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ESTABELECIMENTO DE TIFTON 85 (Cynodon spp.) E AMENDOIM 
FORRAGEIRO (Arachis pintoi) EM CONSÓRCIO 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar os melhores espaçamentos de 

plantio para o estabelecimento das forrageiras Tifton 85 e amendoim forrageiro em 

consórcio. O delineamento experimental utilizado foi o Delineamento Inteiramente 

Casualizado – DIC, em esquema fatorial 3 x 3 (3 espaçamentos para Tifton x 3 

espaçamentos para Amendoim forrageiro) com 3 repetições de área. As parcelas 

foram de 20 m², com dimensões de 4 x 5 m, constituídas da combinação de Tifton 85 

(Tif) e amendoim forrageiro (AF) em diferentes espaçamentos entre plantas (0,25; 

0,50 e 0,75 m) totalizando 9 tratamentos. As variáveis analisadas foram altura de 

plantas, número de perfilhos de Tifton 85, número de ramos de amendoim forrageiro, 

massa seca das forrageiras e matéria seca de outras plantas. As coletas foram 

realizadas em dois períodos, sendo o primeiro período composto por três cortes 

realizados, aos 28 dias após o plantio (DAP), seguindo-se um intervalo de 28 dias 

entre os cortes. O segundo período de avaliação ocorreu após o rebrote das 

forrageiras. Os dados foram submetidos à análise de variância com o auxílio do 

programa estatístico R e posteriormente comparados pelo teste de Tukey (P<0,05), 

não houve diferença significativa entre os espaçamentos estudados, para altura de 

plantas, matéria seca de Tifton 85 e total das forrageiras, no primeiro período de 

avaliação. Já para o segundo período houve diferença significativa para a matéria 

seca de A. pintoi, o qual apresentou maior teor no espaçamento 0,25 m AF x 0,25 m 

Tif.  

Palavras-chave: Desempenho. Forragem. Gramíneas. Leguminosas. Produtividade. 
  
1 INTRODUÇÃO  

 
As pastagens ocupam a maior área de produção nos solos brasileiros (CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2017) e estas representam 45% da área utilizada pela 
agropecuária no Brasil, o que perfaz um total de 159.497.547 hectares. Destes, 63% 
são pastagens plantadas que apresentam-se em boas condições, 30% são pastagens 
naturais e 7% constituem-se de pastagens cultivadas em más condições. No Rio 
Grande do Sul, as pastagens ocupam 42% da área total (9.176.761 hectares), sendo 
82% pastagens naturais, 17% pastagens plantadas em boas condições e 1% de 
pastagens plantadas em áreas consideradas como em más condições (CENSO 
AGROPECUÁRIO, 2017). 

A utilização das pastagens na produção de ruminantes é a forma mais 
econômica de alimentação dos rebanhos e, quando bem manejadas, respeitando 
suas características fisiológicas, exigências climáticas e de fertilidade do solo, 
mantêm-se produtivas por muito tempo (NETO; PEREIRA, 2004). 
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A maior parte das pastagens é composta por gramíneas, sendo que parte 
destas áreas encontram-se degradadas ou em vias de degradação, com a 
produtividade comprometida devido ao manejo incorreto e a adubação deficientes. As 
pastagens consistem na fonte de alimento mais importante para a produção de 
ruminantes (CASSAL, 2010).  

Conforme Pereira et al. (2007), na Região Sul do Brasil, destacam-se o uso de 
gramíneas perenes do gênero Cynodon. Sua popularidade deve-se ao rápido 
estabelecimento, alta permanência na área, elevado valor nutritivo e alta produção de 
forragem. As representantes amplamente utilizadas deste gênero são as cultivares de 
Tifton e Coastcross, espécies estas que apresentam rizomas e estolões, possuem boa 
adaptação e produção em condições tropicais e subtropicais. 

As alternativas de manejo disponível para pastagens de gramíneas tropicais 
consistem em fornecimento de adubações de manutenção, no ajuste das taxas de 
lotação e no consorciamento com espécies leguminosas (NERES et al., 2012).   O 
grande benefício do consórcio com as leguminosas é o fornecimento de Nitrogênio ao 
solo através do processo de fixação biológica do N2 atmosférico, decorrente da 
simbiose entre a planta e bactérias do gênero Rizobium (PIZZANI et al., 2012). Porém, 
a implantação desta prática com diferentes forrageiras é considerada um desafio, 
devido às peculiaridades de cada espécie, exigindo o conhecimento das 
características e impactos do manejo (FIORELI, 2017). 

Conforme Cassal (2010) o sucesso do estabelecimento de uma associação 
entre gramínea e leguminosa deve considerar o grau de compatibilidade existente 
entre essas espécies. O crescimento das plantas forrageiras e a competição que se 
estabelece entre elas por água, nutrientes e luz determinam sua produtividade e 
persistência. 

O consórcio entre Tifton 85 (Cynodon spp.) e amendoim forrageiro (Arachis 
pintoi) pode promover incrementos na produção animal, tanto na bovinocultura de 
corte como de leite, devido ao maior teor de proteína disponível na leguminosa. Além 
disso, a demanda por nitrogênio da gramínea pode ser atendida com o consórcio, 
reduzindo os custos com fertilizantes na pastagem. Assim, verificar o melhor 
espaçamento entre plantas de Tifton 85 e amendoim forrageiro, em consórcio, se faz 
necessário, para não haver competição entre plantas, promovendo um rápido 
estabelecimento das forrageiras e cobertura do solo. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Entre as leguminosas forrageiras tropicais, o amendoim forrageiro, 
recentemente vem sendo estudado, destacando-se no mundo tropical e subtropical, 
por ser uma forrageira perene que promove boa cobertura do solo (CASSAL, 2010), 
também pode ser utilizado na renovação de pastagens de gramíneas exclusivas, 
como Cynodon sp. que predomina nas áreas úmidas tropicais e pode ser introduzido 
em diferentes métodos de preparo do solo (NASCIMENTO, 2006).  

Dentre as forrageiras, as espécies e cultivares do gênero Cynodon se destacam 
devido a boa adaptação às condições tropicais e subtropicais, elevado potencial de 
produção de matéria seca e alta digestibilidade (FIORELI, 2017). 

A grama bermuda, cultivar Tifton 85 foi selecionada devido à boa adaptação às 
condições tropicais e subtropicais, elevado potencial produtivo de forragem e alta 
digestibilidade (QUARESMA et al., 2011). No entanto, devido ao seu hábito de 
crescimento, de seu metabolismo fisiológico C4 e sua competitividade torna-se difícil 
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encontrar leguminosas compatíveis para usar em consorciação (CASSAL, 2010). 
Assim, o amendoim forrageiro apresenta-se como uma ótima opção para o consórcio, 
pois possui elevada produtividade de forragem, altos teores de proteína bruta e 
digestibilidade, excelente palatabilidade, resistência ao pastejo intenso e ótima 
competitividade quando associado com gramíneas (NASCIMENTO, 2006). 

Perin, Teixeira e Guerra (2003) avaliaram o estabelecimento de amendoim 
forrageiro a partir de diferentes densidades (2, 4, 8 e 16 plantas/ m linear) e 
espaçamentos (0,25 e 0,50 m entre sulcos de plantio), para definir a densidade de 
plantio mais adequada no estabelecimento desta leguminosa. A densidade de 8 
plantas/m linear no espaçamento de 0,50 m entre sulcos de plantio mostrou-se mais 
eficiente para formação de cobertura viva. 

Machado et al. (2005) avaliaram as distâncias entre linhas (0,25 m, 0,50 m, 
0,75 m, 1,00 m) e entre plantas dentro das linhas (0,25 m, 0,50 m, 0,75 m, 1,00 m). 
Os espaçamentos entre linhas somente foram significativos (P=0,00913) para o 
espaçamento de 0,25 m entre plantas. Entretanto, para os espaçamentos entre 
plantas, observaram variação na produção de matéria seca em todos os 
espaçamentos entre linhas. Concluíram que a distância entre plantas nas linhas pode 
ser considerado um fator de maior importância no estabelecimento desta espécie do 
que a distância entre linhas. 

Conforme Nascimento (2006) o conhecimento da adaptação regional do 
amendoim forrageiro torna-se indispensável para que possa ser usado com sucesso. 
No subtrópico, a utilização racional da cv. Alqueire-1 em consórcio com campo nativo 
tem promovido ganhos de 290 kg de peso vivo por hectare e de 1 kg animal dia 
(PEREZ, 2001, apud NASCIMENTO, 2006). Em clima tropical, consorciado com 
Brachiaria brizantha, o ganho de peso vivo por hectare variou entre 534 e 937 kg de 
acordo com a baixa e alta pressão de pastejo (HERNANDEZ et al., 1995, apud 
NASCIMENTO, 2006), com persistência acima de dez anos (ARGEL; VILLARREAL, 
2000, apud NASCIMENTO, 2006).  
 Em estudos já desenvolvidos por Almeida et al (2003) e Aroeira et al. (2005) foi 
observado melhora no valor nutritivo e aumento no consumo de forragem de 
Brachiaria decumbens consorciada com Stylosanthes guianensis. Neres et al. (2012) 
estudando Tifton 85, Piatã e feijão-guandu em associação demonstraram elevação 
dos teores de proteína e redução nos teores de fibra em detergente neutro, porém 
houve redução na altura de plantas de Tifton 85, devido ao sombreamento imposto 
pelo feijão-guandu. 

Pereira et al. (2015) em trabalho com capim-marandu, adubado ou consorciado 
com amendoim-forrageiro constatou a maior oferta de forragem verde, sendo 
aproximadamente 23% superior à obtida pela gramínea adubada com 120 kg de 
Nitrogênio ha-1. Evidenciando assim, que a leguminosa propiciou um aumento de 
oferta de matéria seca de forragem, comprovando que a constante incorporação de 
nitrogênio e um manejo de pastagem obedecendo um espaço de descanso correto, 
favorecem a rebrota da planta, além de que, devido ao hábito de crescimento ser 
estolonífero, ocupa os espaços abertos entre a gramínea, aumentando a oferta de 
forragem na área.  

A consorciação de Tifton 85 e amendoim forrageiro é pouco encontrada na 
literatura científica, alguns estudos como o de Cassal (2010) e Pizzani et al (2012) 
foram desenvolvidos. Cassal (2010) avaliou as características estruturais e a 
produção de forragem de Tifton 85 e amendoim forrageiro submetida a corte no 
período outonal em diferentes arranjos entre plantas: Tifton 85 exclusivo (1m x 1m; 
1m x 0,75 m e 1m x 0,50m) e Tifton 85 + uma linha (AF1) e duas linhas (AF2) de 
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amendoim forrageiro nos mesmos espaçamentos. Verificou-se que a consorciação 
com duas linhas de amendoim nas entrelinhas de Tifton 85 resultaram em um menor 
número de folhas mortas no final do inverno. Quando o Tifton 85 estava consorciado 
com amendoim forrageiro ocorreu um pequeno aumento do número de folhas 
expandidas durante maio e junho e houve aumento significativo de perfilhos aéreos 
até o mês de julho, concluindo que a presença do amendoim forrageiro e o corte 
outonal modificam as características estruturais do Tifton 85. A produção de MS do 
Tifton 85 (primavera e verão) é menor quando é feito o corte e a temperatura não limita 
seu crescimento. 

Pizzani et al (2012) avaliaram produção e qualidade do amendoim forrageiro e 
Tifton 85 e seus consórcios, com ou sem adubação no estabelecimento dos cultivos. 
Os propágulos vegetativos foram plantados em profundidade de 15 cm, espaçamento 
de 0,5 m entre sulcos e plantas. O amendoim forrageiro foi plantado trinta dias antes 
da gramínea, numa proporção de 30% de amendoim forrageiro e 70 % de Tifton 85. 
O consórcio AF+TI não apresentou efeito da adubação na produção de MS. Os 
tratamentos que não receberam adubação mineral, a maior produção de MS 
observada no AF, pode ser comparada a mesma produção de forragem no TI+100 kg 
de N e o consórcio. Para os parâmetros PB, FDA e FDN, não houve diferença 
significativa nos tratamentos com e sem adubação mineral, o maior valor protéico foi 
do amendoim forrageiro, seguido do consórcio com Tifton 85 e com menor teor o Tifton 
85.  

No Rio Grande do Sul, a formação de pastagens com a cultivar Alqueire-1 está 
se estabelecendo e vem demonstrando maior rendimento de carne produzida por 
área. Assim como na bovinocultura de corte, a de leite também pode ser beneficiada 
com o uso do amendoim forrageiro, reduzindo custos com rações (NASCIMENTO, 
2006). Conforme a mesma autora, as informações disponíveis ainda são reduzidas, 
ficando dispersas principalmente em âmbito internacional, o que dificulta a prática de 
manejo e utilização adequada desta forrageira nas condições brasileiras. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o melhor espaçamento de 
plantio para o estabelecimento das forrageiras Tifton 85 e amendoim forrageiro em 
consórcio. 

 
 

3 ARTIGO CIENTÍFICO SEGUNDO NORMAS DA REVISTA TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA AGROPECUÁRIA 
  
As normas técnicas da Revista Tecnologia e Ciência Agropecuária encontram-se em 
anexo. 
 

Estabelecimento de Tifton 85 (Cynodon spp.) e amendoim forrageiro (Arachis 

pintoi) em consórcio 

Sabrina Alves da Silva1, Rogério Ricalde Torres2 

1 Engenheira Agrônoma, pós-graduanda no curso de Especialização em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul – UERGS Unidade Vacaria convênio Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS Campus Vacaria. E-mail: 
sabrinaalvesagro@gmail.com 
1 Professor Dr. em Engenharia Agrícola do Ensino Básico Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Vacaria. E-mail: rogerio.torres@vacaria.ifrs.edu.br 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar os melhores espaçamentos de plantio para 

o estabelecimento das forrageiras Tifton 85 e amendoim forrageiro em consórcio. O 

delineamento experimental utilizado foi o Delineamento Inteiramente Casualizado – DIC, em 

esquema fatorial 3 x 3 (3 espaçamentos para Tifton x 3 espaçamentos para Amendoim 

forrageiro) com 3 repetições de área. As parcelas foram de 20 m², com dimensões de 4 x 5 m, 

constituídas da combinação de Tifton 85 (Tif) e amendoim forrageiro (AF) em diferentes 

espaçamentos entre plantas (0,25; 0,50 e 0,75 m) totalizando 9 tratamentos. As variáveis 

analisadas foram altura de plantas, número de perfilhos de Tifton 85, número de ramos de 

amendoim forrageiro, massa seca das forrageiras e matéria seca de outras plantas. As coletas 

foram realizadas em dois períodos, sendo o primeiro período composto por três cortes 

realizados, aos 28 dias após o plantio (DAP), seguindo-se um intervalo de 28 dias entre os 

cortes. O segundo período de avaliação ocorreu após o rebrote das forrageiras. Os dados 

foram submetidos à análise de variância com o auxílio do programa estatístico R e 

posteriormente comparados pelo teste de Tukey (P<0,05), não houve diferença significativa 

entre os espaçamentos estudados, para altura de plantas, matéria seca de Tifton 85 e total 

das forrageiras, no primeiro período de avaliação. Já para o segundo período houve diferença 

significativa para a matéria seca de A. pintoi, o qual apresentou maior teor no espaçamento 

0,25 m AF x 0,25 m Tif.  

Palavras-chave: desempenho, forragem, gramíneas, leguminosas, produtividade. 

Establishment of Tifton 85 (Cynodon spp.) and forage peanut (Arachis pintoi) 

in consortium 

Abstract: The objective of this work was to identify the best planting spacing for the 

establishment of Tifton 85 forage and consortium peanut. The experimental design used was 

the Fully Randomized Design - DIC, in a 3 x 3 factorial scheme (3 spacings for Tifton x 3 spacings 

for forage peanut) with 3 replicates of area. The plots were 20 m², with dimensions of 4 x 5 m, 

consisting of the combination of Tifton 85 (Tif) and forage peanut (AF) in different spacing 

between plants (0,25; 0,50 and 0,75 m) totaling 9 treatments. The variables analyzed were 

plant height, number of Tifton tillers 85, number of forage peanut branches, dry mass of 

forage plants and dry matter of other plants. The collections were carried out in two periods, 

the first period consisting of three cuts made, at 28 days after planting (DAP), followed by an 
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interval of 28 days between cuts. The second evaluation period occurred after the regrowth 

of forages. The data were submitted to analysis of variance with the aid of the statistical 

program R and later compared by the Tukey test (P <0.05), there was no significant difference 

between the studied spacing, for plant height, dry matter of Tifton 85 and total forage, in the 

first evaluation period. For the second period, there was a significant difference for the dry 

matter of A. pintoi, which had a higher content in the spacing 0,25 m AF x 0,25 m Tif. 

Keywords: performance, forage, grasses, legumes, productivity. 

Introdução 

A maior parte das pastagens é composta por gramíneas, sendo que parte destas áreas 

encontram-se degradadas ou em vias de degradação, com a produtividade comprometida 

devido ao manejo incorreto e a adubação deficientes. As pastagens consistem na fonte de 

alimento mais importante para a produção de ruminantes (Cassal, 2010).  

As alternativas de manejo disponível para pastagens de gramíneas tropicais consistem 

em fornecimento de adubações de manutenção, no ajuste das taxas de lotação e no 

consorciamento com espécies leguminosas (Neres et al., 2012).   O grande benefício do 

consórcio com as leguminosas é o fornecimento de Nitrogênio ao solo através do processo de 

fixação biológica do N2 atmosférico, decorrente da simbiose entre a planta e bactérias do 

gênero Rizobium (Pizzani et al., 2012). Porém, a implantação desta prática com diferentes 

forrageiras é considerada um desafio, devido às peculiaridades de cada espécie, exigindo o 

conhecimento das características e impactos do manejo (Fioreli, 2017). 

Entre as leguminosas forrageiras tropicais, o amendoim forrageiro, recentemente vem 

sendo estudado, destacando-se no mundo tropical e subtropical, por ser uma forrageira 

perene que promove boa cobertura do solo (Cassal, 2010), também pode ser utilizado na 

renovação de pastagens de gramíneas exclusivas, como Cynodon sp. que predomina nas áreas 

úmidas tropicais e pode ser introduzido em diferentes métodos de preparo do solo 

(Nascimento, 2006).  

Conforme Cassal (2010) o sucesso do estabelecimento de uma associação entre 

gramínea e leguminosa deve considerar o grau de compatibilidade existente entre essas 

espécies. O crescimento das plantas forrageiras e a competição que se estabelece entre elas 

por água, nutrientes e luz determinam sua produtividade e persistência. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o melhor espaçamento de plantio 

para o estabelecimento das forrageiras Tifton 85 e amendoim forrageiro em consórcio. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2020, em 

uma área experimental de aproximadamente 540 m², na localidade do Reassentamento São 

Francisco de Assis, zona rural do município de Esmeralda - RS, região dos Campos de Cima da 

Serra, com coordenadas geográficas 28°01’02.94” S 51°06’20.99” O. O clima predominante da 

região é o Cfb, segundo a classificação de Köppen-Geiger citado por Kuinchtner & Buriol 

(2001), com invernos frios e verões temperados.  

O solo pertence a unidade de mapeamento Vacaria e é classificado como Latossolo 

Bruno Aluminoférrico típico (Streck et al., 2008). Antes da implantação do experimento, a área 

era utilizada com pastagens anuais de inverno e verão, tais como aveia preta e milheto, 

submetida ao preparo convencional do solo. Em 2018, por ocasião da implantação do 

experimento, foram coletadas amostras do solo, da camada de 0 a 20 cm de profundidade 

para a realização da análise do solo, a qual apresentou as características de pH H2O=5,3; Índice 

SMP=5,2; P=4,47 (mg.dm-3); K=320 (mg.dm-3); M.O.=3,7%; Ca=6,09 (cmolc.dm-3); Mg= 3,05 

(cmolc.dm-3), argila=54%, CTC 20,89 (cmolc.dm-3) e saturação de bases de 47,68%. Foram 

aplicadas as quantidades de 11,5 t.ha-1 de calcário dolomítico (PRNT 65%), incorporado ao 

solo antes do plantio e realizada a adubação nitrogenada e fosfatada nas quantidades de 20 

kg.ha-1 de Nitrogênio (ureia) e 130 kg.ha-1 de P2O5 (superfosfato simples).  

Para a implantação da pastagem foi realizado o preparo convencional do solo com o 

uso do subsolador, após foi realizado a aplicação do calcário espalhado com o auxílio da 

lançadeira acoplada a um trator. A aplicação da adubação fosfatada foi realizada 

manualmente após a calagem e incorporada ao solo com o auxílio de uma grade niveladora. 

Quinze dias após o transplante das espécies forrageiras foi realizado a aplicação, 

manualmente, a adubação nitrogenada. Não foram utilizados herbicidas para o controle de 

plantas invasoras na área. 

As mudas de Tifton 85 e de Amendoim forrageiro foram obtidas na mesma localidade. 

O transplante foi realizado no dia 26 de dezembro de 2018 com mudas de 30 cm de 

comprimento a profundidade média de 15 cm. O delineamento experimental utilizado foi o 

Inteiramente Casualizado – DIC em esquema fatorial 3 x 3 (3 espaçamentos de Tifton x 3 
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espaçamentos de Amendoim forrageiro), totalizando 9 tratamentos, com 3 repetições de área 

por tratamento (parcelas). As parcelas, com dimensões de 4 x 5 m (20 m² de área), foram 

constituídas da combinação entre Tifton 85 (Tif) e Amendoim forrageiro (AF) com diferentes 

espaçamentos entre linhas (25, 50 e 75 cm) para cada uma das espécies forrageiras estudadas. 

Dentro de cada parcela o transplante das espécies forrageiras foi iniciado com uma linha de 

Tifton seguida de uma linha de amendoim forrageiro, intercalando uma linha de cada espécie, 

conforme o respectivo espaçamento. As imagens da área após a instalação das forrageiras 

encontram-se nos apêndices. 

Os índices de precipitações pluviométricas e de temperaturas registradas foram 

coletados da Estação Metereológica de Vacaria, localizada a 75 km do experimento e estão 

demonstrados na figura 1. 

 

         
Figura 1. Precipitação pluviométrica e temperaturas mínimas e máximas registradas  durante 
o período de avaliação do experimento. Fonte: InMet.(2020) 

        

  As coletas foram realizadas em dois períodos, sendo o primeiro período composto 

por três cortes realizados, aos 28 dias após o plantio (DAP) (24/01/2019), seguindo-se um 

intervalo de 28 dias entre os cortes, sendo este efetuados aos 56 DAP (21/02/2019) e 84 DAP 

(21/03/2019). Foram coletada as seguintes variáveis: a altura de plantas de Tifton 85 e de 

amendoim forrageiro; o número de perfilhos por planta de Tifton 85; o número de ramos por 

planta de amendoim forrageiro; a produção de matéria seca de Tifton 85 e de Amendoim 

forrageiro. 

A altura de plantas foi determinada, com o auxílio de uma trena, medindo a distância 

entre a superfície do solo e o dossel forrageiro em três pontos escolhidos aleatoriamente em 
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cada parcela. Nas mesmas plantas, também foi realizada a contagem do número de perfilhos 

de Tifton 85 e o número de ramos de amendoim forrageiro. Após, foi realizado o corte, com 

o auxílio de um quadrado de 0,25 m², alocado aleatoriamente na parcela, deixando 5 cm de 

resíduo no solo. Em seguida, foi realizada a roçada de toda a parcela, deixando 5cm de resíduo 

no solo. 

Nas amostras cortadas foi realizada a separação das plantas por espécie, amendoim 

forrageiro e Tifton 85, as mesmas foram acondicionadas em sacos de papel, posteriormente 

colocados em uma caixa de isopor e transportados até o laboratório de Fisiologia Vegetal, nas 

dependências da UERGS, Unidade Vacaria. O material vegetal foi seco em estufa de ventilação 

forçada, a uma temperatura de 65º C, até atingir peso constante. As amostras secas foram 

pesadas em balança analítica para a determinação do teor de matéria seca. 

Para o segundo período de avaliação, foi realizado um corte de uniformização das 

parcelas, no dia 20 de novembro e realizado a aplicação de 20 kg ha-1 de Nitrogênio (ureia). 

Em 20 de janeiro de 2020, aos 61 dias após o restabelecimento, foi realizada a coleta de dados 

de: altura de plantas de Tifton 85 e de amendoim forrageiro; a produção de matéria seca de 

Tifton 85 e de amendoim forrageiro; e a produção de matéria seca de outras plantas existentes 

na área experimental. 

A altura de plantas foi determinada seguindo a metodologia descrita anteriormente. 

Após foi realizado o corte com o auxílio de um quadrado de 1,0 x 1,0 m, alocado 

aleatoriamente na parcela. O material vegetal foi separado em plantas de Tifton 85, plantas 

de amendoim forrageiro e plantas daninhas. A determinação da matéria seca seguiu a mesma 

metodologia descrita anteriormente. 

Posteriormente os dados foram submetidos à análise de variância com o auxílio do 

programa R 3.5.1 e quando detectada diferença estatística as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey (P<0,05). 

Resultados e Discussão 

No primeiro período de avaliação não houve diferença significativa entre os 

tratamentos estudados para a variável altura de plantas, como pode ser observado na tabela 

1. Pode se observar na tabela 1, que a maior média para a variável altura de plantas de Tifton 

foi obtida no espaçamento AF 50 cm x Tif 25 cm (56 cm) e diminuiu após o 2° e 3° cortes, 

mostrando pouca variação entre os espaçamentos. Já o amendoim forrageiro apresentou 
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médias semelhantes para todos os espaçamentos testados. Os valores são inferiores aos 

obtidos por Neres et al. (2012), em que observaram valores de 37,42 cm (1° corte - outubro), 

57,0 cm (2° corte - dezembro) e 60,55 cm (3° corte - janeiro) para a altura do dossel forrageiro 

de Tifton 85 em consórcio com feijão-gandu, com intervalos de corte de 55 dias. 

Tabela 1 – Altura média de plantas de Tifton 85 e de Amendoim Forrageiro, em consórcio sob 
diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° Corte 56 DAP, 
3°Corte 84 DAP). 

    Altura - 1° Período de avaliação 

    1°Corte 2° Corte 3°Corte 1°Corte 2° Corte 3°Corte 

   24/01/19  21/02/19  21/03/19  24/01/19  21/02/19  21/03/19 

Trat  Tifton Amendoim Forrageiro 

AF Tif (cm) (cm) 

75 75 37 47 26 18 23 16 

50 75 52 37 25 20 25 14 

25 75 41 38 22 19 18 12 

75 50 36 41 23 20 22 10 

50 50 42 36 27 17 18 12 

25 50 42 39 29 24 28 18 

75 25 47 45 29 22 24 21 

50 25 56 44 32 21 22 16 

25 25 37 39 22 13 20 16 

Médias 43,3 40,7 26,1 19,3 22,3 15,0 

CV (%) 21,37 21,27 22,4 22,27 22,24 37,08 
 

Apesar de serem poucos os estudos que tratam do sombreamento de plantas 

forrageiras, Santos et al. (2006) e Neres et al. (2012) constataram redução no crescimento de 

Tifton 85 sombreado. O mesmo não foi observado neste experimento, devido ao porte 

rasteiro do amendoim forrageiro. 

Já para as variáveis número de perfilhos de Tifton 85 (Tabela 2) e número de ramos de 

amendoim forrageiro (Tabela 3) houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados. 

O maior número de perfilhos foram observados no tratamento AF 25 cm x Tif 25 cm para o 1° 

e o 2° corte, já no 3°corte o tratamento AF 50 cm x Tif 25 cm também obteve médias 

semelhantes ao AF 25 cm x Tif 25 cm. Os perfilhos possuem grande importância em relação a 

produtividade e sustentabilidade das pastagens, pois a produção total de forragem é 

determinada pela contribuição relativa de cada perfilho e pelo número de perfilhos que 
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constituem o estande de plantas (Carvalho et al.,2000). Estes autores observaram densidades 

de 135.200.000 de perfilhos ha-1, em pastagem de Tifton 85, após dois anos de implantação. 

Tabela 2 – Número de perfilhos de Tifton 85, em consórcio com Amendoim forrageiro sob 
diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° Corte 56 DAP, 
3°Corte 84 DAP). 

    Número de perfilhos – 1° Período de avaliação 

  1°Corte 2° Corte 3°Corte 

     24/01/19 21/02/19  21/03/19 

Trat   Tifton 85  

AF Tif  Qtd. ha-1  

75 75      154.400 d      222.400 d    132.000 d  

50 75      217.200 d      169.200 d   132.000 d  

25 75      178.000 d      234.500 d   163.000 d  

75 50      233.400 cd      265.800 cd   177.600 d  

50 50      401.400 cd      644.400 bcd   293.400 cd  

25 50      538.650 c      531.300 bcd   465.150 bc  

75 25      545.333 c      834.667 bc   480.000 b  

50 25      968.800 b      862.400 b   776.533 a 

25 25   1.346.400 a   1.454.933 a   938.667 a  

CV (%)            21,95            34,43         16,17  
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. 

 

A diminuição do número de perfilhos no 2 e 3° corte pode ser atribuída a diminuição 

da área foliar da gramínea, ocasionada pelo corte realizado e pela incidência de plantas 

daninhas na área experimental. Segundo Carvalho et al. (2000), o manejo do dossel de plantas 

e as flutuações em energia luminosa recebida produzem um ajuste dinâmico da área foliar 

ocasionando em mudanças na densidade de perfilhos. 

O maior número de ramos de amendoim forrageiro foram observados nos 

tratamentos AF 25 cm x Tif 25 cm e AF 25 cm x Tif 50 cm para o 1°e 2° cortes, já no 3° corte o 

tratamento AF 25 cm x Tif 25 cm foi superior aos demais. 

 Chagas et al. (2018) observaram 448.800 ramos aos 28 DAP; 2.050.400 aos 28 DAP e 

5.200.800 ramos ha-1 aos 84 DAP, sendo valores semelhantes para o primeiro corte realizado. 

Já para as demais avaliações os resultados não coincidem provavelmente pelo manejo 

adotado, em que neste experimento foi realizado corte de toda a parcela avaliada.  
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Tabela 3 – Número de ramos de Amendoim forrageiro, em consórcio com Tifton 85 sob 
diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° Corte 56 DAP, 
3°Corte 84 DAP). 

    Número de ramos - 1° Período de avaliação 

  1°Corte 2° Corte 3°Corte 

     24/01/19  21/02/19  21/03/19 

Trat  Amendoim Forrageiro  

AF Tif  Qtd. ha-1  

75 75      71.700 d      65.400 c     43.500 d  

50 75    145.800 bcd   173.400 c     91.200 cd  

25 75    260.000 b   248.000 bc    180.000 bcd  

75 50    103.600 d      79.600 c      59.600 d  

50 50    153.750 bcd   119.250 c    107.250 cd  

25 50    457.600 a   489.600 ab    292.800 b 

75 25    141.000 cd   138.000 c    108.000 cd 

50 25    225.000 bc   198.000 c   209.700 bc  

25 25    484.000 a   662.933 a    475.200 a  

CV (%)          17,85         38,34          29,13  
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey.  

 
Os valores referentes a produção de matéria seca de Tifton 85 (MSTif), encontram-se 

na tabela 4. Houve diferença significativa no 2°e 3°corte, em que foram observados médias 

semelhantes nos tratamentos AF 75 cm x Tif 25 cm, AF 50 cm x Tif 25 cm, AF 50 cm x Tif 75 

cm, AF 25 cm x Tif 50 cm e AF 50 cm x Tif 50 cm e no 3° corte as médias de todos os tratamentos 

foram próximas. Porém, para a produção de MS Total dos 3 cortes, não houve diferença 

significativa entre os espaçamentos estudados. Para o amendoim forrageiro as maiores 

médias foram observadas nos tratamentos AF 25 cm x Tif 50 cm, AF 50 cm x Tif 25 cm,  AF 75 

cm x Tif 25 cm,  AF 75 cm x Tif 75 cm, AF 25 cm x Tif 75 cm, no primeiro corte (Tabela  5). Já 

no segundo corte as médias foram iguais entre os tratamentos avaliado e no terceiro corte 

não houve diferença estatística. Para a MS Total de amendoim forrageiro, o espaçamento AF 

25 cm x Tif 50 cm foi superior ao AF 50 cm x Tif 50 cm, porém a média é semelhante aos demais 

espaçamentos. 
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Tabela 4 – Produção de matéria seca de Tifton 85, em consórcio com Amendoim forrageiro 
sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° Corte 56 
DAP, 3°Corte 84 DAP). 

Produção de MS - 1° Período de avaliação 

    1°Corte 2° Corte 3°Corte   

   24/01/19  21/02/19  21/03/19 Total 

Trat  Tifton 85   

AF Tif  kg.ha-1   

75 75 82 69 b 69 ab 219 

50 75 77 186 ab 141 ab 404 

25 75 225 19 b 38 b 281 

75 50 134 42 b 77 ab 253 

50 50 110 162 ab 162 ab 434 

25 50 129 179 ab 179 a 487 

75 25 51 257 a 257 ab 566 

50 25 76 198 ab 172 ab 447 

25 25 60 61 b 106 ab 227 

CV (%) 85,55 50,35 51,25 45,04 
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores (2020) 

Tabela 5 – Produção de matéria seca de Amendoim forrageiro, em consórcio com Tifton 85 
sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° Corte 56 
DAP, 3°Corte 84 DAP). 

Produção de MS - 1° Período de avaliação 

    1°Corte 2° Corte 3°Corte     

   24/01/19   21/02/19  21/03/19 Total Total 

Trat Amendoim Forrageiro Tif+AF 

AF Tif kg.ha-1 kg.ha-1 

75 75 71 ab 139 a 139 349 ab 568 

50 75 25 b 41 a 49 115 ab 519 

25 75 45 ab 26 a 29 100 ab 382 

75 50 25 b 56 a 26 106 ab 359 

50 50 25 b 12 a 12 49 b 483 

25 50 139 a 186 a 186 511 a 998 

75 25 72 ab 180 a 214 466 ab 1032 

50 25 133 a 58 a 84 275 ab 721 

25 25 25 b 150 a 106 281 ab 508 

CV (%) 57,0 78,5 77,8 60,0 44,5 
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores (2020) 

A produção de MS Total do consórcio (Tif +AF) não apresentou diferença estatística 

entre os espaçamentos estudados, evidenciando que tanto o espaçamento de 25 cm como o 

de 75 cm apresentam uma mesma produção de forragem. 
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Pizzani et al. (2012) observaram teores de produção de matéria seca do consórcio de 

Tif+AF de 3.000 kg ha-1, aos 150 DAP e 2.700 kg ha-1, aos 210 DAP, não apresentando diferença 

significativa com os tratamentos que receberam adubação. Média superior ao observado 

neste estudo para o primeiro período de avaliação (956 kg ha-1), fato este que pode estar 

relacionado com o período de implantação do experimento, visto que foi plantado em pleno 

verão e as precipitações foram baixas. 

Não houve diferença significativa entre os espaçamentos avaliados para as variáveis 

altura de plantas de Tifton 85 e de Amendoim forrageiro, massa seca de Tifton 85, massa seca 

de outras plantas, massa seca de Tifton 85 + Amendoim forrageiro, e massa seca total (Tif+ AF 

+ Outras plantas), como está demonstrado na tabela 6.  

 

Tabela 6– Altura de plantas de Tifton 85, produção de MS Tif, altura de plantas de Amendoim 
forrageiro, produção de MSOP, produção de MS Tif + MS AF e produção de MS Total de 
plantas, em diferentes Espaçamentos entre plantas de Tifton 85 e de Amendoim forrageiro, 
no segundo período de avaliação. 

    Segundo período 

Trat Altura Tif MS Tif Altura AF MS OP MS Tif+AF MS Total 

AF Tif cm kg.ha-¹ cm kg.ha-¹ kg.ha-¹ kg.ha-¹ 

75 75 16,2 704 10,2 824 1.167 1.990 

50 75 20,4 914 10,0 1.013 1.300 2.313 

25 75 22,2 2.199 10,0 910 3.375 4.285 

75 50 19,5 409 11,1 944 955 1.898 

50 50 19,2 937 10,4 1.223 1.937 3.160 

25 50 19,8 466 11,6 885 1.418 2.302 

75 25 19,9 1.940 11,3 744 2.359 3.102 

50 25 18,8 769 10,0 842 1.336 2.178 

25 25 21,9 1.027 10,5 1.150 2.625 3.775 

Médias 19,8 1040,6 10,6 948,1 1830,1 2778,2 

CV (%) 13,01 97,86 13,97 47,57 57,8 34,89 
Fonte: Autores (2020) 

 
Valores semelhantes de produção de matéria seca foram obtidos por Barbero et al. 

(2009), no consórcio de pastagens já estabelecidas entre Coastcross e amendoim forrageiro. 

Estes autores observaram produção de massa de forragem de 13.156 kg ha-1 ano-1 e de 4.483 

kg ha-1 no período de verão. 

Olivo et al. (2019) também observaram produção de forragem de 3,4 t ha-1 no sistema 

Tifton 85 + amendoim forrageiro, no verão, na proporção de 25 e 75%, respectivamente. Os 
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mesmo autores observaram que, após dois anos, o sistema teve maior acúmulo de forragem 

do que o Tifton 85 adubado com 100 kg de N.ha-1 e equivalente ao sistema de pastagem Tifton 

85 + 200 kg de N ha-1. 

Não houve interferência dos espaçamentos entre plantas na produção de matéria seca 

de plantas daninhas avaliadas. Confrontando os dados obtidos no presente estudo com o 

observado em tremoço por Benassi & Abrahão (1991) e em amendoim forrageiro, por 

Machado et al. (2005). O amendoim forrageiro possui um lento estabelecimento, o que 

permite que outras espécies ocupem os espaços vazios competindo por água luz e nutrientes. 

Entretanto, esta leguminosa apresenta alta competitividade com a vegetação espontânea, 

resultando em menores custos no controle de invasoras (Machado et al., 2005). 

Já para a massa seca de amendoim forrageiro houve diferença no espaçamento AF 25 

cm x Tif 25 cm (Tabela 7). Evidenciando que a maior população de plantas da leguminosa 

resulta em uma maior produção de forragem. 

 

Tabela 7 – Produção de MSAF, consorciado com Tifton 85, em diferentes espaçamentos entre 
plantas, no segundo período de avaliação. 

Segundo período 

Trat MS AF 

AF Tif kg.ha-¹ 

75 75 463 bc 

50 75 386 c 

25 75 1176 ab 

75 50 546 bc 

50 50 1000 abc 

25 50 952 abc 

75 25 418 c 

50 25 567 bc 

25 25 1598 a 

CV (%) 32,35 
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores (2020) 
 

Comparando-se o primeiro período de corte com o segundo, houve redução na altura 

de plantas, porém houve maior incremento nos teores de matéria seca de um ano para o 

outro, evidenciando o estabelecimento das pastagens. Os resultados obtidos para a massa 

seca de amendoim forrageiro corroboram com os citados por Machado et al (2005) que 

avaliaram o estabelecimento da leguminosa em diferentes espaçamentos entre plantas e 
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verificaram o espaçamento de 25 cm, obtendo acréscimos de 59% no rendimento de matéria 

seca (7.132 kg ha -¹).  

A menor população de plantas indica a existência de perdas nos rendimentos de 

forragem no estabelecimento de amendoim forrageiro. Entretanto, deve-se considerar que a 

população de plantas, além da influência no estande de plantas, tem importância no custo de 

implantação da pastagem, visto que os menores espaçamentos elevaram o custo de 

implantação da cultura, sendo interessante a verificação da relação custo-benefício do 

emprego dos referidos espaçamentos (Machado et al., 2005). No presente experimento foram 

utilizadas populações equivalentes a 176.000 plantas ha-¹ no espaçamento AF 25 cm x Tif 25 

cm e 21.000 plantas no espaçamento AF 75 cm x Tif 75 cm. 

 

Conclusões 

1. Os diferentes espaçamentos do consórcio não influenciaram na altura de plantas de 

Tifton 85 e de amendoim forrageiro.  

2.O número de perfilhos e o número de ramos foram maiores nos menores 

espaçamentos de plantas, porém não houve interferência para a produção de matéria seca 

total do consórcio. 

3.O Tifton 85 e o amendoim forrageiro apresentaram inicialmente uma baixa produção 

de matéria seca. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Primeiro período de avaliação 
 

No primeiro período de avaliação não houve diferença significativa entre os 
tratamentos estudados para a variável altura de plantas, como pode ser observado na 
tabela 1. A maior média para a variável altura de plantas de Tifton foi obtida no 
espaçamento AF 50 cm x Tif 25 cm (56 cm) e diminuiu após o 2° e 3° cortes, 
mostrando pouca variação entre os espaçamentos. Já o amendoim forrageiro 
apresentou médias semelhantes para todos os espaçamentos testados. Os valores 
são inferiores aos obtidos por Neres et al. (2012), em que observaram valores de 
37,42 cm (1° corte - outubro), 57,0 cm (2° corte - dezembro) e 60,55 cm (3° corte - 
janeiro) para a altura do dossel forrageiro de Tifton 85 em consórcio com feijão-gandu, 
com intervalos de corte de 55 dias. 
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Tabela 1 – Altura média de plantas de Tifton 85 e de Amendoim Forrageiro, em 
consórcio sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 
28 DAP, 2° Corte 56 DAP, 3°Corte 84 DAP). 

    Altura - 1° Período de avaliação 

    1°Corte 2° Corte 3°Corte 1°Corte 2° Corte 3°Corte 

   24/01/19  21/02/19  21/03/19  24/01/19  21/02/19  21/03/19 

Trat  Tifton Amendoim Forrageiro 

AF Tif (cm) (cm) 

75 75 37 47 26 18 23 16 

50 75 52 37 25 20 25 14 

25 75 41 38 22 19 18 12 

75 50 36 41 23 20 22 10 

50 50 42 36 27 17 18 12 

25 50 42 39 29 24 28 18 

75 25 47 45 29 22 24 21 

50 25 56 44 32 21 22 16 

25 25 37 39 22 13 20 16 

Médias 43,3 40,7 26,1 19,3 22,3 15,0 

CV (%) 21,37 21,27 22,4 22,27 22,24 37,08 
Fonte: Autores (2020) 

 
Apesar de serem poucos os estudos que tratam do sombreamento de plantas 

forrageiras, Santos et al. (2006) e Neres et al. (2012) constataram redução no 
crescimento de Tifton 85 sombreado. O mesmo não foi observado neste experimento, 
devido ao porte rasteiro do amendoim forrageiro. 

Já para as variáveis número de perfilhos de Tifton 85 (Tabela 2) e número de 
ramos de amendoim forrageiro (Tabela 3) houve diferença significativa entre os 
tratamentos avaliados. O maior número de perfilhos foram observados no tratamento 
AF 25 cm x Tif 25 cm para o 1° e o 2° corte, já no 3°corte o tratamento AF 50 cm x Tif 
25 cm também obteve médias semelhantes ao AF 25 cm x Tif 25 cm.  

Os perfilhos possuem grande importância em relação a produtividade e 
sustentabilidade das pastagens, pois a produção total de forragem é determinada pela 
contribuição relativa de cada perfilho e pelo número de perfilhos que constituem o 
estande de plantas (CARVALHO et al.,2000). Estes autores observaram densidades 
de 135.200.000 de perfilhos ha-1, em pastagem de Tifton 85, após dois anos de 
implantação. 

A diminuição do número de perfilhos no 2 e 3° corte pode ser atribuída a 
diminuição da área foliar da gramínea, ocasionada pelo corte realizado e pela 
incidência de plantas daninhas na área experimental. Segundo Carvalho et al. (2000), 
o manejo do dossel de plantas e as flutuações em energia luminosa recebida 
produzem um ajuste dinâmico da área foliar ocasionando em mudanças na densidade 
de perfilhos. 
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Tabela 2 – Número de perfilhos de Tifton 85, em consórcio com Amendoim forrageiro 
sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° 
Corte 56 DAP, 3°Corte 84 DAP). 

    Número de perfilhos – 1° Período de avaliação 

  1°Corte 2° Corte 3°Corte 

     24/01/19 21/02/19  21/03/19 

Trat   Tifton 85  

AF Tif  Qtd. ha-1  

75 75      154.400 d      222.400 d    132.000 d  

50 75      217.200 d      169.200 d   132.000 d  

25 75      178.000 d      234.500 d   163.000 d  

75 50      233.400 cd      265.800 cd   177.600 d  

50 50      401.400 cd      644.400 bcd   293.400 cd  

25 50      538.650 c      531.300 bcd   465.150 bc  

75 25      545.333 c      834.667 bc   480.000 b  

50 25      968.800 b      862.400 b   776.533 a 

25 25   1.346.400 a   1.454.933 a   938.667 a  

CV (%)            21,95            34,43         16,17  
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores 
(2020) 

 

Tabela 3 – Número de ramos de Amendoim forrageiro, em consórcio com Tifton 85 
sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 DAP, 2° 
Corte 56 DAP, 3°Corte 84 DAP). 

    Número de ramos - 1° Período de avaliação 

  1°Corte 2° Corte 3°Corte 

     24/01/19  21/02/19  21/03/19 

Trat  Amendoim Forrageiro  

AF Tif  Qtd. ha-1  

75 75      71.700 d      65.400 c     43.500 d  

50 75    145.800 bcd   173.400 c     91.200 cd  

25 75    260.000 b   248.000 bc    180.000 bcd  

75 50    103.600 d      79.600 c      59.600 d  

50 50    153.750 bcd   119.250 c    107.250 cd  

25 50    457.600 a   489.600 ab    292.800 b 

75 25    141.000 cd   138.000 c    108.000 cd 

50 25    225.000 bc   198.000 c   209.700 bc  

25 25    484.000 a   662.933 a    475.200 a  

CV (%)          17,85         38,34          29,13  
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores 
(2020) 
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O maior número de ramos de amendoim forrageiro foram observados nos 
tratamentos AF 25 cm x Tif 25 cm e AF 25 cm x Tif 50 cm para o 1°e 2° cortes, já no 
3° corte o tratamento AF 25 cm x Tif 25 cm foi superior aos demais. 

 Chagas et al. (2018) observaram 448.800 ramos aos 28 DAP; 2.050.400 aos 
28 DAP e 5.200.800 ramos ha-1 aos 84 DAP, sendo valores semelhantes para o 
primeiro corte realizado. Já para as demais avaliações os resultados não coincidem 
provavelmente pelo manejo adotado, em que neste experimento foi realizado corte de 
toda a parcela avaliada.  

Os valores referentes a produção de matéria seca de Tifton 85 (MSTif), 
encontram-se na tabela 4. Houve diferença significativa no 2°e 3°corte, em que foram 
observados médias semelhantes nos tratamentos AF 75 cm x Tif 25 cm, AF 50 cm x 
Tif 25 cm, AF 50 cm x Tif 75 cm, AF 25 cm x Tif 50 cm e AF 50 cm x Tif 50 cm e no 3° 
corte as médias de todos os tratamentos foram próximas. Porém, para a produção de 
MS Total dos 3 cortes, não houve diferença significativa entre os espaçamentos 
estudados. 

Para o amendoim forrageiro as maiores médias foram observadas nos 
tratamentos AF 25 cm x Tif 50 cm , AF 50 cm x Tif 25 cm,  AF 75 cm x Tif 25 cm,  AF 
75 cm x Tif 75 cm, AF 25 cm x Tif 75 cm, no primeiro corte (Tabela  5). Já no segundo 
corte as médias foram iguais entre os tratamentos avaliado e no terceiro corte não 
houve diferença estatística. Para a MS Total de amendoim forrageiro, o espaçamento 
AF 25 cm x Tif 50 cm foi superior ao AF 50 cm x Tif 50 cm, porém a média é 
semelhante aos demais espaçamentos. 

 
Tabela 4 – Produção de matéria seca de Tifton 85, em consórcio com Amendoim 
forrageiro sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 
28 DAP, 2° Corte 56 DAP, 3°Corte 84 DAP). 

Produção de MS - 1° Período de avaliação 

    1°Corte 2° Corte 3°Corte   

   24/01/19  21/02/19  21/03/19 Total 

Trat  Tifton 85   

AF Tif  kg.ha-1   

75 75 82 69 b 69 ab 219 

50 75 77 186 ab 141 ab 404 

25 75 225 19 b 38 b 281 

75 50 134 42 b 77 ab 253 

50 50 110 162 ab 162 ab 434 

25 50 129 179 ab 179 a 487 

75 25 51 257 a 257 ab 566 

50 25 76 198 ab 172 ab 447 

25 25 60 61 b 106 ab 227 

CV (%) 85,55 50,35 51,25 45,04 
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores 
(2020) 
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Tabela 5 – Produção de matéria seca de Amendoim forrageiro, em consórcio com 
Tifton 85 sob diferentes espaçamentos, no primeiro período de avaliação (1° Corte 28 
DAP, 2° Corte 56 DAP, 3°Corte 84 DAP). 

Produção de MS - 1° Período de avaliação 

    1°Corte 2° Corte 3°Corte     

   24/01/19   21/02/19  21/03/19 Total Total 

Trat Amendoim Forrageiro Tif+AF 

AF Tif kg.ha-1 kg.ha-1 

75 75 71 ab 139 a 139 349 ab 568 

50 75 25 b 41 a 49 115 ab 519 

25 75 45 ab 26 a 29 100 ab 382 

75 50 25 b 56 a 26 106 ab 359 

50 50 25 b 12 a 12 49 b 483 

25 50 139 a 186 a 186 511 a 998 

75 25 72 ab 180 a 214 466 ab 1032 

50 25 133 a 58 a 84 275 ab 721 

25 25 25 b 150 a 106 281 ab 508 

CV (%) 57,0 78,5 77,8 60,0 44,5 
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores 
(2020) 

A produção de MS Total do consórcio (Tif +AF) não apresentou diferença 
estatística entre os espaçamentos estudados, evidenciando que tanto o espaçamento 
de 25 cm como o de 75 cm apresentam uma mesma produção de forragem. 

Pizzani et al. (2012) observaram teores de produção de matéria seca do 
consórcio de Tif+AF de 3.000 kg ha-1, aos 150 DAP e 2.700 kg ha-1, aos 210 DAP, não 
apresentando diferença significativa com os tratamentos que receberam adubação. 
Média superior ao observado neste estudo para o primeiro período de avaliação (956 
kg ha-1), fato este que pode estar relacionado com o período de implantação do 
experimento, visto que foi plantado em pleno verão e as precipitações foram baixas. 
  

Segundo período de avaliação 
 

Não houve diferença significativa entre os espaçamentos avaliados para as 
variáveis altura de plantas de Tifton 85 e de Amendoim forrageiro, massa seca de 
Tifton 85, massa seca de outras plantas, massa seca de Tifton 85 + Amendoim 
forrageiro, e massa seca total (Tif+ AF + Outras plantas), como está demonstrado na 
tabela 6.  

Valores semelhantes de produção de matéria seca foram obtidos por Barbero 
et al. (2009), no consórcio de pastagens já estabelecidas entre Coastcross e 
amendoim forrageiro. Estes autores observaram produção de massa de forragem de 
13.156 kg ha-1 ano-1 e de 4.483 kg ha-1 no período de verão. 

Olivo et al. (2019) também observaram produção de forragem de 3,4 t ha-1 no 
sistema Tifton 85 + amendoim forrageiro, no verão, na proporção de 25 e 75%, 
respectivamente. Os mesmo autores observaram que, após dois anos, o sistema teve 
maior acúmulo de forragem do que o Tifton 85 adubado com 100 kg de N.ha -1 e 
equivalente ao sistema de pastagem Tifton 85 + 200 kg de N ha-1. 



28 
 

Tabela 6– Altura de plantas de Tifton 85, produção de MS Tif, altura de plantas de 
Amendoim forrageiro, produção de MSOP, produção de MS Tif + MS AF e produção 
de MS Total de plantas, em diferentes Espaçamentos entre plantas de Tifton 85 e de 
Amendoim forrageiro, no segundo período de avaliação. 

    Segundo período 

Trat Altura Tif MS Tif Altura AF MS OP MS Tif+AF MS Total 

AF Tif cm kg.ha-¹ cm kg.ha-¹ kg.ha-¹ kg.ha-¹ 

75 75 16,2 704 10,2 824 1.167 1.990 

50 75 20,4 914 10,0 1.013 1.300 2.313 

25 75 22,2 2.199 10,0 910 3.375 4.285 

75 50 19,5 409 11,1 944 955 1.898 

50 50 19,2 937 10,4 1.223 1.937 3.160 

25 50 19,8 466 11,6 885 1.418 2.302 

75 25 19,9 1.940 11,3 744 2.359 3.102 

50 25 18,8 769 10,0 842 1.336 2.178 

25 25 21,9 1.027 10,5 1.150 2.625 3.775 

Médias 19,8 1040,6 10,6 948,1 1830,1 2778,2 

CV (%) 13,01 97,86 13,97 47,57 57,8 34,89 
Fonte: Autores (2020) 

 
Não houve interferência dos espaçamentos entre plantas na produção de 

matéria seca de plantas daninhas avaliadas. Confrontando os dados obtidos no 
presente estudo com o observado em tremoço por Benassi & Abrahão (1991) e em 
amendoim forrageiro, por Machado et al. (2005). O amendoim forrageiro possui um 
lento estabelecimento, o que permite que outras espécies ocupem os espaços vazios 
competindo por água luz e nutrientes. Entretanto, esta leguminosa apresenta alta 
competitividade com a vegetação espontânea, resultando em menores custos no 
controle de invasoras (MACHADO et al., 2005). 
 
Tabela 7 – Produção de MSAF, consorciado com Tifton 85, em diferentes 
espaçamentos entre plantas, no segundo período de avaliação. 

Segundo período 

Trat MS AF 

AF Tif kg.ha-¹ 

75 75 463 bc 

50 75 386 c 

25 75 1176 ab 

75 50 546 bc 

50 50 1000 abc 

25 50 952 abc 

75 25 418 c 

50 25 567 bc 

25 25 1598 a 

CV (%) 32,35 
Médias seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) entre si, pelo teste de Tukey. Fonte: Autores 
(2020) 
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Já para a massa seca de amendoim forrageiro houve diferença no 
espaçamento AF 25 cm x Tif 25 cm (Tabela 7). Evidenciando que a maior população 
de plantas da leguminosa resulta em uma maior produção de forragem. 

Comparando-se o primeiro período de corte com o segundo, houve redução na 
altura de plantas, porém houve maior incremento nos teores de matéria seca de um 
ano para o outro, evidenciando o estabelecimento das pastagens. Os resultados 
obtidos para a massa seca de amendoim forrageiro corroboram com os citados por 
Machado et al (2005) que avaliaram o estabelecimento da leguminosa em diferentes 
espaçamentos entre plantas e verificaram o espaçamento de 25 cm, obtendo 
acréscimos de 59% no rendimento de matéria seca (7.132 kg ha -¹).  

A menor população de plantas indica a existência de perdas nos rendimentos 
de forragem no estabelecimento de amendoim forrageiro. Entretanto, deve-se 
considerar que a população de plantas, além da influência no estande de plantas, tem 
importância no custo de implantação da pastagem, visto que os menores 
espaçamentos elevaram o custo de implantação da cultura, sendo interessante a 
verificação da relação custo-benefício do emprego dos referidos espaçamentos 
(MACHADO et al., 2005). No presente experimento foram utilizadas populações 
equivalentes a 176.000 plantas ha-¹ no espaçamento AF 25 cm x Tif 25 cm e 21.000 
plantas no espaçamento AF 75 cm x Tif 75 cm. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os diferentes espaçamentos do consórcio não influenciaram na altura de 

plantas de Tifton 85 e de amendoim forrageiro. O número de perfilhos e o número de 
ramos foram maiores nos menores espaçamentos de plantas, porém não houve 
interferência para a produção de matéria seca total do consórcio. 

O Tifton 85 e o amendoim forrageiro apresentaram inicialmente uma baixa 
produção de matéria seca. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 - Vista de parte das parcelas do experimento no primeiro período de 
avaliação, antes do último corte (março 2019). Localidade São Francisco de Assis, 
Esmeralda, RS. 

 
            

APÊNDICE 2 -. Vista da parcela do tratamento AF 25 cm x Tif 50 cm no primeiro 

período de avaliação, antes do último corte (março 2019). Localidade São Francisco 
de Assis, Esmeralda, RS. 
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APÊNDICE 3 - Vista da parcela do tratamento AF 25 cm x Tif 50 cm no primeiro 

período de avaliação, antes do último corte (março 2019). Localidade São Francisco 
de Assis, Esmeralda, RS. 

 
          

APÊNDICE 4 - Vista de parte das parcelas no segundo período de avaliação, aos 

387 DAP (janeiro/ 2020). Localidade São Francisco de Assis, Esmeralda, RS. 
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APÊNDICE 5 - Vista da parcela do tratamento AF 25 cm x Tif 25 cm no segundo 

período de avaliação, aos 387 DAP (janeiro/ 2020). Localidade São Francisco de 
Assis, Esmeralda, RS. 
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ANEXO A- NORMAS TÉCNICAS DA REVISTA TECNOLOGIA E CIÊNCIA 

AGROPECUÁRIA 

Serão aceitos para publicação na revista TECNOLOGIA & CIÊNCIA 
AGROPECUÁRIA, artigos técnico-científicos originais resultantes de pesquisa de 

interesse da agropecuária.  
São de exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos 
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e a assessoria científica reservam-se o direito de solicitar modificações nos artigos e 
de decidir sobre a sua publicação. 
Os procedimentos editoriais deverão seguir as seguintes etapas: 
• Os autores organizam as informações obtidas de suas pesquisas e geram os 
trabalhos consonantes as características mais adequadas de atendimento ao público 
almejado e encaminham ao Comitê Editorial (CE). 
• O Comitê Editorial realiza a avaliação técnica de conteúdo e a validação das 
informações, e encaminha para três assessores científicos para análise e emissão de 
parecer e sugestões que julgarem pertinentes à melhoria do trabalho e sua adequação 
à linha do produto editorial da EMEPA. 
• De posse do parecer da assessoria científica, o Comitê Editorial encaminha aos 
autores que procedem aos ajustes pertinentes, devolvendo, em seguida, o trabalho 
ao CE, no prazo máximo de 10 dias. 
• O CE verifica o trabalho corrigido e, se de acordo, aprova para publicação. 
Após a publicação do trabalho não serão permitidos acréscimos ou alterações no 
texto, limitando-se tão somente a fazer pequenas correções da ordem técnica, quando 
forem imprescindíveis.  
Os trabalhos devem ser redigidos em português e digitados no programa Word, no 
espaço 1,5, utilizando fonte Calibri, corpo 12, folha formato A4 e com margens de 2,5 
cm por todos os lados. As notas de rodapé devem apresentar tamanho 9, e o título, 
tamanho 14. O texto deve ser alinhado nos dois lados e com a tabulação padrão do 
Word para o início de cada parágrafo. As grandezas devem ser expressas no Sistema 
Internacional (SI). 
As tabelas devem ser apresentadas no programa Word, somente com linhas 
horizontais; os dados devem ser digitados em fonte Calibri. As figuras, na forma de 
fotografias, imagens e desenhos, devem ser enviadas para o Comitê de Publicações 
nas formas originais. As figuras, na forma de gráficos, devem ser apresentadas no 
texto e separadas, em arquivos XLS ou XLSX, e enviadas ao Comitê de Editorial. 
Todos os autores e coautores de artigos emitidos à T&CA devem informar o seu 
endereço físico ou eletrônico, para possibilitar a comunicação. 

 
REGRAS PARA ESCRITA DOS NOMES E SÍMBOLOS DAS UNIDADES NO 
SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 

PRINCÍPIOS GERAIS 

Os princípios gerais referentes à grafia dos símbolos das unidades foram adotados 
pela 9ª CGPM (1948, Resolução 7). Em seguida, foram adotados pela ISO/TC 12 (ISO 
31, Grandezas e Unidades). 

EXPRESSÃO ALGÉBRICA DOS SÍMBOLOS UNIDADES SI 
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De acordo com os princípios gerais adotados pelo ISO/TC 12 (ISO 31), o Comitê 
Internacional recomenda que as expressões algébricas que compreendam símbolos 
de Unidades SI sejam expressas sob uma forma normalizada. 
1. O produto de duas ou mais unidades pode ser indicado de uma das seguintes 
maneiras: N.m ou Nm. 
2. Quando uma unidade derivada é constituída pela divisão de uma unidade por outra, 
pode-se utilizar a barra inclinada (/), o traço horizontal, ou potências negativas.Por 
exemplo: m/s, ou m.s-1. 
3. Nunca repetir na mesma linha mais de uma barra inclinada, a não ser com o 
emprego de parênteses, de modo a evitar quaisquer ambiguidades. Nos casos 
complexos deve-se utilizar parênteses ou potências negativas. Por exemplo: m/s2 ou 
m.s-2, porém não m/s/s m.kg/(s3.A) ou m.kg.s-3. A-1, porém não m.kg/s3/A, nem 
m.kg/s3. 

ARTIGOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

Publicações de resultados de pesquisa suficientemente comprovados, de modo a 
permitir a formulação de conclusões. 
Os artigos científicos com no máximo 12 páginas devem ser apresentados na seguinte 
sequência: Título, Nome completo dos autores, Endereços institucionais e eletrônicos, 
Resumo, Palavras-chave, Título em inglês, Abstract, Keywords, Introdução, Material 
e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos, Referências. 
Título – Deve definir e identificar clara e objetivamente o conteúdo do trabalho. Deve 
conter 15 palavras, no máximo, em letras minúsculas, porém com a primeira letra da 
sentença em maiúscula. 
Autores – Devem ser indicados os autores da pesquisa, com nomes completos 

escritos em letras minúsculas, porém com a primeira letra do nome em maiúscula, 
centralizando em relação ao título do trabalho, com chamada para nota institucional e 
endereços; autores de uma mesma instituição devem ter a mesma nota de endereço. 
Notas de endereços: endereços institucionais e eletrônicos dos autores. Nos artigos 
parte de dissertações ou teses são aceitos como autores o autor principal, 
orientadores e co-orientadores oficiais. Quando os colaboradores não se enquadram 
nesta condição são automaticamente eliminados da coautoria do trabalho. 
Resumo – Trata-se de uma breve descrição do Artigo Científico apresentando, de 

forma concisa, a natureza do problema estudado; o material e métodos utilizados; os 
resultados e conclusões mais importantes. Não deverá ultrapassar 250 (duzentos e 
cinquenta) palavras, permitindo, assim, sua transcrição em fichas de referências 
bibliográficas. Após sua conclusão deverão constar as palavras-chave. 
Palavras-chave - Devem ser separadas por vírgula e iniciadas com letras minúsculas, 
não devendo conter palavras que já apareçam no título. Devem ser apresentadas no 
mínimo três e no máximo seis palavras-chave. 
Título em inglês - O título deve ser apresentado em inglês, logo depois das palavras-
chave. 
Abstract - Poderá ser uma versão do Resumo para o inglês, se este for 

suficientemente abrangente; caso contrário, deverá ser mais extenso. 
Keywords - As palavras-chave devem ser apresentadas em inglês. 
Introdução – Deve estabelecer, com clareza, a justificativa para realização do 
trabalho, situando a importância do problema científico a ser solucionado, e 
apresentando sua relação com outros trabalhos publicados sobre o assunto. É 
recomendável que as citações bibliográficas sejam apresentadas em ordem 
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cronológica, por assunto. Trabalhos que se reportem ao mesmo assunto devem ser 
citados conjuntamente, evitando-se, assim, extensas revisões, substituindo-se por 
referências as fontes mais recentes. O último parágrafo deve expressar o objetivo, de 
forma clara e concisa. Deve ocupar, no máximo, duas páginas. 
Material e Métodos – Deve apresentar a descrição do local, a data e o delineamento, 

e indicar os tratamentos, o número de repetições e o tamanho da unidade 
experimental. Descrever os materiais e os métodos de modo que outro pesquisador 
possa repetir o experimento. Deve apresentar a descrição dos tratamentos e variáveis 
em texto corridos e separados por ponto-e-vírgula. Evitar detalhes supérfluos e 
extensas descrições de técnicas de uso corrente. Fazer referências à análise 
estatística utilizada. Técnicas e processos já publicados devem ser apenas citados, 
exceto quando muito modificados. Marcas comerciais de equipamentos, de 
agrotóxicos e outros insumos devem ser evitados, e só incluídos quando 
absolutamente necessários, para melhor compreensão e avaliação do trabalho. 
Resultados e Discussão – Consiste na apresentação dos dados obtidos analisados 

e discutidos, comparando-os com os já citados na literatura, relacionando-se os fatos 
novos e desenvolvendo hipóteses para explicá-los. Restringir a discussão aos dados 
obtidos, e relacionar os novos achados com os conhecimentos anteriormente obtidos. 
Todos os dados apresentados devem ser discutidos a partir da citação de cada tabela 
ou figura. 
Tabelas e Figuras – Tabelas e figuras devem ser utilizadas em número estritamente 

necessário para a clareza do assunto exposto, evitando-se apresentar os mesmos 
dados em tabelas e gráficos. As tabelas devem ser numeradas com algarismo arábico, 
e conter título completo, na parte superior. As figuras (gráficos, desenhos, mapas) 
devem ser apresentadas da mesma maneira que as tabelas, mas com as legendas 
na parte inferior. As tabelas e figuras devem ser inseridas logo abaixo do parágrafo 
onde foram citadas pela primeira vez. O título de tabela deve ser escrito sem negrito 
e posicionado acima desta. O título de figura também deve ser escrito sem negrito, 
mas posicionado abaixo desta. 
Conclusões – Frases curtas, com verbo no presente do indicativo, elaboradas com 
base nos objetivos do trabalho, sem comentários adicionais. Não pode consistir no 
resumo dos resultados. Devem ser, no máximo, cinco, numeradas. 
Agradecimentos – Colaboração de entidades ou pessoas, cuja participação no 

trabalho não seja a de coautoria. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

a) O autor ou os autores receberão comunicado imediatamente a publicação do 
número da revista no qual o seu trabalho tenha sido publicado. 
b) Para outros pormenores sobre a elaboração de trabalhos a serem enviados à 
Revista Tecnologia & Ciência Agropecuária – T&CA, contatar diretamente a secretaria 
do Comitê Editorial da EMEPA, em: 
E-mail: revista.emepa@gestaounificada.pb.gov.br 
Site da revista: www.revistatca.pb.gov.br 

Citações - Não são aceitas citações de dados não publicados, comunicação pessoal, 

resumo e publicação no prelo. 
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Os trabalhos consultados devem ser mencionados no texto, com o sobrenome do 
autor em letras minúsculas, porém com a primeira letra do nome em maiúscula, 
seguido do ano da publicação. No caso de dois autores, citar os sobrenomes de 
ambos. Se houver mais de dois autores, citar apenas o sobrenome do primeiro, 
seguido pela expressão “et al.” e do ano. 

Exemplo: Santos (2003) ou (Santos, 2003); Santos & Macedo (2005) ou (Santos & 
Macedo, 2005); Santos et al. (2006) ou (Santos et al., 2006). 

Referências – De acordo com a NBR 6023 da ABNT de agosto de 2003, em ordem 
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e apresentadas em ordem alfabética. 
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