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RESUMO GERAL 
SANTOS FILHO, José Ricardo dos. Viabilidade do sistema de integração lavoura-
pecuária no nordeste brasileiro. Sergipe: UFS, 2020 52 p. (Dissertação – Mestrado 
em Zootecnia) 
 

RESUMO: O objetivo com este trabalho foi avaliar características produtivas e 

estruturais do milho, sorgo e soja e do capim paiaguás cultivados em sistema de 

integração lavoura-pecuária (ILP). O experimento foi conduzido de março de 2018 a 

outubro de 2019. Os tratamentos consistiram na combinação de três culturas agrícolas 

(milho, sorgo e soja) e dois sistemas de cultivo (monocultivo e integrado), utilizando-se 

o capim paiaguás como cultura forrageira para ILP. O delineamento experimental 

utilizado foi o de bloco ao acaso, com 4 repetições. As culturas agrícolas foram 

analisadas pelo teste F, com 5% de probabilidade, utilizando-se o método de contrastes 

ortogonais. As características do capim paiaguás foram analisadas pelo teste de Tukey, a 

5% de probabilidade. As alturas das plantas não foram influenciadas pelo sistema de 

cultivo, em ambos os anos agrícolas. A produção de biomassa total no ano de 2018 não 

apresentou diferenças, exceto para soja com maiores produções no cultivo integrado em 

relação ao monocultivo. Em 2019, que a totalidade das culturas avaliadas apresentaram 

maiores produções no sistema integrado, exceto para cultura do milho. Exceto a soja, 

maiores produções de biomassa das culturas agrícolas em 2018 e 2019 nos tratamentos 

avaliados foram registradas no sistema de monocultivo em relação ao cultivo integrado. 

A produção de grãos foi maior em monocultivo, com exceção à produção de milho e 

soja em 2018. Os pesos de mil grãos não foram influenciados pelo sistema de cultivo 

nos dois anos agrícolas. Os acúmulos diários de biomassa das culturas nos dois anos de 

cultivos foram maiores no monocultivo em relação ao cultivo integrado, exceto para 

soja. A produção de biomassa total do capim paiaguás foi maior sistema integrado, com 

destaque para o sorgo e milho que apresentaram maiores produções, em comparação 
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com o monocultivo. O capim paiaguás integrado com milho apresentou menores 

produções de biomassa, de lâmina foliar e de colmos. A porcentagem de lâminas 

foliares foi maior no capim paiaguás integrado em 2018 e em monocultivo e integrado 

com milho e soja em 2019. Maiores porcentagens de colmos foram registradas no capim 

paiaguás em monocultivo em 2018 e integrado com sorgo em 2018 e 2019. De maneira 

geral, maiores alturas foram encontradas no capim paiaguás em monocultivo e menores 

no integrado com o milho. As maiores densidades populacionais de perfilhos do capim 

paiaguás foram registradas em monocultivo e menores no capim paiaguás integrado 

com milho e sorgo. A integração é viável em regiões com menor aporte hídrico, assim 

como o Nordeste do Brasil, visto que há uma melhoria no aproveitamento do ciclo de 

produtivo e incremento de biomassa no mesmo espaço de tempo. A implantação do 

capim paiaguás através, da integração lavoura pecuária é aplicável, em especial em 

regiões com período hídrico restrito como o Nordeste do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consorciação, Glycine Max, Sorghum bicolor, Urochloa 

brizantha cv. Paiaguás, Zea mays  



 

3 

  

GENERAL ABSTRACT 
SANTOS FILHO, José Ricardo dos. Viability of integrated crop-livestock system in 
Brazilian Northeast. Sergipe: UFS, 2020 52 p. (Dissertation – Master Degree in 
Animal Science). 
 

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the productive and structural 

characteristics of corn, sorghum, soy, and Paiaguás grass cultivated in an integrated 

crop-livestock system (CLI). The experiments was conducted from March 2018 to 

October 2019. The treatments consisted of a combination of three agricultural crops 

(corn, sorghum and soybeans) and two cultivation systems (monoculture and 

integrated), using the Paiaguás grass as forage crop for CLI. The experimental design 

used was a randomized block, with 4 replications. Agricultural crops were analyzed 

using the F test, with a 5% probability, using the orthogonal contrast method. The 

characteristics of the Paiaguás grass were analyzed by the Tukey test, at 5% probability. 

Plant heights were not influenced by the cultivation system, in both agricultural years. 

Total biomass production in 2018 showed no differences, except for soybeans with 

higher yields in integrated cultivation compared to monoculture. In 2019, the totality of 

the evaluated crops showed higher yields in the integrated system, except for corn. 

Except for soybeans, higher biomass production of agricultural crops in 2018 and 2019 

in the evaluated treatments were recorded in the monoculture system in relation to 

integrated cultivation. Grain production was higher in monoculture, with the exception 

of corn and soybean in 2018. The weight of a thousand grains were not influenced by 

the cultivation system in the two agricultural years. The daily accumulations of biomass 

in the two years of cultivation were higher in monoculture in comparison to integrated 

cultivation, except for soybeans. The production of total biomass from the paiaguás 

grass was the largest in integrated system, with an emphasis on sorghum and corn, 

which had higher yields in comparison to monoculture. Paiaguás grass integrated with 
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corn showed lower biomass, leaf blade and stalk yields. The percentage of leaf blades 

was higher in Paiaguás grass integrated in 2018, and in monoculture and integrated with 

corn and soybeans in 2019. Higher percentages of stalks were recorded in Paiaguás 

grass in monoculture in 2018 and integrated with sorghum in 2018 and 2019. Generally, 

higher heights were found in the Paiaguás grass in monoculture and smaller in the 

integrated with corn. The highest population densities of tiller Paiaguás grass were 

registered in monoculture and lower in Paiaguás grass integrated with corn and 

sorghum. The implantation of Paiaguás grass through the crop-livestock integration is 

applicable, especially in regions with restricted water periods such as the Brazilian 

Northeast, since there is an improvement in the use of the productive cycle and an 

increase in biomass in the same period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Crop consortium, Glycine Max, Sorghum bicolor, Urochloa brizantha 

cv. Paiaguás, Zea mays 
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INTRODUÇÃO 

A produção animal e agrícola nacional destacam-se, em parte, pela vasta extensão 

territorial do Brasil e clima relativamente favorável. Dentre as principais plantas 

agrícolas cultivadas, destacam-se o milho, o sorgo e a soja. Na primeira safra 

2019/2020, estima-se que a cultura do milho no Brasil ocupará uma área superior a 4,1 

milhões de hectares, com produção estimada anual de 98,4 milhões de toneladas 

(CONAB, 2019). O milho é uma gramínea que apresenta rápida emergência da plântula, 

reduzindo a competitividade por luz com outras espécies, fácil cultivo e comercialização 

(ALVARENGA et al., 2007). Atualmente, é um dos principais cereais consumidos do 

mundo, tanto na alimentação humana quanto animal, fornecendo energia e proteína de 

qualidade a um baixo custo (PARIZ et al., 2009). 

O sorgo é considerado uma alternativa ao milho para alimentação animal, uma vez 

que apresenta valor nutritivo próximo ao milho, porém não competindo diretamente 

com a alimentação humana. Além disso, o sorgo possui menor exigência em fertilidade 

de solo e maior tolerância ao déficit hídrico, apresentando ainda uma rebrotação após o 

corte (BEHLING-NETO et al., 2017). Estima-se que a área plantada no país na safra 

2019/2020 é de, aproximadamente, 732,3 mil hectares, com produção estimada de 2,1 

milhões de toneladas (CONAB, 2019).  

A cultura da soja é responsável pela maior área de cultivo agrícola no país. Para a 

safra 2019/2020, estima-se uma produção de 124,4 milhões de toneladas (CONAB, 

2019). Há uma crescente demanda no consumo mundial desta oleaginosa, devido ao 

aumento do poder aquisitivo da população, principalmente dos países emergentes. Este 

poder de compra reflete diretamente em mudanças nos hábitos alimentares, como o 

incremento no consumo de proteína de origem animal, o que indiretamente aumenta a 
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demanda por soja, que compõe dietas dos animais (frango, suíno, bovino) (FREITAS, 

2011). 

Apesar do destaque brasileiro na produção de grãos, a utilização de extensos 

monocultivos, associados a práticas inadequadas de manejo (uso intensivo de 

fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, entre outros), tem acelerado a degradação 

de áreas agricultáveis (BALBINO et al., 2011). Por sua vez, a pecuária negligência 

manejos necessários para uma eficiente produção de forragem, como a correção de 

acidez do solo, adubação de manutenção, ajuste nas taxas de lotação, entre outros. Estas 

condições têm estimulado a abertura de novas áreas agrícolas, especialmente por meio 

do desmatamento, para produção de alimentos. Esta prática tem sido combatida por 

ambientalistas e consumidores, os quais exigem o desenvolvimento de sistemas 

produtivos que minimizem efeitos negativos no meio ambiente, mantendo-se 

economicamente viáveis e socialmente conscientes.  

A integração de culturas agrícolas e pecuárias surge como alternativa, com o 

intuito de mitigar efeitos negativos da mesma sobre o ambiente (FREITAS et al., 2013). 

A integração é baseada na produção de duas ou mais culturas numa mesma área, por 

meio de sucessão, rotação de culturas e/ou plantio simultâneo (consórcio), que 

interagem e compartilham recursos necessários para seu crescimento, de maneira que 

não apresente perdas significativas na produção das culturas agrícolas.  

Dentre os sistemas de integração destacam-se: a Integração Lavoura Pecuária 

Floresta (ILPF), uma modalidade que alia componentes agrícolas, pecuário e florestal, 

chamado agrossilvipastoril; Integração Lavoura Floresta (ILF), também chamado de 

silviagrícola, alia componentes agrícolas e florestais de espécies arbóreas com cultivos 

agrícolas, anuais ou perenes; Integração Pecuária Floresta (IPF), chamado de 

silvipastoril, que contempla os componentes pecuário e florestal, em consórcio; e 
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Integração Lavoura Pecuária (ILP), para produção de grãos e pastagens numa mesma 

área, podendo haver o plantio simultâneo (cultura agrícola e pastagens) ou em sucessão, 

de maneira harmônica (ALVARENGA et al., 2006). 

Dentre as vantagens de sistemas integrados citam-se algumas: diversificação da 

produção na propriedade (culturas agrícolas, pecuária e, ou, florestais), aumento da 

rentabilidade do produtor rural, redução na pressão por abertura de novas fronteiras 

agrícolas, devido ao aumento da produtividade; otimização na utilização de máquinas 

agrícolas, insumos e mão de obra; e redução na incidência de pragas e plantas daninhas, 

consequentemente, no uso de defensivos agrícolas, entre outros (ALVARENGA et al., 

2007). Entretanto, há carência de estudos da produção de culturas agrícolas como milho, 

sorgo e soja em integração na região Nordeste brasileira. 

Dentre as forragens utilizadas nas pastagens, plantas forrageiras do gênero 

Urochloa (Syn Brachiaria) são as mais cultivadas no Brasil, com destaque paras as 

espécies Urochloa decumbens e Urochloa brizantha. Com o intuito de diversificar os 

pastos, novas cultivares tem sido disponibilizada no mercado para implantação ou 

recuperação de pastagens.  

O capim paiaguás (Urochloa brizantha cv. Paiaguás) foi desenvolvido pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Gado de Corte (EMBRAPA) e lançado no 

ano de 2013. Este capim apresenta crescimento cespitoso, exige em solos com média 

fertilidade, sendo responsivo a adubação nitrogenada. Esta planta apresenta boa 

produtividade de matéria seca, mesmo não sendo tolerante a cigarrinha das pastagens, 

mostrou que tem um grande potencial produtivo no período seco, aliado ao bom valor 

nutritivo (VALLE et al., 2013). Apesar de ser uma alternativa promissora para 

pecuarista no Brasil, o conhecimento acerca de seu estabelecimento em sistemas 
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integrados com milho, sorgo e soja ainda é incipiente, especialmente, na região 

Nordeste do Brasil. 

 

OBJETIVOS 

Objetivou-se avaliar a viabilidade da integração lavoura pecuária para a produção 

de culturas agrícolas e forragem na região nordeste brasileira.  
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ARTIGO I 

 

DESEMPENHO DE MILHO, SORGO E SOJA EM INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUÁRIA COM CAPIM PAIAGUÁS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

RESUMO: O objetivo com este trabalho foi avaliar características produtivas e 

estruturais do milho, do sorgo e da soja em monocultivo e em integração com o capim 

paiaguás. O experimento foi conduzido de maio de 2018 a outubro de 2019. Os 

tratamentos consistiram na combinação de três culturas agrícolas (milho, sorgo e soja) 

em dois sistemas de cultivo: monocultivo e integração com o capim paiaguás. O 

delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 4 repetições. A 

produção de biomassa total no ano de 2018 não apresentou diferenças, exceto para soja 

com maiores produções no cultivo integrado. Em 2019, todas as culturas avaliadas 

apresentaram maiores produções no sistema integrado, exceto para cultura do milho. 

Exceto para a soja, maiores produções de biomassa das culturas agrícolas em 2018 e 

2019 foram registradas no sistema de monocultivo. A produção de grãos foi maior 

quando o sistema foi o monocultivo, com exceção à produção de milho e soja em 2018. 

Os acúmulos diários de biomassa das culturas nos dois anos de cultivos foram maiores 

no monocultivo, exceto para soja. A integração é viável em regiões com menor aporte 

hídrico, assim como o Nordeste do Brasil, visto que há uma melhoria no aproveitamento 

do ciclo de produtivo e incremento de biomassa no mesmo espaço de tempo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Glycine max, Zea mays, Sorghum bicolor, Uroclhoa 

brizantha cv. Paiaguás 
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ARTICLE I 

 

PERFORMANCE OF CORN, SORGHUM AND SOYBEANS IN INTEGRATED 

CROP-LIVESTOCK SYSTEM WITH PAIAGUÁS GRASS IN BRAZILIAN 

NORTHEAST 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the productive and structural 

characteristics of corn, sorghum, and soybeans in monoculture and in integration with 

the Paiaguás grass. The experiment was conducted from May 2018 to October 2019. 

The treatments consisted of combining three agricultural crops (corn, sorghum and soy) 

in two cultivation systems: monoculture and integration with the paiaguás grass. The 

experimental design used was randomized blocks, with 4 replications. The total biomass 

production in 2018 did not differ, except for soybeans with higher yields in integrated 

cultivation. In 2019, all evaluated crops had higher yields in the integrated system, 

except for corn. Except for soybeans, higher biomass yields from agricultural crops in 

2018 and 2019 were observed in the monoculture system. Grain production was higher 

when the system was monoculture, with the exception of corn and soybean production 

in 2018. The daily biomass accumulations of crops in the two years of cultivation were 

higher in monoculture, except for soybeans. Integration is viable in regions with less 

water supply as the Brazilian Northeast. since there is an improvement in the use of 

production cycle and an increase in biomass in the same period. 

 

 

KEYWORDS: Glycine max, Zea mays, Sorghum bicolor, Uroclhoa brizantha cv. 

Paiaguás 
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INTRODUÇÃO 

A maior parte da região Nordeste brasileira apresenta condições climáticas 

limitantes, especialmente relacionadas ao regime pluviométrico, o que impõe desafios à 

exploração agrícola. Comparativamente à outras regiões brasileiras, o Nordeste 

brasileiro apresenta regime pluviométrico mais restritivo, tornando-se necessário o uso 

de práticas de manejo que proporcionem cobertura para o solo durante o restante do 

ano, objetivando reduzir perdas de características químicas, físicas e biológicas do solo. 

Em outro aspecto, existe demanda por produção de biomassa de forragem para ser 

ofertada aos animais durante o período de escassez de chuvas e, consequentemente, de 

forragem. Nesse sentido, sistemas de cultivos integrados que propiciem, 

concomitantemente, a produção agrícola e animal pode auxiliar no desenvolvimento 

econômico e social da região. 

A integração lavoura pecuária visa a sustentabilidade de produção em longo 

prazo. Sua utilização, aliado ao manejo correto dos recursos disponíveis, melhora a 

ciclagem de nutrientes, reduz a erosão do solo, melhora o uso da água, interrompe o 

ciclo de pragas e doenças e diversifica economicamente a produção (MARIANI et al., 

2012). De uso conhecido nas regiões centro sul, se destaca como uma alternativa para a 

renovação de pastagens, integrando a produção de grãos e forragens em uma mesma 

área (KLUTHCOUSKI e AIDAR, 2003). 

Em sistemas integrados, culturas agrícolas como milho, sorgo e soja têm sido 

avaliadas, especialmente, nas regiões centro sul. Contudo, na região Nordeste brasileira 

estes estudos ainda são incipientes, especialmente para a cultura da soja. Por sua vez, 

gramíneas do gênero Uroclhoa (syn. Brachiaria) apresentam alta relação 

carbono/nitrogênio e boa cobertura de solo (palhada para o plantio direto), bem como 

menor exigência em manejo e fertilidade do solo (GARCIA et al., 2013). O capim 
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paiaguás (U. brizantha cv. Paiaguás) é uma nova forrageira disponível para 

diversificação de pastagens e que apresenta produtividade em condição de menor 

pluviosidade (VALLE et al., 2013), o que pode favorecer a produção de forragem em 

propriedades do Nordeste brasileiro. No entanto, sua competitividade em sistemas 

integrados ainda foi pouco avaliada. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção dos componentes agrícolas do 

milho, sorgo e soja em monocultivo e em integração com o capim paiaguás na região 

Nordeste brasileira em anos consecutivos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Campus Rural, fazenda pertencente a 

Universidade Federal de Sergipe, localizado no município de São Cristóvão (10º 55’ 

26’’ S; 37º 11’ 49’’ W; 47 m), de março de 2018 a outubro de 2019. Segundo a 

classificação de Köppen, a região é classificada como Aw tropical, apresentando 

período chuvoso de maio a agosto e período seco de setembro a abril. A temperatura 

média anual é de 25,6 °C com pluviosidade média de 1.409 mm. Os dados climáticos 

durante o experimento foram obtidos na estação meteorológica da UFS, localizado a 

500 metros da área experimental (Figura 1). 
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Figura 1. Precipitação pluviométrica e temperatura média mensal do período de maio de 

2018 a outubro de 2019. 

 

O solo da área experimental apresenta textura franco argilo-arenosa, sendo 

classificado como Argissolo (EMBRAPA, 2018), com relevo plano. A caracterização 

física e química do solo da área experimental, na camada de 0-20 cm, no mês de 

fevereiro de 2018 foi de 219,2 g/kg de argila; 106,6 g/kg de silte; 674,2 g/kg de areia; 

4,10 de pH em água; 0,46 cmolc/dm3 de Ca2+; 0,59 cmolc/dm3 de Mg2+; 0,88 cmolc/dm3 

de Al3+; 3,09 cmolc/dm3 de Al+H; 4,25 cmolc/dm3 de CTC; 22,6 mg/dm3 de K+; 2,20 

mg/dm3 de P; 0,56 mg/dm3 de Cu+; 0,20 mg/dm3 de Zn+; 695,9 mg/dm3 de Fe2+; 10,1 

g/dm3 de M.O. Em razão dos resultados, e utilizando o método de saturação por bases 

(ALVAREZ; RIBEIRO, 1999) foi realizada correção da acidez do solo utilizando 1,3 

t/ha de calcário calcítico, no mês de março de 2018, com distribuição mecanizada e 

incorporação com grade aradora. 

Os tratamentos consistiram na combinação de três culturas agrícolas [milho (Zea 

mays cv. DKB 177 PRO 3), sorgo (Sorghum bicolor cv. BRS Ponta negra) e soja 
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(Glycine max cv. FTR 3190 iPRO)] e dois sistemas de cultivo [monocultivo e cultivo 

integrado com o capim paiaguás (Uroclhoa brizantha cv. BRS Paiaguás)]. O 

delineamento experimental utilizado foi o de bloco ao acaso, com 4 repetições. As 

combinações foram: T1 = milho em integrado com capim paiaguás; T2 = milho em 

monocultivo; T3 = sorgo integrado com capim paiaguás; T4 = sorgo em monocultivo; 

T5 = soja integrada com capim paiaguás e T6 = soja em monocultivo. 

 No início do mês de maio de 2018 (primeiro ano de cultivo) e de 2019 (segundo 

ano de cultivo) foram realizadas a dessecação da área experimental, por meio da 

aplicação de 6 L/ha de glifosato, 1,8 kg/ha de princípio ativo (BORGHI et al., 2013b), 

de forma mecanizada. Quinze dias após a dessecação da área experimental foi realizada 

a semeadura das culturas em sistema de plantio direto. O milho, integrado e em 

monocultivo, foi implantado com 0,70 m de espaçamento entre linhas, com 5 

sementes/m na linha (70 mil plantas/ha, aproximadamente). A soja e o sorgo foram 

implantados com o espaçamento de 0,55 m entre linhas, com 15 e 9 sementes/m na 

linha, respectivamente (280 mil plantas/ha para a soja e 140 mil plantas/ha para o sorgo, 

aproximadamente). A profundidade da semeadura foi de 0,03 m para o milho e 0,02 m 

para o sorgo e a soja. O capim paiaguás foi misturado junto ao adubo (adubação de 

fundação) no dia do plantio, sendo depositados na linha de cada cultura, com uma 

profundidade de 0,06 (BORGHI et al., 2013b).  

Na soja foram realizados em ambos os anos de cultivo, inoculação com bactérias 

Bradyrhizobium japonicum. Sendo realizado em momentos que antecederam o plantio, 

as sementes foram umidificadas com uma solução a 10% (água + açúcar). Onde 120 ml 

dessa solução foram aplicados para cada 15 kg de sementes, sendo bem homogeneizada. 

Após esse processo foram aplicados 100 g de inoculante turfoso para 15 kg de 
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sementes, sendo bem homogeneizado, visando garantir 3,0 x 10-6  de células viáveis por 

semente (BRACCINI et al., 2016). 

A adubação de fundação utilizada para o milho e o sorgo (monocultivo e 

integrado) foi de 40 kg/ha de N na forma de ureia, 100 kg/ha de P2O5 na forma de 

superfosfato simples e 60 kg/ha de K2O na forma de cloreto de potássio. Na soja 

(monocultivo e integrado) utilizou-se a mesma adubação sem a aplicação de N, devido a 

fixação biológica (EMBRAPA, 2013). Estes foram misturados no dia do plantio. 

A adubação de cobertura no milho e no sorgo foi realizada com aplicação de 100 

kg/ha de N na forma de ureia, parcelada em duas aplicações: 50 kg/ha após a expansão 

da quarta folha e 50 kg/ha após a expansão da sexta folha (EMBRAPA, 2011). A soja 

não recebeu adubação de cobertura. Ao longo do período de cultivo, cada cultura 

agrícola foi manejada conforme suas exigências. No final do ciclo de crescimento da 

cultura agrícola (outubro de 2018 e 2019, primeiro e segundo ano de cultivo, 

respetivamente) cultivados em monocultivo e em integração foram realizadas as 

avaliações experimentais. 

As alturas do milho, do sorgo e da soja foram mensuradas em 20 plantas, 

escolhidas aleatoriamente, em cada unidade experimental (desprezou-se 1,5 m nas 

bordaduras). A altura dessas plantas foi mensurada com fita métrica, graduada em 

centímetros, medindo da base das plantas (rente ao solo) até a inserção do pendão 

(milho), da panícula (sorgo) ou até o horizonte das plantas (soja).  

As avaliações de produção de biomassa total, partes vegetativas (lâmina foliar + 

colmo) e partes reprodutivas (grãos e membros acessórios) e grãos nas culturas 

agrícolas (milho, sorgo e soja) e biomassa de capim paiaguás foram realizadas em dois 

pontos aleatórios em cada unidade experimental (desprezou-se 1,5 m nas bordaduras). 

Em cada ponto, foram coletas todas as plantas agrícolas, rente ao solo, existentes em 10 
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m na linha de cultivo. Ao mesmo tempo, foi coletado rente ao solo todo capim paiaguás 

contido em um quadro amostral de 1 m². As culturas agrícolas (em monocultivo e 

integrado) e o capim paiaguás foram pesadas, sendo, posteriormente, retiradas duas 

subamostras (10 plantas/subamostra) para cultura agrícola e uma subamostra para o 

capim paiaguás. A primeira subamostra da cultura agrícola e a subamostra do capim 

paiaguás foi colocada em saco de papel, identificada, pesada in natura e postas em 

estufa de ventilação forçada de ar, a 55 ºC por 72 horas, sendo pesadas novamente. Por 

diferença de massa calculou-se a o teor de massa seca.  A segunda subamostra (10 

plantas/subamostra) foi separada partes vegetativas e partes reprodutivas. 

Posteriormente, cada componente foi colocado em sacos de papel, identificado e 

levados a estufa de ventilação forçada a 55 °C por 72 horas, sendo pesados no final. 

Estas informações possibilitaram estimar a produção de biomassa total (kg/ha de MS), 

de partes vegetativas e partes reprodutivas assim como as porcentagens de partes 

vegetativas e partes reprodutivas. 

Em seguida, nas partes reprodutivas de cada subamostra foram retirados 

manualmente os grãos e pesados. Corrigiu-se para 13% (MAPA, 2009) sendo possível, 

então, estimar a produção de grãos/ha. Posteriormente, separou-se 300 grãos, de 

maneira aleatória, de cada subamostra e pesou-se. Usando regra de três, foi possível 

estimar o peso seco de mil grãos. 

A dinâmica do acúmulo (kg/ha.dia) diário de biomassa total, partes vegetativas e 

partes reprodutivas do milho, sorgo e soja foi estimada dividindo a produção total e de 

cada componente (partes vegetativas e partes reprodutivas) pelo número de dias do 

crescimento das plantas (plantio até a colheita).  



 

18 

  

As analises estáticas foram realizadas comparando os tratamentos pelo teste F, 

com 5% de probabilidade do pacote estatístico SAS, utilizando-se o método de 

contrastes ortogonais cujo esquema da análise de variância está apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Esquemas da analises de variância dos dados dos contrastes avaliados 

FV  GL 

Tratamentos  (6) 

 Contrastes  

 Y1 (T1 vs –T2) 1 

 Y2 (T3 vs –T4) 1 

 Y3 (T5 vs –T6) 1 

Total  23 

 

Resultados 

As alturas das plantas não foram influenciadas (P>0,05) pelo sistema de cultivo 

(monocultivo ou integração com o capim paiaguás), nos anos agrícolas de 2018 e 2019. 

As médias foram de 204,4 e 216,5 cm para o milho, 255,5 cm e 263,0 para o sorgo e 

70,0 e 68,5 cm para a soja, respectivamente, em 2018 e 2019. 

A produção de biomassa total no ano de 2018 no milho e sorgo não apresentou 

diferenças (P>0,05) entre os sistemas de cultivo. Entretanto, o cultivo integrado da soja 

obteve maior (P<0,05) produção biomassa total. Em 2019, maiores produções de 

biomassa total (P<0,05) foram registradas em sistema integrado (Figura 2). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 2- Biomassa total das culturas agrícolas em monocultivo e integrado com o 

capim paiaguás em 2018 e 2019.  

 

As produções de biomassa das culturas de milho e de sorgo foram maiores 

(P<0,05) em sistema de monocultivo em 2018 e 2019. A produção de biomassa da soja 

não variou (P>0,05) entre os sistemas de cultivo avaliados nos dois anos agrícolas 

(Figura 3). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 3- Biomassa das culturas agrícolas em monocultivo e integrado com o capim 

paiaguás em 2018 e 2019. 

 

As produções de partes vegetativas do milho e do sorgo em monocultivo foram 

maiores (P<0,05) em 2018 e 2019. A produção de partes vegetativas da soja não variou 

(P>0,05) entre os sistemas de cultivos avaliados. 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 4 - Produção das partes vegetativas de milho, sorgo e soja em monocultivo e 

integrado com o capim paiaguás em 2018 e 2019. 

 

As produções de partes reprodutivas nas culturas de milho, de sorgo e soja foram 

maiores (P<0,05) quando o sistema foi o monocultivo (Figura 5). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 5 - Produção das partes reprodutivas de milho, sorgo e soja em monocultivo e 

integrado com o capim paiaguás em 2018 e 2019. 

 

De modo geral, a produção de grãos de milho, de sorgo e de soja foram maiores 

(P<0,05) quando o sistema de cultivo foi o monocultivo (Figura 6). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 6 - Produção grãos de milho, sorgo e soja em monocultivo e integrado com o 

capim paiaguás em 2018 e 2019. 

 

Os pesos de mil grãos não foram influenciados (P>0,05) pelo sistema de cultivo, 

em 2018 e 2019. O peso médio de mil grãos foi de 206,4 g para o milho, 31,4 g para o 

sorgo e 153,3 g para a soja em 2018. Em 2019, o peso médio de mil grãos foi de 251,4 

para o milho, 30,7 g para o sorgo e 105,7 g para a soja. 

Os acúmulos diários de biomassa das culturas agrícolas foram influenciados 

(P<0,05) pelo sistema de cultivo, em 2018 e 2019. Os maiores acúmulos foram 

registrados no milho e sorgo em monocultivo em relação ao cultivo integrado. O 

acúmulo diário de biomassa das culturas agrícolas na soja não diferiu (P>0,05) entre o 

monocultivo e o cultivo integrado (Figura 7). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 7 - Acúmulo diário da biomassa das culturas agrícolas em monocultivo e 

integrado com o capim paiaguás em 2018 e 2019. 

 

Os acúmulos diários de partes vegetativas foram maiores (P<0,05) no milho e 

sorgo em monocultivo quando comparou-se ao cultivo integrado. A cultura da soja não 

apresentou diferenças (P>0,05) entre os sistemas de cultivo no ano de 2018. No ano de 

2019, maiores (P<0,05) acúmulos diários de partes vegetativas foram registrados no 

sorgo em monocultivo, comparando-se com o cultivo integrado. A cultura do milho e da 

soja não apresentou diferenças (P>0,05) entre os sistemas de cultivo (Figura 8). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 8 - Acúmulo diário da parte vegetativa das culturas agrícolas em monocultivo e 

integrado com o capim paiaguás em 2018 e 2019. 

 

Os acúmulos diários de partes reprodutivas das culturas agrícolas foram maiores 

(P<0,05) no sorgo em monocultivo, quando comparado ao cultivo integrado. Para o 

milho e a soja não houve diferenças (P>0,05) entre os sistemas de cultivos em 2018. 

Para o ano de 2019, os maiores (P<0,05) acúmulos diários de partes reprodutivas foram 

obtidos no monocultivo (Figura 9). 
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*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2018 

*Para cada cultura, médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si (P>0,05) em 2019 

Figura 9 - Acúmulo diário da parte reprodutiva das culturas agrícolas em monocultivo e 

integrado com o capim paiaguás em 2018 e 2019. 

 

Discussões 

A altura das culturas agrícolas não variou entre os sistemas de cultivo, indicando 

que a integração com o capim paiaguás não limitou o crescimento das culturas 

agrícolas. Em sistemas integrados, normalmente, deposita-se a semente da planta que 

formará a pastagem em uma profundidade maior que a semente da cultura agrícola. Este 

processo aumenta o tempo de emergência das plântulas acompanhantes (pastagem), 

conferindo uma vantagem competitiva, em relação à luminosidade e nutrientes, à 

cultura agrícola. Neste caso, interferindo minimamente no crescimento inicial da cultura 

agrícola e diretamente na altura final da planta. Estes resultados corroboram com 

aqueles obtidos por Borghi et al. (2013a), avaliando a integração do sorgo com o capim 

marandu e o capim Mombaça; Borghi et al. (2007), avaliando a integração do milho 
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com o capim marandu; e Silva et al. (2013) avaliando a integração da soja com U. 

ruzizienses. Estes autores não registraram influência da integração sobre a altura das 

culturas agrícolas.  

A produção de biomassa total (Figura 2) foi maior no cultivo integrado em relação 

ao monocultivo, fato que pode ser explicado devido ao plantio e crescimento de duas 

espécies concomitantemente. Apesar de haver uma redução na biomassa das culturas 

(Figura 3), a utilização de uma planta acompanhante oferece maior aporte na produção 

de biomassa total. Esses resultados foram semelhantes aos obtidos por Pacheco et al. 

(2011), que encontrou maiores incrementos de biomassa em culturas agrícolas 

integradas. Particularmente, estes resultados demonstram que, objetivando a produção 

de biomassa total, especialmente para alimentação animal (pecuarista), o cultivo 

integrado torna-se atrativo. 

Maiores incrementos de biomassa disponível podem resultar no aumento de 

matéria orgânica no solo (MARIANI et al., 2012), consequentemente, podem melhorar 

as qualidades físicas, químicas e biológicas do mesmo (CHIODEROLI et al., 2012), 

como também aumentar a disponibilidade nos teores de C, N e P (PACHECO et al., 

2011). Além disto, podem reduzir as perdas de solo e melhorar o uso de água (ALLEN 

et al., 2008). A melhoria do uso da água pode ser sugerida numa comparação entre a 

produção de grãos (Figura 6) em 2018 e 2019. O milho e a soja apresentam uma maior 

necessidade hídrica quando comparado ao sorgo (BEHLING-NETO et al., 2017). A 

produção de grãos do milho e da soja não afetada significativamente com a integração 

no ano de 2018, ano com menor disponibilidade hídrica (Figura 1). Em 2019, a 

produção foi superior no cultivo integrado em aproximadamente 10% para o sorgo, 4% 

para o milho e 6% para soja, aliado ao maior aporte de água esses resultados podem ser 

atribuídos às melhorias do solo provindas do primeiro ano de integração. 



 

28 

  

A biomassa das culturas foi maior nos tratamentos quando se utilizou o 

monocultivo, comparando com o cultivo integrado (Figura 3). Contudo, a cultura da 

soja não apresentou esse comportamento. Este fato pode ser explicado pela reduzida 

oferta inicial de Nitrogênio, já que a soja não recebeu este nutriente no momento do 

plantio. Sendo este, apenas disponibilizado para a planta acompanhante na integração 

após o efetivo sucesso da fixação biológica resultante da associação mutualística entre 

as plantas de soja e as bactérias (Bradyrhizobium japonicum), afetando o crescimento 

inicial do capim paiaguás integrado com a soja, o que efetivamente pode ter reduzido a 

competição interespecífica. 

Consequentemente, o acumulo diário de biomassa das culturas (Figura 7) 

apresentou o mesmo padrão. Aliado ao maior aporte inicial de Nitrogênio na adubação 

de fundação, o milho e sorgo, de metabolismo C4 de fixação de CO2, diferentemente da 

soja (C3), tem uma maior exigência de luz para fixação de CO2, em estágios iniciais de 

crescimento há uma maior competição interespecífica por luz (BORGHI et al., 2013a) 

afetando diretamente a produção de biomassa total. Entretanto é uma redução esperada, 

pois temos duas plantas concorrendo no mesmo espaço por luz e nutrientes (BORGHI et 

al., 2007). Mesmo não ocorrendo diferenças significativas para a soja, é possível 

verificar que há uma redução na produção da sua biomassa quando se usa o sistema 

integrado. 

Em 2018, a produção de grãos foi maior no sorgo em monocultivo (Figura 6). 

Este padrão se manteve em 2019, porém, afetando também as culturas do milho e da 

soja. Entretanto, houve o incremento médio na produção de grãos das culturas agrícolas 

integradas em 2019 comparado a 2018. Estes foram de 23,5% para gramíneas + 

leguminosas, 23,0% para gramíneas, 7,08% g para o milho, 39,01% para o sorgo e 
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23,58% para a soja nos plantios integrados. Sendo explicado por uma possível melhoria 

nas condições do solo, no uso da água assim como uma maior distribuição hídrica. 

Mesmo não havendo diferenças entre os sistemas de cultivo em relação à altura 

das plantas, é possível observar que a utilização do plantio integrado com o capim 

paiaguás reduziu a produção de biomassa das culturas (Figura 4) e a produção de grãos 

(Tabela 6). Por sua vez, o peso médio dos grãos não variou entre os sistemas de cultivo, 

possivelmente em razão de um controle genético intrínseco a cada espécie (RAMBO et 

al., 2003), o que confere pouca variação nesta característica em função do manejo. 

Assim, a maior produção de grãos entre no monocultivo provavelmente não está 

relacionada ao peso dos grãos e sim a um aumento no número de grãos por parte 

reprodutiva. 

As culturas agrícolas, exceto a soja em 2018, obtiveram produções de grãos 

(Figura 6) superiores à média nacional que foram: 5.719 para o milho, 2.973 para o 

sorgo e 3.322 para a soja (CONAB, 2019). Com o milho e sorgo produzindo 5,9 e 

36,6%, respectivamente, superior à média nacional em 2018. Valores ainda mais 

elevados para 2019, sendo superiores a mais de 20% para o milho, mais de 50% para o 

sorgo e mais de 10% para soja. Apesar de apresentar uma produção superior a nacional 

em mais de 50% a produção de grãos de sorgo é semelhante a encontrada por Borghi et 

al. (2013a). 

A produção das partes vegetativas foi reduzida quando se utilizou o cultivo 

integrado exceto para a soja em ambos os anos e o milho em 2019 (Figura 4), o que se 

repetiu no acumulo diário das partes vegetativas (Figura 8). A não redução das partes 

vegetativas da soja é devida a perda natural das folhas no momento da colheita, visto 

que o cultivar utilizado tem o ciclo precoce. Estando em ponto de colheita de grãos em 

aproximadamente 125 dias de cultivo. A produção de partes reprodutivas (Figura 5) foi 
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maior em todos os tratamentos avaliadas para o monocultivo em relação ao cultivo 

integrado. O mesmo padrão se repetiu no acúmulo diário de partes reprodutivas (Figura 

9). Apesar das produções de biomassa das culturas (Figura 2) entre os anos 

apresentarem valores parecidos, houve um incremento na produção de partes 

vegetativas (Figura 5), no segundo ano de cultivo em relação ao primeiro, 

principalmente no monocultivo, o que refletiu no incremento na média da produção de 

grãos (Figura 6). Esse acontecido pode ser explicado por alterações fisiológicas dentro 

da planta ocasionada por uma melhor distribuição hídrica (Figura 1) e por possíveis 

melhorias no ambiente de cultivo, provindas do sistema de cultivo integrado. 

A integração pode resultar em algumas perdas produtivas, porém com o passar 

dos anos apresenta melhorias para o ambiente de cultivo. A cobertura do solo, que seve 

de proteção contra erosão e no seguinte ano de cultivo proporciona a possibilidade de 

plantio direto (GARCIA et al., 2013). A diversificação de culturas, o que afeta o ciclo 

das possíveis pragas, diminuindo a infestação, o que diretamente reduz os custos de 

controle das mesmas. Com a integração, ao longo dos anos há uma melhoria nos 

atributos químicos e físicos do solo, devido a uma maior quantidade de matéria orgânica 

depositada no solo (SPERA et al., 2004). Além de uma diversificação da produção na 

propriedade, podendo o agricultor ter a produção de carne, leite ou lã na propriedade 

(BALBINO et al., 2011). 

Contudo, novos trabalhos tornam-se necessários para comprovar a eficiência dos 

sistemas de integração no Nordeste brasileiro. Esses podem abranger além da produção, 

as melhorias nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, incremento de matéria 

orgânica, aeração do solo e redução de perdas de solo através da erosão. Para isto é 

necessário o desenvolvimento continuo de trabalhos como este na região do Nordeste 

do Brasil. 
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Conclusões 

A integração é viável em regiões com menor aporte hídrico, assim como o 

Nordeste do Brasil, visto que há uma melhoria no aproveitamento do ciclo de produtivo 

e incremento de biomassa no mesmo espaço de tempo. 
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ARTIGO II 

 

IMPLANTAÇÃO DO CAPIM PAIAGUÁS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO 

LAVOURA PECUÁRIA NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar características produtivas e estruturais do capim 

paiaguás implantado em monocultivo e em integração com culturas agrícolas, em dois 

anos de cultivo, de maio de 2018 a outubro de 2019. Os tratamentos avaliados foram 

capim paiaguás em monocultivo e em integrado com três culturas agrícolas (milho, 

sorgo e soja). O delineamento experimental utilizado foi o de bloco ao acaso, com 4 

repetições. A produção de biomassa total foi maior no cultivo integrado em relação ao 

monocultivo. O capim paiaguás em integração com milho apresentou menores 

produções de biomassa de capim, de lâmina foliar e de colmos. A porcentagem de 

lâminas foliares foi maior no capim paiaguás integrado em 2018 e em monocultivo e 

integrado com milho e soja em 2019. Maiores porcentagens de colmos foram 

registradas no capim paiaguás em monocultivo em 2018 e em integração com sorgo em 

2018 e 2019. De maneira geral, maiores alturas foram encontradas no capim paiaguás 

em monocultivo e menores no integrado com o milho. As maiores densidades 

populacionais de perfilhos foram registradas no capim paiaguás em monocultivo e 

menores no capim paiaguás integrado com milho e sorgo. A implantação do capim 

paiaguás através, da integração lavoura pecuária é aplicável, em especial em regiões 

com período hídrico restrito como o Nordeste do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVES: planta forrageira, produção de forragem, sistemas integrados, 

Urochloa brizantha 
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ARTICLE II 

 

IMPLANTATION OF PAIAGUÁS GRASS THROUGH THE INTEGRATION CROP-

LIVESTOCK SYSTEM IN BRAZILIAN NORTHEAST 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the productive and structural 

characteristics of the Paiaguás grass implanted in monoculture and in integration with 

agricultural crops in two years of cultivation, from May 2018 to October 2019. The treatments 

evaluated were Paiaguás grass in monoculture and integrated with three agricultural crops (corn, 

sorghum and soy). The experimental design used was a randomized block, with 4 replications. 

Total biomass production was higher in integrated cultivation than in monoculture. The 

Paiaguás grass in integration with corn showed lower yields of grass biomass, leaf blade and 

stalks. The percentage of leaf blades was higher in Paiaguás grass integrated in 2018 and in 

monoculture and integrated with corn and soybeans in 2019. Higher percentages of stalks were 

registered in Paiaguás grass in monoculture in 2018 and in integration with sorghum in 2018 

and 2019. In general, greater heights were found in the Paiaguás grass in monoculture and 

smaller when integrated with corn. The highest tillers densities were observed in the Paiaguás 

grass in monoculture and the lowest in the Paiaguás grass integrated with corn and sorghum. 

The implantation of paiaguás grass through the integration of crop-livestock is applicable, 

especially in regions with water restrictions such as the Brazilian Northeast. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: forage plant, forage production, integrated systems, Urochloa brizantha 
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INTRODUÇÃO 

A região Nordeste do Brasil apresenta potencial para produção de ruminantes, 

principalmente, em pastagens. No entanto, a baixa disponibilidade e a irregular 

distribuição das chuvas restringem a produção de forragem ao longo do ano. Neste 

contexto, a busca por plantas forrageiras adaptadas e sistemas eficientes de produção é 

importante para o desenvolvimento da região. 

Dentre as plantas forrageiras, o capim paiaguás (Urochloa brizantha cv. Paiaguás) 

é uma nova opção para implantação ou recuperação de pastagens, apresentando, como 

características, maior potencial produtivo no período seco, aliado ao bom valor nutritivo 

(VALLE et al., 2013). Para tanto, torna-se necessário implantação e manejo adequado 

da planta forrageira. Neste contexto, a integração entre agricultura e pecuária representa 

um avanço na sustentabilidade da atividade, visto que alia agregação de valores, uso 

intensivo da propriedade e redução e, ou, amortização dos custos de produção, 

reduzindo os efeitos negativos ao meio ambiente (MARTUSCELLO et al., 2017). 

Adicionalmente, a cultura agrícola acompanhante pode complementar a alimentação dos 

ruminantes, por meio de silagem ou grãos, o que é estrategicamente importante para o 

Nordeste brasileiro. 

Como culturas agrícolas, o milho tem sido relevante, visto sua facilidade de 

cultivo e comercialização, possibilidade de venda como grão, silagem ou milho verde. 

No entanto, o curto período chuvoso e a distribuição irregular das chuvas podem tornar 

este cultivo uma prática de risco econômico para o produtor rural. Logo, o cultivo de 

outras culturas como sorgo (mais adaptado às condições de déficit hídrico) ou soja 

(maior rentabilidade) pode ser alternativa para a produção de grãos e/ou silagem 

(sorgo), reduzindo riscos, especialmente em anos atípicos. 
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No entanto, a combinação adequada entre planta forrageira e a cultura é essencial 

para o sucesso da integração agricultura e pecuária (MARTUSCELLO et al., 2017). 

Assim, avaliações também são necessárias quanto à adaptação das plantas ao sistema e à 

região, especialmente, quando há utilização de novos materiais forrageiros, como o 

capim paiaguás. 

Objetivou-se com este trabalho a produção do capim paiaguás e de seus 

componentes quando cultivado em monocultivo e em integração com culturas agrícolas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Universidade Federal de 

Sergipe (Campus Rural), localizada em São Cristóvão-SE, (10º55’26’’ S; 37º11’49’’ W; 

47 m) de maio de 2018 a outubro de 2019. A região é classificada como Aw tropical, 

com período chuvoso de maio a agosto e período seco de setembro a março. A 

temperatura média anual da região é de 25,6 °C e a pluviosidade média é de 1.409 mm. 

As informações climáticas durante o experimento foram obtidas na estação 

meteorológica da UFS, localizado a 500 me da área experimental (Figura 1). 

 
Figura 1. Precipitação pluviométrica e temperatura média mensal de maio de 2018 a 

outubro de 2019. 
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O solo da área experimental é tem sua textura franco argilo-arenosa, classificado 

como Argissolo (EMBRAPA, 2018), com relevo plano. Antes da implantação do 

experimento, no mês fevereiro de 2018, amostras de solo foram retiradas na camada de 

0 a 20 cm de profundidade, para caracterização física e química do solo. Os resultados 

revelaram que o solo apresentava: 219,2 g/kg de argila; 106,6 g/kg de silte; 674,2 g/kg 

de areia; 4,10 de pH em água; 0,46 cmolc/dm3 de Ca2+; 0,59 cmolc/dm3 de Mg2+; 0,88 

cmolc/dm3 de Al3+; 3,09 cmolc/dm3 de Al+H; CTC: 4,25 cmolc/dm3 de CTC; 22,6 

mg/dm3 de K+; 2,20 mg/dm3 de P; 0,56 mg/dm3 de Cu+; 0,20 mg/dm3 de Zn+; 695,9 

mg/dm3 de Fe3+; e 10,1 g/dm3 M.O.; de posse dos dados, usando o modelo de saturação 

por bases (ALVAREZ; RIBEIRO, 1999) foi realizada correção da acidez de solo 

utilizando 1,3 t/ha de calcário calcítico, em março de 2018. 

A planta forrageira avaliada foi o Urochloa brizantha cv. BRS Paiaguás (capim 

paiaguás), implantada em dois anos de cultivo agrícola, nos meses maio de 2018 e 2019. 

Os tratamentos consistiram no capim paiaguás em monocultivo e em integração 

(consórcio) com três culturas agrícolas: milho (Zea may cv. DKB 177 PRO 3), sorgo 

(Sorghum bicolor cv. BRS Ponta negra) e soja (Glycine max cv. FTR 9130 iPRO). O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições.  

No início do mês de maio de 2018 (primeiro ano de cultivo) e de 2019 (segundo 

ano de cultivo) foram realizadas a dessecação da área experimental. Para tanto, foi 

aplicado 6 L/ha de glifosato, 1,8 kg/ha de princípio ativo (BORGHI et al., 2013), 

aplicando 200 L/ha de calda, de forma mecanizada. 

Quinze dias após a dessecação foram realizadas a semeadura em sistema de 

plantio direto. O capim em monocultivo e integrado com o milho foi implantado com o 

espaçamento de 0,70 m entre as linhas. O capim integrado com o sorgo e a soja foi 

implantado no espaçamento de 0,55 m (EMBRAPA, 2013). O capim paiaguás foi 
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misturado junto ao adubo (adubação de fundação) no dia do plantio, ambos foram 

depositados na linha de cada cultura, com uma profundidade de 0,06 m, na quantidade 

de 7 kg/ha de sementes puras viáveis (BORGHI et al., 2013). 

Na soja ocorreu inoculação com bactérias Bradyrhizobium japonicum, em ambos 

os anos de cultivo. Em momentos antecedentes ao plantio, as sementes foram 

umidificadas com uma solução a 10% (água + açúcar). Essa solução foi aplicada numa 

razão de 120 ml para cada 15 kg de semente, havendo homogeneização completa. Após 

esse processo foram aplicados 100 g de inoculante turfoso para 15 kg de sementes, 

sendo bem homogeneizado, visando garantir 3,0 x 10-6 de células viáveis por semente 

(BRACCINI et al., 2016). 

A adubação de fundação de fósforo e potássio foi igual para todos os tratamentos 

(monocultivo e integrado). Houve a adição de nitrogênio no monocultivo e no 

integrado, exceto na integração com a soja (fixação biológica). Foram utilizadas as 

seguintes adubações: 40 kg/ha de N na forma de ureia, 100 kg/ha de P2O5 na forma de 

superfosfato simples e 60 kg/ha de K2O na forma de cloreto de potássio (EMBRAPA, 

2013). Estes foram misturados no dia do plantio. 

Realizou-se adubação de cobertura no monocultivo e na integração com milho e 

sorgo, simultaneamente, na quantidade de 100 kg/ha de N na forma de ureia. Sendo 

parcelada em duas aplicações: 50 kg/ha cada, assim que ocorreu expansão da quarta 

folha e 50 kg/ha após a expansão da sexta folha do milho (EMBRAPA, 2013). A soja 

não recebeu adubação de cobertura.  

Passado o ciclo de cultivo das culturas agrícolas (milho, sorgo e soja), em outubro 

de cada ano de cultivo, estas foram colhidas, após esse processo realizou-se a coleta do 

capim paiaguás, no monocultivo e em integração. Para as mensurações das alturas, 

foram aferidos 5 pontos em cada unidade experimental, escolhidos aleatoriamente 
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(desprezou-se 1,5 m nas bordaduras). A altura das plantas foi medida com fita métrica, 

graduada em centímetros, medindo da base das plantas (rente ao solo) até o horizonte 

das plantas. 

Para avaliação de produção de biomassa de capim foram colhidos rente ao solo, 

em dois pontos aleatórios por unidade experimental (desprezando-se as bordaduras de 

1,5 m), todas as plantas contidas em uma moldura de 1 m², no capim em monocultivo. 

Para o capim integrado a colheita realizou-se em dois pontos aleatórios por unidade 

experimental (foram exclusas as bordaduras de 1,5 m), nestes pontos já havia ocorrido a 

colheita das culturas agrícolas.  

O material foi identificado, pesado e retirado duas sub amostras, qual a primeira 

foi identificada, pesada in natura e posta em estufa de ventilação forçada de ar, a 55 C° 

por 72 horas, sendo pesadas novamente. Sendo possível calcular por diferenças a 

biomassa de capim. A segunda subamostra, foi separada em lâminas foliares, colmos e 

material morto, sendo postas em sacos de papel, identificadas colocadas em estufa de 

ventilação forçada de ar, a 55 °C por 72 horas, pesadas no final da secagem. Estimando 

a biomassa de colmo, lâminas foliares e material morto do capim paiaguás. 

Esses dados possibilitaram calcular a produção de biomassa de capim (kg/ha de 

MS) e dos componentes morfológicos (folhas, colmos e material morto) e a 

porcentagem de folhas, colmos e material morto do capim paiaguás. O acúmulo diário 

de biomassa de capim (kg/ha.dia de MS) e dos componentes morfológicos foram 

estimados pela divisão do peso seco de cada componente pelo intervalo de dias 

decorrentes do plantio até a colheita. A densidade volumétrica da biomassa total 

(kg/ha.cm de MS) e dos componentes morfológicos foi estimada pela divisão do peso 

seco de cada componente pela altura das plantas, em centímetros, no momento da 

colheita.  
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A estimativa da relação lâmina foliar:colmo foi realizada dividindo-se o peso seco 

das lâminas foliares pelo peso seco dos colmos. A determinação da densidade 

populacional de perfilhos basais foi realizada contando todos as plantas contidos em um 

quadro amostral de 1 m². A moldura foi alocada aleatoriamente dentro da parcela, o 

qual excluiu-se 1,5 m das bordaduras. 

A análise dos dados foi realizada por meio de análise de variância do pacote 

estatístico SAS. Apresentando diferenças (P<0,05) usou-se o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Resultados 

 As produções de biomassa de capim, de lâminas foliares, colmo e material morto 

em 2018 e 2019, foram maiores (P<0,05) no capim paiaguás em monocultivo em 

comparação com o integrado (milho, sorgo ou soja). Exceto para a produção de colmo 

no ano de 2019, que não apresentou diferenças (P>0,05) comparando-o com o 

monocultivo. Por sua vez, o capim paiaguás integrado com milho apresentou menores 

produções de biomassa de capim, lâmina foliar e colmos comparativamente ao 

integrado com sorgo e soja (Figura 2). 
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*Para cada variável e em cada ano de cultivo, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem 

entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey  

Figura 2 - Biomassa total (A), de lâmina foliar (B), de colmo (C) e material morto (D) 

do capim paiaguás em monocultivo e em integração com milho, sorgo e soja. 

 

As porcentagens de lâminas foliares, colmos e material morto variaram (P<0,05) 

com os sistemas de cultivo. A porcentagem de lâminas foliares em 2018 foi maior no 

capim paiaguás integrado em relação ao monocultivo. Em 2019, maiores porcentagens 

de lâminas foliares foram registradas no capim paiaguás em monocultivo e integrado 

com milho e soja. Maiores porcentagens de colmos foram registradas no capim paiaguás 

em monocultivo em 2018 e integrado com sorgo em 2018 e 2019. Maiores porcentagens 

de material morto foram observadas no capim paiaguás em monocultivo e integrado 

com milho em 2019 (Figura 3). 
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*Para cada variável e em cada ano de cultivo, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem 

entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey 

Figura 3 – Porcentagem de lâmina foliar (A), de colmo (C) e material morto (D) do 

capim paiaguás em monocultivo e em integração com milho, sorgo e soja. 

 

De maneira geral, maiores alturas foram encontradas no capim paiaguás em 

monocultivo e menores no integrado com o milho. As maiores densidades 

populacionais de perfilhos foram maiores no capim paiaguás em monocultivo e menores 

no capim paiaguás integrado com milho e sorgo. Em 2018, a relação lamina 

foliar:colmo foi maior no capim paiaguás integrado com o milho e menor em 

monocultivo. Em 2019, menor relação lâmina foliar:colmo foi registrada integração 

com sorgo (Figura 4). 
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*Para cada variável e em cada ano de cultivo, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem 

entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey 

Figura 4 – Altura (A), densidade populacional de perfilhos (B) e relação lâmina 

foliar:colmo (C) do capim paiaguás em monocultivo e em integração com milho, sorgo 

e soja. 

De uma maneira geral, elevados valores de acúmulos diários de biomassa total 

de lâminas foliares, de colmos e de material morto, nos dois anos de cultivo, foram 

registrados no capim paiaguás em monocultivo e menores valores foram observados no 

capim paiaguás integrado com milho (Figura 5). 
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*Para cada variável e em cada ano de cultivo, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem 

entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey 

Figura 5 – Acúmulo diário de biomassa total (A), de lâmina foliar (B), de colmo (C) e 

de material morto (D) do capim paiaguás em monocultivo e em integração com milho, 

sorgo e soja. 

 

A densidade volumétrica de biomassa total, de lâmina foliar, de colmos e de 

material morto foi alterada (P<0,05) entre os sistemas de cultivos (monocultivo e 

integrado) nos dois anos agrícolas. Os maiores valores foram constatados no capim 

cultivado em monocultivo em comparação ao cultivo integrado. Por sua vez, entre as 

culturas integradas, menores densidades volumétricas do capim paiaguás foram 

registradas com a cultura do milho (Figura 6). 

 

 

 



 

47 

  

 

*Para cada variável e em cada ano de cultivo, médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem 

entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey 

Figura 6 – Densidade volumétrica da biomassa total (A), de lâmina foliar (B), de colmo 

(C) e material morto (D) do capim paiaguás em monocultivo e em integração. 

 

Discussões 

As maiores produções de biomassa de capim (Figura 2A), acúmulo diário (Figura 

5A) e densidade volumétrica (Figura 6A), do capim paiaguás foram no monocultivo 

quando comparado ao cultivo integrado, sejam eles com milho, sorgo e soja. Podendo 

ser explicado pela ausência competição interespecífica. Aliado a uma adubação de 

fundação e de cobertura com elevados teores de nutrientes, sendo as mesmas 

quantidades utilizadas na produção consorciada com as culturas agrícolas.  

Com o crescimento livre desde o plantio até a colheita e sem a competição entre 

mais de uma espécie por nutrientes e luz, a produção de biomassa é intensificada. Essa 

competição é apontada como causa para a redução na produção de biomassa das plantas 

forrageiras, pois reduz a luz disponível, o que ocasiona menores taxas de fotossíntese, e 
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consequentemente, menores produções de massa seca (CARNEVALLI et al., 2006; DA 

SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). 

A produção de biomassa de capim integrado com o milho (Figura 2A) obtiveram 

menores valores, em relação ao monocultivo e o cultivo integrado com sorgo e soja. 

Esse comportamento ocorreu em ambos os anos de cultivo. Embora tenha sido 

empregada a mesma adubação de fundação e a mesma quantidade sementes houve essa 

diferença, este fato pode ser explicado devido ao arranjo espacial das folhas de cada 

cultura agrícola (BORGHI et al., 2007). O milho apresenta um melhor arranjo espacial 

das suas folhas, devido a trabalhos de melhoramento genético da planta, esse que é 

expresso no cultivar utilizado. Essa melhor distribuição espacial das folhas reduz a 

chegada de luz a porções abaixo das folhas, justamente onde se posiciona as plantas de 

capim na integração, reduzindo o acúmulo diário (Figura 5A) e a densidade volumétrica 

(Figura 6A). Principalmente quando foram plantadas na mesma linha de cultivo da 

cultura agrícola, o que consequentemente reduz a chegada de luz até as plantas 

acompanhantes, nesse caso o capim paiaguás. 

As produções da lâmina foliar (Figura 2B), do colmo (Figura 2C) e do material 

morto (Figura 2D) são influenciadas pelo alongamento de colmo das plantas forrageiras, 

que é influenciada diretamente pela disponibilidade e captura de luz (DA SILVA; 

NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). A busca por luminosidade afeta o alongamento de 

colmos, nesse caso que o crescimento das plantas da emergência até a colheita foi livre, 

a planta tende a alongar o colmo pela busca de luz. Isto justifica as maiores alturas 

(Figura 4A) no capim em monocultivo (sem competição interespecífica + crescimento 

livre) e menores alturas com o capim integrado com as demais culturas agrícolas 

(competição intraespecífica).  
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Estes fatores descritos anteriormente alteram a porcentagem de cada componente 

da espécie forrageira, com maiores percentuais de colmos (Figura 3B), seguido de 

percentuais de lâmina foliar (Figura 3A) e material morto (Figura 3C). Da Silva et al. 

(2015) relatam que plantas mais velhas tem a tendência de terem um maior alongamento 

de colmo, seguido de uma redução da porcentagem das folhas e um acréscimo de 

material morto, fato justiçado pelo sombreamento das folhas mais velhas.  

A densidade populacional de perfilhos (Figura 4B) é influenciada diretamente 

pela luminosidade (DA SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007), as maiores 

densidades populacionais de perfilhos basais foram encontradas no capim em 

monocultivo seguido do integrado com a soja, milho e sorgo, respectivamente. O 

crescimento livre do capim em monocultivo e a forma de crescimento da soja podem 

explicar as maiores densidades populacionais de perfilhos para ambos. 

A relações folha:colmo (Figura 4C) é influenciada pela taxa de alongamento de 

colmo (TAIZ; ZEIGER, 2009). Para todas as formas de plantios a colheita foi realizada 

com números iguais de dias após o plantio esse fato não influenciou diretamente nos 

resultados obtidos, e sim a incidência de luz no dossel forrageiro (DA SILVA; 

NASCIMENTO JÚNIOR, 2007), plantas mais altas (Figura 4A) verificou-se menores 

relações folha colmo. 

Dentro desse contexto, na integração podemos visualizar produções médias 

superiores a 12 t no milho, 25 t no sorgo e 6 t na soja, numa média global para os dois 

anos de cultivo agrícola. Desta produção de biomassa das culturas integradas é retirada 

a produção de grãos, que foram superiores a 7 t no milho, 5 t no sorgo e 3 t na soja. Essa 

produção de grãos auxilia na redução de custos para formação de pastagem, e 

consequentemente, a sobra da colheita pode ser oferecida para os animais no período 

com menor disponibilidade de biomassa para os animais. 
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A formação de pastagens pode ser afetada com o uso da integração com culturas 

agrícolas como milho, sorgo e soja. Entretanto, essa prática pode favorecer ao 

pecuarista no quesito de diversificação da produção na propriedade, redução de custos 

com a operação. Melhorias nas qualidades físicas, químicas e biológicas do solo. A 

rotação de cultura numa mesma área afeta diretamente o ciclo de pragas e ervas 

daninhas, reduzindo consequentemente gastos com o controle das mesmas. 

O estudo sobre a formação de pastagens através da integração lavoura pecuária é 

aplicável, sendo necessário para garantir manejos que podem ser aplicados no sistema. 

Contudo, outras perspectivas podem serem abordadas em novos trabalhos. Para isto é 

necessário a continuação de trabalhos como esse, que estudem a formação de pastagens 

integradas no nordeste brasileiro. 

 

Conclusão 

A implantação do capim paiaguás através, da integração lavoura pecuária é 

aplicável, em especial em regiões com período hídrico restrito como o Nordeste do 

Brasil. 
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