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RESUMO 

 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção de biomassa, as 

características morfogênicas e o carbono no solo em sistemas de integração lavoura x 

pecuária. O experimento foi realizado na Universidade Federal de São João del-Rei, na 

Fazenda Experimental Risoleta Neves, num delineamento em blocos ao acaso com 

quatro tratamentos (capim-marandu em cultivo exclusivo, capim-xaraés em cultivo 

exclusivo; sorgo + capim-marandu, sorgo + capim-xaraés) e quatro repetições, em 

parcelas de 16 m². Para produção de biomassa foram avaliadas as características: 

Matéria Seca Total (MST), Matéria Seca Foliar (MSF), Matéria Seca de Colmo (MSC) 

e Matéria Seca de Material Morto (MSMM). Para avaliação das características 

morfogênicas e estruturais foram selecionados, em cada unidade experimental, dois 

perfilhos de cada uma das cultivares de B. brizantha. As características avaliadas foram: 

Taxa de alongamento foliar, Taxa de alongamento de colmo, Taxa de aparecimento 

foliar, Filocrono, Número de folhas vivas por perfilho, Taxa de senescência foliar e 

duração de vida das folhas, taxas de aparecimento, mortalidade e sobrevivência de 

perfilhos.  Para a avaliação do carbono fixado no solo foram realizadas amostragens do 

solo, em diferentes profundidades (0-5, 5-10, 10- 20 e 20-40 cm). Observou-se 

diferença entre os tratamentos para a produção de MST no primeiro corte, tendo sido 

observados menores valores de produção para o capim-marandu cultivado em consórcio 

com o sorgo. O tratamento capim-marandu + sorgo foi aquele que apresentou maior 

acumulo de colmo, assim como a cultivar Marandu em cultivo exclusivo. Após a 

colheita do sorgo para ensilagem, a maior produção de MST foi observada para os 

capins Marandu e Xaraés que haviam sido cultivados em consórcio. Quanto as 

características morfogênicas, na pré-colheita observou-se uma maior taxa de 

alongamento de colmo para os capins-marandu e Xaraés em consórcio com o sorgo. Na 

pós-colheita não observou-se diferença estatística para o alongamento de colmo, 

duração de vida das folhas e taxa de senescência foliar. Então observa-se que e as 

forrageiras tendem a se recuperar após a retirada da lavoura em sistema de integração. 

Para o perfilhamento observou-se que com o desenvolvimento das culturas, que houve 

redução do número de perfilhos nas gerações 2 e 3, em comparação a geração 1, o que 
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pode ser explicado pela redução da intensidade luminosa. Contudo observa-se que a 

partir da geração 4, há acréscimo significativo no número de perfilhos dos capins, o que 

ocorreu devido a colheita das culturas. Quanto às diferenças relacionadas aos teores de 

carbono nas profundidades avaliadas foram mais acentuadas do que as diferenças entre 

tratamentos, entretanto, vale destacar que a área degrada utilizada como testemunha foi 

aquela que apresentou menores teores de carbono. Os capins Marandu e Xaraés 

recuperam-se após a retirada da cultura, o que mostra que integração lavoura x pecuária 

é uma tecnologia viável para o Campo das Vertentes. O cultivo do solo, mesmo com 

lavoura ou forrageira (capins-marandu e Xaraés) promove reserva de carbono no solo, 

mesmo sendo o período de avaliação curto.  

 

 

Palavras chave: capim-marandu, capim-xaraés, forragem, sorgo, pastagem, sequestro 

de carbono 
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1.0.  INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que no Brasil existam cerca de 172 milhões de hectares de pastagens, 

sendo 102 milhões de hectares em pastagens cultivadas e 70 milhões de pastagens 

naturais (IBGE, 2014). A pecuária é uma das atividades agropecuárias que gera 

milhares de empregos diretos e indiretos e tem uma participação significativa no 

produto interno bruto (PIB). Porém, é fundamental aliar desenvolvimento e crescimento 

econômico com sustentabilidade ambiental, haja vista que parte significativa das 

pastagens cultivadas encontra-se com algum indicativo de degradação (Andrade et al., 

2013). A área de pastagens em de Minas Gerais representa 43,08% da área total do 

estado, com cerca de 25 milhões de hectares, dos quais estima-se que 50% sejam de 

pastagens degradadas (Pires et al, 2010), não sendo essa realidade diferente dos demais 

estados do Brasil.  

O desenvolvimento, crescimento e senescência de folhas e perfilhos são os 

principais processos fisiológicos que determinam o fluxo de tecidos na planta. A 

produtividade das gramíneas forrageiras está diretamente relacionada com sua 

capacidade de emitir folhas de meristemas remanescentes após a desfolhação, 

característica de extrema importância para o restabelecimento da área foliar e 

consequentemente para a persistência da planta forrageira na pastagem. 

Segundo Gomide & Gomide (2000), a produtividade de gramíneas forrageiras 

depende da contínua emissão de folhas e perfilhos, processo importante para a 

restauração da área foliar após pastejo ou corte e que garante a perenidade à forrageira. 

Com isso, se torna necessário a busca por alternativas tecnológicas, ambientais e 

financeiramente econômicas que visam recuperar e renovar áreas degradadas de 

pastagens, elevando consequentemente a área disponível para produção.  
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Desta forma, o sistema de integração lavoura x pecuária pode ser uma alternativa 

viável para a recuperação de pastagens, viabilizando a recuperação do potencial 

produtivo de áreas já desmatadas, principalmente pastagens degradadas. 

A integração lavoura x pecuária além de viabilizar o potencial produtivo de 

áreas degradadas, permite a agregação de valores, a maximização do uso da 

propriedade, diminuição do custo de produção tanto da pastagem quanto da lavoura e 

aumento da produtividade de ambas. Uma das grandes vantagens para o pecuarista 

quanto à adoção desse sistema é a possibilidade de recuperar os custos de implantação 

e, ou recuperação/renovação de um pasto com a venda ou ensilagem da lavoura. A 

lavoura utilizada no sistema poderá ser ensilada e oferecida aos animais no período seco 

do ano, fazendo com que o produtor mantenha os níveis de produtividade animal no 

período de escassez de forragem. Assim, a integração lavoura x pecuária com a 

utilização de culturas para ensilagem poderá ser uma alternativa promissora para a 

região. Entretanto, forrageiras e culturas devem ser avaliadas e selecionadas para que o 

sistema seja efetivamente promissor.  

Ainda que tecnologias de uso racional da terra para produção animal venham 

sendo desenvolvidas, tal qual a integração lavoura x pecuária, na atualidade a produção 

animal sob pastejo tem sido destacada como fonte potencial de poluição ambiental. Isso 

porque a produção bovina é responsável por grande parte das emissões de metano no 

planeta. A emissão global de CH4 pelos processos entéricos é estimada em cerca de 80 

teragramas ao ano (Tg), correspondendo a 22% da emissão total de CH4 gerada por 

fontes antrópicas, e a emissão proveniente de dejetos animais são estimadas com cerca 

de 25 Tg/ano, correspondendo a 7% da emissão total (Estados Unidos, 2000). 

Entretanto, é importante destacar que as pastagens também são entendidas como 

altamente capazes de sequestrar carbono, e considerando-se a grande área de pastagens 
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no Brasil, isso assume papel de relevada importância. Desta forma nos sistemas de 

produção, é de extrema importância a avaliação de sequestro de carbono nas pastagens.  

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de biomassa, características 

morfogênicas, perfilhamento e o carbono no solo em sistemas de integração lavoura x 

pecuária, pastagens exclusivas e áreas degradadas. 

 

2.0.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Morfogênese e produção de Brachiaria brizantha 

Considerando-se que cerca de 70% da área de pastagens no Brasil é formada por 

forrageiras do gênero Brachiaria e que a espécie Brachiaria brizantha é recordista em 

venda de sementes no país (Abrasem, 2009), estudos com essa forrageira tornam-se 

imprescindível não só para avaliação de viabilidade de produção em sistemas de 

integração lavoura x pecuária, mas também para estimativas de sequestro de carbono, 

principalmente no que tange a comparação entre sistemas degradados e de agricultura 

exclusivo. 

No estabelecimento de pastagens, atualmente destacam-se os capins do gênero 

Brachiaria, que apresentam vantagens em relação a outros gêneros, como boa 

adaptação a solos ácidos, tolerância à baixa fertilidade dos solos e elevado rendimento 

de matéria seca (Almeida, 1998). 

De acordo com Valle et al.  (2003) a cultivar Xaraés foi lançada no mercado 

com o objetivo de promover a diversificação de pastagens de Brachiaria oferecendo um 

opção de qualidade para substituir a B. brizantha cv. Marandu, desencorajando assim o 

monocultivo predominante no Brasil Central pecuário. Segundo esses mesmos autores 

essa cultivar é indicada para solos de média fertilidade, bem drenados e de textura 

média. O capim-xaraés é uma planta cespitosa podendo enraizar nos nós basilares e tem 
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altura média de 1,5 m. Em ensaios de canteiros apresentou elevada produção de 

forragem, chegando a 21 t/ha de matéria seca com 30 % dessa produção no período seco 

(Valle et al., 2001). É uma forrageira de estabelecimento rápido e com rebrotação 

superior a da cultivar-marandu. O florescimento é tardio e concentrado (outono-

maio/junho) e a produtividade de sementes chega a 120 kg/ha/ano de sementes puras 

(Valle et al, 2003). 

A morfogênese de gramínea durante seu crescimento vegetativo é caracterizada 

por três componentes: crescimento, alongamento e a longevidade das folhas (Chapman 

& Lamaire, 1993). Segundo esses autores a taxa de aparecimento e a longevidade das 

folhas determinam o número de folhas vivas por perfilho. Essas características embora 

sejam genéticas podem, no entanto ser influenciadas por variáveis como temperatura, 

suprimento de nutrientes e disponibilidade de umidade no solo (Fischer & da Silva, 

2001). 

Assumindo-se uma proporção constante entre área e comprimento foliar para um 

dado genótipo, o produto entre o tamanho da folha, a densidade populacional dos 

perfilhos e o número de folhas verdes por perfilhos do pasto, determinam seu índice de 

área foliar (IAF), a principal variável estrutural de pastos e que possui alta correlação 

com as respostas tanto de plantas como de animais em pastagens. Em algumas espécies 

de plantas tropicais, particularmente aquelas de crescimento ereto, existe outro 

componente importante de crescimento que interfere significativamente na estrutura do 

pasto e nos equilíbrios dos processos de competição por luz, a taxa de alongamento das 

hastes (Fischer & da Silva, 2001). 

O perfilho é considerado a unidade básica de desenvolvimento das plantas 

forrageiras e constitui a estrutura sobre a qual a inflorescência irá se desenvolver 

(Nabinger & Medeiros, 1995). As gramíneas utilizam o perfilhamento como forma de 
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crescimento, aumento de produtividade e, sobretudo como forma de sobrevivência das 

plantas na pastagem (Hodgson, 1990). 

Diante do exposto, estudos com características morfogênicas e estruturais em B. 

brizantha em sistemas de integração lavoura x pecuária podem contribuir sobremaneira 

para estabelecimento de estratégias de manejo que visem a otimização da produção 

dessa forrageira. 

 

2.2. Integração lavoura x pecuária 

Sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP) são definidos como sistemas 

mistos de exploração de culturas agrícolas e pecuárias, caracterizados pela 

diversificação, rotação, consorciação e/ou sucessão de atividades de agricultura e 

pecuária (Kluthcouski et al. 1991). Entre as principais vantagens destes sistemas está o 

fato de o solo ser utilizado economicamente durante todo o período anual, ou, pelo 

menos, na maior parte dele, favorecendo o aumento na oferta de grãos, carne e leite a 

um custo menor, devido, principalmente, à sinergia criada entre a lavoura e a pastagem 

(Gonçalves & Franchini 2007). 

A integração lavoura-pecuária – ILP consiste na implantação de diferentes 

sistemas produtivos de grãos, fibras, carne, leite, agroenergia e outros, na mesma área, 

em plantio consorciado, sequencial ou rotacionado. Dentro da fazenda, o uso da terra é 

alternado, no tempo e no espaço, entre lavoura e pecuária. E é no potencial sinergismo 

entre os componentes pastagem e lavoura que residem muitos dos benefícios da ILP 

(Vilela et al., 2014). 

Com base nos benefícios ambientais gerados pela ILP, este sistema de produção 

agropecuário foi inserido, em 2010, no Programa de Agricultura de Baixo Carbono 

(ABC), gerenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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Além do Programa ABC, a ILP está inserida dentro das possibilidades de mitigação de 

gases do efeito estufa (GEE), como uma das ferramentas prioritárias do Plano Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC) (Fernandes & Finco, 2014). 

O monocultivo e práticas culturais inadequadas na agricultura, como o preparo 

tradicional do solo com contínuas ações de aração e grades, têm causado queda na 

produtividade, degradação do solo e dos recursos naturais (Macedo, 2009). 

A produção animal, sobretudo a de bovinos de corte e de leite no Brasil, é 

realizada principalmente em pastagens. Os sistemas extensivos de exploração ainda 

predominam sobre os demais, e as pastagens utilizadas podem ser nativas ou cultivadas 

(Macedo, 2009). As gramíneas forrageiras cultivadas mais importantes em uso foram 

introduzidas da África e pertencem, em sua maioria, aos gêneros Brachiaria, Panicum e 

Andropogon (Andrade, 1994; Macedo & Zimmer, 2007). 

Segundo Balbinot Jr et al. (2009), as principais vantagens biológicas que o 

sistema ILP pode proporcionar são: 

- Elevada velocidade de ciclagem de nutrientes, uma vez que os animais em 

pastejo representam agentes aceleradores da ciclagem de nutrientes. Grande parte dos 

nutrientes ingeridos retorna ao solo via fezes e urina, os quais são liberados à solução do 

solo em curto intervalo de tempo, estando disponíveis para novamente serem absorvidos 

pelas raízes das plantas. Isso ocorre porque a mastigação e a digestão aceleram a 

mineralização dos nutrientes contidos na massa vegetal (Powell & Williams, 1993). 

Essa aceleração de ciclagem de nutrientes pode reduzir as perdas por lixiviação e erosão 

(Buschbacher, 1987). É importante enfatizar que os animais devolvem ao solo, via fezes 

e urina, cerca de 70 a 95% dos nutrientes que ingerem (Russelle, 1997), dependendo da 

qualidade da forragem ingerida e da categoria, idade e condição corporal dos animais. A 

porcentagem de exportação de nutrientes ingeridos é maior no caso de animais 
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destinados à produção de leite em relação a animais destinados à produção de carne, já 

que as retiradas diárias de leite implicam exportação de nutrientes. No caso do 

nitrogênio, torna-se importante salientar que parte desse nutriente que é excretada via 

urina pode ser perdida por volatilização. Devido ao retorno de nutrientes ingeridos, é 

crucial que a excreta dos animais seja alocada na área manejada no sistema ILP, a fim 

de evitar exportação de nutrientes para outras áreas, via fezes e urina (Balbinot Jr et al., 

2009). Outro ponto a ser considerado é a distribuição irregular de dejetos na área 

(Wilkinson & Lowrey, 1973), sendo recomendado que os pontos de concentração de 

animais, como saleiros e bebedouros, sejam alocados no interior das áreas agrícolas. 

- Melhoria da qualidade do solo.  

O sistema ILP pode aumentar as concentrações de carbono orgânico no solo ao 

longo do tempo, devido ao crescimento contínuo de plantas na área, seja pastagem ou 

culturas para exploração vegetal, rotação de culturas, incremento da massa produzida 

por tempo em decorrência do pastejo e maior ciclagem de nutrientes (Tracy & Zhang, 

2008). O teor de carbono orgânico (matéria orgânica) é um atributo que pode servir de 

indicador de qualidade do solo (Singer & Ewing, 2000; Conceição et al., 2005), já que 

este afeta diretamente os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Ou seja, altos 

teores de carbono orgânico podem proporcionar maior capacidade do solo em gerar 

bens para a humanidade e desempenhar suas funções no ambiente No tocante às 

vantagens econômicas, cita-se: 

- Diversificação de renda, resultante da produção vegetal e animal na mesma 

área (Fontaneli et al.,2000); 

- Redução de riscos de insucesso econômico, já que há maior diversificação de 

atividades econômicas (Ambrosi et al., 2001); 
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- Aumento da renda por área se comparado a sistemas não-integrados (Fontaneli 

et al., 2000). Isso ocorre devido ao uso contínuo das áreas agrícolas, ao aumento de 

rendimento vegetal e/ou animal (Assmann et al., 2003; Moraes et al., 2004) e à redução 

de custos de produção ocasionados pelas vantagens biológicas. Enfatiza-se que o 

aumento da renda por área é uma das principais necessidades da agricultura de base 

familiar (Balbinot Jr et al., 2009). 

Assim, devido as inúmeras vantagens do sistema integração lavoura-pecuária 

estudos com essa tecnologia podem otimizar sua utilização em nível de fazenda, bem 

como avaliar as contribuições desse sistema na mitigação de gases de efeito estufa.  

 

2.3. Sequestro de Carbono 

O sequestro de carbono refere-se a processos de absorção e armazenamento de 

CO2 atmosférico, com intenção de minimizar seus impactos no ambiente, já que trata-se 

de um gás de efeito estufa (GEE). A finalidade desse processo é conter e reverter o 

acúmulo de CO2 atmosférico, visando a diminuição do efeito estufa (Renner, 2008). 

O conceito de sequestro de carbono foi consagrado pela Conferência de Kyoto, 

em 1997, com a finalidade de conter e reverter o acúmulo de dióxido de carbono (CO2) 

na atmosfera, visando a diminuição do efeito estufa. O protocolo de Kyoto reconhece 

em seu artigo 3.4, os solos agrícolas como sumidouros de gases de efeito estufa. Assim, 

preconizaram-se três estratégias para auxiliar os países do anexo I do protocolo a 

cumprir os compromissos de redução na emissão de CO2: o comércio de emissões 

(compra de créditos de carbono entre os países do anexo I); implementações conjuntas 

(se referem a implementação de projetos conjuntos entre países do anexo I); 

mecanismos de desenvolvimento limpo (representam o equivalente entre países do 

anexo I e outros países como o Brasil). Entretanto, para atividades agrícolas e pecuárias 
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somente podem se encaixar as implementações conjuntas, visto que o desenvolvimento 

de tecnologias limpas somente se aplica a florestamento e reflorestamento. Vale 

salientar que o protocolo de Kyoto reconhece que outras possibilidade possam ser 

adotadas, desde que cientificamente reconhecidas. Neste caso, estudos de ações 

conservacionistas e de aumento de produtividade em sistemas agropecuários são 

essenciais. 

A Conferência de Kyoto, em 1997 – considerada por muitos estudiosos como 

resultado direto da ECO-92, no Rio de Janeiro – formalizou, enfim, um protocolo de 

intenções no qual 84 países pretendiam reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa 

– GEE’s. Como não poderia deixar de ser em um mercado economicamente 

globalizado, surgiram empresas especializadas em produzir créditos de carbono 

(Barreto et al., 2009). De acordo com o Protocolo de Kyoto, estas empresas podem ser 

privadas, públicas ou mistas, desde que tenham como finalidade social o sequestro (a 

retirada) de gases poluentes da atmosfera (Grütter et al., 2002). 

A criação de um mercado de emissões é similar ao estabelecimento de qualquer 

outro mercado de commodities. O desenvolvimento deste novo mercado começa com o 

governo definindo a quantidade de emissão que pode ser negociada. Um número 

correspondente de permissões é então colocada a disposição dos agentes (Barreto et al., 

2009). Cada permissão irá definir “o direito de emitir uma determinada quantidade de 

GEE em um determinado período de tempo” (Rocha, 2003). 

Os seres humanos sempre influenciaram o meio ambiente. Entretanto, foi 

somente após o início da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, que o 

impacto das atividades humanas tomou proporções em escalas continentais e até mesmo 

globais. Atividades humanas, principalmente aquelas envolvendo a queima de 

combustíveis fósseis para uso industrial e residencial e queima da biomassa 
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(desmatamento seguido de queimadas), produzem gases de efeito estufa que afetam a 

composição da atmosfera. Embora o gás metano e o óxido nitroso apresentem potencial 

de aquecimento maior que o gás carbônico (CH4 = 23 vezes o CO2 e; N2O = 296 vezes 

o CO2), o CO2 é emitido em maiores quantidades devido à queima de combustíveis 

fósseis e desmatamento ou queimada (Machado, 2005). 

A conservação de estoques de carbono nos solos, florestas e outros tipos de 

vegetação, a preservação de florestas nativas, a implantação de florestas e sistemas 

agroflorestais e a recuperação de áreas degradadas são algumas ações que podem 

contribuir para a redução da concentração do CO2 na atmosfera. Ademais, o solo é um 

importante compartimento de carbono e exerce papel fundamental sobre a emissão de 

gases do efeito estufa e consequentes mudanças climáticas globais (Carvalho et al., 

2010). O comportamento do solo no sequestro de carbono atmosférico pode ser 

influenciado pelas práticas de manejo, devido à influência das mesmas sobre o conteúdo 

de carbono orgânico do solo (Leite & Galvão, 2008). A análise da contribuição da 

agropecuária e das mudanças no uso da terra, de um ecossistema nativo para um 

agrossistema, no aquecimento global são mais difíceis de ser quantificadas, pois os 

gases de efeito estufa são provenientes de fontes difusas e sistemas complexos (Cerri et 

al., 2007). Neste sentido, sistemas de preparo ou cultivo, tais como plantio direto e 

integração lavoura x pecuária, tem-se mostrado com grande potencial para regiões 

tropicais e subtropicais, devido à capacidade que estes sistemas têm em manter e até 

mesmo aumentar a matéria orgânica do solo em benefício da qualidade do solo, 

colaborando para o sequestro de carbono e mitigação dos gases de efeito estufa 

(Campos et al., 2010). Assim, as florestas, os sistemas integrados de plantio (forrageira 

e lavoura) e os solos podem ser tanto reservatórios como fontes de carbono, porém, isso 
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dependerá de como são manejados, com que propósito e como são utilizados seus 

produtos.  

De acordo com EMBRAPA (2004), existem algumas regras de manejo que, uma 

vez seguidas, podem favorecer a manutenção ou gradual acumulo do carbono no solo: 

1- Sistemas de produção com altas produtividades devem depositar mais resíduos, 

inclusive raízes, o que favorece o acúmulo do carbono no solo; 2- O uso de culturas 

como milho, milheto ou aveia, com abundantes e profundos sistemas radiculares, 

proporcionam um maior acúmulo de carbono no solo em profundidade do que culturas 

com sistemas radiculares mais superficiais, como soja e trigo; 3- O balanço de 

nutrientes (especialmente nitrogênio) também é um fator determinante, pois se mais N é 

exportado do sistema agrícola por perdas e produtos agrícolas do que o fornecido, 

através de fertilizantes e fixação biológica do nitrogênio, não haverá acumulo de C no 

solo. Esta afirmação é baseada na simples observação de que a relação C:N da matéria 

orgânica do solo se encontra na faixa de 10:1 a 13:1, ou seja, para acumular entre 10 a 

13 unidades de carbono no solo é necessário uma unidade de nitrogênio. Da mesma 

forma, a perda de uma unidade de N do solo acarretará na perda de 10 a 13 unidades de 

carbono.  

Ao contrário do que se pensava até recentemente a intensificação do uso das 

pastagens pode contribuir para o sequestro do carbono atmosférico, atuando para 

mitigar o aumento do efeito estufa e suas consequências ao meio ambiente em razão do 

aquecimento global (Braga, 2010). Estudos conduzidos na Europa demonstraram que 

tanto o uso de nitrogênio e o consequente aumento da taxa de lotação, e os respectivos 

aumentos na emissão de óxido nitroso (N2O) e metano (CH4), potentes gases de efeito 

estufa, foram compensados pelo grande influxo de carbono atmosférico para o solo, 

configurando essas áreas de pastagens como prováveis mitigadoras do efeito estufa 
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(Soussana et al., 2007). A utilização de combustíveis fósseis tais como o petróleo, 

carvão e gás natural, para geração de energia e agora mais recentemente a derrubada e 

queima de extensas áreas de floresta tropical para o cultivo agrícola são os principais 

fatores causadores do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e, 

consequentemente, do aquecimento global (Braga, 2010). 

Segundo Sollenberger et al. (2002) a extensão da utilização da pastagem pelos 

herbívoros é que determina a principal fonte de carbono para o solo. Em taxas de 

lotação elevadas a excreta dos animais exerce este papel e em taxas mais baixas quem o 

faz é o material em decomposição das plantas. No entanto, o processo de deposição das 

fezes é desuniforme, com isso o pastejo severo pode repercutir numa significativa 

redução no armazenamento de C no solo, inclusive pela paralisação do crescimento 

radicular (Corsi et al., 2001). 

Assim, torna-se de extrema importância investigações acerca da quantidade de 

carbono imobilizado nos solos e nas pastagens como forma de se avaliar a capacidade 

desses sistemas em mitigar os gases de efeito estufa. 

 

3.0. 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 3°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. O experimento teve inicio em março de 2012, em junho de 2012 foi 
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realizado o corte 1 (corte do sorgo e da forrageira) e foi finalizado em novembro de 

2012 com o corte 2 (corte da forrageira). Na Figura 1 observa-se a precipitação e as 

temperaturas média, mínima e máxima durante o período experimental. 

 

O experimento foi realizado em área de pastagem degradada, com poucas 

espécies de interesse forrageiro e pouca cobertura do solo. Antes da implantação do 

experimento foi colhida amostra do solo 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. Para implantação do experimento, no 

primeiro ano, o solo foi preparado de forma convencional, com aração e gradagem e 

utilização de herbicida para controle das invasoras.  
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Tabela 1: Características químicas de amostras de solo da camada de 0-20 cm 

 

Característica química   

P (mg/dm
3
) 2,2 

MO (dag/Kg) 2,23 

pH (H₂O) 5,38 

K (mg/dm
3
) 44 

Ca (cmolc/dm³) 0,91 

Mg (cmolc/dm³) 0,34 

H + Al (cmolc/dm³) 1,81 

T (cmolc/dm³) 3,17 

SB (cmolc/dm³) 1,36 

V (%) 42,9 

 

O experimento foi realizado num delineamento em blocos ao acaso com quatro 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos avaliados foram: capim-marandu em 

cultivo exclusivo, capim-xaraés em cultivo exclusivo e suas respectivas integrações: 

sorgo + capim-marandu, sorgo + capim-xaraés. Foi mantida uma área de pastagens 

degradada como testemunha.  

Os tratamentos foram alocados aleatoriamente nos blocos, em parcelas de 16 m². 

A semeadura do sorgo foi feita em linhas (espaçamento de 0,8 m) e os capins-marandu 

e Xaraés foram semeados nas entre linhas do sorgo (espaçamento de 0,4 m). 

A adubação de implantação foi realizada de acordo com a análise do solo, 

respeitando-se as recomendações para o sorgo nas parcelas cultivadas com o consórcio 

e para as parcelas em cultivo exclusivo a adubação foi realizada de acordo com a 

exigência de cada cultura especificamente. A adubação de implantação foi realizada nas 

linhas de semeadura. O controle de plantas invasoras foi realizado ao longo de todo o 

período experimental. Cerca de 30 dias após a emergência do sorgo nas parcelas, foi 

realizada a adubação de manutenção, também de acordo com as exigências do sorgo, 
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conforme adubação de implantação. Quando o sorgo apresentou teor de MS adequado 

para ensilagem, cerca de 30% foi realizado o corte 1, e 60 dias após a rebrotação 

realizou-se o corte 2, as plantas das parcelas foram colhidas. 

As amostragens para estimativa da produção total (forragem em cultivo 

exclusivo ou em consórcio) por unidade de área foram realizadas ceifando-se todo o 

material contido em cada parcela, excluindo-se as bordaduras. Imediatamente após o 

corte, as amostras foram pesadas para obtenção da produção de matéria verde (MV). 

Amostras de plantas de capim-marandu e capim-xaraés foram separadas em lâmina, 

colmo + bainha e material morto, secas em estufa de circulação forçada a 65ºC até peso 

constante e pesadas para estimativa da produção de matéria seca total (MST), matéria 

seca foliar (MSF), porcentagem de folhas, porcentagem de colmo e porcentagem de 

material morto.  

A produção de massa de forragem da rebrotação dos capins Marandu e Xaraés 

foi conduzida por nove meses, como forma de acompanhamento da produção ao longo 

do ano e do carbono no solo ao longo das estações.  

Para avaliação das características morfogênicas e estruturais foram selecionados, 

em cada unidade experimental, dois perfilhos de cada uma das cultivares de B. 

brizantha 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/dia;  
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 Taxa de alongamento de colmo (TAlC) – cm/dia;  

 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/dia; 

 Duração de vida das folhas (DVF) – dias. 

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

das forrageiras. 

Para avaliação dos padrões demográficos de perfilhamento e suas respectivas 

taxas de aparecimento, mortalidade e sobrevivência de perfilhos basilares foram 

selecionadas, aleatoriamente, duas touceiras em cada unidade experimental e 

identificadas com anéis coloridos para facilitar a avaliação das mesmas. O número de 

perfilhos inicial foi contado e marcado e a cada 21 dias foram realizadas novas 

marcações e contagens do número de perfilhos de cada geração existente (cores 

diferentes). 

Os perfilhos foram avaliados em oito gerações. As taxas de aparecimento, 

mortalidade e sobrevivência de perfilhos basilares foram calculadas com dados 

provenientes de duas touceiras por unidade experimental, de acordo com as seguintes 

fórmulas: Taxa de aparecimento= [nº de perfilhos novos (última geração marcada)] x 

100/nº de perfilhos totais existentes (gerações marcados anteriores); Taxa de 

mortalidade= (perfilhos marcados anteriores – perfilhos sobreviventes) x 100/ nº total 

de perfilhos na marcação anterior; Taxa de sobrevivência = (nº de perfilhos da marcação 

anterior vivos na marcação atual x 100)/nº de perfilhos vivos na marcação anterior. As 

plantas nas parcelas e após o corte, respectivamente, e deu-se continuidade as avaliações 
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das características de perfilhamento das cultivares de B. brizantha. As gerações 1, 2 e 3 

foram classificadas com gerações de pré-colheita e as demais como pós-colheita. 

Para avaliação do carbono fixado no solo foram feitas amostragens do solo no 

inicio do experimento e oito meses após implantação, em quatro profundidades (0-5, 5-

10, 10-20 e 20-40 cm), nas entrelinhas dos plantios onde foram retiradas quatro 

amostras simples para formar uma composta por profundidade. As amostras de solo 

coletadas foram secas ao ar, destorroadas, maceradas e passadas em peneira de 0,21 mm 

de malha (TFSA) para a determinação do carbono orgânico total (COT), o qual foi 

quantificado por oxidação da matéria orgânica via úmida, empregando solução de 

dicromato de potássio a 0,167 mol L-1 em meio ácido, com fonte externa de calor 

(Yeomans & Bremner, 1988). Os valores de COT foram utilizados para determinar o 

estoque de carbono em cada profundidade, onde foi utilizada a expressão: EstC (Mg ha-

1) = (COT x Ds x e), em que: EstC é o estoque de carbono orgânico total em 

determinada profundidade; COT, o teor de carbono orgânico total (g kg-1); Ds, a 

densidade (g cm-3) do solo em cada profundidade determinada a partir de amostras 

indeformadas, segundo Blake & Hartge (1986) e a espessura da camada considerada 

(cm). Os estoques do COT nos sistemas de manejo e na vegetação foram usados para 

calcular a emissão ou sequestro de C-CO2 (Estoques de COT nos sistemas avaliados – 

Estoque de COT no sistema degradado). Para converter o estoque de C em CO2 

utilizou-se o fator de conversão 3,67 (massa molar do CO2/massa molar do C) conforme 

reportado por Leite et al. (2003).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, as médias 

comparadas pelo teste Tukey, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Para os 

dados de número de perfilho por geração utilizou-se estatística descritiva com o desvio 

padrão como medida de dispersão. O modelo estatístico utilizado foi o    ijjiij εβτμy 
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em que  é a média geral, i é o efeito fixo do i-ésimo tratamento, j é o efeito fixo do j-

ésimo blocoe ij é o erro aleatório. Assume-se que ij ~ NID(0,2). 

 

4.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

MST no primeiro corte, tendo sido observados menores valores de produção para o 

capim-xaraés cultivado em consórcio com o sorgo (Tabela 2). Os demais tratamentos 

não diferiram entre si (P>0,05). O tratamento capim-marandu + sorgo foi aquele que 

apresentou maior acumulo de colmo (P<0,05), assim como a cultivar Marandu em 

cultivo exclusivo. Assim, pode-se inferir que a cultivar Marandu apresenta maior 

alongamento e, consequentemente acúmulo de colmo em relação ao capim-xaraés, 

independentemente se, em cultivo exclusivo ou em consórcio com sorgo. Também o 

menor acúmulo de material morto foi observado (P<0,05) nos tratamentos cultivados 

em consórcio com o sorgo, pode ser explicado pela menor quantidade de folhas, 

diferentemente do tratamento em cultivo exclusivo que tiveram maior produção de 

folhas resultando em maior acumulo de material morto resultante da adubação aplicada, 

uma vez que os nutrientes promovem efeito direto no fluxo de tecidos, aumentando não 

só senescência, mas também a renovação dos mesmos. Observou-se maior acúmulo de 

folha para o tratamento Xaraés + sorgo (P<0,05), não tendo, os demais tratamentos, 

diferido entre si (P>0,05) (Tabela 2).  
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Tabela 2: Produção de massa seca (g/m
2
) de plantas de Brachiaria brizantha (cvs. 

Marandu e Xaraés) e em consórcio com sorgo 

                Tratamentos  

Características 

Capim-

marandu 

Capim-

xaraés Marandu+sorgo Xaraés+sorgo  

 

 

Corte 1 (Colheita) 

CV 

(%) 

MST  206,46 a 210,03a 196,30 a 187,45 b 16,02 

MSF  98,59b 95,89b 98,10 b 109,24 a 17,12 

MSC  80,13 ab 71,25b 91,54 a 65,65 b 12,92 

MSMM  27,72 a 42,89a 7,55 b 12,56 b 29,77 

  Corte 2 (Pós-colheita)  

MST  55,96 a 36,25b 54,64 a 68,87 a 14,02 

MSF  9,76 b 9,35b 16,97 a 13,99 a 19,13 

MSC  32,03 22,33 27,45 29,16’ 32,75 

MSMM 14,17 b 4,56b 10,20 b 25,72 a 28,13 

 

Após a colheita do sorgo para ensilagem (Corte 2), a maior produção de MST 

(P<0,05) foi observada para os capins Marandu e Xaraés que haviam sido cultivados em 

consórcio (Tabela 2), o que pode ser explicado pelo efeito residual da adubação, uma 

vez que o sistema de integração lavoura x pecuária prevê recomendação de adubação 

equivalente a cultura e não a forrageira. Assim como para MST a produção de MSF foi 

maior (P<0,05) para os tratamentos em consórcio em detrimento aos cultivos exclusivo 

dos capins Marandu e Xaraés. A produção de folha é de grande importância no tange a 

nutrição animal, uma vez que em nível de rumem apresenta maior digestibilidade que 



20 
 

colmos e material morto. Logo, a capacidade de deposição de folhas das forrageiras 

após a rebrotação, denota a capacidade de recuperação dessas plantas após a retirada da 

cultura. 

Para os valores de MSC não foi observado diferença significativa (P>0,05) entre 

os tratamentos, fato que, juntamente com as outras variáveis, demonstra a capacidade de 

recuperação da forrageira após a colheita da cultura viabilizando o uso desta técnica 

para a região. Foi observado maior acúmulo de material morto (P<0,05) nos tratamentos 

em que o capim-xaraés foi cultivado em consórcio com o sorgo, não havendo diferença 

(P<0,05) para os demais tratamentos. Isso pode ser levado em consideração, a partir de 

que o capim-xaraés produziu menor acúmulo de MST na pré-colheita, em seguida a 

forrageira obteve alta capacidade de recuperação, obtendo assim alta taxa de renovação 

de folhas e consequentemente maior acúmulo de MSMM. 

Durante o período pré-colheita, observou-se efeito do sistema de cultivo 

(P<0,05) sobre a taxa de alongamento de colmo (TAlC), duração de vida das folhas 

(DVF) e taxa de senescência foliar (TSeF) e número de folhas vivas (NFV) (Tabela 3).   

No período pós-colheita, observou-se maior filocrono para o capim-xaraés em 

cultivo exclusivo e para o tratamento marandu + sorgo (P<0,05) (Tabela 3). 
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Tabela 3: Características morfogênicas e estruturais de plantas de Brachiaria brizantha 

(cvs. Marandu e Xaraés) em consórcio com sorgo 

Tratamentos 

Pré-colheita 

TApF 

(folhas/dia) 

TAlF 

(cm/dia) 

TAlC  

(cm/dia) 

Filocrono 

(dias) 

DVF 

(dias) 

TSeF 

(cm/dia) 
NFV 

Capim-marandu 0,17 2,05 0,87b 6,06 34,13a 1,14b 6,16b 

Capim-xaraés 0,13 1,97 1,13a 7,58 23,33b 2,95a 7,16a 

Xaraés+sorgo 0,14 2,12 1,08a 7,25 32,40a 1,65b 6,50a 

Marandu+sorgo 0,16 2,08 1,10a 7,33 33,01a 1,72b 6,15b 

CV(%) 11,54 10,64 17,93 11,28 29,11 41,38 12,09 

Tratamentos 

Pós-colheita 

TApF 

(folhas/dia) 

TAlF 

(cm/dia) 

TAlC  

(cm/dia) 

Filocrono 

(dias) 

DVF 

(dias) 

TSeF 

(cm/dia) 
NFV 

Capim-marandu 0,06 0,41 0,16 11,71b 90,05 0,44 3,16 

Capim-xaraés 0,19 0,47 0,12 18,90a 72,29 0,34 4,10 

Xaraés+sorgo 0,15 0,65 0,16 14,70b 89,13 0,43 4,06 

Marandu+sorgo 0,14 0,59 0,18 15,00a 90,03 0,49 4,02 

CV(%) 10,84 16,52 39,41 22,17 21,96 65,15 26,10 

Taxa de aparecimento foliar (TApF); taxa de alongamento foliar (TAlF); taxa de alongamento do colmo 

(TAlC); duração de vida da folha (DVF); taxa de senescência foliar (TSeF) e número de folhas vivas 

(NFV); CV= coeficiente de variação. Médias seguidas da mesma letra na coluna, dentro do corte, não 

diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A menor TAlC na pré-colheita foi observada para o capim-marandu em cultivo 

exclusivo, não havendo diferença (P<0,05) para os demais tratamentos (Tabela 3). As 

maiores taxas de alongamento de colmo para os capins Marandu e Xaraés em consórcio 

podem ser atribuídas à maior competição por luz em sistemas consorciados, uma vez 

que as plantas tendem a alongar o colmo para facilitar a captação da radiação 

fotossinteticamente ativa pelas folhas (Nascimento Jr. & Adese, 2004). De fato, ao se 

observar os dados da TAlC após o corte (Pós-colheita) (Tabela 3) nota-se que não 

houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados (P>0,05). Além disso, 

observou-se que na pré-colheita, o alongamento do colmo foi acompanhado do aumento 
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na TSeF e de uma diminuição na DVF para plantas em cultivo com sorgo o que pode 

ser explicado também pelo maior sombreamento nesse tratamento (Tabela 3). Maiores 

taxas de senescência indicam que as folhas possuem menor longevidade.  Com a 

retirada de parte das folhas pelo corte, as folhas remanescentes ficam expostas a 

condições de alta luminosidade e tendem a recuperar sua capacidade fotossintética. 

Nesta situação, a recuperação do dossel forrageiro torna-se essencial. Após o corte, 

observou-se menor filocrono para plantas de capim-xaraés anteriormente cultivadas 

com sorgo, o que representa uma priorização pelas plantas de capim-xaraés, na 

recuperação da área foliar, uma vez que o filocrono indica o tempo para o surgimento de 

duas folhas consecutivas. Não houve diferença significativa entre tratamentos (P>0,05), 

para o NFV na pós- colheita. 

Excetuando-se o filocrono, não observou-se diferença significativa (P>0,05) 

entre os tratamentos para todas as características avaliadas no pós-colheita (Tabela 3), 

isso indica que as plantas dos capins Marandu e Xaraés tendem a se recuperar após a 

retirada da lavoura em sistema de integração. Essa observação é de grande valia, uma 

vez que o sucesso do sistema de integração lavoura-pecuária, passa necessariamente 

pela capacidade da forrageira em recuperar a produção após a retirada da lavoura. 

Observou-se a produção de novos perfilhos dos capins (Marandu e Xaraés) 

surgidos a cada geração (Tabela 4). Observa-se que com o desenvolvimento das 

culturas, houve redução do número de perfilhos nas gerações 2 e 3, em comparação a 

geração 1, o que pode ser explicado pela redução da intensidade luminosa que atinge a 

base da touceira, causada pelo desenvolvimento do sorgo, inibindo a produção de 

perfilhos da forrageira. Os capins em consórcio com o sorgo apresentaram menor 

número de perfilhos nas gerações antes do corte, o que se explica pela estrutura das 

plantas de sorgo, com folhas mais largas, promovendo maior sombreamento. Contudo 
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observa-se que a partir da geração 4, há um acréscimo significativo no número de 

perfilhos dos capins, o que ocorreu devido a colheita das culturas, que permitiu uma 

melhor interceptação de luz pela base da touceira e menor competição por água e 

nutrientes.  

 

Tabela 4: Número de perfilhos basilares/geração em capins Marandu e Xaraés 

consorciado e em cultivo solteiro e seus respectivos erros padrões da média 

 Tratamentos 

Gerações Marandu Marandu + Sorgo Xaraés Xaraés+ sorgo 

1 12,85 ± 3,04 10,85 ± 1,81 11,25± 0,35 10,60 ± 2,28 

2 4,02 ± 1,15 5,64 ± 1,77 9,15± 1,08 0,52 ± 0,20 

3 1,58 ± 0,87 2,97 ± 0,73 0,86± 0,97 1,16 ± 0,06 

4 14,43 ± 0,83 14,13 ± 0,71 11,89± 1,32 9,09 ± 0,13 

5 6,62 ± 0,36 12,83 ± 0,28 9,47±1,11 16,12 ± 0,04 

6 1,83 ± 0,16 1,22 ± 0,20 2,08±0,25 3,16 ± 3,33 

7 1,08 ± 0,08 2,33 ± 0 1,02±0,63 5,58 ± 0,75 

8 3,83 ± 0 4,83 ± 0 4,19±,32 10 ± 0,12 

 

  

Na geração 6 houve decréscimo no número de perfilhos (Tabela 4), o que é 

devido a baixa precipitação, uma vez que esta geração foi contabilizada no período seco 

do ano. De fato, o perfilhamento é altamente influenciado pelas condições do meio e o 

estresse hídrico produz reflexos negativos nessa característica. No decorrer das gerações 

observa-se que os padrões de desenvolvimento são semelhantes entre os tratamentos, 

indicando que os capins não foram prejudicados pelo consorcio com sorgo, já que tende 

a recuperação da capacidade de perfilhamento após o corte, validando assim, a técnica 

de integração lavoura x pecuária. 



24 
 

De acordo com os resultados, não se observou diferença significativa (P>0,05) 

para as taxas de aparecimento, sobrevivência e mortalidade de perfilhos no período de 

pré-colheita (Tabela 5), o que indica, alta competitividade do capim-marandu e capim-

xaraés consorciados, uma vez que a presença do sorgo não interferiu no perfilhamento 

da forrageira. De fato, após o corte há aumento na incidência da radiação solar, o que 

promove alteração na qualidade da radiação solar que penetra do dossel forrageiro, em 

termos de relação vermelho-vermelho extremo (V/VE), máxima no topo e mínima na 

porção inferior da vegetação próxima ao solo. A redução da V/VE estimula o 

alongamento de colmo (Smith, 1982), por converter Pfr para Pr (as formas do fitocrono 

que absorvem a luz vermelha e vermelha extremo, respectivamente) (Taiz & Zeiger, 

2006). Neste caso, as plantas dos capins cultivadas com sorgo estavam mais sombreadas 

que aquelas dos demais tratamentos, embora no período pré-colheita não tenha sido 

observadas diferenças na taxa de aparecimento de perfilhos. Observou-se menor taxa de 

mortalidade e consequentemente maior taxa de sobrevivência de perfilhos (P<0,05) para 

plantas cultivadas anteriormente com sorgo. De acordo com os resultados pode-se 

inferir que a colheita do sorgo refletiu positivamente no perfilhamento dos capins 

Marandu e Xaraés. 
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Tabela 5: Taxas de aparecimento, mortalidade, sobrevivência e número de perfilhos 

basilares em capins Marandu e Xaraés consorciado e não consorciado. 

CV = Coeficiente de variação. Médias na mesma linha, seguidas por letras diferentes diferem 

ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

O perfilhamento geralmente é um indicador de vigor e persistência de plantas 

forrageiras e pode ser afetado por uma série de fatores ambientais. A demografia de 

perfilhos varia substancialmente entre gramíneas e geralmente começa a declinar antes 

do início da emissão das inflorescências ou em situação de auto sombreamento. Esse 

declínio decorre de uma elevada taxa de mortalidade de perfilhos, até mesmo antes de 

completarem o desenvolvimento (Nabinger & Medeiros, 1995). Em sistemas de 

integração lavoura x pecuária há tendência de redução da produção de forragem quando 

essas estão em consórcio em detrimento ao cultivo solteiro, neste caso, o aparecimento 

de perfilhos, que apresenta alta correlação com a produção de forragem, poderá ser 

indicativo de recuperação de produtividade após a colheita da cultura. De fato, após a 

colheita do sorgo, houve recuperação da forrageira no que tange ao perfilhamento, o que 

indica excelente adaptabilidade desses capins para o sistema de integração lavoura x 

pecuária. 

Características  Cultivares 

 Pré – colheita 

                                        Marandu 
Marandu + 

sorgo 

Xaraés Xaraés + 

sorgo 
CV (%) 

Taxa de Aparecimento 49,921 51,851 50,28 39,984 33,435 

Taxa de Mortalidade 16,041 10,898 11,18 17,347 31,503 

Taxa. Sobrevivência 83,958 87,073 85,261 82,471 5,851 

 Pós – Colheita 

Taxa de Aparecimento 8,481b 18,248a 7,454b 20,158a 33,749 

Taxa de Mortalidade 11,567a 2,088b 7,736a 1,977b 43,919 

Taxa de Sobrevivência 89,066b 91,08ab 92,263ab 97,923a 3,626 
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Foram avaliadas as densidades do solo para cada tratamento avaliado, pode ser 

observada na Tabela 6, observa-se que a área utilizada como testemunha (área 

degradada), foi o tratamento que obteve maior densidade, ou seja, foi o tratamento que 

obteve maior compactação do solo. Podendo assim levar a algumas consequências, 

como a resistência mecânica à penetração de raízes, água e ar, dificultando assim a 

sobrevivência e desenvolvimento da planta forrageira. 

A quantidade de carbono presente em cada tratamento, em cada profundidade, 

pode ser observada na Tabela 6. As diferenças relacionadas aos teores de carbono nas 

profundidades avaliadas (0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm) foram mais acentuadas do que as 

diferenças entre tratamentos, entretanto, vale destacar que a área degrada utilizada como 

testemunha foi aquela que apresentou menores teores de carbono (P<0,05), em todas as 

profundidades (Tabela 6). Através dos resultados apresentados pode-se observar que o 

acumulo de carbono em solos degradados é baixo, o que se reflete na sustentabilidade 

dos sistemas a logo prazo. Por outro lado, o cultivo do solo, mesmo com lavoura (no 

caso em questão, o sorgo) ou forrageira (capins-marandu e Xaraés) promove reserva de 

carbono no solo, mesmo sendo o período de avaliação curto. Entretanto, vale salientar 

que esses resultados, não podem ser indicativos de reserva de carbono no solo, uma vez 

que o tempo de avaliação foi curto, e, nesse caso, a continuação da avaliação torna-se 

imprescindível.  
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Tabela 6: Fixação de carbono em diferentes tratamentos e profundidades 

Tratamentos  Carbono no solo (g.kg) 

 Densidade do solo 

(g/cm3) 

0-5 5-10 10-20 20-40 

Marandu 0,93 12,91aA 11,98aA 9,21aB 8,85bB 

Xaraés 0,94 13,25aA 12,89aA 9,05aB 8,22bB 

Sorgo + Marandu 0,93 12,87aA 10,81aA 11,21aA 9,08aB 

Sorgo + Xaraés 0,93 14,01aA 13,4aA 10,25aB 10,51aB 

Área degradada 1,22 5,21bA 5,08bA 5,31bA 4,12bA 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas não diferem entre si pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os resultados da concentração de carbono através do perfil do solo apresentou 

maior discrepância de valores, isto devido pelo fato das plantas cultivadas (sorgo, 

capim-marandu e capim-xaraés) serem gramíneas, que concentram a maior proporção 

de raízes nas camadas superficiais do solo (até 20 cm). Assim, quando se faz a análise 

do solo, todo o sistema radicular presente na camada de 0-5, 5-10 e 10-20 cm de 

profundidade contribui para a predição dos valores de carbono. Vale salientar que à 

medida que a planta acumula massa seca na parte aérea, há também acúmulo de 

carboidratos no sistema radicular. Assim, quanto maior a produção de parte aérea, maior 

a produção de raízes, o que se reflete também nos teores de carbono no solo. Entretanto, 

vale destacar que não houve diferença significativa (P>0,05) nos teores de carbono nas 

plantas avaliadas nos diferentes tratamentos, mesmo tendo sido observadas diferenças 

em relação à produção de massa seca. 

 

 

 



28 
 

5.0. CONCLUSÕES 

Plantas de B. brizantha cvs. Xaraés e Marandu cultivadas em consórcio com 

sorgo aceleram seu crescimento. Os capins Marandu e Xaraés se recuperam após a 

retirada da cultura, o que mostra que a integração lavoura x pecuária é uma tecnologia 

viável para o Campo das Vertentes, observando que as plantas de B. brizantha cvs. 

Xaraés e Marandu cultivadas em consórcio com sorgo apresentam maior produção de 

massa seca após a colheita da lavoura devido ao efeito residual da adubação. 

O consórcio de capim-marandu e de capim-xaraés com sorgo, não prejudica o 

padrão demográfico de perfilhamento de plantas. Após a retirada da cultura as plantas 

de capim-marandu cultivadas em consórcio teve maior resposta, em relação à emissão 

de perfilhamento (pós-colheita), do que plantas de capim-xaraés em consórcio.  

O cultivo do solo, com sorgo, capins-marandu e xaraés, seja em cultivo 

exclusivo ou em consórcio aumenta a matéria orgânica do solo. 
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