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RESUMO 

 
Características estruturais do dossel forrageiro e acúmulo de forragem de 
Brachiaria brizantha cv. Piatã submetida a regimes de sombra em área de 

integração lavoura-pecuária-floresta 
 

Sistemas integrados têm sido apontados como alternativas 
ecologicamente apropriadas para recuperar a produtividade de pastagens tropicais 
degradadas, gerando benefícios tanto para o meio ambiente como para os animais. 
Apesar das diversas vantagens atribuídas aos sistemas integrados, existem ainda 
limitações técnicas que dificultam a otimização do processo produtivo, função da 
natureza complexa e multidisciplinar das interações entre seus componentes bióticos 
e abióticos. Existem, portanto, aspectos importantes que podem comprometer a 
produtividade do sistema, entre eles, as alterações na estrutura do dossel forrageiro 
e a menor produção de forragem, principalmente pela diminuição da radiação 
luminosa que chega ao sub-bosque. Partindo da hipótese que o dossel arbóreo irá 
determinar a quantidade e a qualidade de luz disponível para o sub-bosque e, assim, 
influenciar a estrutura do dossel forrageiro e a produção de forragem do capim-piatã 
manejado sob pastejo rotativo utilizando metas de interceptação luminosa (IL) pré-
pastejo, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características estruturais e o 
acúmulo de forragem de Brachiaria brizantha cv Piatã em sistema ILPF de dezembro 
de 2013 a julho de 2014. O estudo foi desenvolvido por meio de três experimentos 
realizados de forma concomitante para avaliar três regimes de luz: (1) capim-piatã 
cultivado em área livre de árvores (pleno sol; PS); (2) sombreamento gerado por 
meio de fileiras duplas de Eucalipto nas bordaduras dos piquetes (S1); e (3) 
sombreamento gerado por meio de quatro renques de fileiras triplas de Eucalipto 
dispostos dentro dos piquetes de forma alternada com porções de pasto (S2). Os 
regimes de luz S1 e S2 foram divididos em duas faixas de sombra (central e lateral) 
para descrição da variação da luz dentro dos piquetes e sua implicação sobre o 
padrão de crescimento das plantas. O período experimental foi dividido em três 
períodos de avaliação em função do índice pluviométrico registrado. Para estudar a 
influência das árvores sobre a medição de IL e sua implicação sobre o crescimento 
das plantas, o regime S2 foi manejado utilizando-se dois métodos de tomada da 
leitura de referência da luz incidente: leitura dentro (sob a copa das árvores) e fora 
(luz natural na ausência de árvores) da área experimental. Foram avaliadas as 
seguintes variáveis-resposta: altura, massa de forragem e sua composição 
morfológica, índice de área foliar, ângulo da folhagem, interceptação luminosa do 
dossel forrageiro, umidade do solo, índice de nutrição nitrogenada, taxa de acúmulo 
e produção de forragem. Os resultados indicaram que pastos sombreados possuíam 
altura 30% maior que pastos não sombreados, com colmos mais longos e delgados. 
A massa de forragem em pré-pastejo diminuiu com o aumento do nível de 
sombreamento e a composição morfológica se manteve praticamente estável entre 
os regimes luz. As mudanças morfológicas e estruturais resultaram em redução das 
taxas de acúmulo e da produção de forragem em torno de 50% no regime S1 e de 
65% no regime S2 relativamente ao regime PS. O conjunto de resultados obtidos 
revela claramente que as metas de altura pré-pastejo desenvolvidas com base na 
condição de 95% de IL em pleno sol não podem e não devem ser utilizadas em 
sistemas integrados com árvores, especialmente aqueles em que a densidade de 
árvores é elevada, necessitando que metas específicas sejam produzidas para o 
manejo do pastejo naquelas condições. 
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ABSTRACT 

 

Sward structural characteristics and herbage accumulation in Brachiaria 
brizantha cv. Piatã subjected to shade regimes in a crop-livestock-forest 

integration area 
 

Integrated production systems, such as the agrosilvopastoral systems, 
have been considered ecologically adequate alternatives in restoring the productivity 
of degraded tropical grasslands, as they generate benefits for both the environment 
and the grazing animals.  Despite several advantages associated with the integrated 
systems, there are technical constraints that limit their optimization, due to the 
complex and multidisciplinary nature of the interactions between its biotic and abiotic 
components. In this context, there are important aspects that must be considered and 
that might influence the system’s productivity, including changes in sward structure 
and herbage production due to decreased light availability under the trees. Based on 
the hypothesis that in a silvopastoral pastoral system the tree canopy determines the 
quantity and the quality of the light available for forages growing under the trees, and 
that this affects sward structural characteristics and herbage accumulation of 
rotationally grazed Piatã brachiariagrass managed using pre-grazing targets of 
canopy light interception during regrowth, the objective of this study was to evaluate 
the structural characteristics and the herbage accumulation of Brachiaria brizantha 
cv. Piatã in a crop-livestock-forest integration area from December 2013 to July 2014. 
The study comprised three simultaneous experiments to evaluate three light regimes: 
(1) Piatã brachiariagrass cultivated in the absence of trees (full natural light; PS); (2) 
shade produced by a double row of Eucaliptus trees on the edges of the paddocks 
(S1); and (3) shade produced by four triple rows of Eucaliptus with pasture in 
between them (S2). The S1 and S2 light regimes were divided into two shade strips 
(central and lateral) in order to describe the variation in light availability within the 
paddocks and its implications to plant growth. The experimental period was divided in 
three evaluation periods according to rainfall. In order to evaluate the influence of the 
trees on the measurement of sward canopy light interception and its implications on 
grass growth, paddocks under the S2 light regime were managed using two methods 
for taking the reference readings of the incident light: reading inside (under the tree 
canopy) and outside (full natural light) the experimental area. The following response 
variables were analyzed: sward height, herbage mass and plant-part composition, 
sward leaf area index, foliage angle, canopy light interception, soil moisture, grass 
nitrogen nutrition index, herbage accumulation rates and total herbage yield. The 
results indicate that shading, results in taller swards (30% increase in sward height 
pre-grazing) with longer and thinner stems. Pre-grazing herbage mass decreased 
with increasing shade levels and plant-part composition remained relatively constant 
across light regimes. Morphological and structural changes resulted in approximately 
50 and 65% decrease in herbage accumulation rates and herbage yield under the S1 
and S2 light regimes, respectively, in relation to PS. Pre-grazing target sward height 
recommendations based on the 95% canopy light interception under full light 
conditions are not suitable for integrated systems with trees, particularly those where 
tree density is high, emphasizing the need to devise specific management targets for 
use under those conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, que tem o agronegócio como uns dos pilares de sua 

economia, conta com uma particularidade marcante, a maior parte do rebanho é 

conduzida e alimentada em áreas de pastagens, fato que possibilita a produção e 

colheita de alimento de forma prática e econômica, posicionando o país dentre 

aqueles com os menores custos de produção de carne do mundo (Ferraz e Felício, 

2010). Essa e outras vantagens fazem com que o país ocupe o sexto lugar como 

exportador de leite e uns dos principais produtores e exportadores de carne bovina 

do mundo (FAO, 2013). No entanto, a pecuária ainda precisa adotar maiores níveis 

de tecnologia para melhorar os baixos índices produtivos e reprodutivos vigentes, 

decorrentes, em grande parte, da má utilização e consequente baixa capacidade de 

suporte das pastagens. Segundo Dias-Filho (2011), a pecuária deve se modernizar e 

tornar-se mais eficiente no uso da terra, reduzindo o desmatamento e se tornando 

uma atividade sustentável. O mesmo autor menciona a implantação de sistemas 

agroflorestais como sendo uma estratégia de recuperação de pastagens 

degradadas.  

Sistemas integrados, tais como os agrossilvipastoris, têm sido 

apontados como alternativas ecologicamente apropriadas para recuperar a 

produtividade de áreas tropicais degradadas, gerando benefícios tanto para o meio 

ambiente como para os animais. Dentre esses benefícios pode-se destacar a 

intensificação da ciclagem de nutrientes, a conservação do solo e dos recursos 

hídricos, o aumento da biodiversidade e do conforto animal e a mitigação da 

emissão de gases do efeito estufa por meio do sequestro de carbono, dentre outros 

(Balbino et al., 2011). Apesar das diversas vantagens atribuídas aos sistemas 

integrados, sua adoção é ainda relativamente pequena, ocupando uma área de 

aproximadamente dois milhões de hectares (Dias-Filho e Ferreira, 2007). Essa 

discrepância sugere a existência de barreiras e/ou limitações que dificultam a 

adoção mais ampla de sistemas integrados de produção. Alguns desses 

impedimentos podem ser de ordem econômica, social e/ou operacional (Dias-Filho e 

Ferreira, 2007). No entanto, as barreiras técnicas ainda estão longe de ser 

totalmente superadas. Embora grande número de publicações técnico-científicas 

sobre o assunto tenha sido publicado na última década, os resultados são 
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contraditórios, uma vez que na maioria dos casos são gerados a partir de análises 

simplistas ou que focam unicamente nas vantagens do sistema.  

Sistemas integrados são multidisciplinares e complexos por natureza, 

caracterizados por contrastes e relações competitivas entre seus componentes 

bióticos. Existem, portanto, aspectos importantes que devem considerados e que 

podem comprometer a produtividade do sistema. Um deles é a tendência de menor 

produção de forragem, principalmente pela menor radiação luminosa que chega ao 

sub-bosque. A radiação incidente chega aos estratos inferiores da cobertura vegetal 

de diferentes formas: diretamente pelas clareiras e pelas margens, como radiação 

difusa proveniente da reflexão das folhas e da superfície do solo, ou ainda como 

radiação transmitida pelas folhas (radiação que atravessa as folhas) (Macedo et al., 

2010). A modificação na quantidade e qualidade da luz que atinge o estrato 

herbáceo provoca alterações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas nas plantas 

forrageiras (Dias-Filho, 2002).  

No caso de plantas cultivadas a pleno sol, a dinâmica de crescimento 

em função da quantidade de luz já é conhecida. Para vários cultivares de plantas 

forrageiras acredita-se que a utilização da meta de 95% de interceptação luminosa 

como determinante de intervalos de manejo (sob pastejo rotativo) é o mais 

adequado, pois respeita a ecofisiologia de crescimento das plantas (Da Silva et al., 

2009). Uma vez que a maior parte das respostas das plantas em pastagens é 

mediada por relações de competição por luz, em sistemas integrados a introdução 

do componente arbóreo modifica o ambiente luminoso. A modificação do ambiente 

luminoso afeta o microclima sob a copa das árvores e pode interferir em aspectos do 

crescimento e desenvolvimento das plantas, resultando em alteração na produção e 

valor nutritivo da forragem. Além disso, a estrutura do dossel forrageiro também é 

modificada, ou seja, a arquitetura na qual a forragem se faz disponível para o animal, 

afetando o processo de pastejo e a ingestão de nutrientes (Carvalho et al., 2007, 

2009). Apesar de sua importância, informações sobre o efeito da qualidade e 

quantidade de luz no desenvolvimento de plantas forrageiras é ainda escasso no 

país, o que limita e compromete o uso eficiente e adequado das pastagens formadas 

sob árvores. 

Com base no exposto, o objetivo geral deste trabalho foi monitorar, 

analisar e apresentar as variações nas características estruturais e acúmulo de 

forragem em Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) cv. Piatã (capim-piatã) em 
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função da qualidade e da quantidade de luz interceptada pelo dossel em diferentes 

condições de sombreamento em um sistema agrossilvipastoris. Os outros 

componentes do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) utilizados 

neste estudo foram lavoura de milho (Zea mays L.), recria de novilhas leiteiras e 

reflorestamento com Eucalyptus sp. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA    

 

2.1 O gênero Brachiaria 

2.1.1 A importância do capim Brachiaria no Brasil  

  

A taxonomia do gênero é até hoje controversa em decorrência da 

ampla e contínua variação em características diferenciadoras utilizadas para 

delimitar espécies e mesmo entre gêneros afins como Urochloa, Eriochloa e 

Panicum. O gênero Brachiaria compreende cerca de 100 espécies de origem 

principalmente tropical e subtropical africana, das quais somente sete são utilizadas 

como plantas forrageiras na América tropical (Valle et al., 2010). As braquiárias 

possuem grande importância na produção de carne e leite no Brasil. Como exemplo, 

Macedo (2006) mencionou que poucos cultivares comerciais de braquiária estavam 

disponíveis no país na década de 2000 e respondiam por cerca de 85% do total de 

sementes de gramíneas forrageiras comercializadas anualmente no Brasil Central, 

fato indicador da alta vulnerabilidade a pragas e doenças nos mais de 50 milhões de 

hectares cultivados com braquiária (Macedo, 2005). O baixo número de cultivares 

disponível e a baixa diversidade genética entre eles representam grande risco a 

esse recurso genético. Dessa forma, existe uma grande demanda para o 

desenvolvimento e seleção de novos genótipos com o objetivo de favorecer a 

diversificação das áreas de pastagens no Brasil (Valle et al., 2010). Novos cultivares 

e materiais genéticos, por sua vez, geram a necessidade de informações e 

conhecimento sobre seu crescimento/desenvolvimento e produção de forragem nas 

diferentes regiões do país e sob as diversas modalidades de sistemas de produção. 

O capim-piatã seria um desses novos cultivares, devido ao seu elevado potencial 

produtivo. A busca por informações detalhadas normalmente é deixada em segundo 

plano relativamente aos esforços e investimentos relacionados com a identificação e 

produção de novos cultivares, resultando em restrições e dificuldades de utilização 

dos novos materiais. 
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2.2.2 Brachiaria brizantha cv Piatã - Origem e características  

 
Dentre os cultivares da espécie Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. 

Rich.), o capim-piatã é uma opção forrageira recente, lançada pela Embrapa em 

2007 como mais uma alternativa para a diversificação das áreas de pastagens no 

Brasil (Andrade, 2010). Esse material é resultado de seleção a partir de material 

coletado na década de 1980, na região de Welega, Etiópia, África. O capim-piatã 

possui hábito de crescimento ereto e cespitoso, formando touceiras que podem 

atingir altura de 0,85 a 1,10 m (porte médio), colmos verdes e finos. As bainhas 

foliares têm pouca pilosidade e a lâmina foliar é glabra. É apropriado para solos de 

média fertilidade, possuindo elevado potencial de produção de forragem de elevado 

valor nutritivo em função da elevada porcentagem de folhas (superior a 50%), além 

de ser capaz de produzir cerca de um terço do total anual (36%) durante o período 

seco do ano (outono e inverno) (Valle et al., 2007). 

O capim-piatã difere dos demais cultivares de Brachiaria brizantha 

quanto às características estruturais do dossel forrageiro, o que pode ser explicado, 

em parte, por sua época de florescimento (Euclides et al., 2008). Durante o 

florescimento, ocorre o alongamento do colmo das gramíneas forrageiras. No capim-

piatã o florescimento é precoce e por isso seu manejo necessita acompanhamento 

mais rigoroso para evitar a deterioração da estrutura do dossel forrageiro 

caracterizada pela diminuição da relação folha/colmo, aumento do perfilhamento 

aéreo e possível acamamento do pasto (Andrade e Assis, 2010). 

2.2 A estrutura do dossel forrageiro 

2.2.1 Definição e importância  

 
Laca e Lemaire (2000) definiram a estrutura do dossel forrageiro como 

sendo o arranjo e a distribuição espacial de uma comunidade de plantas sobre o 

solo. É uma característica de importância central em sistemas pastoris, uma vez que 

é determinante tanto das respostas das plantas como dos animais (Da Silva e 

Carvalho, 2005). Em relação à planta, a estrutura do dossel afeta a interceptação 

luminosa, o índice de área foliar (IAF), e a altura, composição e distribuição da 

massa de forragem. Dessa forma, a estrutura do dossel tem grande influência sobre 

a dinâmica de crescimento das plantas, produção de forragem e aspectos de 
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competição intra e interespecífica em comunidades vegetais. Em relação ao animal, 

a estrutura do dossel possui alta correlação com o comportamento ingestivo dos 

animais em pastejo (massa do bocado, taxa de bocados, taxa de consumo, tempo 

de pastejo, padrões de deslocamento, busca e preensão de forragem) e portanto, 

grande influência sobre o consumo, o desempenho e a produtividade animal. Dessa 

forma, a estrutura do dossel possui elevado potencial para uso como referência para 

o balizamento e definição de estratégias adequadas de manejo do pastejo, 

permitindo a criação de metas de manejo a serem utilizadas no campo (Hodgson e 

Da Silva, 2002).  

 

2.2.2 Formação e modificação  

 
Sob o enfoque morfogênico, a estrutura do dossel forrageiro é o 

resultado da dinâmica de crescimento das plantas e de seus componentes no tempo 

e no espaço (Carvalho et al., 2001). Nesse contexto, a estrutura do dossel forrageiro 

depende das características morfogênicas das plantas e sua relação com as 

variáveis de ambiente, uma vez que são reguladas pela disponibilidade de fatores de 

crescimento no ambiente pastoril como luz, temperatura, água e suprimento de 

nutrientes dentre outros (Carvalho et al., 2007). De acordo com Chapman e Lemaire 

(1993), as características morfogênicas do dossel no estádio vegetativo são: (1) 

aparecimento de folhas, (2) alongamento de folhas, e (3) duração de vida das folhas. 

Essas características genéticas são condicionadoras das características estruturais 

do pasto: (1) comprimento final das folhas, (2) densidade populacional de perfilhos, e 

(3) número de folhas vivas por perfilho (Lemaire e Chapman, 1996). Baseado nesses 

conhecimentos, aproximadamente uma década depois, foi desenvolvido um novo 

modelo conceitual para o estudo de plantas forrageiras tropicais por Da Silva e 

Nascimento Jr. (2006). Nesse modelo foi introduzido o alongamento de colmos como 

mais uma característica morfogênica que, como consequência, deu origem a mais 

uma característica estrutural, a relação folha/colmo por perfilho (Sbrissia e Da Silva, 

2001). O conjunto dessas características estruturais determina o IAF do pasto, 

principal variável estrutural do dossel e que possui alta correlação com as respostas 

tanto de plantas como de animais em pastejo (Lemaire, 2001). 
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As inter-relações das variáveis estruturais caracterizam a apresentação 

espacial do alimento ao animal em pastejo e a estrutura do dossel que será 

disponibilizada ao animal (Carvalho et al., 2007). Como mencionado, o componente 

animal também está diretamente relacionado com a estrutura, uma vez que durante 

o pastejo o animal extrai uma fração da parte aérea das plantas, fato que interfere 

com a população de perfilhos e com o IAF e, consequentemente, com a composição 

morfológica do dossel forrageiro (Wade e Carvalho, 2000; Nabinger e Pontes, 2001). 

Portanto, a estrutura do dossel é o resultado do balanço entre dois processos: o 

acúmulo de forragem e sua remoção por meio do pastejo (Da Silva e Corsi, 2003). 

Nessa ótica, o manejo do pastejo permite oferecer o alimento ao animal numa 

estrutura que potencialize suas ações de colheita da forragem produzida (Carvalho 

et al., 2001). 

Como forma de adaptação às diversas condições de ambiente e de 

pastejo, as plantas conseguem modificar suas características fisiológicas no curto 

prazo e morfológicas no médio e longo prazo (Lemaire e Chapman, 1996) com o 

intuito de restaurar o equilíbrio entre os processos de crescimento e a manutenção 

da persistência da planta na comunidade vegetal (Sbrissia et al., 2009). Essas 

respostas adaptativas são frequentemente referidas como plasticidade fenotípica e 

não exigem modificações genéticas, podendo, portanto, ser revertidas se as 

condições ambientais prevalecentes mudarem (Taiz e Zeiger, 2013). Por essa razão, 

pastagens são normalmente consideradas como sistemas altamente regulados onde 

qualquer mudança estrutural determina modificações na morfogênese das plantas. 

As modificações na morfogênese da planta alteram a estrutura do dossel forrageiro 

(Lemaire, 2001), modificando as respostas dos animais (Carvalho et al., 2001) que, 

por sua vez, alteram o padrão de modificação da estrutura do dossel, fechando um 

ciclo dinâmico de interações. Nesse contexto, a estrutura do dossel seria ao mesmo 

tempo o ponto de origem e de convergência das respostas de plantas e animais, 

razão pela qual requer atenção especial e deve ser considerada como aspecto 

central em estudos relacionados com o manejo do pastejo (Da Silva e Carvalho, 

2005). Dessa forma, estratégias eficientes de manejo do pastejo devem explorar a 

plasticidade fenotípica por meio do emprego correto de intensidades de pastejo 

(combinações entre frequência e severidade de desfolhação), as quais devem estar 

baseadas em aspectos relacionados com a ecofisiologia e o crescimento das plantas 

forrageiras e seus limites de utilização. 
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2.3 Sistemas integrados – Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) 

 
O sistema de ILPF é um sistema de produção que integra os 

componentes agrícolas e pecuários em rotação, consórcio ou sucessão, incluindo 

também o componente florestal na mesma área (Balbino et al., 2012). Os diversos 

benefícios da integração podem ser classificados e sintetizados como: (1) 

agronômicos, por meio da recuperação e manutenção das características físicas e 

químicas do solo; (2) econômicos, com maior rendimento e maior diversificação da 

produção; (3) ecológicos, por meio da redução dos riscos de erosão e diminuição do 

uso de agroquímicos como resultado da quebra dos ciclos de pragas e doenças; e 

(4) sociais, por meio da distribuição mais uniforme da renda e maior geração de 

empregos (Vilela et al., 2003). Por outro lado, o sistema pode apresentar alguns 

fatores limitantes como riscos de influências alelopáticas entre os componentes, 

aumento da competição por nutrientes, água e luz e surgimento de enfermidades 

pela maior umidade relativa do ar no microclima gerado sob as árvores (Macedo et 

al., 2000).  

De maneira geral, em sistemas agrossilvipastoris, as árvores 

possibilitam melhor utilização dos perfis da paisagem e da energia solar (Macedo et 

al., 2010) e, ao mesmo tempo, proporcionam ambiente de conforto térmico aos 

animais por fornecer sombra e reduzir o estresse calórico (Leme et al., 2005). Além 

disso, as espécies arbóreas podem também desempenhar outras funções, como o 

incremento da biodiversidade, da ciclagem de nutrientes e proteção do solo dentre 

outros serviços ambientais (Oliveira Neto e Paiva, 2010). Em função do crescimento 

da população mundial, tem ocorrido aumento significativo da demanda por alimentos 

e por produtos florestais. Neste último caso, as estimativas indicam que até 2030, o 

consumo mundial de madeira serrada aumentará em aproximadamente 60% (FAO, 

2002), fato indicativo da necessidade de encontrar áreas, formas e meios para 

atender a essas demandas crescentes. Nesse contexto, as áreas de pastagens 

passam a ser consideradas como uma alternativa bastante interessante. As áreas de 

pastagens, quando utilizadas também para produção de árvores permitem a 

intensificação da produção de alimentos de origem animal e de madeira (Porfírio-da-

Silva, 2006), favorecendo a recuperação e adequação do uso particularmente das 

áreas degradadas de pastagens (Dias-Filho, 2011). 
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Entretanto a disponibilidade de luz para as pastagens é um desafio 

dentro desse tipo de modalidade de sistema de produção. Nesse aspecto, a espécie 

e o tamanho das árvores, o formato geométrico de sua copa e o ângulo de 

incidência do sol, dentre outras características, são fatores determinantes da 

quantidade e qualidade da luz que chega ao dossel forrageiro no sub-bosque (Alves, 

2012). As alterações na radiação luminosa impostas pelas copas das árvores 

selecionam as espécies de gramíneas capazes de se desenvolver nesses sistemas 

(Macedo et al., 2010). Para uma exploração bem sucedida no sistema de ILPF é 

necessário o uso de espécies forrageiras tolerantes ao sombreamento (Garcia et al., 

2010) e que apresentem outras características importantes como capacidade 

produtiva, adaptação às condições edafoclimáticas e de manejo, resistência a 

pragas e doenças e elevado valor nutritivo (Andrade et al., 2004). 

 

2.4 O crescimento de gramíneas forrageiras sob condições de sombra e suas 
implicações para a produção animal 

2.4.1 Quantidade e qualidade da luz em sistemas integrados de produção  

 

A produção de matéria seca das pastagens está altamente relacionada 

com a radiação solar incidente, já que esta é praticamente a única fonte de energia 

para os processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem nos vegetais. A radiação 

fotossinteticamente ativa (RFA) correspondente à faixa de comprimento de onda dos 

400 aos 700 nm (espectro visível) e refere-se à energia radiante que excita as 

moléculas de clorofila e dá início ao fluxo de energia requerido para a fotossíntese 

(Bernardes, 1987). O comprimento de onda e a frequência são inversamente 

relacionados, de forma que a luz caracterizada por comprimentos de onda curtos 

(alta frequência) possui alto conteúdo de energia e a luz caracterizada por 

comprimentos de onda longos (baixa frequência) possui baixo conteúdo de energia. 

A RFA pode ser expressa em termos de energia (W m-2) e de quanta (mol m-2 s-1), 

sendo esta última forma a mais comumente utilizada (Taiz e Zeiger, 2013). De 

maneira geral, a produção de matéria seca de uma planta depende da eficiência 

com que as folhas convertem a energia radiante em energia química por meio da 

fotossíntese (Assis e Mendez, 1989). Durante esse processo, a planta utiliza a 

energia solar para oxidar a água, liberando oxigênio e reduzindo o dióxido de 
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carbono para formar carboidratos, principalmente açúcares. Embora as plantas 

possuam diversos níveis e formas de controle sobre a fotossíntese, os quais 

favorecem seu desenvolvimento em condições variáveis de ambiente, existem 

limites possíveis em termos de aclimatação ao sol ou à sombra, a temperaturas altas 

e baixas e a níveis variáveis de estresse hídrico (Taiz e Zeiger, 2013).  

Assim, um dos principais obstáculos no manejo de sistemas 

silvipastoris é a alteração do ambiente de crescimento das espécies que constituem 

o sub-bosque, devido a modificações na qualidade e quantidade de luz disponível 

(Gobbi et al., 2011). Portanto, torna-se de primordial importância o conhecimento de 

padrões de crescimento e desenvolvimento das plantas sob condições de sombra 

como ponto de partida para o planejamento e a implementação de estratégias 

eficientes de manejo da pastagem em sistemas integrados com árvores. Ao longo do 

seu ciclo de crescimento, as plantas forrageiras acumulam matéria seca de maneira 

diferenciada. Esses diferentes padrões de crescimento têm implicações importantes 

sobre a produção de forragem, seu valor nutritivo, consumo e eficiência de colheita 

pelo animal (Da Silva, 2009). No início da rebrotação, as plantas priorizam a 

produção de folhas, com o objetivo de refazer sua área foliar e assim maximizar a 

interceptação da luz incidente. Nesse momento, praticamente não há competição 

por luz no dossel, mas, na medida em que o processo continua a massa de forragem 

aumenta e as folhas começam a se sobrepor e sombrear umas às outras. Esse 

ponto é quando 95% da luz incidente são interceptados. A partir desta condição, 

ocorre uma inversão de prioridades no dossel forrageiro, e as plantas, em resposta à 

competição por luz e com o objetivo de colocar novas folhas em condições de luz 

plena, iniciam o processo de alongamento de colmos (Da Silva et al., 2009). 

Nesse contexto, no caso de plantas forrageiras cultivadas sob pleno 

sol, o ponto ideal para se interromper o período de rebrotação seria quando o dossel 

forrageiro intercepta 95% da luz incidente (Carnevalli et al., 2006; Barbosa et al., 

2007; Pedreira et al., 2007; Da Silva et al., 2009). Essa é a condição que representa 

a máxima taxa de acúmulo de matéria seca de folhas, menor acúmulo de colmos e 

de material morto (Da Silva e Nascimento Jr, 2007), elevadas taxas de consumo de 

forragem (Trindade et al., 2007; Difante et al., 2009a), desempenho e produtividade 

animal (Gimenez et al., 2011; Difante et al., 2010) e qualidade da forragem 

consumida (Difante et al., 2009b). No entanto, em qualquer tipo de sistema integrado 

que possui árvores na área, o sombreamento ocasionado pela projeção das copas 
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leva à redução na radiação incidente e alteração na composição do espectro da luz 

(relação vermelho:vermelho distante) (Feldhake, 2001), promovendo alterações no 

padrão de crescimento das plantas forrageiras que crescem no sub-bosque. Assim, 

as folhas das árvores absorvem com maior eficiência os comprimentos de onda 

correspondentes ao azul e vermelho, diminuindo a proporção da RFA que chega ao 

sub-bosque, o que modifica o ambiente para produção de forragem e causa 

alterações na morfologia das plantas (Lin et al., 1999). Ainda, o nível de radiação 

que atinge o estrato herbáceo é dinâmico ao longo da formação dos sistemas 

agrossilvipastoris. Em densidades de árvores altas, a luz que chega ao sub-bosque 

declina com o tempo e pode existir até dominância total das copas (Franke e 

Furtado, 2001). Portanto, os sistemas devem ser bem planejados para garantir 

luminosidade no sub-bosque durante todo o ciclo. 

A dinâmica de crescimento em função da quantidade de luz é 

conhecida e compreendida para vários cultivares de gramíneas forrageiras, porém 

as espécies arbóreas presentes nos sistemas agrossilvipastoris, além de 

influenciarem a quantidade de luz incidente sobre as plantas forrageiras, também 

influenciam sua qualidade (composição espectral), resultando numa carência de 

informações no que se refere à contribuição da qualidade da luz sobre as respostas 

das plantas forrageiras cultivadas em sistemas silvipastoris e como seriam as 

alterações causadas no padrão conhecido de crescimento sob condições de pleno 

sol. Sabe-se que os efeitos de qualidade de luz são coordenados pelos fitocromos, 

que são pigmentos proteicos que absorvem luz mais fortemente nas regiões do 

vermelho (V, 650-680 nm) e do vermelho-distante (Ve, 710-740 nm) e que possuem 

papel importante no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo dos vegetais (Taiz e 

Zeiger, 2013). Da radiação incidente numa camada de folhas do dossel forrageiro, 

uma fração é refletida, outra fração é absorvida e uma parte é transmitida. Essa 

fração transmitida, que atingirá folhas posicionadas mais abaixo no dossel 

(baixeiras), apresenta menor relação V:Ve e pode induzir alterações nos padrões de 

crescimento das gramíneas no sub-bosque. Taiz e Zeiger (2013) mencionaram que 

da RFA que é absorvida cerca de 15% são refletidos ou transmitidos pelas folhas 

verdes e dos outros 85% uma fração expressiva é perdida na forma de calor. 

Almeida e Mundstock (2001) estudaram o efeito da qualidade da luz sobre o 

perfilhamento de trigo (Triticum aestivum L.) e demonstraram que a melhoria da 

qualidade da luz, obtida por meio da adição de luz vermelha no ambiente de 
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crescimento das plantas, resultou em maior emissão de perfilhos e distribuição mais 

equilibrada da massa seca entre perfilhos e o colmo principal. Já a diminuição da 

qualidade da luz, obtida por meio da adição de luz vermelha distante, determinou 

priorização no acúmulo de massa seca no colmo principal, o que resultou em menor 

emissão de perfilhos e menor massa seca total da planta. Cabe ressaltar que o 

perfilhamento é uma característica de grande importância para a persistência dos 

pastos, principalmente de espécies cespitosas que, sob pastejo, são mantidas na 

maior parte do tempo em sua fase vegetativa de desenvolvimento. 

Dias-Filho (2002) indicou que em sistemas silvipastoris o estrato 

herbáceo pode responder à modificação na qualidade e na intensidade da luz 

incidente por meio de mecanismos de aclimatação, função de sua plasticidade 

fenotípica. Esta assegura às plantas a capacidade de alterar suas características 

bioquímicas, fisiológicas e morfológicas em resposta a variações ambientais. Essas 

adaptações morfológicas das plantas em resposta ao sombreamento têm como 

principal objetivo evitar a sombra e melhorar a distribuição da radiação ao longo do 

perfil do dossel (Gomide et al., 2007). De forma geral, plantas sombreadas possuem 

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

menos desenvolvido que plantas de pleno sol. Essas alterações modificam a 

composição e a disposição dos componentes morfológicos ao longo do perfil vertical 

do dossel forrageiro, modificando, portanto, sua estrutura.  

Em um trabalho realizado com plantas do gênero Brachiaria (B. 

brizantha e B. humidicola) cultivadas em pleno sol e sob sombreamento de 70%, 

Dias-Filho (2000) observou reduções na produção de matéria seca da ordem de 

75%. Além disso, as plantas mantidas em ambiente sombreado investiram 

quantidade significativamente maior de biomassa na parte área e menor no sistema 

radicular (redução de cerca de 90% na massa de raízes). Em outro trabalho com as 

mesmas espécies e tratamentos, Dias-Filho (2002) revelou que ambas as espécies 

foram capazes de ajustar seu processo fotossintético ao sombreamento, sendo a 

capacidade fotossintética e o ponto de compensação da luz menores nas plantas 

sombreadas de ambas as espécies. Taiz e Zeiger (2013) mencionaram que folhas 

sombreadas por outras folhas estão expostas a níveis mais baixos de luz e à 

qualidade de luz diferente em relação às folhas acima delas, razão pela qual 

apresentam taxas fotossintéticas significativamente menores. 
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2.4.2 Adaptações morfológicas e estruturais 

 

A sombra induz modificações morfológicas nas plantas, entre as quais 

se destacam a área, comprimento, espessura e orientação da lamina foliar, 

comprimento do colmo, número de folhas e relação folha:colmo (Garcia et al., 2013). 

A luz solar incidente pode atingir uma superfície foliar plana em diversos ângulos 

dependendo do período do dia e da orientação da folha. O ângulo da folha em 

relação ao sol determinará a quantidade de luz solar incidente sobre ela. Assim, se o 

sol incide verticalmente sobre uma folha horizontal esta receberá mais luz solar que 

uma folha disposta num ângulo mais inclinado. De maneira geral, as folhas no topo 

do dossel, expostas à luz solar plena, por serem mais curtas, tendem a apresentar 

ângulos mais inclinados, favorecendo que uma maior quantidade de luz atravesse o 

dossel. Do mesmo modo, folhas mais próximas da base do dossel, por serem mais 

longas, possuem um ângulo mais horizontal, favorecendo uma maior interceptação 

de luz (Taiz e Zeiger, 2013). Dessa forma, o ângulo de inserção foliar regula a 

penetração da radiação solar no dossel (Bernardes, 1987), razão pela qual plantas 

com folhas mais planófilas atingem 95% de interceptação luminosa com um IAF 

menor em relação àquelas com folhas mais erectófilas, condição que resulta em 

uma menor eficiência de utilização da RFA incidente e, consequentemente, em 

menor produção de forragem.  

Sob condições de sombra, as plantas investem maior proporção de 

fotoassimilados no aumento da área foliar relativamente plantas cultivadas em pleno 

sol com a finalidade de maximizar a captação e aproveitamento da luz disponível, 

aumentando, dessa forma, sua eficiência fotossintética e crescimento (Lambers et 

al., 1998). Assim, plantas que crescem em ambiente sombreado possuem maior 

área foliar especifica, ou seja, menor massa foliar por unidade de área (folhas mais 

finas), resultado da menor quantidade e tamanho das células do parênquima 

paliçádico por unidade de superfície (Taiz e Zeiger, 2013). 

Como mencionado, o alongamento do colmo é uma das adaptações 

morfológicas mais importantes e notórias que a sombra provoca em sistemas 

silvopastoris, e que influencia diretamente na altura do dossel, que por sua vez, 

afeta as respostas de plantas e animais em pastejo (Hodgson, 1985). Haynes (1980) 

destacou à altura das plantas como a característica mais importante para determinar 
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a habilidade competitiva pela luz, mencionando que pequenas diferenças em altura 

podem ter grandes efeitos na competição por luz, sendo que uma diferença mínima 

seria suficiente para uma folha sobrepor à outra. 

 

2.4.3 Implicações para o crescimento e desenvolvimento das plantas 

 

 Em sistemas integrados o crescimento da planta forrageira é 

influenciado por inúmeros fatores, dentre os quais se destacam o microclima, as 

práticas de manejo e a dinâmica de competição acima e abaixo do nível do solo. De 

igual forma, a idade, a densidade de plantio, o espaçamento e a disposição das 

fileiras de árvores em relação ao sol resultam em expressiva modificação da 

luminosidade do sub-bosque e afetam de maneira diferente o estabelecimento e o 

desenvolvimento das espécies forrageiras herbáceas (Garcia et al., 2013). Embora 

algumas plantas forrageiras que formam o sub-bosque sejam mais tolerantes ao 

sombreamento do que outras, o efeito geral de diminuição de intensidade de luz é a 

redução da produtividade do sub-bosque, razão pela qual se torna necessário 

ajustar as estratégias de manejo do pastejo empregadas, relacionando-as com o 

ambiente luminoso e a estrutura do dossel forrageiro de maneira a encontrar o 

balanço ótimo entre fotossíntese, respiração, crescimento e senescência para cada 

espécie forrageira nos diferentes tipos de sistemas e em determinada condição de 

ambiente (Sbrissia et al., 2007). 

 

2.4.4 Umidade do solo e nutrição nitrogenada das plantas 

 

 De todos os recursos que as plantas necessitam para o seu 

desenvolvimento, a água é aquele utilizado em maior quantidade e, frequentemente, 

o mais limitante. No entanto, aproximadamente 97% da água absorvida pelas raízes 

e transportada pela planta são perdidos pelas superfícies foliares por meio da 

transpiração. Dessa forma, somente 2% do total de água absorvido permanecem na 

planta para suprir o crescimento e 1% para ser consumido nas reações bioquímicas 

da fotossíntese e outros processos metabólicos (Taiz e Zeiger, 2013). 
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A quantidade total, os padrões de distribuição sazonal da precipitação, 

e demandas por evapotranspiração afetam a disponibilidade de água e adaptação 

das espécies forrageiras. Além disso, a água disponível no solo depende da textura 

do solo e da profundidade e distribuição radicular (Volenec e Nelson, 2003). 

Entretanto, dentre todos os fatores citados, a evaporação na superfície da folha é o 

fator mais importante na determinação da demanda por água pelas plantas 

forrageiras. A evaporação é impulsionada em grande parte pela radiação solar, mas, 

no entanto, depende também da temperatura e umidade do ar, vento e propriedades 

da superfície foliar (Gastal e Durand, 2000). Assim, a quantidade de água absorvida 

e transportada está diretamente relacionada com a quantidade de energia solar 

interceptada, constituindo-se em um meio eficiente para dissipar o excesso de 

energia solar recebida pelas folhas e evitar o dessecamento foliar, assegurando 

temperaturas adequadas para a realização dos processos metabólicos internos da 

planta (Lemaire, 2001). Dessa forma, sob altas temperaturas, uma grande parte da 

água absorvida é utilizada para controle interno da temperatura da planta, podendo 

faltar água para a otimização dos processos internos, e consequentemente, 

prejudicar a produção de forragem.  

O estresse hídrico, além de afetar os processos fisiológicos e as 

características morfogênicas e estruturais das plantas, pode prejudicar o 

crescimento das pastagens ao reduzir a absorção de nitrogênio e de outros 

nutrientes (Rodrigues e Rodrigues, 1987). O processo mais afetado pelo déficit 

hídrico é a expansão celular (Taiz e Zeiger, 2013). Nesse contexto, a primeira 

estratégia da planta para se adaptar ao estresse hídrico é um aumento do tamanho 

das raízes em detrimento da parte aérea, limitando assim sua capacidade de 

competição por luz, uma vez que diminui a área foliar e, consequentemente, a 

produtividade (Nabinger, 1997). Desse modo, em algumas circunstâncias, as plantas 

podem se beneficiar do sombreamento causado pelas plantas vizinhas diminuindo 

sua demanda por água. Em sistemas agrossilvipastoris, o microclima formado pela 

presença das árvores pode reduzir a velocidade dos ventos e a radiação solar, 

criando um regime de temperatura mais ameno, com umidade do ar e do solo mais 

elevadas, e menores taxas de evapotranspiração (Nicodemo, 2004). O fato pode 

favorecer a planta forrageira no período final da estação chuvosa e início do período 

de seca, assegurando maior disponibilidade de água relativamente a sistemas de 
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cultivo em pleno sol, prolongando, assim, o período de crescimento e diminuindo a 

sazonalidade da produção forrageira.  

O teor de água no solo interfere na absorção e nutrição nitrogenada da 

planta. O nitrogênio (N) é o elemento mineral que as plantas exigem em maior 

quantidade, é constituinte de vários componentes da célula vegetal como 

aminoácidos, proteínas e ácidos nucléicos e participa ativamente nos processos de 

absorção iônica, fotossíntese, respiração, síntese, multiplicação e diferenciação 

celular (Malavolta, 1981). Por essa razão, o N é geralmente o nutriente mais 

limitante na agricultura (Barker e Collins, 2003) e sua deficiência inibe rapidamente o 

crescimento vegetal. A exigência de nitrogênio está relacionada com a velocidade de 

crescimento, a densidade de plantas, as condições climáticas e os teores dos 

demais nutrientes no solo (Malavolta, 1981). Não havendo limitação de outro 

nutriente, é o nitrogênio que determinará a velocidade de crescimento e produção de 

forragem. Como mencionado acima, a absorção de nitrogênio pelas plantas é 

automaticamente reduzida em condições de seca, mesmo quando o N está presente 

no solo, devido principalmente a que a absorção de N pelas raízes requer a 

presença de água no solo, visto que a água é o principal solvente e agente de 

transporte dos solutos. Assim, a água controla todo o ciclo biogeoquímico do 

nitrogênio e, portanto, sua disponibilidade para a produção vegetal. Com a escassez 

de água no solo, a demanda de N pelas plantas é reduzida, consequentemente, a 

taxa de crescimento diminui (Gonzalez-Dugo et al., 2005). Dessa forma, em 

sistemas silvipastoris, o fato de as árvores modificarem o microclima e favorecerem 

um aumento do conteúdo de água no solo (Garcia et al., 2013) pode interferir com a 

absorção de N pela planta forrageira, e, por conseguinte, afetar seu status de 

nutrição nitrogenada. Existe, portanto, uma interação entre regime de sombra, 

umidade do solo e nutrição nitrogenada da planta forrageira em sistemas 

silvipastoris, razão pela qual a avaliação das plantas a níveis de sombra 

relativamente ao pleno sol requer acompanhamento do status de nutrição 

nitrogenada da planta, mesmo quando quantidades iguais de fertilizante nitrogenado 

são utilizadas. 

A nutrição nitrogenada da planta pode ser avaliada por meio do índice 

de nutrição nitrogenada (INN), proposto por Lemaire et al. (1989). Este é calculado a 

partir da concentração de nitrogênio na parte aérea da planta e da concentração 

crítica de nitrogênio (concentração mínima necessária para a máxima produção de 
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biomassa aérea – Lemaire e Salette, 1984) utilizando a seguinte equação: INN = 

(100*%N)/(%Nc). Valores acima de 100 são indicativos de nitrogênio fornecido em 

excesso, entre 80 e 100 são considerados satisfatórios, entre 60 e 80 são 

considerados inadequados e abaixo de 60 são considerados muito ruins (Lemaire et 

al., 2008). 

 

De maneira geral, em sistemas agrossilvipastoris, existe uma maior 

quantidade de material orgânico no solo, devido principalmente aos restos das 

culturas anteriores e a queda das folhas e galhos das árvores. Nesses sistemas, as 

modificações nas condições ambientais no solo e na interface solo-serrapilheira 

exercem efeito positivo sobre as atividades biológicas do solo aumentando a 

mineralização de N (processo biológico) e disponibilizando maior quantidade de N 

para as pastagens sob as copas das árvores (Hang et al., 1995). A quantidade e 

qualidade da serrapilheira varia em função da espécie de árvore utilizada. De forma 

geral, a serrapilheira de leguminosas arbóreas possui baixa relação 

carbono/nitrogênio (maior qualidade), o que favorece a atividade dos 

microrganismos e acelera os processos de decomposição e mineralização dos 

principais nutrientes do ecossistema (Wilson, 1996). Contrariamente, plantas 

perenes como o Eucalipto, possuem elevada eficiência de utilização de nutrientes e, 

portanto, produzem liteira com baixos teores de nutrientes, principalmente, daqueles 

mais móveis como nitrogênio e potássio (Macedo et al., 2010). Assim, em sistemas 

integrados onde o Eucalyptus spp. é a única espécie de árvore, pode haver 

problemas de imobilização de N no solo (Andrade, 2001). 

 

2.4.5 Produção, composição morfológica e valor nutritivo da forragem 
produzida 

 

 O acúmulo de forragem é resultado de interações complexas 

provenientes da combinação de atributos genéticos da espécie com os efeitos do 

ambiente sobre seus processos fisiológicos e características morfofisiológicas (Da 

Silva e Pedreira, 1997). O acúmulo de forragem em pastagens envolve a integração 

de processos que ocorrem em forma concomitante em dois níveis. Primeiramente no 

plano individual, ou seja, o acúmulo pode ser interpretado como o balanço entre as 

taxas de crescimento e senescência foliar no perfilho individual durante um 
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determinado período de tempo. No segundo plano, em nível de população de 

perfilhos, de tal forma que o balanço líquido global no acúmulo de forragem é dado 

por flutuações sazonais no número de perfilhos na área, os quais, associado às 

taxas individuais, resultam nas taxas líquidas de acúmulo de forragem do pasto 

(Sbrissia et al., 2009). 

Assim, durante todo o período de crescimento, as plantas passam por 

fases que se caracterizam por investimentos em estruturas vegetativas ou 

reprodutivas, aéreas ou subterrâneas. Em cada fase a natureza da produção das 

plantas apresenta diferentes proporções de folhas, colmos, inflorescência e material 

morto no perfil do dossel. Dessa forma, a composição da estrutura da planta é 

alterada ao longo do tempo (Carvalho et al., 2001). 

Em gramíneas de clima tropical, durante a fase de desenvolvimento 

vegetativo, o componente colmo tem importância significativa sobre a estrutura do 

dossel forrageiro e o acúmulo de forragem (Sbrissia e Da Silva, 2001). Durante a 

fase reprodutiva, ocorre um aumento nas taxas de alongamento de colmo, 

semelhante às observadas durante crescimento em condições de alta competição 

por luz, indicando o colmo como um forte dreno de fotoassimilados sob essas 

condições (Taiz e Zeiger, 2013). O componente colmo contribui negativamente no 

valor nutritivo da forragem (Trindade et al., 2007; Difante et al., 2009b), dificulta o 

rebaixamento do dossel até a altura desejável (Carnevalli et al., 2006) e interfere no 

consumo de forragem pelos animais e no posterior processo de rebrota dos pastos 

(Carvalho et al., 2009). Durante o processo de crescimento, o componente folha, 

uma vez que possui um tempo de vida limitado, se não for consumido, entra em 

processo de senescência e posterior morte. Semelhantemente, os perfilhos jovens 

podem ter uma morte “prematura” devido ao processo de auto-desbaste como 

consequência da alta competição por luz (Sbrissia e Da Silva, 2008). Dessa forma, 

esses componentes dão origem ao material morto, que se acumula nos extratos 

inferiores do dossel, aumentado a densidade volumétrica da forragem e provocado 

alterações no ambiente luminoso no interior do dossel. (Carvalho et al., 2009).  

De forma geral, em sistemas silvipastoris, o sombreamento tem um 

efeito mais intenso sobre a produção de matéria seca da forragem do que sobre a 

qualidade da mesma (Souza et al., 2007; Paulino et al., 2014). Com relação aos 

componentes morfológicos, o colmo e o tamanho das folhas aumentam de tamanho 

e existe uma tendência na redução do material morto do componente herbáceo 
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(Castro et al., 1999). Em termos de valor nutritivo, ainda existem resultados 

contrastantes, principalmente para os valores de FDN, FDA, lignina e digestibilidade, 

possivelmente, devido a diferentes metodologias de coleta e análise utilizada em 

diferentes estudos. No entanto, na maioria dos estudos, o sombreamento aumenta 

os teores de proteína bruta (Lin et al., 2001; Paciullo et al., 2007), e diminui a 

concentração de carboidratos na parede celular, devido à diminuição de 

fotoassimilados para a formação da parede celular secundária (Kephart e Buxton, 

1993). O conhecimento da disponibilidade desses nutrientes (compostos 

nitrogenados e energia) é de fundamental importância para definição de dietas à 

base de forragem, já que pode afetar o consumo de matéria seca e o desempenho 

animal. 

Com base no exposto, fica clara a necessidade de estudos que 

possam explicar a dinâmica das respostas das plantas forrageiras em sistemas 

integrados, onde a competição por radiação solar é dinâmica e complexa, aliada ao 

grande número de interações possíveis entre os componentes bióticos e os fatores 

de clima e solo. Essas informações podem contribuir para que os sistemas 

integrados possam ser melhor explorados, aumentando o potencial produtivo do 

sistema como um todo e mantendo o equilíbrio entre seus componentes, tornando-

se dessa forma um sistema sustentável em longo prazo. 
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3 MAPA CONCEITUAL 

 

 O presente modelo conceitual (Figura 1) foi elaborado com o propósito 

de relacionar e associar as principais variáveis que atuam no processo de produção 

e utilização de forragem em um sistema de ILPF. 

 

 

Figura 1 - Modelo conceitual proposto das associações entre as principais variáveis 
envolvidas em sistemas integrados de produção  
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4 HIPOTESE   

 

A produção e características estruturais da Brachiaria brizantha cv. 

Piatã serão modificadas em função das diferentes quantidades e qualidades de luz 

que são interceptadas pelo dossel nas diferentes condições de sombreamento 

existentes em um sistema agrossilvipastoril.  

 

 

5 OBJETIVO  

 

 Descrever o ambiente luminoso em pastos de Brachiaria brizantha cv. Piatã 

em sistema ILPF com Eucalyptus 

 Quantificar, caracterizar e comparar as diferenças produtivas e estruturais da 

Brachiaria brizantha cv. Piatã em pastos de segundo ano de cultivo após 

cultura anual submetidos a regimes de sombra impostos por arranjos de 

árvores de Eucalyptus em sistema ILPF 

 Quantificar o nível de umidade do solo ao longo do tempo para comparar o 

comportamento da água nos diferentes regimes de sombra do sistema ILPF 

 Avaliar a condição nutricional da planta utilizando o INN nos diferentes 

regimes de sombra do sistema ILPF 
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6 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Caracterização da área e tratamentos experimentais 

O estudo foi realizado em área pertencente à Embrapa Agrossilvipastoril, em 

Sinop, MT (latitude 11º 51’ 43” Sul, longitude 55º 35’ 27” Oeste e 384 m de altitude). 

A área experimental possui 50 ha e encontra-se assentada sobre um latossolo 

vermelho-amarelo de relevo plano. O clima da região, segundo classificação de 

Köppen, é do tipo Aw, tropical com estação seca definida e precipitação média anual 

de 1815 mm. Os dados climatológicos foram coletados na estação meteorológica da 

Embrapa Agrossilvipastoril e são apresentados na Figura 2, juntamente com os 

valores históricos obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para os 

últimos 30 anos.  

 

 

Figura 2 - Índice pluviométrico (mm) e temperaturas máximas e mínimas de agosto 
de 2013 a julho de 2014 (P, Tmín e Tmáx, respectivamente) e histórica 
(PH, Tmín.H e Tmáx.H dos últimos 30 anos, respectivamente) para a 
região de Sinop-MT 

 

O solo foi classificado como argiloso, apresentando 283 g kg-1 de areia, 123 

g kg-1 de silte e 594 g kg-1 de argila. Após correção e adubação, realizadas 

previamente à implantação do sistema, a análise de solo apresentou o seguinte 

resultado: pH (água) = 5,8; MO = 29,5 g dm-3; P(Mehlich) = 14,3 mg dm-3; K(Mehlich) = 

71,5 mg dm-3; Ca = 2,5 cmolc dm-3; Mg = 0,7 cmolc dm-3; Al = 0,2 cmolc dm-3; S = 3,3 

cmolc dm-3; V = 51%. 
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Do total de 50 ha, 10 ha estão destinados às instalações para cria e recria 

de novilhas leiteiras, ordenha, curral e galpões de armazenamento de alimentos, 

sendo os 40 ha restantes divididos em quadrantes de 10 ha cada (Figura 3), os 

quais foram divididos em três faixas correspondentes a três regimes de luz: ausência 

total de árvores (pleno sol - PS); presença de árvores em linhas duplas localizadas 

nas bordas laterais das faixas (espaçamento entre árvores 2 m na linha e 3 m entre 

linhas - S1); linhas triplas de árvores nas laterais e também no interior da área 

(espaçamento 2 m na linha e 3 m entre linhas - S2). Por se tratar de uma base 

experimental destinada à avaliação de longo prazo de sistemas de integração 

lavoura-pecuária-floresta (ILPF), a estrutura física foi estabelecida em 2010 e vem 

sendo mantida como concebida, variando ao longo do tempo apenas a utilização 

das áreas entre renques de árvores com a rotação entre lavoura anual e pastagem. 

Os regimes de luz estão dispostos nos quadrantes, de forma que todos os anos são 

mantidos 10 ha de lavoura de 1o ano, 10 ha de lavoura de 2o ano, 10 ha de 

pastagem de Brachiaria brizantha cv. Piatã (capim-piatã) de 1o ano e 10 ha de 

pastagem de 2o ano, realizando assim ciclos de dois anos de pastagem e dois anos 

de culturas agrícolas (um ano com milho/Brachiaria ruziziensis para ensilagem e 

safrinha de feijão caupi, outro ano com milho/capim-piatã semeado nas entrelinhas).  

 

 

Figura 3 - Croqui da área experimental com representação das instalações e dos 
quadrantes contendo os arranjos de árvores caracterizadores dos 
regimes de luz avaliados 

 

O eucalipto (Eucaliptus urophilla x E. grandis clone H13) foi a espécie 

arbórea utilizada. Sua implantação foi realizada por ocasião da fase de lavoura de 1o 

ano, ocorrida no início de 2011. Em 2014, durante o período experimental deste 

trabalho, os renques de eucalipto apresentavam altura média de 16 m. O 
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experimento relativo à avaliação da planta forrageira começou a ser manejado com 

animais a partir de outubro de 2012 como forma de preparar e adaptar o pasto de 

primeiro ano para as avaliações no ano seguinte, uma vez que o capim-piatã é 

semeado na entrelinha do milho e disponibilizado para uso animal somente após a 

colheita do milho para ensilagem. Até novembro de 2013 os pastos foram 

manejados da forma que seriam utilizados durante o período experimental, ou seja, 

sob pastejo rotativo utilizando como critério de entrada dos animais nos piquetes a 

condição de 95% de interceptação da luz incidente e como de saída a altura de 50% 

da altura de entrada.  

 

Arranjo do experimento com o capim-piatã e controle experimental 

As avaliações relacionadas com as respostas do capim-piatã foram 

realizadas exclusivamente em pastos de 2o ano de cultivo entre dezembro de 2013 a 

julho de 2014. A área, representada por um quadrante de 10 ha, possuía os três 

regimes de luz (Figura 4) criados conforme os arranjos de árvores descritos acima 

(PS, S1 e S2). As linhas de plantio das árvores foram ordenadas no sentido Leste-

Oeste. A área total disponível entre os renques de árvores para lavoura/pasto 

possuía tamanhos iguais em todos os regimes de luz. Contudo, em função da 

presença e do arranjo das árvores nos tratamentos de sombra (S1 e S2), o layout foi 

diferente para cada regime de luz. Além dos espaços entre as linhas de árvores, não 

foram consideradas para o cômputo da área disponível para lavoura/pasto as 

margens da espécie arbórea (1,5 m de cada lado da linha de árvores), resultando 

em faixas de 49 m de largura para o regime PS; 59 m de largura total e 49 m de área 

útil entre os renques laterais para o regime S1 (densidade de 181 árvores/ha e 89% 

de área útil para plantio); e 84 m de largura total e 49 m de área útil entre renques de 

árvores para o regime S2 (4 renques de 6 m de largura somada a área periférica de 

cada renque de 1,5 m) (densidade de 718 árvores/ha e 61% de área útil para 

plantio). Cada faixa de área útil foi dividida em 10 piquetes, os quais foram utilizados 

para manter os grupos de animais em cada uma das condições de luz durante todo 

o período experimental (Figura 5). 
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Figura 4 - Vista dos pastos nos regimes de luz em pleno sol (A), sombreamento 1 
(B), sombreamento 2 (C) e vista aérea da área experimental (D) 

 

Figura 5 - Croqui da área experimental apresentando os piquetes selecionados para 
a avaliação de cada um dos regimes de luz (PS, S1 e S2) e para os dois 
métodos de leitura da interceptação luminosa pelos pastos para o regime 
S2 

A B 

C D 



 49 

Durante o período experimental foi realizada adubação com 100 kg/ha 

de nitrogênio na forma de ureia divididos em três aplicações: dezembro de 2013, 

janeiro e março de 2014. O manejo dos pastos foi comum para todos os regimes de 

luz avaliados e realizado por meio do método de pastejo rotativo utilizando como 

meta de entrada dos animais nos piquetes a condição de 95% de interceptação da 

luz incidente (IL) e como de saída altura não inferior a 50% da altura de entrada 

(Carvalho et al., 2009; Fonseca et al., 2012). O pastejo foi realizado por novilhas 

cruzadas das raças Gir e Holandês Preto e Branco.  

O monitoramento da interceptação luminosa para a entrada dos 

animais nos piquetes foi realizado de duas maneiras: (1) tomando-se como leitura de 

referência a luz incidente sobre o dossel do pasto (abaixo do dossel das árvores) 

para todos os regimes de luz (leitura “dentro” das faixas úteis), e (2) tomando-se 

como leitura de referência a luz incidente acima do dossel das árvores (leitura “fora” 

das faixas úteis, em campo aberto), somente no regime de luz S2 (Figura 4). Do total 

de 10 piquetes disponíveis para cada regime de luz, três foram utilizados como 

repetições de campo para as avaliações das respostas da planta forrageira objeto 

deste estudo. Foram escolhidos os piquetes mais representativos das condições de 

pasto existentes para cada regime de luz no momento do início do experimento em 

novembro de 2013 (avaliação visual da altura e massa de forragem). Dessa forma, 

foram utilizados três piquetes para os regimes PS, S1 e S2 e outros três dentro de 

S2 em função da variação no método de leitura da IL (dentro e fora da área útil) 

(Figura 5).  

Junto ao arranjo experimental, e em função de a distância em relação 

às linhas de árvores interferir na quantidade e qualidade de luz com potenciais 

efeitos sobre as respostas das plantas dentro da área útil disponível ao longo do 

ano, os piquetes amostrais dos regimes S1 e S2 foram subdivididos em três faixas 

(“faixas de sombra”), duas laterais, vizinhas às linhas de árvores, e uma central, 

posicionada entre as laterais e com a maior incidência de luz. As faixas laterais 

possuíam 4 m de largura contados a partir da margem de 1,5 m da linha de árvores. 

Como o regime de luz S1 possuía uma largura útil de 49 m, a soma das duas faixas 

laterais correspondeu a 8 m, restando 41 m caracterizados como faixa central. Para 

o regime de luz S2, que possuía quatro porções de pasto localizadas entre as linhas 

triplas de árvores com dimensão de 12 m cada, foi utilizada para avaliação a porção 
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central, assumindo-se ser ela a menos influenciada pelas “bordaduras”. Nesse caso, 

as faixas laterais totalizaram 8 m, restando uma faixa central de 4 m (Figura 6).  

 

Figura 6 - Croqui dos piquetes apresentando os três regimes de luz (PS = sem 
sombra, S1 = duas linhas de árvores em cada borda do piquete, e S2 = 
quatro renques com três linhas de árvores cada), faixas de sombra em 
cada piquete e suas respectivas dimensões 

   

Em função do layout da área experimental, o estudo foi realizado na 

forma de três experimentos conduzidos de forma concomitante de dezembro de 

2013 a julho de 2014: 

 Experimento 1 – realizado na área do regime PS, contendo somente a faixa 

de sombra central; 

 Experimento 2 – realizado na área do regime S1, contendo as faixas de 

sombra central e lateral; 

 Experimento 3 – realizado na área do regime S2, contendo as faixas de 

sombra central e lateral, utilizando os diferentes métodos de avaliação de IL. 

 
  Avaliações 

 

O período experimental foi divido em três épocas tomando-se por base 

a precipitação pluviométrica ocorrida (Figura 2) da seguinte forma: Período 1 - 

dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014; Período 2 - março e abril de 2014; e 

Período 3 - maio e junho de 2014. As amostragens foram realizadas considerando-

se os diferentes regimes de luz (PS, S1 e S2), as faixas de sombra nos regimes S1 e 

S2 (central e lateral) e os dois métodos de avaliação de IL no regime S2 (dentro e 

fora), conforme descrito no layout experimental apresentado acima (Figura 5). A 

coleta e tabulação dos dados foram realizadas até o momento em que as taxas de 

acúmulo de forragem eram tão baixas que os pastos não tinham mais condições de 

PS S1 

 

 
 

 

 
 

Linhas de árvores 
 
Delimitação do 
espaço útil 
 
Delimitação dos 
intervalos de sombra 
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alcançar a meta de 95% de IL para entrada dos animais nos piquetes, fato que 

ocorreu no início do mês de julho de 2014.  

 

Avaliação do ambiente luminoso 

As avaliações meteorológicas, incluindo a disponibilidade de radiação 

solar fotossinteticamente ativa (RFA) e de radiação solar líquida (RL) (Figura 7), 

foram realizadas utilizando-se estações meteorológicas automáticas equipadas com 

sensores de radiação PAR e saldo radiômetros, respectivamente, acoplados a 

sistemas automáticos de aquisição de dados (dataloggers). Estes foram 

programados para realizar leituras a cada 5 segundos (com médias a cada 15 min e 

a cada hora) além de fornecer os valores absolutos (totais) diários com o objetivo de 

permitir avaliação contínua das diferentes condições de densidade de fluxo de 

radiação. As estações foram dispostas da seguinte forma: 

 Regime de luz PS: uma estação no meio do piquete central; 

 Regime de luz S1: quatro estações, sendo uma posicionada abaixo do renque 

de árvores, outra no centro do piquete e as demais dispostas entre a estação 

central e as duas linhas duplas de árvores da borda; 

 Regime de luz S2: cinco estações, sendo duas posicionadas abaixo do 

segundo e terceiro renques (linhas triplas) de árvores, e três estações 

dispostas na área de pasto, equidistantes uma da outra.  

 Controle: uma única estação posicionada em área aberta, plana e gramada, 

localizada a aproximadamente 500 m da área experimental. 
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Figura 7 - Radiação solar líquida (RL), radiação fotossintéticamente ativa (RFA) e 
umida relativa do ar (UR) para a região de Sinop-MT, de agosto de 2013 
a julho de 2014 

 

Umidade do solo 

As avaliações de umidade do solo foram realizadas a partir do 

monitoramento do teor de água no solo por meio de sondas de capacitância, marca 

DIVINER, modelo 2000® (Sentek, Austrália). O aparelho portátil é composto de uma 

sonda FDR (Frequency Domain Reflectometry) conectada a uma unidade de 

visualização de dados (display). O método baseia-se na medição da constante 

dielétrica ou capacitância da matriz do solo (ar, água, solo), a qual é relacionada 

com a umidade volumétrica do solo (Paltineanu & Starr, 1997). As leituras são 

coletadas através das paredes de tubos de PVC instalados previamente. Dessa 

forma, previamente ao início das leituras, 27 tubos foram distribuídos e instalados 

conforme a localização das nove estações meteorológicas distribuídas na área 

experimental (3 tubos no regime PS, 3 tubos em cada uma das faixas de sombra nos 

regimes S1 e S2, e 3 tubos embaixo das linhas duplas e triplas de eucaliptos) 

(Figura 8). As leituras foram realizadas em intervalos de três dias a cada 10 cm de 

profundidade desde o início da transição do período de chuvas para o período de 

seca (1 de abril; meados do P2) até o final do experimento. 
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Figura 8 - Croqui da localização da rede de 27 canos de PVC para monitoramento 
da umidade do solo em cada regime de sombra do experimento (a) e 
fotografia mostrando a medição do teor de umidade no solo (b) 

 
Interceptação luminosa e ângulo da folhagem do dossel forrageiro 

 

As avaliações de interceptação luminosa e ângulo da folhagem nos piquetes 

foram realizadas antes e após cada pastejo utilizando-se um ceptômetro analisador 

de dossel marca LI-COR modelo LAI 2200. As leituras foram realizadas de acordo 

com a largura das faixas de sombra (centrais e laterais) de cada regime de luz, 

tomando-se uma medida de referência (acima do dossel) para cada 10 medidas 

tomadas no nível do solo (abaixo do dossel). Dessa forma, para o regime PS foram 

realizadas 40 medições; para o regime S1 foram realizadas 40 medições na faixa 

central e outras 40 nas faixas laterais; e para o regime S2 foram realizadas 20 

medições na faixa central e outras 40 nas faixas laterais. O número total de leituras 

por faixa de sombra dentro de cada piquete foi tomado de forma casualizada ao 

longo de uma linha em formato de “W” utilizada durante todos os procedimentos de 

amostragem. No momento da tomada das leituras no nível do solo, o ceptômetro era 

posicionado no ponto médio da distância entre touceiras. O valor de IL e de ângulo 

da folhagem do piquete era calculado na forma de média ponderada utilizando-se 

como fator de ponderação a largura de cada faixa de sombra. As avaliações de IL e 

de ângulo da folhagem foram realizadas sempre nas primeiras horas da manhã. As 

leituras de referência, tomadas acima do dossel, foram sempre realizadas no centro 

dos piquetes e abaixo do dossel arbóreo para o método “dentro”. Para o método 

b 
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“fora”, no regime S2, a leitura de referência era tomada externamente aos piquetes, 

de forma que não havia interferência do dossel arbóreo sobre a luz incidente. 

O monitoramento da IL dos piquetes era realizado semanalmente após 

cada pastejo até que se atingisse valor próximo a 90%, ponto a partir do qual o 

monitoramento passava a ser realizado a cada dois dias como forma de assegurar 

que a meta de 95% de IL fosse atingida com precisão. Ao atingir 95% de IL eram 

realizadas as avaliações experimentais que antecediam a entrada dos animais nos 

piquetes.  

 

Altura do dossel 

As avaliações de altura do dossel forrageiro foram realizadas 

utilizando-se bastão graduado em centímetros. As leituras foram realizadas de 

maneira idêntica àquela utilizada para as avaliações de IL, inclusive com o mesmo 

número de pontos de amostragem. O valor tomado como leitura em cada ponto de 

avaliação era o que melhor descrevia a condição do pasto nos 20 a 30 cm no 

entorno do bastão medidor. Durante o pastejo, medições de altura eram tomadas 

para garantir que o rebaixamento do dossel não ultrapassasse a meta de 50% da 

altura de entrada para a retirada dos animais dos piquetes. Após a saída dos 

animais, uma última avaliação de altura era feita para determinar a altura pós-

pastejo realizada.  

 

Massa de forragem, composição morfológica e índice de área foliar 

 

As avaliações de composição botânica e morfológica da massa de 

forragem foram realizadas a partir de amostras colhidas utilizando-se armações 

metálicas de 0,25 m2 (0,35 x 0,71 m) em pré e em pós-pastejo. Foram colhidas duas 

amostras por unidade experimental (regime de luz x método de avaliação de IL; 

Figura 4) em locais representativos da condição média dos piquetes no momento da 

amostragem (avaliação visual da altura e massa de forragem). A forragem foi 

cortada a 3 cm da superfície do solo utilizando-se tesourão, e as amostras levadas 

para laboratório onde foram sub-amostradas. Dessa forma, em cada ciclo de pastejo 

foram coletados dois pontos para o regime PS e seis pontos para os regimes S1 e 

S2 (dois pontos na faixa central e dois em cada uma das faixas laterais). As 

amostras foram pesadas e sub-amostradas em três frações. Uma sub-amostra foi 
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pesada e colocada para secar em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C até 

peso constante e os resultados utilizados para calcular o teor de matéria seca da 

forragem. Outra foi utilizada para separação manual dos componentes morfológicos 

folha (lâminas foliares), colmo (colmo + bainhas) e material morto e determinação do 

índice de área foliar (IAF) e outra para a determinação da concentração de 

nitrogênio em laboratório. Os componentes morfológicos foram acondicionados em 

sacos de papel devidamente identificados e levados a estufa de circulação forçada 

de ar para secagem a 65ºC até massa constante. A partir dos valores de peso para 

cada componente foi calculada a composição morfológica da massa de forragem. A 

massa de forragem (kg ha-1) foi estimada a partir da relação entre peso total da 

amostra e área de amostragem da armação metálica utilizando-se o respectivo teor 

de matéria seca da sub-amostra e o acúmulo de forragem calculado a partir da 

diferença entre a massa de forragem pré e pós-pastejo (‘t Mannetje, 2000) para cada 

ciclo de pastejo. As taxas de acúmulo de forragem foram calculadas dividindo-se o 

acúmulo de forragem pelo intervalo de pastejo.  

O índice de área foliar (IAF) foi determinado utilizando-se as mesmas 

sub-amostras das avaliações de composição morfológica. Após a separação dos 

componentes morfológicos, as folhas foram passadas em aparelho integrador de 

área foliar marca LI-COR modelo LI-3100C antes de serem colocadas para secar em 

estufa. A partir dos valores de massa seca de folhas da sub-amostra e da leitura 

gerada de área foliar do aparelho foi calculada a relação entre massa seca de folhas 

e área foliar. Essa relação foi utilizada para se determinar a área foliar da amostra da 

qual a sub-amostra havia sido retirada. Os valores de IAF foram calculados a partir 

do quociente entre a área foliar da amostra e a área correspondente de 

amostragem. 

 

Índice de nutrição nitrogenada 

 

O índice de nutrição nitrogenada (INN) foi calculado utilizando-se os 

valores de massa de forragem pré-pastejo e a concentração de nitrogênio da 

forragem. Durante os procedimentos de amostragem e sub-amostragem para 

determinação da massa de forragem em pré-pastejo descritos acima, uma sub-

amostra foi separada para análise da concentração de nitrogênio em laboratório. 

Após secagem, estas foram moídas em moinho de faca tipo Willey com peneira de 1 
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mm de malha em preparação para a quantificação química da concentração de 

nitrogênio. As análises foram realizadas por combustão via seca da amostra a 1400 

oC utilizando-se o sistema Leco FP 528 (LECO CORPORATION, St. JOSEPH, MI, 

EUA). 

A partir dos dados de massa de forragem pré-pastejo e concentração 

de nitrogênio na massa de forragem determinou-se a percentagem de nitrogênio 

critico (%Nc) para cada ciclo de pastejo utilizando-se a equação %Nc = aW-b, 

proposta por Lemaire e Salette (1984). Os valores utilizados para os coeficiente “a” e 

“b” foram 3,6 e 0,34, respectivamente, conforme sugerido por Duru et al. (1997) para 

gramíneas forrageiras tropicais. A partir dos valores de concentração de N na 

forragem e de %Nc calculou-se o INN para cada regime de luz e faixa de sombra 

utilizando-se a equação INN = (100*%N)/(%Nc) (Lemaire et al., 1989). Logo, foi 

realizada uma média das repetições e calculado o INN para cada faixa de sombra e 

período. 

 
Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se a técnica de análise de 

experimentos combinados. Dessa forma, o número de repetições correspondeu ao 

número de piquetes de amostragem (três) e as causas de variação estudadas foram: 

regime de luz (PS, S1 e S2), faixa de sombra (central e lateral), método de avaliação 

de IL (dentro e fora) e período de avaliação (1, 2 e 3). A avaliação de cada uma das 

causas de variação foi feita combinando-se experimentos, utilizando os pontos e 

características comuns entre eles. Dessa forma, os efeitos de regime de luz e de 

período de avaliação, que são comuns aos três regimes de luz (experimentos), 

permitem que sejam realizadas comparações junto à faixa central, comum a todos 

eles. O efeito de faixa de sombra (central e lateral) é comum aos regimes de luz S1 

e S2, e o efeito de método de avaliação de IL foi avaliado somente sob o regime de 

luz S2 

 

 

 

                

  



 57 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o PROC MIXED do pacote 

estatístico SAS, sob modelos lineares mistos com medidas repetidas e usando a 

metodologia REML (máxima verossimilhança restrita). Os efeitos de piquete 

(unidade experimental) foram considerados aleatórios juntamente com o erro 

experimental e todas as demais causas de variação e suas interações foram 

consideradas como efeitos fixos. 

O modelo matemático utilizado foi o seguinte: 

 

 
Onde: 
 

 yijklm é a resposta medida/mensurada; 

 µ, Si, F(i)j e M(ij)k são os parâmetros fixos, associados respectivamente à média 

geral, ao fator regime de sol (i=1, 2, 3), ao fator faixa de sombra (j=1,2) e ao 

fator método de avaliação de IL (k=1,2); 

 ω(ijk)m é o erro aleatório associado ao piquete ω(ijk)m ~ N(0;σw
2) 

 P(ijk)l, FP(ijk)l e MP(ijk)l são os parâmetros fixos, associados ao fator período de 

avaliação (l=1,2,3), à interação entre faixa de sombra e período de avaliação 

e à interação entre método de avaliação de IL e período de avaliação, 

respectivamente; 

 εijklm é o efeito aleatório do erro experimental, εijklm ~ NID(0;σe
2) 

 

Devido ao agrupamento e análise conjunta de dados experimentais 

oriundos de diferentes experimentos foi averiguada a possibilidade de 

heteroscedasticidade de variâncias entre os mesmos para cada variável estudada. 

PS S1 

Dentro 

S2 

Fora 

S2 

A faixa central e 
períodos de avaliação 
são comuns aos três 
regimes de luz 

As faixas central e 
lateral são comuns 
aos regimes de luz S1 
e S2 

Os métodos de avaliação 
de IL foram aplicados 
apenas sob o regime de 
luz S2 

Figura 9 - Representação esquemática da combinação de experimentos para 
realização da análise relativa aos efeitos de regimes de luz, faixas de 
sombra e períodos de avaliação 
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Na presença de variâncias heterogêneas estas foram consideradas, mas, quando 

possível, foram agrupadas sob variâncias homogêneas. Além disto, devido à 

condição de medidas repetidas, foi identificada a melhor estrutura de covariância, 

também para cada variável estudada, e aquela com menor valor de BIC (critério 

bayesiano de Schawrz (BIC; LITTEL; NATARAJAN; PENDERGAST, 2000) foi 

escolhida dentre as seguintes opções: compound symmetric (CS), first-order 

autoregressive (AR(1)), heterogeneous first-order autoregressive (ARH(1)), first-

order autoregressive moving-average (ARMA(1,1)) unstructured (UN), Huynh-Feldt 

(HF), toeplitz (TOEP), heterogeneous toeplitz (TOEPH) and standard variance 

components (VC). A correção dos graus de liberdade foi feita utilizando-se o método 

de Kenward e Rogers (1997). As médias dos tratamentos foram obtidas com o 

comando LSMEANS e as comparações entre elas, quando adequadas, realizadas 

pelo teste “t” de Student e probabilidade de erro de 5%. Em caso de interações 

importantes (P<0,05), foram realizados os desdobramentos correspondentes. 
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7 RESULTADOS 

 

Características gerais e controle experimental 
 

Os arranjos das árvores utilizados para gerar os regimes de luz S1 e S2 

resultaram em redução de 18,1 e 55,0% da radiação fotosssinteticamente ativa 

(RFA) em relação ao regime PS, respectivamente (Tabela 1). 

  
Tabela 1 - Transmitância média diária1 de radiação fotossinteticamente ativa (relativa 

ao pasto em pleno sol) em capim-piatã submetido a regimes de luz e 
manejado sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro de 2013 
a julho de 2014 

 

Regimes de luz 
Período de avaliação 

Média 
1 2 3 

 (%)  

Pleno sol (PS) 100 100 100 100 

Sombreamento (S1) 83,1 82,8 79,9 81,9 

Sombreamento (S2) 47,0 49,2 38,8 45,0 
1Transmitância = RFA do regime de luz/RFA em pleno sol. 

 
O intervalo e o número de ciclos de pastejo não foram submetidos a análise 

de variância. Apenas estatística descritiva foi utilizada para a apresentação dos 

resultados. De forma geral, a medida que o nível de sombreamento aumentou 

ocorreu aumento do intervalo de pastejo e redução no número de ciclos de pastejo 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Intervalo e número de ciclos de pastejo em capim-piatã submetido a 
regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de 
dezembro de 2013 a junho de 2014 

Regime de Luz 
Intervalo 

(dias) 
Número de ciclos de 

pastejo 

PS 23 9 

S1 26 8 

S2 (Fora) 28 7 

S2 (Dentro) 35 6 
 
 

De forma análoga, os dados de umidade do solo não foram submetidos a 

análise de variância, sendo apresentados somente por meio de estatística descritiva. 

Os dados são expressos em umidade volumétrica (cm3 cm-3) e mostram, de maneira 

geral, que a umidade se manteve entre os limites de capacidade de campo (CC) e 
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50% da CC seguindo uma curva descendente, característica da época de transição 

entre o período chuvoso e o período seco do ano para todos os regimes de sombra, 

com pequena variação entre eles. A camada de solo de 0 a 10 cm de profundidade 

(Figura 10-A) apresentou valores de umidade numericamente maiores que a camada 

de 10 a 20 cm de profundidade (Figura 10-B) ao longo do período experimental. Em 

ambas as camadas, maiores valores se observam nas faixas de sombra centrais, 

relativamente as laterais, principalmente na época mais seca. Na camada de 10 a 20 

cm, o S2-central registrou valores maiores e mais estáveis ao longo do período de 

avaliação. 
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Figura 10 - Umidade do solo nas camadas de 0 a 10 cm (A) e de 10 a 20 cm (B) de 

profundidade durante a época de transição entre o período chuvoso e o 
período seco do ano (Abril a Julho) para os diferentes regimes de luz 
avaliados 

 

O índice de nutrição nitrogenada variou com o regime de luz, faixa de sombra 

e período de avaliação. Maiores valores foram registrados nos pastos submetidos ao 

regime S2 relativamente ao S1, com valores intermediários para o regime PS. Houve 

diferença entre faixa de sombra central e lateral somente para o regime S2, com 

Início do Período 3 

  
Final do experimento 

 

Início do Período 3 

  
Final do experimento 

 

A 

B 
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maiores valores registrados para a faixa central (Tabela 3). Com relação ao período 

de avaliação, houve redução do INN ao longo do experimento, com menores valores 

registrados no período 3, exceto para a faixa lateral do regime S2, que manteve 

valores estáveis ao longo de todo o período experimental (Tabela 4). 

 

Tabela 3 - Índice de nutrição nitrogenada em capim-piatã submetido a regimes de 
luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

Central 71,3ab 60,5bA 74,5aA 

Lateral NA 61,1aA 65,3aB 

EPM 3,06 3,06 2,16 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05).  EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
 
 

Tabela 4 - Índice de nutrição nitrogenada em capim-piatã submetido a regimes de 
luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro de 
2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 78,9A 
(2,79) 

68,2A 
(2,79) 

64,1A 
(2,79)  

71,8B 
(1,97) 

64,4A 
(1,97) 

2 81,7A 
(5,27) 

65,5A 
(5,27) 

68,2A 
(5,27)  

82,9A 
(3,73) 

69,0A 
(3,73) 

3 53,4B 
(5,11) 

47,9B 
(5,11) 

51,1B 
(5,11)  

68,9B 
(3,61) 

62,6A 
(3,61) 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). Valores entre parênteses 
correspondem ao erro padrão da média. 

 
Características do dossel forrageiro em pré-pastejo 

A interceptação luminosa foi utilizada como variável controle do experimento, 

razão pela qual não foi submetida a análise de variância e apenas estatística 

descritiva foi utilizada para a apresentação dos resultados. Os valores efetivos de IL 

medidos foram 95,4 + 0,8; 95,5 + 0,9 e 94,7 + 1,1% para os regimes de luz PS, S1 e 

S2, respectivamente.  

O índice de área foliar variou com o regime de luz, faixa de sombra e período 

de avaliação. Maiores valores foram registrados nos pastos submetidos ao regime 
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de luz PS (em relação às médias das faixas central e lateral de S1 e S2) e na faixa 

central relativamente à lateral para os regimes de luz S1 e S2 (Tabela 5). Com 

relação ao período de avaliação, maiores valores foram registrados no período 2 

relativamente ao 3, com valores intermediários durante o período 1, exceto para a 

faixa central do regime S1, cujos valores permaneceram estáveis ao longo de todo o 

período experimental (Tabela 6). 

 
Tabela 5 - Índice de área foliar pré-pastejo em capim-piatã submetido a regimes de 

luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de luz 

PS S1 S2 

Central 3,70a 3,24aA 3,25aA 

Lateral NA 2,74aB 2,48aB 

EPM 0,235 0,130 0,135 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 

 
Tabela 6 - Índice de área foliar pré-pastejo em capim-piatã submetido a regimes de 

luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro de 
2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 4,08A 3,59A 2,84AB  3,25AB 2,48AB 

2 4,22A 3,13A 3,17A  3,66A 2,97A 

3 2,78B 2,98A 2,19B  2,83B 1,98B 

EPM 0,408 0,225 0,225   0,233 0,233 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao 
erro padrão da média. 

 
O ângulo da folhagem variou com a faixa de sombra, método de avaliação de 

IL e período de avaliação. Houve diferença entre faixas de sombra somente para o 

regime de luz S2, com maiores valores registrados para a faixa central relativamente 

à lateral (Tabela 7). Para o método de avaliação, maiores valores foram registrados 

quando as leituras de referência da radiação incidente foram tomadas do lado de 
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fora relativamente ao lado de dentro da área experimental (Tabela 8). Com relação 

ao período de avaliação, maiores valores foram registrados no período 3 

relativamente aos períodos 1 e 2, os quais não deferiram entre si, exceto para a 

faixa central do regime de luz S2, cujos valores permaneceram estáveis durante todo 

o experimento (Tabela 9). 

 

Tabela 7 - Ângulo da folhagem em pré-pastejo em capim-piatã submetido a regimes 
de luz e manejado sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

 (Graus) 

Central 50,4 51,3A 51,6A 

Lateral NA 50,7A 47,4B 

EPM 1,15 1,15 0,81 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM 
corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 

 
Tabela 8 - Ângulo da folhagem em pré-pastejo em capim-piatã em área de ILPF 

utilizando como referência a medição da radiação incidente dentro e fora 
da área experimental 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

 (Graus)  

Central 47,8b 55,5a 
1,15 

Lateral 43,7b 51,0a 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. 
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Tabela 9 - Ângulo da folhagem em pré-pastejo em capim-piatã submetido a regimes 
de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro 
de 2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

 (Graus) 

1 
48,5B 
(1,61) 

49,5B 
(1,61) 

49,2B 
(1,61) 

 
52,0A 
(1,14) 

46,1B 
(1,14) 

2 
48,5B 
(2,54) 

49,3B 
(2,54) 

48,2B 
(2,54) 

 
50,3A 
(1,79) 

45,8B 
(1,79) 

3 
54,2A 
(1,12) 

55,2A 
(1,12) 

54,7A 
(1,12) 

 
52,6A 
(0,79) 

50,1A 
(0,79) 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). Valores entre parênteses 
correspondem ao erro padrão da média. 
 

A altura do dossel forrageiro variou com o regime de luz, método de avaliação 

de IL e com a interação faixa de sombra x período de avaliação. Maiores valores 

foram registrados nos pastos submetidos ao regime de luz S2 relativamente a S1 e 

PS. No período 3 houve diferença entre faixas de sombra para o regime S2, com 

maiores valores registrados para a faixa central relativamente à lateral (Tabela 10). 

Em relação ao método de avaliação de IL, maiores valores foram registrados quando 

a leitura de referência da radiação incidente foi tomada dentro da área experimental, 

independente da faixa de sombra (Tabela 11). 
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Tabela 10 - Altura pré-pastejo (cm) de capim-piatã submetido a regimes de luz e 
manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro de 2013 
a junho de 2014 

Faixa de 
sombra 

Regime de luz 

PS S1 S2 

  (cm)  

  Período 1   

Central 35,0 b 37,8 bA 51,1 aA 

Lateral NA 36,9 b A 48,8 aA 

  Período 2   

Central 33,6 b 33,5 bA 45,6 aA 

Lateral NA 36,1 bA 45,7 aA 

  Período 3   

Central 30,1 b 32,3 bA 54,7 aA 

Lateral NA 35,1 bA 43,0 aB 

EPM 1,86 1,86 1,32 

Dentro de período de avaliação, médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula 
nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não 
avaliado. 
 

Tabela 11 - Altura pré-pastejo para interceptação de 95% da luz incidente em capim-
piatã em área de ILPF utilizando como referência a medição da radiação 
incidente dentro e fora da área experimental 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

 (cm)  

Central 56,6a 44,3b 
1,18 

Lateral 49,4a 42,2b 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. 

 
A massa de forragem variou com o regime de luz, faixa de sombra e método 

de avaliação de IL. Houve redução da massa de forragem com o aumento da 

intensidade de sombreamento, com maiores valores registrados nos pastos 

submetidos ao regime de luz PS relativamente a S1 e S2. Entre os tratamentos S1 e 

S2, maiores valores foram registrados nas faixas centrais relativamente às laterais 

(Tabela 12). Com relação ao método de avaliação de IL, maiores valores foram 

registrados quando as leituras de referência da radiação incidente foram tomadas do 

lado de dentro da área experimental somente para a faixa central (Tabela 13). 
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Tabela 12 - Massa de forragem em pré-pastejo em capim-piatã submetido a regimes 
de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

 (kg/ha de MS) 

Central 5370a 4680bA 3460cA 

Lateral NA 3210aB 2820bB 

EPM 128 128 90 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
 

Tabela 13 - Massa de forragem em pré-pastejo em capim-piatã em área de ILPF 
utilizando como referência a medição da radiação incidente dentro e 
fora da área experimental 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

 (kg/ha de MS)  

Central 3750a 3160b 
128 

Lateral 2970a 2680a 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM = erro padrão da média. 

 

A porcentagem de folhas na massa de forragem não variou com nenhuma 

das causas de variação estudadas (regime de luz, faixa de sombra, período de 

avaliação e método de avaliação de IL), e correspondeu a um valor médio de 42,7 ± 

0,66%. A porcentagem de colmos variou apenas com o regime de luz, com maiores 

valores registrados para o regime S2 relativamente a PS e S1, os quais não 

diferiram entre si (Tabela 14). A porcentagem de material morto variou somente com 

o regime de luz, com maiores valores registrados para os regimes PS e S1 

relativamente ao S2 (Tabela 15). 

 

Tabela 14 - Porcentagem de colmos na massa de forragem pré-pastejo em capim-
piatã submetido a regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em 
área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

Central 30,0b 27,9b 32,9a 

Lateral NA 29,2b 33,1a 

EPM 1,10 1,10 0,77 

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM 
corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
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Tabela 15 - Porcentagem de material morto na massa de forragem pré-pastejo em 
capim-piatã submetido a regimes de luz e manejados sob pastejo 
rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

Central 31,0a 29,7a 22,6b 

Lateral NA 27,4a 24,5a 

EPM 1,1 1,1 0,7 

Médias seguidas de mesma minúscula nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao 
erro padrão da média. NA = não avaliado. 

 
Características do dossel forrageiro em pós-pastejo 

A interceptação de luz variou com a faixa de sombra e com o método de 

avaliação de IL. Dentre os níveis de sombra, maiores valores foram registrados na 

faixa lateral relativamente à central para o regime de luz S1, não tendo sido 

registrada diferença entre faixas de sombra para o regime S2 (Tabela 16). Com 

relação ao método de avaliação de IL, maiores valores foram registrados quando as 

leituras de referência da radiação incidente foram tomadas do lado de fora da área 

experimental para ambas as faixas de sombra (Tabela 17). 

 
 

Tabela 16 - Interceptação luminosa pós-pastejo em capim-piatã submetido a regimes 
de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de luz 

PS S1 S2 

 (%) 

Central 81,6 80,0B 82,4A 

Lateral NA 87,3A 82,4A 

EPM 1,11 0,91 1,06 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM 
corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
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Tabela 17 - Interceptação luminosa pós-pastejo em capim-piatã em área de ILPF 

utilizando como referência a medição da radiação incidente dentro e 
fora da área experimental 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

 (%)  

Central 78,5b 86,4a 
1,5 

Lateral 77,0b 87,9a 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. 
 

O índice de área foliar variou com o regime de luz e com período de 

avaliação. Maiores valores foram registrados nos pastos submetidos ao regime de 

luz PS relativamente a S1 e S2 (Tabela 18). Com relação ao período de avaliação, 

maiores valores foram registrados nos períodos 1 e 2 relativamente ao período 3 

(Tabela 19). 

 
Tabela 18 - Índice de área foliar pós-pastejo em capim-piatã submetido a regimes de 

luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

Central 1,13a 0,91b 0,85b 

Lateral NA 0,92A 0,78a 

EPM 0,055 0,062 0,050 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. NA = não avaliado. 
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Tabela 19 - Índice de área foliar pós-pastejo em capim-piatã submetido a regimes de 
luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro de 
2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 1,37A 1,11A 0,97A  0,99A 0,94A 

2 1,28A 0,93A 1,01A  1,04A 0,97A 

3 0,75B 0,70B 0,77B  0,52B 0,43B 

EPM 0,062 0,079 0,079   0,070 0,070 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao 
erro padrão da média. 
 

O ângulo da folhagem variou com o regime de luz, faixa de sombra, método 

de avaliação de IL e período de avaliação. Maiores valores foram registrados nos 

pastos submetidos ao regime de luz PS em relação a S1 e S2 (médias das faixas de 

sombra), sendo que nestes, maiores valores foram registrados na faixa central 

relativamente à faixa lateral (Tabela 20). Com relação ao método de avaliação de IL, 

maiores valores foram registrados quando as leituras de referência da radiação 

incidente foram tomadas do lado de fora relativamente ao lado de dentro da área 

experimental (Tabela 21). Independentemente dos regimes de luz e das faixas de 

sombra, os valores de ângulo da folhagem foram aumentando ao longo do 

experimento, com menores valores registrados no período 1 e maiores no período 3 

(Tabela 22). 

 
Tabela 20 - Ângulo da folhagem em pós-pastejo em capim-piatã submetido a 

regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

 (Graus) 

Central 58,2a 58,3aA 59,0aA 

Lateral NA 51,1aB 50,3aB 

EPM 0,83 0,83 0,58 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
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Tabela 21 - Ângulo da folhagem em pós-pastejo em capim-piatã em área de ILPF 
utilizando como referência a medição da radiação incidente dentro e 
fora da área experimental 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

 (Graus)  

Central 55,4b 62,6a 
0,83 

Lateral 44,1b 56,6a 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. 
 

Tabela 22 - Ângulo da folhagem em pós-pastejo em capim-piatã submetido a 
regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de 
dezembro de 2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

 (Graus) 

1 54,7B 53,0B 44,6B  54,9B 45,0C 

2 56,5AB 58,6AB 50,2B  58,9AB 49,9B 

3 63,3A 63,4A 58,3A  63,2A 56,1A 

EPM 2,10 2,10 2,10   1,49 1,49 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao 
erro padrão da média. 
 

A altura do dossel forrageiro variou com o regime de luz e com o método de 

avaliação de IL. Maiores valores foram registrados nos pastos submetidos ao regime 

de luz S2 relativamente a PS e S1 (Tabela 23), sendo que quando as leituras de 

referência da radiação incidente foram tomadas do lado de dentro da área 

experimental os valores foram maiores que aqueles obtidos com leituras tomadas do 

lado de fora somente para a faixa central (Tabela 24).  
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Tabela 23 - Altura pós-pastejo em capim-piatã submetido a regimes de luz e 
manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

 (cm) 

Central 21,8b 20,0b 25,9a 

Lateral NA 21,8b 26,4a 

EPM 1,12 1,12 0,79 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. NA = não avaliado. 

 
Tabela 24 - Altura pós-pastejo em capim-piatã submetido a regimes de luz e 

manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF utilizando como 
referência a medição da radiação incidente dentro e fora da área 
experimental 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

 (cm)  

Central 27,9a 23,8b 
1,12 

Lateral 27,2a 25,1A 

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao erro 
padrão da média. 
 

A massa de forragem variou com o regime de luz e com a faixa de sombra. 

Maiores valores foram registrados nos pastos submetidos ao regime de luz PS 

relativamente a S1 e S2 (média das faixas de sombra). Entre os tratamentos S1 e 

S2, maiores valores foram registrados para a faixa central relativamente à lateral 

para o regime S1 (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Massa de forragem em pós-pastejo em capim-piatã submetido a regimes 
de luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

 (kg/ha de MS) 

Central 3370a 3150aA 2180bA 

Lateral NA 2220aB 1890bA 

EPM 124 86 116 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
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A porcentagem de folhas na massa de forragem pós-pastejo variou somente 

com o período de avaliação, com valores maiores registrados nos períodos 1 e 2 

relativamente ao período 3 (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Porcentagem de folhas na massa de forragem pós-pastejo em capim-
piatã submetido a regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em 
área de ILPF de dezembro de 2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 
25,6A 
(0,43) 

20,3A 
(1,54) 

23,7AB  
(1,54) 

 
21,4A 
(1,08) 

22,7A 
(1,08) 

2 
23,7A 
(0,58) 

20,2A  
(1,3) 

24,6A   
(1,3) 

 
24,9A 
(2,31) 

24,4A 
(2,31) 

3 
17,2B 
(0,21) 

15,4B 
(1,44) 

20,1B 
(1,44) 

 
14,5B 
(1,02) 

16,5B 
(1,02) 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). Valores entre parênteses 
correspondem ao erro padrão da média. 
 

A porcentagem de colmos na massa de forragem variou com o método de 

avaliação de IL e com o período de avaliação. Maiores valores foram registrados 

quando as leituras de referência da radiação incidente foram tomadas do lado de 

dentro da área experimental relativamente ao lado de fora somente para a faixa 

central (Tabela 27). Com relação ao período de avaliação, os valores foram estáveis 

para o regime de luz PS e para a faixa central do regime S1. Para a faixa lateral do 

regime S1 e para o regime S2 (faixas central e lateral) houve redução da 

porcentagem de colmos ao longo do experimento, com maiores valores registrados 

no período 1 e menores no período 3 (Tabela 28). 

 

Tabela 27 - Porcentagem de colmos na massa de forragem pós-pastejo em capim-
piatã submetido a diferentes métodos de avaliação de 95% IL e 
manejadas sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de sombra 
Método de avaliação de IL   

Dentro Fora EPM 

Central 43,0a 37,0b 
1,44 

Lateral 40,1a 39,5a 

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas não diferem entre si (P>0,05). EPM 
corresponde ao erro padrão da média. 
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Tabela 28 - Porcentagem de colmos na massa de forragem pós-pastejo em capim-
piatã submetido a regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em 
área de ILPF de dezembro de 2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 36,5A 37,1A 36,8AB  43,2A 40,0A 

2 36,9A 36,8A 39,3A  41,2A 43,5A 

3 36,0A 36,5A 33,1B  35,6B 36,0B 

EPM 3,37 1,67 1,67   1,62 1,62 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao 
erro padrão da média. 
 

A porcentagem de material morto na massa de forragem pós-pastejo variou 

somente com o período de avaliação, com maiores valores registrados no período 3 

relativamente aos períodos 1 e 2 apenas para o regime de luz S2. Para os regimes 

de luz PS e S1 os valores registrados permaneceram estáveis ao longo de todo o 

experimento (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Porcentagem de colmos na massa de forragem pós-pastejo em capim-
piatã submetido a regimes de luz e manejados sob pastejo rotativo em 
área de ILPF de dezembro de 2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 
37,9A 42,6A 37,4A  35,4B 37,4B 

2 
39,4A 43,0A 36,2A  33,9B 32,1B 

3 
46,8A 48,1A 46,8A  49,9A 47,5A 

EPM 2,44 2,44 2,44   1,72 1,72 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). EPM corresponde ao 
erro padrão da média. 
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Taxas de acúmulo e produção de forragem 

A taxa de acúmulo de forragem variou com o regime de luz, faixa de sombra e 

com o período de avaliação. Maiores valores foram registrados nos pastos 

submetidos ao regime de luz PS relativamente a S1 e S2, sendo que nestes maiores 

valores foram registrados nas faixas centrais relativamente às faixas laterais (Tabela 

30). Com relação ao período de avaliação, maiores valores foram registrados nos 

períodos 1 e 2 em relação ao período 3, exceto para as faixas laterais dos dois 

níveis de sombreamento (S1 e S2), para as quais não houve diferença entre os 

períodos apesar da magnitude da diferença numérica entre as médias (Tabela 31). 

 

Tabela 30 - Taxa de acúmulo de forragem em capim-piatã submetido a regimes de 
luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

Central 85,0a 55,1bA 35,6cA 

Lateral NA 33,6aB 23,9bB 

EPM 3,45 3,45 2,44 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
 

Tabela 31 - Taxa de acúmulo de forragem em capim-piatã submetido a regimes de 
luz e manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF de dezembro de 
2013 a junho de 2014 

Período 
de 

avaliação 

Regime de luz 

PS 
S1  S2 

Central Lateral   Central  Lateral 

1 101,3A 
(11,90) 

75,7A 
(11,90) 

42,6A 
(11,90)  

44,5A 
(8,41) 

29,7A 
(8,41) 

2 102,9A 
(16,84) 

62,4AB 
(16,84) 

44,4A 
(16,84)  

48,7A 
(11,91) 

37,3A 
(11,91) 

3 50,7B 
(9,63) 

27,2B 
(9,63) 

13,9A 
(9,63)  

13,6B 
(6,81) 

4,7A 
(6,81) 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si (P>0,05). Valores entre parênteses 
correspondem ao erro padrão da média. 
 

A produção de forragem variou com o regime de luz e faixa de sombra. 

Maiores valores foram registrados nos pastos submetidos ao regime de luz PS 



 76 

relativamente a S1 e S2, sendo que entre estes maiores valores foram registrados 

na faixa central relativamente à lateral para o regime S1 (Tabela 32). 

 
Tabela 32 - Produção de forragem em capim-piatã submetido a regimes de luz e 

manejados sob pastejo rotativo em área de ILPF 

Faixa de 
sombra 

Regime de Luz 

PS S1 S2 

Central 15210a 9910bA 6270cA 

Lateral NA 6120aB 4210bA 

EPM 817,9 578,3 408,9 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem entre si 
(P>0,05). EPM corresponde ao erro padrão da média. NA = não avaliado. 
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8 DISCUSSÃO  

 

Sistemas agrossilvipastoris são entidades multidisciplinares e complexas, 

difíceis, portanto, de serem estudadas. As dificuldades estão relacionadas com as 

interações múltiplas entre os fatores bióticos e abióticos do sistema e com o 

tamanho das áreas cultivadas, fato que normalmente dificulta o controle 

experimental. Apesar disso, o nível de controle experimental obtido neste estudo foi 

eficaz e satisfatório, como demonstrado pelos valores efetivos realizados de IL pré-

pastejo e altura pós-pastejo do dossel forrageiro, ambos metas de manejo 

estipuladas para a condução do manejo do pastejo. Durante todo o período 

experimental os valores realizados foram sempre muito próximos daqueles 

planejados, ou seja, 95% de IL para o pré-pastejo e altura pós-pastejo 

correspondente a 50% da altura pré-pastejo (Tabela 23). 

De forma geral, as variáveis caracterizadoras da estrutura do dossel forrageiro 

(altura, massa de forragem, IAF e ângulo da folhagem) e agronômicas (taxa de 

acúmulo e produção de forragem) foram influenciadas pelos regimes de luz e 

períodos de avaliação. Os efeitos de período de avaliação estão certamente 

relacionados com as variações estacionais em precipitação, uma vez que a variação 

em temperatura e radiação solar foram pequenas durante os 3 períodos de 

avaliação (Figura 7). O fato é corroborado pelas variações verificadas em umidade 

do solo (Figura 10), que demonstraram redução na água disponível no solo do 

período 2 para o período 3 de avaliação (transição do período de chuva ao período 

seco). As variações em umidade do solo, por sua vez, influenciaram a nutrição 

nitrogenada das plantas (Tabela 3), uma vez que a absorção de nitrogênio é 

diretamente afetada pela disponibilidade de água no solo (Gonzalez-Dugo et al., 

2010). Dessa forma, a menor umidade do solo no período 3 relativamente aos 

períodos 1 e 2 foi a responsável pelos menores valores de INN dos pastos no 

período 3 (Tabela 4). De forma geral, apesar da aplicação de 100 kg/ha de 

nitrogênio na forma de uréia (distribuídos em três aplicações), os valores de INN 

durante todo o período experimental, para todos os regimes de luz avaliados, 

ficaram abaixo de 100, indicando que as plantas receberam níveis sub ótimos de 

fertilização nitrogenada (Lemaire et al., 2008).  

Os efeitos de regimes de luz estiveram associados com o nível de sombra 

gerado por eles. Em média, a redução da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) 
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foi de 18 e 55% para os regimes S1 e S2 relativamente ao regime PS, 

respectivamente (Tabela 1). De forma geral, o aumento do nível de sombreamento 

entre os regimes de luz (PS, S1 e S2), entre faixas de sombra (central e lateral) e 

entre métodos de avaliação de IL (tomada das leituras de referência para 

determinação da IL dentro e fora da área experimental) resultou em alterações 

morfológicas e estruturais do dossel forrageiro, particularmente em pré-pastejo, já 

descritas por outros autores (Peri et al., 2007; Gobbi et al., 2009) para plantas 

crescendo sob sombra. Dentre elas, destaca-se a maior altura pré-pastejo dos 

pastos sombreados, sendo o aumento em altura maior quanto maior o nível de 

sombreamento a que as plantas foram submetidas. Na comparação entre regimes 

de luz, a altura para o regime S2 foi 35% maior relativamente ao regime PS. Entre os 

métodos de avaliação de IL, os valores obtidos quando as leituras de referência 

foram tomadas dentro foram entre 15 e 20% superiores quando comparados com os 

valores obtidos quando as leituras foram tomadas fora da área experimental (Tabela 

11). Essa diferença entre métodos de avaliação de IL indica que o incremento em 

altura em pastos sombreados se deve à quantidade e à qualidade da luz disponível 

para crescimento, uma vez que a leitura fora da área experimental considera o 

dossel total (árvores + pasto) para a interceptação de luz, fazendo com que a meta 

de 95% de IL seja atingida com um menor intervalo de pastejo relativamente à leitura 

tomada dentro. Nesse contexto, 95% de IL para o regime PS com a leitura de 

referência dentro da área experimental seria equivalente a 95% de IL para o regime 

S2 com a leitura de referência tomada fora. Contudo, mesmo assim a altura dos 

pastos submetidos ao regime S2 continuou maior que aquela dos pastos submetidos 

ao regime PS. O fato deve ser consequência da variação espectral da luz em S2, 

uma vez que foi filtrada pelo dossel arbóreo antes de chegar no dossel forrageiro 

dos pastos no sub-bosque. 

De forma inversa à altura, a massa de forragem em pré-pastejo diminuiu com 

o aumento do nível de sombreamento e a composição morfológica se manteve 

praticamente estável entre os regimes de luz. O fato indica que, apesar da maior 

proporção de colmos (Tabela 14), pastos sombreados possuíam menor massa de 

colmos que pastos cultivados em pleno sol. Como os pastos sombreados possuíam 

altura 35% maior que pastos não sombreados, os colmos produzidos eram mais 

longos e delgados, fato coerente e consistente com a resposta clássica de plantas à 

sombra, o estiolamento. As folhas dos pastos sombreados também eram mais 
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longas e delgadas que aquelas de pastos não sombreados, uma vez que os valores 

de IAF pré-pastejo foram semelhantes entre os regimes de luz (Tabela 5). Como a 

massa de folhas foi menor nos pastos sombreados, a área foliar específica das 

folhas de pastos sombreados foi maior, resultados similares aos encontrados na 

literatura (Paciullo et al., 2007; Guenni et al., 2008), indicando maior investimento em 

captação de luz comparativamente a resistência estrutural da planta. O fato é 

consistente com os menores valores de ângulo da folhagem (folhas mais horizontal) 

registrados para os níveis mais elevados de sombra (faixas lateral em comparação a 

faixa central) (Tabela 7). Essa é uma resposta adaptativa de plantas à sombra e que 

tem implicações sobre a produção de forragem e valor nutritivo da forragem 

produzida. Adicionalmente, a menor massa de folhas distribuída em uma altura 35% 

maior dos pastos sombreados resultou em uma distribuição mais dispersa das folhas 

ao longo do perfil vertical do dossel forrageiro e em menor densidade volumétrica da 

forragem (163, 136 e 69 kg/cm.ha para os regimes PS, S1 e S2, respectivamente), 

com potenciais implicações sobre o comportamento ingestivo e consumo de 

forragem dos animais em pastejo. 

As mudanças morfológicas e estruturais mencionadas acima resultaram em 

redução das taxas de acúmulo e da produção de forragem na medida em que o nível 

de sombreamento aumentou. As taxas de acúmulo de forragem diminuíram em torno 

de 35% no regime S1 e de 60% no regime S2 relativamente ao regime PS (Tabela 

30), o que resultou em menor produção de forragem ao final do experimento para os 

pastos submetidos aos regimes S1 e S2 (35 e 60% para o regime S1 e S2 

relativamente ao regime PS, respectivamente) (Tabela 32). Ao se avaliar os valores 

de IAF pré e pós-pastejo dos pastos, observa-se que apesar de IAF semelhante no 

pré-pastejo (Tabela 5) os valores de IAF pós-pastejo foram menores nos pastos 

submetidos aos regimes S1 e S2 relativamente ao regime PS (Tabela 18), resultado 

de sua área foliar estar posicionada mais acima no perfil vertical do dossel forrageiro 

(estiolamento). O mesmo foi observado entre as faixas central e lateral (maior e 

menor nível de sombreamento) dos regimes S1 e S2. O fato indica que para a 

mesma meta de altura pós-pastejo (50% da altura pré-pastejo) as severidades de 

pastejo realizadas foram distintas. Dessa forma, em pastos sombreados a 

severidade de pastejo é relativamente maior que aquela em pastos não sombreados 

para uma mesma meta de manejo pós-pastejo, o que poderia ter contribuído para a 

menor produção de forragem. 
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Embora diversos autores (Castro et al., 1999; Andrade et al., 2004) afirmem 

que níveis moderados de sombra (até 50%) não resultam em diminuição da 

produção de forragem, os resultados deste experimento demonstraram que já a 

partir de 18% de redução em RFA (regime S1 em relação ao regime PS) houve 

redução significativa da produção de forragem. Possivelmente as diferenças entre o 

que mostra a literatura e o que foi mensurado neste experimento podem estar 

relacionadas com a severidade relativa de pastejo, mas também com os níveis sub 

ótimos de nitrogênio nas plantas e com o tipo de sombreamento empregado (árvores 

x sombrites). Outra discrepância observada esteve relacionada com a possível 

menor estacionalidade de produção de forragem de pastos em áreas de ILPF 

(Andrade et al., 2004), uma vez que nos pastos submetidos ao regime PS houve 

redução de 50% nas taxas de acúmulo de forragem entre os períodos 1 e 3 de 

avaliação e nos pastos submetidos aos regimes S1 e S2 essa redução foi de 65 e 

70%, respectivamente (Tabela 31). O fato provavelmente seja devido à menor 

massa de raízes normalmente encontrada em plantas sombreadas (menor relação 

massa de parte aérea/massa de raízes) (Dias filho, 2000; Guenni et al., 2008; 

Paciullo et al., 2010), diminuindo a capacidade de absorção de água e tornando 

essas plantas mais susceptíveis à redução da umidade do solo (Figura 10). 
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9 CONCLUSÕES 

 
O conjunto de resultados obtidos revela claramente que as metas de 

altura pré-pastejo desenvolvidas com base na condição de 95% de IL em pleno sol 

não podem e não devem ser utilizadas em sistemas integrados com árvores, 

especialmente aqueles em que a densidade de árvores é elevada, necessitando que 

metas específicas sejam produzidas para o manejo do pastejo naquelas condições. 
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