetro msresiduel, para que a massa seca 

de forragem seja mais bem simulada no fim da estação seca e início do período chuvoso, são 

necessários para uma futura validação desse modelo. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aumento pela demanda de sistemas de produção sustentáveis tem levado os 

sistemas integrados a uma constante visibilidade nos meios de comunicação. Esses sistemas 

trazem inúmeros benefícios econômicos, sociais e ambientais com o componente florestal 

(sistemas agrossilvipastoris ou integração lavoura-pecuária-floresta) ou sem esse componente 

(integração lavoura-pecuária). Além do cenário de demanda por sistemas de produção mais 

sustentáveis, temos a atual demanda por sistemas de produção mais intensificados. Essa 

intensificação tem como objetivo vencer os elevados custos de produção e de redução na área 

de produção disponível, principalmente para a pecuária que tem perdido espaço para a 

agricultura, além de fornecer alimentos à população mundial em crescimento. Entretanto, 

sistemas de produção integrados são complexos devido ao manejo dos diferentes 

componentes na mesma área e ao mesmo tempo.  

A redução na produção de massa seca de forragem, resultado da influência da 

menor incidência de radiação fotossinteticamente ativa (RFA) e também da competição por 

água e nutrientes entre o componente arbóreo e forrageiro, tem ocasionado redução da 

produção animal em sistemas silvipastoris. Uma característica marcante do Cerrado brasileiro 

são duas estações bem definidas (estação chuvosa e estação seca), isso torna possível notar a 

influência de luz e água atuando na produção de massa seca de forragem sistema silvipastoril. 

No período chuvoso, quando o recurso água não é limitante, a maior limitação para a massa 

seca de forragem é a quantidade de RFA disponível. Contudo, no período seco a influência da 

RFA disponível é superada pelo déficit hídrico, que tende a igualar as produções de massa 

seca de forragem em sistemas silvipastoris e em áreas sem árvores. 

Quando o objetivo principal do sistema silvipastoril for a produção animal, é 

preciso adotar estratégias para a menor influência componente arbóreo sobre o forrageiro. 

Dentre essas estratégias podem ser citadas a menor densidade de árvores, desramas no 

componente arbóreo, uso de espécies forrageiras mais tolerantes ao sombreamento, além de 

maior espaçamento entre os renques arbóreos. Essa última estratégia, além de favorecer uma 

maior incidência de radiação pode também minimizar a competição por água e nutrientes 

entre os dois componentes, sendo que quanto maior essa distância entre os renques maior a 

chance de se prolongar, por uma maior área, condições semelhantes ao sistema sem árvores. 

Baseado nos resultados encontrados nesse trabalho, quando o produtor desejar adotar o 

sistema silvipastoril em sua propriedade, com árvores de eucalipto em sentido de plantio 
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Norte-Sul, sendo o objetivo principal a produção animal recomenda-se, espaçamentos entre os 

não inferiores a 22 m.  

Algo importante a ser observado em sistemas silvipastoris que tenham a produção 

animal como objetivo principal, é que a renda com a madeira deve compensar o que se deixa 

de obter em ganho animal por hectare de forma que um componente não afete o outro no 

rendimento total do sistema. Visando agregar valor no componente arbóreo os produtores 

podem conduzir os povoamentos de árvores por um maior período afim de comercialização 

dessa madeira para serraria, que gera maior renda.  

A calibração do modelo STICS foi um passo fundamental para futura validação 

desse modelo para simulação em forragens tropicais. O modelo de cultura STICS foi eficiente 

para simular a massa seca de forragem, o acúmulo de forragem entre os períodos amostrais, a 

massa senescente e o índice de área foliar de Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã em 

condições de Cerrado brasileiro. Foi possível notar que esse modelo conseguiu representar a 

variabilidade sazonal da produção, sendo sensível para simular a influência dos períodos de 

estresse hídrico característicos do Cerrado. A partir desse estudo, novas simulações poderão 

ser conduzidas visando a calibração desse modelo para auxiliar na definição de espaçamentos 

entre renques potenciais para sistemas silvipastoris.  


