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RESUMO 

 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar características qualitativas e quantitativas das 

silagens de sorgo e do capim-braquiária em cultivo exclusivo ou em consórcio entre si e 

com diferentes leguminosas, bem como, avaliar o custo dos nutrientes produzidos nas 

diferentes formas de cultivo dessas forrageiras. O experimento foi realizado na 

Universidade Federal de São João del-Rei, na Fazenda Experimental Risoleta Neves, 

numa numa área de 4 hectares, coberta com pastagem degrada. Os tratamentos foram 

distribuídos num delineamento interiamente casualizados com 5 (cinco) parcelas ou 

repetições. Cada parcela apresentou 1000 m2 (0,1 ha), em cinco tratamentos:  Sorgo em 

cultivo exclusivo; consórcio capim-braquiária e sorgo; Consórcio capim-braquiária, 

sorgo e Macrotyloma axilare; Consórcio capim-braquiária, sorgo e Calopogonio 

muconoide; Consórcio capim-braquiária, sorgo e Cajanus cajan. Foi utilizado 

Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich.)Stapf. cv. Xaraés. A inclusão das 

leguminosas estudadas não afetou as variáveis produtivas dos consórcios, a qualidade 

nutricional, nem o padrão fermentativo das silagens. 

 

Palavras chave: integração lavoura pecuária, pastagens degradadas, qualidade da 

silagem, sorgo, leguminosas 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate qualitative and quantitative characterizes of 

the sorghum and signal grass silages in exclusive culture or in mutual association or in 

association with different legumes ones as well as to analyze the cost of the nutrients 

produced in the different forms of culture of the forages. The experiment was realized in 

Federal University of São João del-Rei, in the “Risoleta Neves” Experimental Farm , in 

a area of 4 hectares, covered with degraded pastures. The treatments were distributed in 

a completely randomized design with 5 (five) components or repetitions. Each 

repetition presented 1000 m2 (0.1 ha), in five treatments: sorghum in exclusive culture; 

sorgum and signal grass association; sorghum and Calopogonio muconoide; association 

between sorghum, capim-braquiaria and Cajanus cajan. It was utilized Brachiaria 

brizantha (Hochst ex A. Rich.) Stapf. cv. Xaraés. The inclusion of the legumes cultures 

studied did not affect the yield variables of the associations, the nutritional quality and 

the fermentative standard of the silages.- 

 

Keywords: crop-livestock integration; degraded pastures; silage quality; sorghum; 

legumes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.0. INTRODUÇÃO 

 

Os consumidores do terceiro milênio buscam alimentos com atributos 

específicos em termos de qualidade, segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e 

responsabilidade social. A observância desses fatores é imperativa para assegurar a 

competitividade do Brasil no mercado de alimentos (Oliveira, 2007). Segundo Leonel 

(2007b), a produção de bovinos em sistemas integrados com agricultura tem potencial 

para contribuir de forma significativa para o suprimento dessa demanda.  

Entretanto, no Brasil, historicamente, a terra desempenhou função de preservar 

ativos fixos de reserva de valor. Desse modo, terra e animais eram considerados  reserva 

de capital, e não como atividade econômica dentro de um mercado de competição 

(Resende, 2003). O prejuízo para atividade pecuária, tanto de leite quanto de corte, foi 

devido o fato que esse cenário não atraiu investimentos para o desenvolvimento de 

tecnologias que priorizassem aumento de produtividade, preocupação com a parte 

qualitativa da produção e, muito menos, com os impactos associados a respectiva 

produção (Martha Jr. et al., 2006a). 

O resultado disso foi que parte considerável dos 220 milhões de hectares 

estimados para a área de pastagens do Brasil, na maioria com Brachiaria spp, 

principalmente B. brizantha e B. decumbens, encontra-se degradada ou em processo de 

degradação, o que levou à perda do potencial produtivo e da capacidade de suporte 

animal (Barcelos et al., 2008).  

No estado de Minas Gerais, especificamente na Zona da Mata e nos Campos 

das Vertentes, boa parte das áreas de pastagens estão degradadas ou em processo de 

degradação o que contribui para baixa produtividade animal (Quinteiro, 1997). 
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Essa baixa produtividade pode ser atribuída, em parte, ao manejo nutricional 

inadequado aos animais, notadamente dentro de sistemas de criação em pastagens, nos 

quais a principal fonte de alimento é o pasto. Em função disso, 68,54% do leite 

produzido no Brasil provêm de rebanhos com produção média de aproximadamente 

1100 kg/vaca/lactação (Ruas et al., 2007), ao passo que em pastagens bem manejadas 

pode-se atingir produtividades significativamente maiores, Vilela et al. (1996) 

mensuraram a produção de 4600 kg/vaca/lactação com fornecimento de concentrado na 

proporção de 2,6 kg/vaca/dia. Silva et al. (1994) relatam produções de 5560 a 8880 

kg/ha, em pastagens de capim-elefante anão sob diferentes pressões de pastejo 

suplementadas na proporção de 2 kg/vaca/dia.  

Assim a busca por alternativas mais econômicas para aumentar a produtividade 

animal, dé-se em função do problema de fluxo de caixa que assola a pecuária em geral, 

sobretudo a pecuária de leite, na qual têm-se praticamente a obrigação de produção e 

conservação de volumosos suplementares para o período seco (Leonel et al., 2009a). 

Diante do exposto, buscou-se com esse estudo avaliar a viabilidade da 

recuperação de pastos degradados com a implementação de consórcios entre sorgo, 

capim-braquiária e diferentes leguminosas. 
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2.0. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Integração Lavoura Pecuária  

A integração lavoura pecuária (ILP) é um sistema que tem como benefício o 

aumento da taxa de lotação, sendo que o solo é mais fértil, possui duas receitas/ano 

(grãos/leite ou carne), mantém o solo sempre coberto e integra duas atividades, 

produção de forragem consorciado com animal com os objetivos de aumentar a 

produção, minimizar custos com fertilizantes e mão-de-obra, diminuindo os riscos e 

agregar valores aos produtos agropecuários. 

Nesse sistema, as culturas são utilizadas a fim de que a produção seja voltada 

para volumosos na época de período seco. Permitindo que haja pastagem no período 

seco, devido à profundidade que as raízes alcançam, buscando mais àgua para o sistema. 

Sendo que na retirada da cultura ficam palhadas sobre o solo e de raízes no perfil do 

solo, permitindo o aumento da matéria orgânica, que melhora o solo, aumentando sua 

fertilidade. Parte dos custos da recuperação ou da reforma das pastagens podem ser 

pagos através da produção de volumosos ou grãos. 

Existem duas grandes alternativas para recuperação ou renovação das 

pastagens, podendo ser de forma direta ou por meio de sistemas integrados de produção, 

utilizando a integração lavoura-pecuária (ILP) ou a integração lavoura-pecuária-floresta 

(ILPF).  

A integração lavoura e pecuária, em suas diversas variantes como, por 

exemplo, consórcio de culturas, tem potencial para atender esses requisitos econômicos, 

ecológicos e sociais. Isto ocorre, pois os sistemas de recuperação de pastagens 

envolvendo essa prática permitem, além da produção de alimento suplementar para o 

gado em épocas críticas, a geração de receitas com a diminuição dos custos da reforma 
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de pastagens, o aproveitamento de resíduos de adubos minerais, o controle de plantas 

invasoras e uma maior eficiência do uso de máquinas e implementos, com a 

racionalização no emprego da mão-de-obra (Carvalho et al., 1990; Mella, 1994).  

De acordo com Bello (2002), a integração lavoura-pecuária é um sistema que 

pode ser adotado por produtores de diferentes níveis sócio-econômicos e permite 

aumento da rentabilidade e sustentabilidade das propriedades agrícolas. Todavia, são 

escassos os trabalhos que abordaram a recuperação de áreas de pastagens degradadas 

por meio do cultivo simultâneo de forrageiras do gênero Brachiaria, sorgo e 

leguminosas e com posterior ensilagem desse material. A integração lavoura-pecuária 

auxilia na diversificação das atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural 

de forma planejada, onde, no final, o produtor será beneficiado. A integração tem como 

uma das principais vantagens que o solo seja explorado economicamente durante todo o 

ano, favorecendo o aumento na oferta de grãos e na produção de carne e ou leite, com 

custos mais baixos devido ao consórcio que é criado entre a lavoura e a pastagem. Entre 

os principais benefícios para o produtor, podemos destacar que a integração traz uma 

diversificação de atividades, garantindo maior estabilidade de renda, uma vez que o 

produtor não fica dependente das condições favoráveis de mercado e ou sujeito à 

problemas climáticos de apenas um produto, além de possibilitar a obtenção de receitas 

em diferentes épocas do ano. Conseguindo associar o baixo risco da atividade pecuária 

com a possibilidade de alta rentabilidade da produção agrícola. Essa estratégia 

apresenta-se como excelente alternativa para recuperar uma área já degradada, 

utilizando-se a produção da lavoura (grãos, volumosos etc.) para cobrir os custos de 

preparo da área e aquisição dos corretivos e fertilizantes, ficando o produtor com a 

pastagem recuperada, e possuindo uma maior eficiência pelo aproveitamento que as 

pastagens tem com o adubo residual utilizado na cultura anterior. 
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              O modelo de integração lavoura-pecuária, com a introdução de capins em 

determinados períodos nas áreas de lavoura, tem a produção da palhada para a 

realização do Sistema de Plantio Direto na palha, que possibilita a redução de custos 

com operações mecanizadas e defensivos, elevando o teor de matéria orgânica no solo, 

melhorando a estrutura física e mantendo o solo com cobertura vegetal durante todo o 

ano, protegendo-o da erosão.  

2.2   Silagem 

             Silagem é um método de conservação de forragem para alimentação de animais, 

que tem como objetivo  ser utilizada em períodos de baixa produção de forragens, 

proporcionando volumoso de boa qualidade, sendo empregada na alimentação de 

ruminantes. 

             O valor nutritivo da silagem, quando bem feita, é semelhante ao da forragem 

verde. A ensilagem não melhora a qualidade das forragens, apenas conserva a qualidade 

original (CARDOSO; SILVA, 2007). 

             A qualidade da silagem está relacionada ao maior teor de matéria seca e 

proteína. O conteúdo de amônia das silagens, expresso como percentagem do nitrogênio 

amoniacal em relação ao nitrogênio total , é utilizado na avaliação das silagens. O 

aumento da produção de amônia provocado pela proteólise neutraliza os ácidos 

desejáveis, interferindo diretamente na qualidade final do material ensilado (VAN 

SOEST, 1994). Para o sucesso do processo de ensilagem, é necessário garantir controle 

do desenvolvimento de clostrídeos, que depende da redução do pH e do aumento da 

pressão osmótica (maior teor de MS). Para as enterobactérias, essas são geralmente 

inibidas em pH abaixo de 4,5 (WOOFORD, 1984).  

              O sorgo é considerado padrão pela qualidade das silagens produzidas em 

decorrência do suprimento adequado de carboidratos solúveis, baixa capacidade 
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tamponante e alto teor de matéria seca. As leguminosas, embora apresentem elevado 

teor nutritivo, são plantas com algumas características indesejáveis para o adequado 

processo de fermentação da massa ensilada, como alta umidade no momento da 

colheita, alto poder tamponante e baixo teor de carboidratos solúveis (PEREIRA et al., 

2006).  

               Segundo Resende et al. (2005), o uso da leguminosa ensilada, juntamente com 

o milho ou sorgo, apresenta inúmeras vantagens, pois a leguminosa não diminui a 

produtividade forrageira, aumenta o teor de proteína da silagem e proporciona maiores 

ganhos de peso.  

               Lavezzo (1993) destacou que a excessiva umidade da forragem, caracterizada 

por teor de MS inferior a 20%, no momento da ensilagem, reduz os efeitos 

preservativos das fermentações ácidas primárias e não restringe o crescimento de 

bactérias do gênero Clostridium em pH de 3,8 a 4,0. Esse autor afirma que a remoção 

parcial da água da planta visa a limitar a fermentação na ensilagem, reduzir a incidência 

de fermentações secundárias e diminuir ou eliminar a formação de efluente. Sabe-se que 

o teor de carboidratos solúveis das plantas, por ocasião da ensilagem, é um dos fatores 

fundamentais para que o processo fermentativo desenvolva-se de maneira eficiente, uma 

vez que constituem os substratos prontamente disponíveis para o desenvolvimento de 

bactérias láticas, o que os torna essenciais para a produção de níveis adequados de ácido 

lático e a rápida redução do pH necessária para a inibição da atividade proteolítica das 

enzimas vegetais e do desenvolvimento das bactérias indesejáveis (PEREIRA et al., 

2006).  

            Além dos teores de umidade e de carboidratos solúveis, outro fator da forrageira 

que interfere no processo fermentativo é o poder tamponisante. De acordo com Playne 

& McDonald (1996), 68 a 80% do poder tamponisante pode ser atribuído à fração 
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amônica da forragem representada pelos sais de ácidos orgânicos, ortofosfatos, sulfatos, 

nitratos e cloretos. Entre os valores de pH 6 e 4, somente os ânions de sais orgânicos e 

os ortofosfatados são tamponantes, ressaltando-se que o efeito do ortofosfatados é 

menor e que a fração protéica apresenta impacto reduzido sobre o poder tamponante.  

            O elevado teor de proteína é outro fator que deve ser considerado. Devido à 

liberação de compostos nitrogenados pela decomposição protéica, neutralizam parte do 

ácido lático formado e, consequentemente, elevam o pH. O problema de ensilar 

forrageiras com poder tampão elevado resulta da necessidade de uma maior produção de 

ácido lático de modo a reduzir o pH para valores abaixo de 4,2 demandando, como 

consequência, maior teor de carboidratos o que não ocorre nas leguminosas 

(LAVEZZO, 1993, citado por PEREIRA et al., 2006).  

             Obeid et al.(1985) avaliaram silagens provenientes de consórcios de milho com 

soja e avaliaram sua produção e qualidade das silagens, observaram que adição de 

níveis crescentes de soja parece proporcionar uma redução nos níveis de carboidratos 

solúveis (CHO’s) do material a ensilar que, no entanto, manteve-se dentro dos limites 

necessários para uma boa fermentação. Os ácidos graxos voláteis, à exceção do lático, 

não foram influenciados pelos tratamentos e, a julgar pelo pH, níveis de ácido butírico e 

características físicas observadas, todas as silagens foram consideradas de alta 

qualidade. Houve tendência de aumento de ácido lático com aumento da proporção de 

soja, porém só foram significativas entre o nível zero e máximo de soja.  

Vários trabalhos com silagens provindas de consórcio demonstram que a 

adição de leguminosas não interferiu na qualidade das silagens (LEMPP et al., 2000; 

MARTIN et al., 1983). 
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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 na 

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, sendo que 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 início em março de 2011, e foi 

finalizado em fevereiro de 2012.   

O experimento foi instalado numa área de 4 hectares, coberta com pastagem 

degrada. Os tratamentos foram distribuídos num delineamento em blocos casualizados 

com 5 (cinco) parcelas ou repetições. Cada parcela apresentou 1000 m2 (0,1 ha), em 

cinco tratamentos:     ; T1 = consórcio capim-braquiária e sorgo; T2 = consórcio capim-

braquiária, sorgo e Macrotyloma axilare;  T3 = Consórcio capim-braquiária, sorgo e 

Calopogonio muconoide; T4 = Consórcio capim-braquiária, sorgo e Cajanus cajan. Foi 

utilizado Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich.) Stapf. cv. Xaraés. 

As culturas foram estabelecidas por meio de sistema de plantio direto e, antes 

da instalação dos tratamentos, foi coletado solo, que foi analisado e aplicado calcário, 

fósforo e potássio, conforme recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em 

Minas Gerais (Ribeiro et al., 1999). Foram consideradas como base para essa 

recomendação as necessidades da cultura do milho. Daí todos os tratamentos receberam 

as mesmas doses de calcário e de fertilizantes de plantio e de cobertura.  
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A cultura do sorgo foi estabelecida numa proporção de 10 kg de sementes 

puras e viáveis por hectare. As forrageiras (capim-braquiária e leguminosas) foram 

semeadas nas entrelinhas do sorgo, na mesma operação de plantio deste. Para isso, 

foram necessárias adaptações na semeadora de acordo com os procedimentos adotados 

por (Jakelaitis 2004). No experimento foram utilizados 3 kg/ha de sementes puras 

viáveis de Brachiaria brizantha, 10 kg/ha de Cajanus cajan e 4 kg/ha de Calopogonio 

muconoide (calopogônio).  

O material foi ensilado quando os grãos das panículas das plantas de sorgo 

apresentaram um estágio farináceo, com matéria seca (MS) entre 28 e 32%, que 

representa estágio recomendado para obtenção de boa silagem.  

Imediatamente antes da ensilagem de todo material das parcelas (plantas de 

sorgo, capim-braquiária e leguminosas), foram efetuadas  amostragens para estimativa 

da produção total dos consórcios por unidade de área. Para tanto,  ceifou-se todo o 

material (plantas de sorgo, capim-braquiária e leguminosas) contido em 4 m (lineares) 

das quatro fileiras centrais de cada parcela. Posteriormente, mensurou-se a produção por 

área da massa total, e as produções individuais das culturas consortes (sorgo, capim-

braquiária e as diferentes leguminosas em estudo). 

A colheita das forragens (plantas de sorgo, capim-braquiária e leguminosas) 

dos diferentes tratamentos foi efetuada por meio de máquina ensiladeira acoplada à 

tomada de força de um trator, regulada para obtenção de partículas de dois a três cm.  

O material foi colocado e adequadamente compactado em baldes de polivinil 

carbono, com capacidade para 10 kg de material fresco, nos quais foram adaptados 

flanges de silicone nas tampas para permitir o escoamento de gases. Após o enchimento, 

os baldes foram hermeticamente lacrados com fitas adesivas para evitar a troca de ar 

com o meio. Ao término de todo o processo de ensilagem (estabilização 
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microbiológica), foram retidas amostras de forma adequada e em número suficiente, as 

quais foram levadas à estufa de circulação de ar a 65 oC por 72 horas. As amostras 

foram subsequentemente retiradas, moídas em moinhos “tipo Willey” e acondicionadas 

em vidros hermeticamente fechados para análises posteriores dos teores de: matéria 

seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, extrato solúvel em tratamento com éter, 

proteína insolúvel em detergentes neutro e ácido; lignina em detergente ácido, de acordo 

Silva & Queiroz (2002).  

Uma fração de amostra de silagem de cada tratamento foi prensada para 

extração do suco e, posteriormente, foi determinado o pH utilizando-se potenciômetro 

digital (Digimed), sendo que o nitrogênio amoniacal/nitrogênio total (N-NH3/NT) foi 

determinado de acordo com as normas do AOAC (1995) e os teores dos ácidos butírico 

e lático por cromatografia gasosa. Essas análises foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de São João 

del-Rei (LNA/DEZOO/UFSJ) e nos Laboratórios de Nutrição Animal da EPAMIG. O 

NDT das silagens foi estimado na base de matéria seca, de acordo com a equação de 

Weiss (1992) e adotado pelo NRC (2001).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando 

significativo, foi efetuada a comparação das médias pelo teste de Student-Newman-

Keuls, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. 
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4.0.    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Não houve diferença (P>0,05) entre a produtividade de massa total (kg de 

matéria natural/ha) e nem de massa individual (base matéria natural) de sorgo e 

capim-braquiária entre os quatro consórcios estudados. Igualmente, não houve 

diferença (P>0,05) para a produtividade de massa seca total em kg de MS/ha 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Produções de matéria natural total (PMNT), de matéria seca total 

(PMST), de matéria natural de sorgo (PMNSO), de matéria seca de sorgo 

(PMSSO), de matéria natural de capim-braquiária (PMNBR) e de matéria seca de 

capim-braquiária (PMSBR) dos consórcios avaliados. 

 

Consórcios estudados PMNT PMST PMNSO PMSSO PMNBR PMSBR 

Sorgo + Capim-braquiária 47708 12091 43750 11311 4578 1009 

Sorgo + Capim-braquiária + Macrotiloma 44583 11254 41458 10976 5172 1225 

Sorgo + Capim-braquiária + Calopogônio 46771 11512 42453 11502 2411 570 

Sorgo + Capim-braquiária + Guandu  45625 11290 40906 11563 4620 1113 

 

*As forrageiras utilizadas foram: capim-braquiária = Brachiaria brizantha, cv. 

MG4; Macrotiloma = Macrotiloma axilare; Calopogônio = Calopogonio 

muconoides; Guandu = Cajanus cajan; 

            A produtividade de massa total média de matéria natural 46172 kg/ha é 

satisfatória, pois trata-se de um experimento instalado em área de cerrado degrada. Esse 

valor é superior que os 31100 kg/ha, citado por Alvarenga et al. (2007). 

          

            A massa de sorgo correspondeu a maior fração da matéria natural produzida, em 
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média 42142 kg/ha. Ao passo que a produção média de massa de capim-braquiária 

(cultivar MG4) foi 4195 kg/ha, valor significativo para um corte da forrageira que 

cresceu sob sombreamento do sorgo. O valor médio observado de produção de matéria 

seca de 11.537 kg/ha  indica que o consórcio do capim MG4 com outras plantas não 

prejudica a produção de massa seca da forrageira, o que viabiliza o uso dessa cultivar 

em sistemas de consórcio e integração. 

             As produções de massa das três diferentes leguminosas em estudo foram 

irrisórias, às vezes, essas tinham valor igual a zero nos pontos de amostragem. Esse fato 

auxilia na explicação na ausência de efeito sobre muitas das variáveis em estudo. 

             Não houve diferenças (P>0,05) entre as forragens produzidas nos consórcios 

avaliados com relação aos teores de proteína (PB), fibra (FDN), Cinzas, FDN corrigida 

para cinzas e proteína, proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e cinzas 

insolúvel em detergente neutro (Tabela 2). 

  

 Tabela 2- Teores de proteína (PB), de fibra (FDN), de fibra corrigida para 

cinzas e proteína (FDNcp), proteína insolúvel em detergente neutro 

(PIDN) e cinzas insolúvel em detergente neutro (CIDIN) nos 

consórcios avaliados 

 

Consórcios estudados PB FDN Cinzas FDNCP PIDN CIDIN 

Sorgo + Capim-braquiária + Macrotiloma 6,79 72,28 4,68 69,24 4,18 0,05 

Sorgo + Capim-braquiária 6,19 74,89 4,69 71,40 4,60 0,06 

Sorgo + Capim-braquiária + Guandu  7,66 75,06 3,86 72,22 3,79 0,05 

Sorgo + Capim-braquiária + Calopogônio 6,20 76,59 4,51 72,07 5,70 0,15 

*As forrageiras utilizadas foram: capim-braquiária = Brachiaria brizantha, cv. 

MG4; Macrotiloma = Macrotiloma axilare; Guandu = Cajanus cajan; 

Calopogônio = Calopogonio muconoides 
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             A ausência de variações significativas nesses constituintes da matéria seca das 

forragens deve-se, em parte, à produção inexpressiva das leguminosas nos consórcios. 

Não foram raras unidades de coletas nas parcelas onde não se encontrou leguminosas no 

consórcio. Costa (2011) trabalhou com consórcios de milho capim-braquiária e 

diferentes leguminosas (Calopogonio muconoides, Macrotyloma axilare, Stylozanthes 

captata) e constatou cenário semelhante com relação à baixa capacidade de produção de 

massa das leguminosas em sistemas de consórcios. 

            Também os teores de matéria seca total, de matéria seca do sorgo e do capim-

braquiária (em % da matéria natural) da massa forrageira, teor de nitrogênio amoniacal 

em relação ao nitrogênio total, os teores dos ácidos lático e butírico, e o pH das silagens 

não diferiram (P>0,05) entre os quatro consórcios estudados (Tabela 3).  

Tabela 3 – Teores de matéria seca total (MST), de matéria seca de sorgo (MSSO), de 

matéria seca do capim-braquiária e pH das silagens oriundas das forragens produzidas 

nos consórcios avaliados 

 

Consórcios estudados MST MSSO MSBR pH N-NH3/N-Total AB AL 

Sorgo + Capim-braquiária 25,45 25,92 22,24 3,78 3,9 0,03 6,2 

Sorgo + Capim-braquiária + Macrotiloma 25,25 26,45 23,7 3,83 4,1 0,04 6,6 

Sorgo + Capim-braquiária + Calopogônio 24,65 27,23 24,12 3,73 3,8 0,04 7 

Sorgo + Capim-braquiária + Guandu  24,73 28,24 24,1 3,7 4 0,03 7,1 

 

*As forrageiras utilizadas foram: capim-braquiária = Brachiaria brizantha, cv. MG4; 

Macrotiloma = Macrotiloma axilare; Guandu = Cajanus cajan; Calopogônio = 

Calopogonio muconoides 
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             O pH da silagem é uma medida importante no que tange à qualidade desse tipo 

de volumoso. É sábido, que silagem de leguminosas tende a apresentar maiores valores 

de pH, o que se deve à sua fermentação predominantemente realizada por Clostrídios, 

levando a uma silagem com alto teor de ácido butírico, o que pode ser explicado por três 

fatores: o alto poder tamponante, o baixo teor de carboidratos solúveis em água e o 

baixo teor de matéria seca. Nesse estudo, o teor de massa seca não diferiu entre os 

tratamentos (Tabela 3), o que pode ter influenciado diretamente nos valores do pH, que, 

por sua vez, também não diferiram. Esse comportamento pode ser explicado pela baixa 

porcentagem de leguminosas observada nos consórcios, o que pode ser um indicativo da 

baixa capacidade de permanência dessas forrageiras nesses sistemas de produção. 

            O teor de N-NH3/NT também é um indicativo de qualidade da silagem e 

caracteriza o perfil fermentativo ocorrido no processo. Quanto menor essa relação, 

menor foi a proteólise do material ensilado e de melhor qualidade será a silagem 

(McDonald et al., 1991). De acordo com Benacchio (1965), uma silagem é considerada 

como de muito boa qualidade quando possui uma concentração de N-NH3 em relação ao 

nitrogênio total menor que 10%. Se essa concentração estiver entre 10 e 15% é 

considerada adequada, de 15 a 20%, aceitável, e, insatisfatória, quando esse valor 

ultrapassa os 20%. 

            Igualmente, o ácido butírico é um indicativo da qualidade de preservação do 

material ensilado. Sua concentração está relacionada com a má fermentação ou 

fermentação indesejável, pois trata-se de produto, principalmente, do trabalho de 

bactérias do gênero Clostridium (McDonald et al., 1991). Segundo Silveira (1975), a 

concentração desse ácido na MS da silagem deve ser inferior 0,2%. Já Ferreira (2001), 
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para silagens de milho e sorgo, preconiza concentração de 0,1% de MS.  

            Apesar de todos os ácidos orgânicos resultantes da fermentação contribuir para a 

redução do pH, o lático possui maior constante de dissociação iônica, o que torna seu 

papel fundamental nesse processo (Moisio & Heikomen, 1994). Assim, a concentração 

final de ácido lático na silagem é um indicador qualitativo da fase fermentativa da 

ensilagem. Silagens de milho são consideradas como de boa qualidade quando possuem 

pelo menos de 6 a 8% de ácido lático na MS (Oliveira, 2001). 

            Apesar de não terem sido encontradas diferenças estatísticas para nenhuma das 

variáveis, como a proposta contemplava a execução de uma simulação da eficiência 

econômica dos sistemas de produção de volumoso em estudo, optou-se por fazer uma 

simulação simples para os custos de produção por quilo massa em diferentes formas 

físicas e por quilo de proteína (PB) em função dos diferentes consórcios avaliados. 

  

            Os resultados aqui gerados aumentam o banco de dados sobre o tema integração 

lavoura e pecuária, credenciando o consórcio sorgo e capim-braquiária como estratégia 

de recuperação de pastagens degradadas, independentemente da utilização ou não de 

leguminosas nesses sistemas. 
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5.0. CONCLUSÕES 

 

A inclusão das leguminosas estudadas não afetou as variáveis produtivas dos 

consórcios, a qualidade nutricional, nem o padrão fermentativo das silagens. 
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