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RESUMO 

 

Objetivou- se com esse trabalho avaliar as características morfogênicas e estruturais, 

produção de forragem e padrões fermentativos de silagem do capim-piatã em 

monocultivo e em consórcio com sorgo, em sistema de integração lavoura-pecuária. 

Foram utilizados três tratamentos: Sorgo (Sorghum bicolor) em cultivo solteiro e 

consorciado com capim-piatã (Urochloa brizantha) e capim-piatã em cultivo exclusivo  

distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com três repetições. Foram 

avaliadas as características morfogênicas e estruturais do capim-piatã, bem como a 

produção de forragem. Para avaliação da produção de forragem o corte das plantas nas 

parcelas foi realizado quando as plantas de sorgo apresentaram cerca de 30% de matéria 

seca (MS) (Corte 1) e aos 42 dias do primeiro corte (Corte 2). As plantas foram 

separadas em lâmina, colmo e material morto e secas em estufa para estimativa de 

produção de MS total e MS dos componentes botânicos. Para confecção das silagens, as 

plantas cortadas no primeiro corte foram picadas em partículas de aproximadamente 2 a 

5 cm de comprimento.  Utilizou-se silos laboratoriais de PVC. Os silos foram abertos 90 

dias após a ensilagem. Após a abertura dos silos as temperaturas das silagens e o pH 

foram obtidas duas vezes ao dia, durante três dias, para estimativa do padrões 

fermentativos da silagem.  Plantas de capim-piatã consorciadas com sorgo alongam 

mais colmo e folha e apresentam maior comprimento final da lamina foliar em 

detrimento aquelas cultivadas exclusivamente. O sistema de integração entre capim-

piatã e sorgo não prejudica o desenvolvimento da forrageira. A silagem de capim-piatã e 

sorgo oriundas de sistemas de ILP apresentam estabilidade aeróbica compatível com 

silagem de sorgo exclusivo. 

 

 

Palavras chaves: Brizantha, consórcio, Forragicultura, Sorghum bicolor, Urochla. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the morphogenetic and structural 

characteristics, forage production and fermentation patterns in Piata grass silage in 

monocrop and intercropping with sorghum. Three treatments were used: Sorghum 

(Sorghum bicolor) in single and intercropping with Piata grass (Urochloa brizantha) 

and Piata grass in exclusive cultivation distributed in a completely randomized design 

with three replications. Morphogenetic and structural characteristics of Piata grass and 

forage production were evaluated. For evaluation of forage cutting plants in the plots 

was carried out when the sorghum plants showed about 30% dry matter (DM) (Court 1) 

and at 42 days of the first cut (cut 2). The plants were separated into leaf, stem and 

dead, dry material to estimate total DM production and DM of botanical components. 

For preparation of silage, the plants were cut at the first cutting chopped into particles 

about 2 to 5 cm in length. We used laboratory silos of PVC. The silos were opened 90 

days after ensiling. Upon opening of the silo temperatures and the pH of the silage were 

obtained twice a day for three days to estimate the silage fermentation patterns. Piata 

grass plants intercropped with sorghum stretch more stem and leaf and have higher final 

length of leaf lamina over those grown exclusively. The integration system between 

Piata grass and sorghum does not prejudice the development of forage. The grass silage 

and sorghum originating from Piata ILP systems feature aerobic stability compatible 

with silage sorghum exclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pecuária brasileira caracteriza-se pela exploração extensiva das pastagens, 

com baixos índices zootécnicos e de produtividade (ESTANISLAU E CANÇADO JR., 

2000), entretanto, vale destacar que pastagens bem manejadas podem apresentar índices 

zootécnicos favoráveis para a produção de carne e leite. No entanto, a degradação das 

pastagens é um dos maiores problemas da pecuária brasileira, que, por ser desenvolvida 

basicamente a pasto, afeta a sustentabilidade do sistema produtivo. Há, portanto, 

necessidade de se evitar a degradação das pastagens através de adequadas estratégias de 

manejo e também intensificar a sua produtividade, com objetivo de tornar a pecuária 

mais competitiva frente a outras alternativas de uso do solo. 

O gênero Urochloa (sinônimo Brachiaria), vem se destacando devido sua 

grande importância econômica no país. São plantas que resistem melhor ao período da 

seca quando comparadas aos outros gêneros de forrageiras de clima tropical, se adaptam 

melhor a erros de manejo e as condições edafoclimáticas do país, e favorecerem a 

produção de animais em pastagens de solos ácidos e fragilizados. Ademais, são plantas 

indicadas para sistemas integrados, podendo ser utilizadas tanto para grandes como para 

pequenos produtores. 

Urochloa brizantha, principalmente as cultivares Xaraés e Marandu, são 

amplamente utilizadas em sistemas de produção de leite a pasto, porém ainda não 

existem estudos suficientes com U. brizantha cv. Piatã em sistemas integrados, 

havendo, portanto, necessidade de investigação acerca da produção dessa forrageira 

nesses sistemas, tanto em relação ao pasto quanto em relação a qualidade da silagem. 

Dentre as vantagens do uso do capim-piatã nos sistemas de produção animal a pasto 

destacam-se: produção de forragem de melhor qualidade, maior produção de folhas e 

talos mais finos, precocidade produtiva, maior tolerância à umidade do solo que o 

capim-marandu; maior resistência a cigarrinha-das-pastagens quando comparado com o 

capim-xaraés (CNPGC, 2008).  

Nesse sentido, objetivou-se com esse trabalho avaliar as características 

morfogênicas e estruturais, produção de forragem e padrões fermentativos de silagem 



 
 

do capim-piatã em monocultivo e em consórcio com sorgo, em sistema de integração 

lavoura-pecuária.  

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Urochola brizantha cv. BRS Piatã  

 

No Brasil, várias espécies de gramíneas forrageiras tropicais apresentam 

características que são satisfatórias à formação das pastagens, atendendo as demandas 

dos produtores. A adaptação as variadas condições ambientais e de manejo da pastagem, 

faz com que os capins do gênero Urochloa (sinômino Brachiaria) sejam destaque 

dentre as demais (MONTEIRO et al., 1995).  

As gramíneas forrageiras do gênero Urochloa, nos últimos 30 anos, alcançaram 

grande importância econômica no Brasil. Estas favorecem a produção animal em pastos 

com solos fracos e ácidos e promove novos centros de desenvolvimento e colonização 

no Brasil Central (VALLE et al., 2009). Foram lançadas no mercado novas plantas 

forrageiras com objetivo de atender melhor a produção, destacando as cvs. Xaraés e 

Piatã, ambas Urochloa brizantha (VALLE et al., 2009).  

O capim-piatã, lançado em 2007 pela Embrapa Gado de Corte, constitui uma das 

opções de forrageiras que visam atender às necessidades de diversificação das pastagens 

e de produção de bovinos. Essa cultivar foi desenvolvida a partir de forrageiras da 

Embrapa Gado de Corte e que originalmente foi coletada pelo Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (Ciat) entre 1984 e 1985, na África (CNPGC, 2008).  Seu nome 

(capim-piatã) é de origem tupi guarani e significa “fortaleza” devido suas características 

de produtividade (NASTARO, 2012).  

A semeadura ideal é nos meses de janeiro e fevereiro. A inflorescência de U. 

brizantha cv. Piatã apresenta até 12 ramificações, o que a diferencia das demais 

cultivares. Também se destaca pelo elevado valor nutritivo, taxa de crescimento e 

rebrota (CNPGC, 2008). Apresenta potencial para uso no outono-inverno, em sistemas 

de integração lavoura-pecuária, para produção de forragem e de palhada (SANTOS et 

al., 2011).  



 
 

Quanto à adubação a cultivar BRS Piatã responde mais eficiente ao fósforo que 

as outras cultivares de U. brizantha. É ideial que sejam verificados os teores de 

nutrientes no solo, principalmente fósfor (P) e potássio (K), para que não estejam em 

teores abaixo de 80% dos valores recomendados para o estabelecimento na camada de 

0-20 cm de profundidade (CNPGC, 2008).  

A produção média de forragem é de 9,5 t/ha de matéria seca ao ano (CNPGC, 

2008). Segundo Valle et al. (2007), o capim-piatã apresenta maior acúmulo de folhas do 

que os capins xaraés e marandu, e que, apesar de apresentar menor produção quando 

comparada com o capim-xaraés, apresenta colmos mais finos, favorecendo o manejo na 

seca. Nantes et al. (2011) em trabalho com capim-piatã submetido a três intensidades de 

pastejo sob lotação continua, verificou produções médias de massa de matéria seca de 

4160, 3330 e 1860 kg.ha¹ de MS para as alturas de 45, 30 e 15 cm de altura, 

respectivamente.   

O capim-piatã é indicado para regiões de clima tropical com precipitação acima 

de 800 mm podendo passar por 4 a 5 meses de período seco (AGUIAR. et al, 2010). 

Nos casos em que se verificou morte súbita de braquiária, o capim-piatã é opção 

quando a pastagem é diagnosticada como degradada por mal manejo e adubação 

deficiente e quando ocorre morte da pastagem pelo ataque de Percevejo castanho 

(Scaptocoris castânea), o capim-piatã não é indicado (CNPGC, 2008). 

A planta produz forragem de melhor qualidade, é superior na produção de folhas 

e talos mais finos. Também apresenta precocidade produtiva e tolera mais a umidade do 

solo, além de ser uma boa alternativa para o uso em piquete maternidade e desmama de 

bezerros (CNPGC, 2008). 

O uso do Piatã em sistemas de integração lavoura-pecuária também é indicado, 

devido ao seu crescimento inicial mais lento que os capins xaraés e marandu, e por suas 

características favoráveis de menor competição com a cultura, e após a colheita da 

lavoura (CNPGC, 2008), 

 

Integração lavoura e pecuária 

 

O sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) foi definido por Kichel (2011) 

como sendo a produção sustentável de carne, leite, grãos, fibra e energia na mesma área, 

em plantio consorciado, buscando efeitos potencializadores entre os componentes 

envolvidos naquele ecossistema.  



 
 

Melo et al. (2004) definiram o sistema ILP como aquele que integra duas 

atividades afim de maximizar o uso da terra, da infra-estrutura e da mão-de-obra; 

diversificar e verticalizar a produção; minimizar custos, diluir os riscos e agregar valor 

aos produtos agropecuários, visto que os benefícios que uma atividade também acarreta 

benéficos à outra, esse sistema permite a venda de animais na entressafra e proporciona 

melhor distribuição de receita durante o ano.  

Cobucci (2001) citou  que o sistema de ILP também contribui para a melhoria 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, reduz a população de plantas 

invasoras, quebra o ciclo de pragas e doenças, aumenta a rentabilidade do agricultor, 

diversifica a produção agropecuária, amortiza os custos de formação e recuperação de 

pastagens. 

Kichel (2011), completa que os benefícios agronômicos da utilização de 

sistemas de ILP inclui o aumento da matéria orgânica, o desenvolvimento das raízes das 

plantas em maior profundidade, favorecendo melhor utilização de água e nutrientes, 

reduzindo as perdas de produtividade na ocorrência de veranicos, além de ser um 

sistema satisfatório para grandes, médias e pequenas propriedades rurais.  

 No aspecto de utilização racional dos recursos com mínimo impacto ambiental, 

o uso de sistemas de produção como o plantio direto, os cultivos consorciados e a 

integração lavoura-pecuária, constituem em importantes aliados (COBUCCI, 2001).  

Sendo a recuperação ou reforma de pastagens degradadas um dos principais 

objetivos da integração, nesse sistema, as lavouras são utilizadas a fim de que a 

produção de grãos pague, pelo menos em parte, os custos da recuperação ou da reforma 

das pastagens (Alvarenga, 2004). Na área da pastagem degradada, cultiva-se grãos por 

um, dois ou mais anos e, depois, volta-se com a pastagem, que vai aproveitar os 

nutrientes residuais das lavouras na produção de forragem. Para evitar outro ciclo de 

degradação, é necessário elaborar um cronograma de adubação de manutenção da 

pastagem recém-implantada (Alvarenga, 2004). É importante salientar que para a 

maioria dos solos de Minas Gerais, assim como do Brasil, caso não sejam feitas 

adubações de manutenção, esse método dá resultado nos primeiros dois ou três anos. 

Após esse período, a pastagem sofre novo ciclo de degradação, devido ao esgotamento 

dos nutrientes que entraram no sistema via adubação das lavouras. Então, é necessário 

cultivar lavouras novamente na área para reposição de nutrientes (Moraes, 1993). 

 

O sorgo em sistemas integrados 



 
 

 

O sorgo é uma planta de origem africana e em parte asiática (ZAGO, 1991; 

SANTOS, 2003). É uma gramínea de elevado potencial de produção, principalmente em 

regiões sujeitas a estresse hídrico, tem boa adequação à mecanização, além de ser boa 

fonte de energia na alimentação de ruminantes por apresentar elevado valor nutritivo. É 

o quinto cereal mais importante no mundo, precedido pelo trigo, arroz, milho e cevada, 

sendo utilizado como principal fonte de alimento em grande parte dos países da África, 

Sul da Ásia e América Central e importante componente da alimentação animal nos 

Estados Unidos, Austrália e América do Sul (ZAGO, 1991; SANTOS, 2003).  

A cultura do sorgo contribui com o equilíbrio nos estoques reguladores de grãos 

e forragem de qualidade, é consequentemente com o crescimento sustentado da pecuária 

por garantir a oferta de alimentos, com redução de custos, permitindo maior 

competitividade ao setor (ZAGO,1991). O milho e sorgo têm sido as culturas mais 

utilizadas no processo de ensilagem, pois apresentam facilidade de cultivo, altos 

rendimentos e qualidade da silagem, sem a necessidade do uso de aditivo para estimular 

a fermentação (ZAGO,1991). 

Na região central de Minas Gerais (Bioma Cerrado), arranjos de ILP são 

formados principalmente arroz e soja ou, em alguns casos, sorgo e milho, com pastagem 

de capim braquiária a partir do terceiro ano, de forma agregada com pecuária de corte 

ou de leite nos anos consecutivos (Kruschewsky et al., 2003). 

Em um trabalho conduzido na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG, 

em 2005, apesar do período de 2005/2006 e 2010/2011 terem sido marcados por um 

efeito negativo de deficit hídrico causando perdas em produtividade e, em 2009/2010 o 

sorgo silagem ter sido plantado muito tarde, os resultados mostram a viabilidade do 

sistema de ILP. No caso especial do sorgo para silagem vê-se que mesmo nestas 

condições desfavoráveis ele conseguiu manter uma razoável produtividade que foi a 

garantia de alimentação do rebanho num ano seco, onde as pastagens secaram 

prematuramente (CNPGC, 2008). 

Alguns experimentos foram realizados com o objetivo de pesquisar a eficiência 

de se fazer dois cortes no sorgo forrageiro. Silva et al. (2000) pesquisando sobre essa 

eficiência do segundo corte, concluíram que o sistema de um corte é superior ao de dois 

cortes em termos de rendimentos de massa verde e matéria seca, porém foram 

observados maiores valores de proteína bruta total no sistema de dois cortes. Para a 

proteína bruta total a contribuição do consórcio é relevante. O consórcio superou o 



 
 

monocultivo em 61,43% (427kg/ha). Dentro do sistema consorciado, levando em 

consideração a média dos dois sistemas, constata-se superioridade do sistema de dois 

cortes de 13,92% (146kg/ha) em relação ao sistema de um corte. 

Martha Jr. et al. (2007) concluíram que o uso de sorgo em iLP na região Centro-

Oeste é uma alternativa interessante quando as condições climáticas e de fertilidade do 

solo são favoráveis, sendo que nessas situações, é possível obter produtividades da 

ordem de 4.000 a 4.500 kg/ha, cuja receita projetada é suficiente para cobrir, 

integralmente, os custos com a cultura do sorgo e com a recuperação da pastagem.  

 

Produção de Silagem 

 

A conservação de plantas forrageiras através do processo de ensilagem é um 

muito antigo; pinturas encontradas no Egito, no período de 1.000 a 1.500 AC, indicam 

que a técnica já era conhecida. Os primeiros ensaios foram realizados no século XIX, na 

França e Alemanha, quando foi possível armazenar com sucesso o milho em fossos no 

solo. Apesar do conhecimento antigo da técnica, ela se tornou popular apenas no fim do 

século XIX quando em 1877, o fazendeiro, francês A. Goffart, publicou o primeiro livro 

sobre o tema. A palavra silagem deriva do Grego, siros, e significa um buraco cravado 

no solo para armazenar a forragem (McDONALD, et al,991). Woolford (1984) definiu 

silagem como o produto formado quando gramíneas ou outro material de contendo alta 

umidade, sujeito a deterioração (estragar) por microorganismos aeróbicos, é 

armazenado anaerobicamente. 

Uma silagem, seja de milho ou sorgo, de boa qualidade apresenta o melhor custo 

por unidade produzida (litros de leite ou quilos de carne), quando comparada com a 

silagem de outras espécies (BACKES et al, 2001). Constitui uma excelente alternativa 

para o fornecimento aos animais, principalmente no período seco do ano, quando a 

disponibilidade de forragem é escassa, reduzindo o desempenho animal. Nos sistemas 

intensivos de produção, torna-se quase obrigatório o seu uso, em face à necessidade de 

fornecer continuamente aos animais, um volumoso de alto valor energético (BACKES 

et al, 2001).  

Após o fechamento do silo ocorre perda de nutrientes como: perdas evitáveis, 

que são os mofos e podridões decorrentes de práticas incorretas de ensilagem; perdas 

não evitáveis, que incluem mudanças bioquímicas, respiração das plantas e 

fermentação. Sendo que o principal objetivo é a redução máxima das perdas para que se 



 
 

possa, dentro do possível, ter uma silagem com qualidade o mais próximo da forragem 

(TORRES, 1984). 

Há um consenso entre extensionistas e pesquisadores que define a planta ideal 

para ensilagem como sendo aquela que apresenta alta percentagem de grãos na silagem, 

que contenha fibras de melhor digestibilidade e, obviamente, apresente alta 

produtividade de massa (BACKES et al, 2001). 

As cultivares que apresentam alta produtividade de massa e boa percentagem de 

grãos, asseguram melhor fermentação e garantem a ingestão voluntária compatível com 

o elevado desempenho animal esperado (BACKES et al, 2001). Resende (1997) 

recomendou híbridos precoces, com maior percentagem de grãos na matéria seca total 

(40 a 50%) ao atingirem o ponto de maturação de grãos para a ensilagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Risoleta Neves, no 

Campus Tancredo Neves da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) no 

município de São João del-Rei, Minas Gerais (MG). A região encontra-se a latitude 21º 

08' 00" Sul e longitude 44º 15' 40" Oeste. O clima da região é tropical de altitude e é 

caracterizado por verões quentes e úmidos, apresentando média térmica anual de 

19,2°C, a temperatura mínima é 7°C (julho) e a máxima é 38°C (fevereiro). A 

precipitação anual concentra-se no período de outubro a abril e o total médio está em 

torno de 1.400 mm. Na Figura 1 observa-se a precipitação e as temperaturas média, 

mínima e máxima durante o período experimental. 

 



 
 

 

Figura 1: Precipitação média mensal, temperaturas média, máxima e mínima 

durante o período experimental. 

 

Antes da implantação do experimento foi colhida amostra do solo na camada de 

0 a 20 cm de profundidade para avaliação das características químicas e físicas, para, a 

partir dos resultados da análise laboratorial, se proceder à recomendação de adubação, 

conforme recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais 

(Ribeiro et al., 1999). Os resultados da análise do solo antes da implantação do 

experimento podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características químicas do solo na camada de 0 - 20 cm da área 

experimental. 

 

Característica química  Resultados 

P (mg.dm
-3

) 1,18 

MO (dag.Kg 
-1

) 1,8 

pH (H₂O) 5,42 

K (mg.dm
-3

) 26 

Ca (cmolc.dm
-3

) 0,58 

Mg (cmolc.dm
-3

) 0,07 

H + Al (cmolc.dm
-3

) 1,83 

T (cmolc.dm
-3

) 2,55 

SB (cmolc.dm
-3

) 0,72 

V (%) 28,2 

P=fósforo; MO = Matéria Orgânica; K = Potássio; Ca=Cálcio; Mg= Magnésio; H + Al = hidrogênio + 

Alumínio; T = Capacidade de troca de cátions a pH 7,0 ; SB = Saturação por bases; V = percentagem de 

saturação por bases. 

 

Foram utilizados três tratamentos: Sorgo (Sorghum bicolor) em cultivo solteiro, 

consorciado com capim-piatã (Urochloa brizantha) e capim-piatã em cultivo exclusivo, 

em um delineamento inteiramente casualizado com três repetições. As plantas foram 

cultivadas em parcelas de 9m². O sorgo foi plantado com espaçamento de 0,8 m entre 

linhas e 0,1 m na linha. No tratamento consorciado, o capim-piatã foi plantado nas entre 

linhas das culturas com espaçamento de 0,4 m. No cultivo exclusivo, o capim-piatã foi 

plantado com espaçamento entre linhas de 0,4 m. A adubação para o tratamento 

consorciado com sorgo foi de 130 kg.ha 
-1

 de N, na forma de ureia, aplicados em duas 

doses (plantio e cobertura) e 80 kg.ha¹ de K2O, na forma de cloreto de potássio, também 

aplicados em duas doses, concomitantemente com a adubação nitrogenada. Para o 

cultivo solteiro de capim-piatã foram aplicados 50 kg.ha
-1

 de N e 30 kg.ha
-1

  de K2O em 

única dose. Foram aplicados 50 kg.ha
-1

 de P2O5 na forma de superfosfato triplo. 

Para avaliação das características morfogênicas e estruturais do capim-piatã 

somente foram avaliadas as plantas dos tratamentos capim-piatã exclusivo e em 

consórcio com o sorgo. Para isso, foram selecionados, em cada unidade experimental, 

dois perfilhos de capim-piatã os quais foram devidamente identificados com arame 

colorido e avaliados duas vezes por semana quanto às características morfogênicas. Para 



 
 

as medições utilizou-se régua graduada em centímetros. As avaliações foram realizadas 

com registro de aparecimento do ápice foliar, dia da exposição da lígula, comprimento 

final das folhas expandidas e em expansão, senescência foliar (comprimento total da 

lâmina menos o comprimento da lâmina ainda verde) e número de folhas vivas por 

perfilho. As características avaliadas foram: Taxa de alongamento foliar (TAlF) – 

cm.dia¹; Taxa de alongamento de colmo (TAlC) – cm.dia¹; Taxa de aparecimento foliar 

(TApF) – dias; Filocrono (número de dias para o aparecimento de duas folhas 

consecutivas) – dias; Número de folhas vivas por perfilho (NFV); Taxa de senescência 

foliar (TSeF) – cm.dia¹ e Duração de vida das folhas (DVF) – dias. 

Após o corte, deu-se continuidade as avaliações das características morfogênicas 

do capim-piatã. O corte das plantas nas parcelas foi realizado quando as plantas de 

sorgo apresentaram cerca de 30% de MS (Corte 1) e 42 dias do primeiro corte, realizou-

se um segundo corte, somente do capim-piatã após rebrotação. Para avaliação da 

produção de biomassa, toda forragem da parcela foi cortada e somente foram avaliados 

os dados de produção do capim-piatã em cultivo exclusivo e em consórcio com sorgo. 

Imediatamente após os cortes, a forragem cortada foi pesada para obtenção da produção 

de matéria verde total (MVT). Uma subamostra foi retirada e separada em lâmina, 

colmo + bainha e material morto, em seguida os componentes botânicos foram secos em 

estufa de ventilação forçada a 55°C até peso constante e posteriormente pesado para 

estimativa da produção de massa seca total (MST), massa seca foliar (MSF), massa seca 

de colmo (MSC) e massa seca de material morto (MSMM) e relação lâmina: colmo.  

Os dados de produção e das características morfogênicas foram submetidos a 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste F. 

Para confecção das silagens, as plantas cortadas no primeiro corte foram picadas 

em partículas de aproximadamente 2 a 5 cm de comprimento. Utilizou-se silos 

laboratoriais de PVC de 0,25 m de diâmetro e 0,75 m de altura. Em cada silo foram col 

ocados 10 kg de forragem e efetuando-se a compactação da massa ensilada com auxílio 

de soquetes, até a altura de 0,37 m, obtendo-se uma densidade de 550 kg.m
3
 a partir do 

cálculo do volume. Após o enchimento, os silos foram vedados. Os silos foram abertos 

90 dias após a ensilagem. Após a abertura dos silos as temperaturas das silagens e o pH 

foram obtidas duas vezes ao dia, durante cinco dias, com o uso de termômetro inserido a 

10 cm, no centro da massa (amostra de 1,5 kg de silagem, mantidas em temperatura 

ambiente). A temperatura ambiente foi controlada diariamente, e as médias diárias 

foram de 22°C, 19°C e 23°C respectivamente para temperatura na abertura, temperatura 



 
 

no dia 1 e temperatura no dia 2. A instabilidade aeróbia foi calculada como o tempo 

para que a temperatura do alimento, após a abertura do silo, apresentasse elevação de 

2ºC em relação à temperatura ambiente. Os silos foram pesados imediatamente após o 

fechamento e antes da abertura, para estimativa de perdas por gases segundo a 

metodologia descrita por Santos et al. (2008). 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se efeito do sistema de cultivo sobre as características de taxa de 

alongamento de colmo (TAlC) e folhas (TAlF) e comprimento final da lamina (CFL) 

(Tabela 2). Observa-se na Tabela 2 menor TAlC para o capim-piatã em cultivo solteiro 

em detrimento ao capim-piatã em consórcio com sorgo. Esses resultados indicam que o 

capim-piatã aumentou a TAlC quando cultivado em consórcio. Esse aumento na TAlPC 

pode ser atribuído à maior competição por luz, uma vez que as plantas tendem a alongar 

o colmo para facilitar a captação da radiação fotossinteticamente ativa pelas folhas 

(Nascimento Jr. & Adese, 2004). Para a avaliação de forrageiras a TAlC é característica 

de fundamental importância, pois influencia na produção de forragem, estrutura do 

pasto e consumo de forragem pelos animais em pastejo. Da mesma forma, plantas com 

maior alongamento de colmos tendem a apresentar maior porte, o que, de forma geral, 

está associado a maior produção de forragem e também à maior exigência em manejo.  

Segundo Cutrim Júnior et al. (2011) a altura do dossel é decorrência do avanço no 

crescimento e desenvolvimento das gramíneas forrageiras e de suas adaptações 

morfológicas durante esses processos. O alongamento dos colmos, por sua vez, é o fator 

de maior influência sobre a altura do dossel em períodos de descanso mais prolongados. 

Cândido et al. (2005) com experimento em pasto de capim-mombaça em lotação 

intermitente submetidos a três períodos de descanso, verificaram que a altura do dossel 

aumentou à medida que estendeu o período de descanso, ou seja, ao aumentar o período 

descanso a TAlC teve aumentos significativos, com isso o controle da TAlC é um 

grande desafio a ser solucionado pelo manejo, que poderia ser alcançado com pastejos 

mais frequentes e pesados.  

  



 
 

Tabela 2 - Características morfogênicas de capim-piatã em cultivo exclusivo ou em 

consórcio com sorgo 

 

Característica Capim-piatã Capim-piatã  

+ sorgo 

CV 

(%) 

Teste F 

(P<0,05) 

Taxa de alongamento de colmo 

(cm.dia
-1

) 

0,433 1,523 20,60 0,0027 

Taxa de alongamento foliar 

(cm.dia
-1

) 

0,635 1,561 19,31 0,0057 

Taxa de aparecimento foliar 

(folhas.dia
-1

) 

0,094 0,117 17,25 0,1937 

Filocrono (dias) 10,94 8,63 17,67 0,1778 

Taxa de senescência foliar 

(cm.dia¹) 

0,527 0,487 49,94 0,8550 

Duração de vida da folha (dias) 73,13 61,73 18,00 0,3143 

Número de folhas vivas/perfilho 6,66 7,17 4,176 0,1012 

Comprimento Final da Lâmina 

(cm) 

32,88 48,74 8,80 0,0057 

 

De fato, a TAlC foi acompanhada pela TAlF, observando-se maiores valores 

para plantas de capim-piatã em consórcio com sorgo (Tabela 2). A TAlF é uma medida 

de grande importância na análise de fluxo de tecidos das plantas e correlaciona-se 

positivamente com o rendimento forrageiro, já que a medida que se aumenta a TAlF 

ocorre incremento na proporção de folhas e consequentemente maior área foliar 

fotossinteticamente ativa, promovendo assim, maior  acúmulo de matéria seca. A TAlF 

possui grande relevância no estudo da morfogênese, pois está correlacionada com a 

produção de biomassa pela forrageira (Martuscello et al., 2006). Além disso, o 

alongamento de folhas pode favorecer o desempenho animal, pois a maior participação 

das folhas na composição morfológica da forragem favorece o consumo e melhora o 

valor nutritivo da forragem que possuirá maior teor de nutrientes com maior 

digestibilidade. Neste experimento, a maior TAlF para plantas de capim-piatã em 

cultivo com sorgo pode ser explica pela maior disponibilidade de nutrientes para plantas 

nesse tratamento, uma vez que a adubação no sistema integrado respeitou as exigências 

em fertilidade de solo para sorgo. 



 
 

 Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos avaliados 

para Taxa de aparecimento foliar (TApF) e filocrono (Tabela 2). O filocrono indica o 

tempo (em dias) necessário para o aparecimento de duas folhas consecutivas e 

representa o inverso da TApF. A não diferença observada entre os tratamentos para 

essas características pode ser um indicativo de que plantas de capim-piatã priorizam o 

alongamento e folha em relação ao aparecimento de novas folhas. Considerando-se que 

a DVF é dependente da TApF, não observou-se diferença entre os tratamentos (Tabela 

2). Estudos com capim-piatã em consórcio são ainda incipientes, não havendo portanto, 

base comparativa para tais características. 

 Houve diferença significativa entre tratamentos para o CFL (Tabela 2), 

observando-se maiores valores para plantas de capim-piatã cultivadas em consórcio com 

sorgo (48,74 cm) em detrimento aquelas em cultivo exclusivo (32,88 cm), corroborando 

a informação de que plantas sob sombreamento tendem a alongar as folhas, como forma 

de alcançar a luminosidade.  

 Plantas sombreadas tendem a apresentar maior TSeF, entretanto, nesse trabalho, 

não observou-se diferença significativa entre os tratamentos avaliados, o que pode ser 

devido ao alto coeficiente de variação dessa caracteristica (Tabela 2). De fato, outros 

estudos relatam alto coeficiente de variação para essa característica (Braz et al., 2011). 

Nota-se que houve diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos para 

todas as características de produção avaliadas, tendo sido observados menores valores 

de produção para o capim-piatã em cultivo exclusivo (Tabela 2) para ambos os cortes. 

Conforme observado na Tabela 3, houve maior produção de massa seca de 

folhas e colmos para o tratamento capim-piatã + sorgo, o que se refletiu na produção de 

massa seca total. Em nível prático, o alongamento dos colmos é um componente 

importante do crescimento, que interfere significativamente na estrutura do pasto e nos 

equilíbrios dos processos de competição por luz (Sbrissia e da Silva, 2001). A produção 

de colmo se reflete diretamente na relação lâmina: colmo. De fato, a maior relação 

lâmina: colmo, independente do corte, foi observada para o capim-piatã em cultivo 

exclusivo, o que se explica pela menor proporção de colmo para plantas desse 

tratamento. Muito embora, a maior produção de folha tenha sido observada para o 

capim-piatã em cultivo com sorgo, a proporção desse componente botânico em relação 

ao colmo foi menor, o que se reflete em menos relação lâmina:colmo.   

 



 
 

Tabela 3 - Produção de biomassa de capim-piatã em cultivo exclusivo ou em consórcio 

com  sorgo  

 

          Características   Piatã       Piatã + Sorgo             P>f 

Corte 1 

MST (g)   162,4           241,59          0,0477 

MSF (g)   94,06           122,06          0,0013 

MSC (g)   68,34           119,53          0,0005 

RLC 1,56929            1,01548          0,0001 

Corte 2 

MST (g) 171,62          232,37         0,0249 

MSF (g) 95,04          121,09         0,0616 

MSC (g) 76,59          111,28         0,0110 

RLC 1,49337          1,0914         0,0034 

MST=Matéria seca total; MSF=Matéria seca das folhas; MSC=Matéria seca de colmo; RLC=Relação 

lâmina:colmo 

 

No segundo corte, que representa o corte de rebrotação após a retirada do sorgo, 

observa-se que o mesmo padrão se manteve (Tabela 3), ou seja, houve diferença para 

todas as características avaliadas, fato ocorrido devido ao efeito residual da adubação. 

Maiores níveis de adubação foram aplicados no tratamento consorciados, uma vez que o 

sistema de integração lavoura x pecuária prevê recomendação de adubação equivalente 

a cultura e não a forrageira. Assim, o tratamento capim-piatã em cultivo com sorgo 

recebeu maiores doses de adubo, conforme preconizado. Grande parte do maior 

acúmulo de biomassa para o capim-piatã em consórcio com sorgo ou em cultivo 

exclusivo se explica pela maior deposição de folhas em detrimento ao colmo, uma vez 

que excelente relação lâmina: colmo. De fato, Valle et al., (2007), destacaram essa 

excelente característica do capim-piatã. 

Para os valores de pH na abertura do silo (Tabela 3), observou-se diferença entre 

os tratamentos avaliados, sendo os valores mínimos e máximos observados nas silagens 

de capim-piatã exclusivo e sorgo exclusivo. Mas, vale salientar que não houve diferença 

entre os tratamentos capim-piatã e sorgo e sorgo exclusivo. Isso pode ser atribuído ao 

fato do sorgo possuir maiores teores de matéria seca, o que proporcionou um ambiente 

mais propicio a proliferação de bactérias produtoras de ácido lático, consequentemente, 

favorecendo o rápido declínio do pH da silagem.  



 
 

Independentemente do tratamento, todas as silagens avaliadas foram bem 

preservadas, pois apresentaram pH abaixo de 4,2, demostrando boa qualidade de 

fermentação (Kung, 2001). Entretanto, observa-se que os valores pH aumentaram da 

abertura do silo para o terceiro dia de exposição aeróbica, independente do tratamento 

(Tabela 3). Bernardes et al. (2008) avaliando o perfil fermentativo de silagem de capim-

mombaça observaram o mesmo padrão de resposta, ou seja, aumento de pH a partir do 

primeiro dia após a abertura do silo. Nesse experimento, a silagem de capim-piatã com 

sorgo, oriundos de sistema de integração lavoura pecuária apresentou padrões de 

fermentação próximos aqueles observados para a silagem de sorgo (Tabela 3). 

 

Tabela 4 - Características das silagens de capim-piatã, sorgo e capim-piatã e sorgo em 

consórcio 

Característica Capim-piatã Capim-piatã + 

sorgo 

Sorgo   CV (%) 

pH abertura 4,51 a 3,92 b 3,81 b 3,86 

pH dia 1 3,39a 3,94b 3,83b 3,74 

pH dia 2 4,23a 4,05b 3,87b 0,40 

Temperatura 

Abertura (ºC) 

25,37 25,07 24,0 1,52 

Temperatura 

dia 1 (ºC) 

28,07a 26,09b 25,77b 2,20 

Temperatura 

dia 2 (ºC) 

28,27a 27,07b 25,93c 10,01 

Perda  por 

gases (kg) 

2,34a 1,97b 1,13c 3,86 

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

CV= Coeficiente de variação 

 

 Não houve diferença entre tratamentos para a temperatura da massa 

imediatamente após a abertura do silo (Tabela 4), entretanto, com a passar do tempo, 

observou-se aumento da temperatura, sempre com destaque para as silagens de capim-

piatã exclusiva, independentemente do tempo de abertura (24, 48 ou 72 horas). Isso 

indica que silagem de capim-piatã apresentou menor estabilidade aeróbica, uma vez que 

houve aumento da temperatura da massa ensilada, após abertura do silo. De fato, 

silagem de capim-piatã, em comparação aquela de sorgo ou de sorgo com a forrageira 

apresentaram maior perda de gases, conforme pode ser observado na Tabela 4. 



 
 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Plantas de capim-piatã consorciadas com sorgo em sistema de integração lavoura 

x pecuária alongam mais colmo e folha e apresentam maior produção de forragem em 

detrimento aquelas cultivadas exclusivamente. 

O sistema de integração lavoura x pecuária entre capim-piatã e sorgo não 

prejudica o desenvolvimento da forrageira e pode ser um sistema recomendado para o 

campo das vertentes.  

Silagem de capim-piatã e sorgo oriundas de sistemas de integração lavoura e 

pecuária apresentam estabilidade aeróbica compatível com silagem de sorgo exclusivo. 
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