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RESUMO

DEIFELD,  Felipe  Luiz  Chiamulera.  Produção  animal  e  de  grãos  em  sistema
integrado de produção agropecuária. 86 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) –
Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronomia  (Área  de  Concentração:  Produção
vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018.

O sistema integrado de produção agropecuária  (SIPA)  pode ser  uma importante
alternativa para o aumento da produção de alimentos de forma sustentável, porém
ainda carece de investigações e sofre com paradigmas. Portanto, o objetivo deste
estudo foi determinar a melhor estratégia de adubação nitrogenada e altura de pasto
em um SIPA,  que  proporcionem a  maior  produção  de  forragem de  aveia  preta
‘comum’,  maior  produção  animal  e  maior  produção  de  grãos  de  milho.  O
experimento foi conduzido em uma propriedade no município de Abelardo Luz-SC,
no período de abril de 2017 a Abril de 2018. O delineamento experimental foi o de
blocos ao acaso com três repetições, em esquema fatorial 2x2. Um dos fatores foi a
altura de pasto: alta altura (AA) (20 cm) e baixa altura (BA) (12 cm). O outro fator
foram  as  épocas  de  aplicação  do  nitrogênio,  historicamente  constituído  por:
nitrogênio aplicado na pastagem, no outono (NP) e nitrogênio aplicado na cultura de
grãos, na primavera (NG), sempre na dose de 200 kg N ha -1 em cobertura numa
única aplicação. O pastejo foi realizado por novilhos provenientes do cruzamento
entre as raças Nelore x Charolês, com peso corporal  (PC) de 263 kg. De forma
geral, NP possibilitou maior produção de forragem que NG, com valores de 6184 e
4354 kg de matéria seca (MS) ha-1, respectivamente. Quanto à qualidade do pasto,
NP aumentou os teores de proteína bruta e fibra em detergente neutro do pasto, não
sendo observado efeito para as diferentes alturas. A palhada residual de aveia foi
maior em AA (1453 kg MS ha-1) que em BA (640 kg MS ha-1), não apresentando
efeito para as épocas de adubação nitrogenada. Quanto à produção animal,  não
foram observadas diferenças no ganho médio diário (média de 1,24 kg animal -1 ha-1)
e ganho de peso corporal ha-1 (média de 262 kg ha-1), apenas maior carga animal
quando em NP (1003 kg PV ha-1) que em NG (792 kg PV ha-1).  A carga animal
também foi maior quando o pasto foi mantdo em BA (1079 kg PV ha -1) que em AA
(717 kg PV ha-1). A produção total de grãos de milho em sucessão à pastagem não
foi  afetada  pelo  manejo  da  altura  do pasto  e  nem pela  estratégia  de  adubação
nitrogenada, com média geral de 14.094 kg ha-1.

Palavras-chave: Alturas de dossel. Aveia preta. Integração lavoura-pecuária. Milho.
Nitrogênio.



ABSTRACT

DEIFELD,  Felipe  Luiz  Chiamulera.  Animal  and  grains  yield  in  integrated  crop-
livestock system.  86 f.  Dissertation (Masters in Agronomy) - Graduate Program in
Agronomy (Concentration  Area:  Crop),  Federal  University  of  Technology Paraná.
Pato Branco, 2018.

The integrated system of  agricultural  production (ISAP)  may be an alternative  to
increase food production in a sustainable way, but it still lacks research and suffers
from paradigms. Therefore, the aim of this study was to determine the best nitrogen
fertilization strategy and the pasture height in a ISAP, to provide a higher forage
production  of  black  oat,  animal  production  and  corn  yield.  The  experiment  was
carried out in a farm located in Abelardo Luz-SC, from April 2017 to April 2018. The
experimental  design was randomized blocks with  three replications arranged in a
2X2 factorial design. The first factor is the pasture height: high height (HH) (20 cm)
and  low  height  (LH)  (12  cm).  The  second  one  were  the  periods  of  nitrogen
application: nitrogen applied on pasture in autumn (NP) and nitrogen applied on prior
grain crop (beans) in spring (NG),  using the dosage of 200 kg N ha-1in  a single
application,  in  top-dressing.  The  pasture  was  done  by  steers  from the  Nelore  x
Charolais  breeding,  weighting  263  kg.  Overall,  the  NP  resulted  in  higher  forage
production  than  NG,  with  values  of  6184  and  4354  kg  of  dry  matter  (DM)  ha -1,
respectively. Regarding the pasture quality, NP increased the levels of crude protein
and neutral detergent fiber, with no effect being observed for the different heights.
The residual straw of oat was higher in HH (1453 kg MS ha-1) than LH (640 kg MS ha-

1),  showing no effect for the periods of nitrogen fertilization. Regarding the animal
production, there were not significant differences for the average daily gain (mean of
1.24 kg animal-1 ha-1) and body weight gain ha-1 (mean of 262 kg ha-1), only higher
animal load when NP (1003 kg PV ha-1) than in NG (792 kg PV ha-1). The animal load
was also higher when the pasture was maintained in LH (1079 kg PV ha -1) than in HH
(717 kg PV ha-1). The total corn grain yield in succession to pasture was not affected
by  pasture  height  management  nor  by  the  nitrogen  fertilization  strategy,  with  a
general average of 14,094 kg ha-1.

Keywords: Canopiheights. Black oat. Crop Livestock System. Corn. Nitrogen.
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1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda pela produção de alimentos em quantidade e

qualidade, aliada à preocupação com o meio ambiente e questões sociais, faz com

que  técnicos  e  produtores  busquem alternativas  para  produzir  de  maneira  mais

sustentável. Para isso, torna-se necessário atentar para as diversas peculiaridades

ambientais, tecnológicas e sociais de cada região. Dentro desta visão, os sistemas

integrados  de  produção  (SIPA)  apresentam-se  como  uma  alternativa  para  o

aumento e diversificação da produção de alimentos, pois neste modelo coexistem a

produção animal e vegetal ao longo do ano, garantindo segurança alimentar com

pouco  impacto  ao  meio  ambiente  (FAO,  2010).  Além  de  contribuir  com

aproximadamente  50%  da  produção  de  alimentos  no  mundo,  os  SIPA  são

responsáveis por gerar renda a um grande número de agricultores, principalmente

aqueles que dependem da mão de obra familiar (HERRERO et al, 2010). Ainda sob

o ponto de vista econômico e social, os SIPA garantem maior regularidade da renda,

pois as vendas dos produtos animais, como carne, leite e ovos são mais frequentes.

No Brasil, principalmente na região sul, o clima favorece a implantação

de SIPA, pois permite o cultivo de culturas de alto valor comercial durante o verão,

como  soja,  milho  e  feijão,  e  no  inverno  tem-se  a  possibilidade  de  implantar

forrageiras de alta qualidade como aveia (Avena spp.) e azevém (Lolium multiflorum

Lam.), que servem tanto para a produção animal quanto para a cobertura do solo.

Esta possibilidade de integrar pecuária  e lavoura em uma mesma área se torna

interessante  principalmente  devido  a  ciclagem de  nutrientes,  que  ocorre  de  um

cultivo  para  o  outro.  Porém,  este  aproveitamento  não  acontece  de  forma  tão

eficiente da fase grãos para a pastagem devido à grande quantidade de nutrientes

exportada através da colheita (MORAES et al, 2018), o que ainda não é muito aceito

pelos agricultores, que insistem em não adubar a pastagem. Isto, associado ao mau

manejo  do  pasto,  podem  acarretar  em  diversos  problemas,  dentre  eles:  baixa

produção animal, baixa cobertura de solo, compactação do solo, dentre outros. Para

evitá-los, deve ser dada atenção especial a dois fatores de manejo: altura de pasto e

adubação nitrogenada da pastagem.

A  altura  de  pasto  está  diretamente  relacionada  com  a  pressão  de

pastejo, que, quando em excesso, pode ocasionar a baixa cobertura do solo e o

aumento da resistência à penetração de raízes (ASSMANN; PIN, 2008) reduzindo



assim a produtividade do sistema, principalmente da cultura sucessora. Além disso,

o número excessivo  de animais pode reduzir  muito  a biomassa aérea do pasto,

diminuindo a ingestão e seleção de forragem, o que resulta em menor desempenho

da produção animal. Deste modo, utilizar a pressão de pastejo adequada é de suma

importância, uma vez que tanto a produção pecuária quanto a agrícola são muito

dependentes da taxa de lotação animal utilizada (CARVALHO et al., 2010).

Quanto  à  adubação  nitrogenada,  sabe-se  que  o  nitrogênio  (N)  é

elemento  essencial  ao  crescimento  das  plantas  e  sua  aplicação  em gramíneas,

como aveia e azevém, apresenta resposta significativa na produção de forragem

destas  espécies  (ASSMANN  et  al.,  2004).  Comparativamente  aos  sistemas  de

produção de grãos, a eficiência de utilização do N em sistemas de produção de

forrageiras  mostra-se  mais  eficiente  (THOMASON;  RAUN;  JOHNSON,  2000).  A

estratégia  de  realizar  a  adubação  nitrogenada  na  pastagem,  durante  o  inverno,

possui uma série de benefícios, como maior produção de biomassa, maior cobertura

do solo, menor probabilidade de perdas de N por volatilização devido a temperaturas

mais amenas,  menor custo da aquisição do nutriente devido a menor procura e

consequente menor preço do adubo.

Além disso, quando o animal é inserido no sistema, com controle da

intensidade de pastejo, aumenta-se o teor de matéria orgânica do solo, devido a

deposição de excretas, que promovem o aumento em quantidade e diversidade de

microrganismos  do  solo  (BATISTA et  al.,  2018).  O efeito  da  maior  ciclagem de

nutrientes durante esta fase do sistema, pode tornar desnecessária a aplicação de N

na cultura subsequente (ASSMANN et al., 2003; SANDINI et al., 2011), uma vez que

uma mesma molécula de N pode atuar na fase pastagem e posteriormente na fase

lavoura, aumentando o aproveitamento deste nutriente, diminuindo as aplicações de

adubos químicos, o que torna o sistema mais sustentável neste aspecto.

Acredita-se que o estudo do fator adubação nitrogenada ou intensidade

de pastejo, de forma isolada, e não inserido num programa de uso da terra em SIPA,

não  contemplam  possíveis  interações  que  se  exemplifica  através  dos  seguintes

questionamentos: 1 – As respostas clássicas da produção primária em função de

distintas intensidades de pastejo são modificadas se as plantas estiverem melhor

supridas de N? A diminuição da altura de dossel do pasto afetaria negativamente a

produção e valor  nutritivo  da forragem da mesma forma,  independentemente  da

adubação  nitrogenada?  Se  não,  é  possível  manejar  a  pastagem  em  maior



intensidade de pastejo quando está bem suprida de N?

Poucos são os estudos que avaliam e explicam as interações entre os

fatores altura de pasto e adubação nitrogenada, muito menos em experimentos de

maior  prazo  e  em  ambiente  de  integração  lavoura-pecuária.  Em  vista  disso  e

baseado  na  hipótese  de  que  existe  interação  entre  estratégias  de  adubação

nitrogenada e alturas  de pasto,  o  objetivo  deste  estudo foi  determinar  a  melhor

combinação destes dois fatores em um SIPA, que proporcione a maior produção de

forragem de aveia preta ‘comum’, maior produção animal e maior produção de grãos

de milho.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Os  sistemas  integrados  de  produção  agropecuária  (SIPA),  também

conhecidos  como  integração  lavoura-pecuária  (ILP),  são  caracterizados

principalmente pela diversificação da produção,  e  datam desde os primórdios da

agricultura, quando os dejetos animais eram praticamente o único meio de prover

nutrientes às plantas (MORAES et al., 2018). Um dos modelos de produção mais

utilizados  no  mundo,  com  aproximadamente  25  milhões  de  km -2 de  área  de

ocupação  (BELL;  MOORE,  2012),  resultando  na  produção  de  aproximadamente

metade dos alimentos do mundo, além de mais de 50% dos produtos de origem

animal (WRIGHT, 2011). No Brasil, os modelos de produção pecuários e agrícolas,

isoladamente, não conseguem alcançar alto grau de eficiência. Segundo Carvalho et

al. (2015) a pecuária ocupa grande área e não justifica as baixas lucratividades do

setor,  além  de  ser  responsabilizada  por  boa  parte  da  poluição  ambiental.  Já  a

agricultura  encontra-se  em  uma  situação  de  risco  devido  à  monocultura  e  a

intensificação  da  produção  de  maneira  desenfreada,  sem  a  preocupação  com

impactos ambientais  (MORAES et  al.,  2018).  Deste modo,  o SIPA torna-se uma

alternativa para o aumento da produção de forma sustentável, garantindo segurança

alimentar com baixo impacto ao meio ambiente (FAO, 2010).

O que caracteriza este sistema como um modelo sustentável são os

seus  princípios:  adoção  de  bases  agroecológicas,  mas  sem  deixar  de  lado  a

intensificação da produção; promoção da biodiversidade; aproximação da agricultura

e natureza; intensificação de processos ecológicos; além da mitigação de gases do

efeito estufa (MORAES et al.,  2018),  tais características diferenciam o SIPA dos

outros modelos de produção.

Para assegurar estes princípios, o sistema de plantio direto (SPD) deve

ser utilizado dentro do SIPA, pois esta prática permite o rearranjo da estrutura do

solo,  propicia  ambiente favorável  ao desenvolvimento da microbiota,  aumenta os

teores de matéria orgânica e nutrientes, reduz a evaporação da água do solo, além

de reduzir perdas de nutrientes (ANGHINONI; CARVALHO; COSTA, 2013). O SPD

propicia a cobertura do solo durante praticamente o ano todo, interagindo de forma



sinérgica com a rotação de culturas e o efeito do pastejo (CARVALHO et al., 2010).

Este efeito sinérgico, que traz grandes benefícios ecológicos e também financeiro,

não seria possível caso as tecnologias fossem aplicadas de forma individual (apenas

agricultura ou apenas pecuária) (ODUM, 1988).

Os  processos  sinérgicos  que  ocorrem,  são  resultados  do  grau  de

complexidade  do  sistema  quanto  à  sua  diversidade  (tipos  de  plantas,  tipos  e

categorias de animais),  temporalidade (tempo para  os  arranjos  de integração se

repetirem)  e  espacialização  (espaço  físico  de  interação  entre  os  componentes)

(ANGHINONI;  CARVALHO;  COSTA,  2013).  Quanto  maior  a  diversidade,  mais  o

sistema  se  aproxima  do  que  acontece  na  natureza,  mimetizando  os  processos

ecossistêmicos em equilíbrio (KIRSCHENMANN, 2007). Para Anghinoni, Carvalho e

Costa (2013) o solo é o local onde se manifestam os processos sinérgicos, atuando

como  mediador  destes  e  também  como  memória  do  sistema;  os  vegetais  são

responsáveis pela incorporação de nutrientes e energia; enquanto os animais atuam

na  catalisação  dos  efeitos  através  do  provimento  de  novas  vias  de  fluxos  de

nutrientes e água.

O  resultado  das  interações  sinérgicas  entre  solo-planta-animal-

atmosfera  é  o  surgimento  das  propriedades  emergentes  do  SIPA  (CARVALHO;

NUNES; ANGHINONI, 2018), que são fenômenos que ocorrem em um determinado

ecossistema, e que ainda não tem uma devida explicação, mas sabe-se que são

oriundos de interações entre componentes e não da soma das partes individuais,

devendo,  portanto,  ser  estudados de forma holística  (ODUM, 1953).  São alguns

exemplos de propriedades emergentes em SIPA: resiliência química, onde culturas

como  a  soja  não  são  afetadas  pelos  autos  índices  de  alumínio  tóxico  no  solo

(FLORES et  al.,  2008);  maior  eficiência de  reação do calcário  (MARTINS et  al.,

2014);  aumento  na  concentração  de  minerais  2:1  hidróxi-entrecamadas

(BERTOLAZI et al., 2017); aumento do conteúdo de fósforo (P) no solo (DEISS et

al., 2016) e redução do banco de sementes de plantas invasoras (SCHUSTER et al.,

2016). Tais propriedades são o ponto chave que fazem com que os SIPA sejam

mais  eficientes  no  uso  de  insumos,  quando  comparados  com  sistemas

extremamente especializados e intensificados. Além disso, este modelo de produção

é capaz de promover maior otimização dos recursos naturais, como água, radiação,

energia e nutrientes,  promovendo serviços ecossistêmicos, como o sequestro de

carbono (C) (MARTINS et al.,  2018). Como consequência, tem-se menor uso de



agroquímicos, diminuindo também o risco de contaminações ambientais.

Sendo  um  sistema  amplo  e  complexo,  o  SIPA  requer  grande

conhecimento técnico, econômico e climático da região em que se pretende instalá-

lo. Como exemplo disso, algumas regiões do Brasil apresentam restrições climáticas

quanto a adoção de alguns modelos de SIPA, como é o caso da Caatinga, devendo

então ser utilizados materiais adaptados à região, como a palma forrageira, milho e

algumas gramíneas e leguminosas (SÁ;  SÁ, 2006;  MORAES et  al.,  2018).  Já a

região subtropical  do Brasil  permite  a rotação de culturas graníferas,  como soja,

milho e feijão, no verão e, durante o inverno, o cultivo de gramíneas anuais (aveia

e/ou azevém) (MORAES et al., 2018) consorciadas ou não com alguma leguminosa.

Segundo estimativa da Conab (2018), no Brasil, a área utilizada por

culturas  graníferas  de  verão  na  safra  2016/2017  foi  de  mais  de  58  milhões  de

hectares, sendo que a área utilizada para culturas graníferas de inverno foi de pouco

mais de 2 milhões de hectares. Estes números mostram uma grande diferença no

aproveitamento  das  áreas  agricultáveis  durante  determinadas  épocas  do  ano.  É

sabido ainda, que boa parte destas áreas permanecem em pousio durante o inverno

(ANGHINONI;  CARVALHO;  COSTA,  2013),  o  que  além de  não  gerar  renda  ao

agricultor, foge dos princípios do plantio direto, podendo ocasionar problemas como

solo descoberto, perda de sedimentos, lixiviação de nutrientes, dentre outros.

Alternativamente a isto, a utilização de plantas de cobertura vem sendo

discutida há um bom tempo (DUTRA, 1919).  Dentre os benefícios desta prática,

destacam-se:  aumento  na  capacidade  de  infiltração  de  água  no  solo;  proteção

contra a erosão; diminuição da amplitude térmica do solo; promoção da reciclagem

de nutrientes no perfil; aumento do teor de matéria orgânica do solo; diminuição da

competição de plantas daninhas (HECKLER; HERNANI; PITOL, 1998). As plantas

de  cobertura  são,  sem dúvidas,  muito  relevantes  para  o  bom funcionamento  do

sistema. Porém, muitas vezes, o agricultor não consegue obter lucros diretos com

esta prática, o que causa desestímulo. Neste quesito a inserção de animais dentro

do sistema pode melhorar a eficiência do investimento, através da intensificação do

uso da terra (CARVALHO et al., 2011), gerando outra fonte de renda ao agricultor.

O  principal  entrave  para  a  integração  entre  lavoura  e  pecuária  na

mesma área ainda é o paradigma de que a presença dos animais causa malefícios

ao sistema, como compactação de solo e baixa taxa de cobertura do mesmo, pois o

animal  se  alimentaria  das  plantas  de  cobertura,  restando  pouco  resíduo



(ANGHINONI;  CARVALHO;  COSTA,  2013).  De  fato  a  presença  do  animal  pode

ocasionar  estes  problemas.  Porém,  cabe  ressaltar  que,  quando  o  pastejo  é

moderado não ocorrem danos aos atributos físicos do solo a ponto de prejudicar a

cultura  sucessora  (BONETTI  et  al.,  2015)  e  ainda podem ocorrer  melhorias  nas

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (CARVALHO et al.,  2010).  O

mesmo vale para a quantidade de resíduo que fica sobre o solo após o pastejo. Ou

seja, através do controle da intensidade de pastejo e da altura do pasto, é possível

controlar a quantidade de matéria seca remanescente após o pastejo (BONETTI et

al., 2015), garantindo assim quantidades ideais de palhada para a cobertura do solo.

Frente a estes dois principais entraves,  baseados em paradigmas,  Moraes et  al.

(2012) encontraram efeito positivo no rendimento de grãos (soja, milho, feijão e trigo)

de áreas onde as culturas de cobertura foram pastejadas, comparativamente a áreas

onde não existiu pastejo,  ao analisarem 23 trabalhos de pesquisa,  realizados no

subtrópico  brasileiro.  Ressalta-se  que  em  todos  os  trabalhos  a  intensidade  de

pastejo foi moderada.

Outro paradigma que ainda permeia entre produtores e técnicos é que

a  adubação  da  pastagem  não  é  viável,  ou  que  não  é  necessária  no  caso  de

pastagem  precedida  de  lavoura  de  grãos,  uma  vez  que,  no  senso  comum,  a

pastagem aproveita o residual das adubações da lavoura. Porém, a exportação de

nutrientes em culturas graníferas é alta, pois ocorre grande translocação destes para

os grãos que são colhidos, restando um resíduo vegetal com baixo teor de nutrientes

(MORAES et al., 2018).

Com isso,  ressalta-se  a  importância  do  controle  da  altura  do  pasto

(governado pela intensidade de pastejo) e da adubação da pastagem em um SIPA.

Tais fatores são determinantes para o sucesso do sistema e serão abordados nos

próximos capítulos.

2.2 PRODUÇÃO ANIMAL EM SIPA

A terminação de bovinos em áreas de produção de grãos mostra-se

uma alternativa interessante, especialmente na região Sul do Brasil, pois otimiza o

uso da terra, desde que haja controle da intensidade de pastejo e a pastagem seja

manejada de forma a atender as demandas do sistema como um todo (MORAES et



al.,  2002).  O modelo de SIPA com a produção de soja no verão e o cultivo  de

pastagens no inverno para a produção de carne tem apresentado bons retornos

econômicos, maiores até do que a produção exclusiva de soja (OLIVEIRA et al.,

2013). Por outro lado a inserção do componente animal em sistemas que trabalham

exclusivamente com grãos requer uma série de mudanças na propriedade e também

na  maneira  de  conduzir  o  sistema.  Para  isso,  é  necessário  um  planejamento

acurado, investimento em estrutura e mão de obra especializada, além de certo grau

de  empreendedorismo  por  parte  de  quem  objetiva  iniciar  a  atividade  pecuária

(SOARES et al., 2018).

Para alcançar bons resultados na produção animal é necessário que se

produza  forragem em quantidade  e  qualidade.  Para  isso,  a  escolha  da  espécie

forrageira, bem como o controle de plantas invasoras e insetos praga, manejo do

pasto, adubação e intensidade de pastejo são fundamentais para se alcançar este

objetivo.  Além  disso,  os  fatores  de  manejo  da  pastagem  que  favorecem  alta

produção animal são os mesmos que favorecem a produção de grãos (SOARES et

al., 2018). Trabalhos de pesquisa vêm sendo conduzidos no Brasil, e através destes

é possível verificar a possibilidade da produção de carne em áreas de produção de

grãos. Rocha et al. (2011) avaliando a produção de carne e qualidade de carcaça de

bovinos de corte, em função de diferentes alturas de pasto, em um experimento de

longo prazo, onde no inverno se cultivam forrageiras com animais em pastejo e no

verão ocorre o cultivo da soja, encontraram resultados satisfatórios para a qualidade

de carcaça dos animais quando o pasto foi mantido em alturas maiores que 10 cm.

Neste  mesmo  experimento,  porém  em  ano  diferente,  Kunrath  et  al.  (2014)

observaram produções de até 450 kg de peso corporal (PC) em novilhos pastejando

aveia  mais  azevém,  manejados  em 25  cm de  altura  de  pasto,  num período  de

pastejo de 120 dias.

Também Correio et al. (2017) estudando um SIPA, com a integração

entre lavoura de soja no verão e pastejo no inverno, observaram o maior ganho

médio diário (GMD) dos animais (0,782 kg animal-1 dia-1) quando o pasto de aveia

mais azevém foi mantido em 20 cm de altura em comparação aos tratamentos de 10

e 30  cm de altura  de pasto,  que apresentaram 0,506  e  0,554  kg  animal -1 dia-1,

respectivamente. O maior desempenho animal por área também foi observado em

pastos mantidos em 20 cm de altura, com um total de 295,56 kg de PV ha -1, que não

diferiu estatisticamente do ganho de PV quando o pasto foi manejado em 10 cm de



altura  (250,69 kg  de PV ha-1).  O menor  valor  foi  observado quando o  pasto  foi

mantido em 30 cm de altura (169,56 kg de PV ha -1), ressaltando que o período de

pastejo foi  de 123 dias. Sem dúvidas a produção animal, além de garantir  renda

direta ao produtor pode gerar benefícios ao sistema, acelerando os processos de

ciclagem e reciclagem de nutrientes, que serão abordados no próximo capítulo.

2.3 CICLAGEM DE NUTRIENTES EM SIPA

A  grande  pressão  pelo  aumento  da  produção  de  alimentos  tem

culminado em estratégias que se baseiam no maior aporte de insumos para alcançar

altos índices de produtividade. Porém, esse modelo de produção não visa a redução

das  perdas  de  nutrientes  (CASSMAN;  DOBERMANN;  WALTERS,  2002).  Neste

sentido, o SIPA se mostra uma alternativa interessante, devido a sua eficiência no

uso dos nutrientes oriundos das fertilizações (MARTINS et al., 2018).

Este  sistema  possui  uma  complexidade  muito  grande  quanto  a

dinâmica  de  nutrientes,  com  vários  compartimentos,  que  podem  ser  reciclados,

exportados  ou  perdidos.  Exemplo  disso  são  os  resíduos  vegetais,  que  são

constituídos de nutrientes que atuam como reserva ou estrutura. A decomposição

destes  resíduos  auxilia  na  agregação,  armazenamento  de  água,  manutenção  e

incremento da matéria orgânica do solo, além de ser fundamental para a ciclagem

de nutrientes (BOER et al., 2007). Parte destes nutrientes é rapidamente liberada

durante  o  processo  de  decomposição,  contribuindo  para  a  fertilidade  do  solo  e

auxiliando na produtividade de culturas subsequentes (SOUZA; MELO, 2000). Além

disso, quando em SIPA, os teores de matéria orgânica são aumentados devido a

adição dos dejetos animais,  elevando o potencial  de nutrição das plantas.  Neste

sentido, a biologia do solo tem papel fundamental na ciclagem e reciclagem, melhor

uso e redução de perdas de nutrientes (ASSMANN et al., 2018).

Para que esses processos ocorram de forma ideal, é necessário criar

um  ambiente  propício  para  o  desenvolvimento  da  biologia  do  solo,  principal

responsável pela ciclagem de nutrientes (BATISTA et al.,  2018). Frente a isso, a

inserção de animais  no sistema,  com intensidade de pastejo  moderada,  garante

boas condições para o desenvolvimento da microbiota do solo, através do aumento

nos teores de matéria orgânica, maior acúmulo de carbono e mudanças nos padrões



de  exsudação  de  rizosfera,  aumentando  assim  a  quantidade  e  diversidade  de

microrganismos, favorecendo a ciclagem de nutrientes (REEDER; SCHUMAN, 2002;

CLEGG, 2006; INGRAM et al.,  2008),  além de aumentar a diversidade da fauna

edáfica (LEMAIRE et al., 2014).

Quando  na  presença  de  animais,  partes  de  plantas  entram  em

senescência  quando  não  pastejadas,  antecipando  e  uniformizando  os  pools  de

decomposição e liberação de nutrientes no solo. Estes tecidos vegetais, assim como

dejetos animais,  são constituídos por nutrientes na forma orgânica, os quais são

mineralizados pelos microrganismos que atuam na decomposição vegetal, ficando

disponíveis para a absorção das plantas (ASSMANN et al., 2018). Além de modificar

a dinâmica de nutrientes, o processo de ciclagem é acelerado pela presença dos

animais. As fezes e urina contém a maior parte dos nutrientes ingeridos, os quais

são liberados rapidamente à solução do solo, ficando novamente disponíveis para a

absorção pelas raízes das plantas (BALBINOT JUNIOR et al.,  2009). Isso ocorre

devido ao processo de mineralização dos nutrientes da massa de forragem, que é

acelerado durante os processos de mastigação e digestão que ocorrem quando o

animal consome o pasto (POWELL; WILLIANS, 1993).

Os  diferentes  resíduos  gerados  em  um  SIPA  possuem  diferentes

concentrações  de  nutrientes,  além  de  que  estes  são  liberados  de  forma  e  em

intervalos de tempo distintos, aumentando as fontes de nutrientes para uma cultura,

sendo elas o solo,  a fertilização mineral  e os resíduos animais e vegetais.  Essa

diversidade  aumenta  as  possibilidades  de  nutrição  das  plantas  atendendo  suas

exigências  de  forma  mais  eficaz  (MARTINS  et  al.,  2018).  Em  um  experimento,

avaliando a taxa de decomposição de resíduos de trigo duplo propósito, submetido a

diferentes  períodos  de  pastejo  ou  sem  a  presença  de  animais,  Bortolli  (2010)

constatou que a velocidade de decomposição da matéria seca das plantas foi maior

nas parcelas onde ocorreu pastejo do que onde não houve. Quando pastejadas, as

plantas modificam e/ou aumentam a produção de exsudatos das raízes, facilitando

os  processos  de  mineralização  de  N  e  P,  que  por  consequência  aumenta  a

disponibilidade destes para a absorção pelas raízes das próprias plantas forrageiras

ou das culturas subsequentes, resultando em um resíduo de maior qualidade para a

cobertura do solo (ASSMANN et al., 2018). Os fatores mencionados, principalmente

a  capacidade  que  a  presença  dos  animais  na  área  tem  em  aumentar  a

disponibilidade de nitrogênio, somada aos benefícios que a adubação da pastagem



proporciona,  podem justificar  a  antecipação  da  adubação  nitrogenada,  que  será

discutida no próximo capítulo.

2.4 INVERSÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA

Entende-se,  neste caso,  por  “inversão de adubação”  o fato de que,

tradicionalmente  nos  sistemas  que  alternam  cultivos  agrícolas  e  forrageiros,  a

entrada de nutrientes via fertilização ocorre sobre o cultivo agrícola e a pastagem

não recebe adubação. Entretanto, o que se propõe é o inverso, que a aplicação dos

nutrientes seja concentrada na fase pastagem, daí o termo “inversão”.

Embora apresente vantagens quando comparado com sistemas não

diversificados  de  produção,  para  que  o  SIPA  seja  realmente  mais  eficiente  é

necessária uma visão global deste modelo (BALBINOT JUNIOR et al., 2009), que

ainda carece de informações e recomendações de manejo (BATISTA et al., 2018;

MARTINS et al., 2018; ASSMANN, et al., 2018). Neste sentido, devem ser buscadas

novas  estratégias  de  manejo  que  objetivem  explorar  os  sinergismos.  Um ponto

chave nesta questão é a melhoria na eficiência no uso de fertilizantes, barateando

os custos de produção e reduzindo possibilidades de contaminação ambiental, o que

pode impactar diretamente no rendimento das culturas e nos atributos químicos,

físicos  e  biológicos  do  solo  (CARDOSO  et  al.,  2013).  Para  isso,  é  necessário

“quebrar”  alguns  paradigmas,  que  freiam  a  evolução  deste  sistema,  como  por

exemplo o pensamento de que a adubação de pastagens não é viável, ou mesmo

desnecessária, uma vez que esta aproveitaria o residual das adubações da lavoura.

Este manejo não é eficiente pois as culturas graníferas destinam a maior parte dos

nutrientes para os grãos, ficando no solo um resíduo pobre em nutrientes (MORAES

et al.,  2018), dificultando o desenvolvimento da cultura subsequente quando esta

não recebe adubação. Além disso, em geral, as recomendações de adubação são

feitas considerando apenas a necessidade da cultura que está sendo implantada,

sem  levar  em  conta  o  residual  de  nutrientes  e  as  modificações  que  estas

fertilizações são capazes de promover  no sistema (ASSMANN et  al.,  2018).  Em

detrimento disto, a adubação de sistemas considera todas as culturas envolvidas na

rotação,  tendo  como  base  a  ciclagem  biológica  de  nutrientes,  onde  ocorre  a

transferência destes de uma fase a outra (ASSMANN et al., 2018).



Dentro  da adubação de sistemas,  grande atenção deve ser  dada à

adubação nitrogenada na pastagem, pois através desta é possível  obter grandes

produções de forragem, aumentando assim sua capacidade de suporte (OLIVIO,

1982;  ALVIM;  BOTREL;  SALVATI,  1989).  Diante  disso,  a  inversão  da adubação

nitrogenada,  aplicando  o  N  na  fase  pastagem,  mostra-se  uma  alternativa

interessante  devido  ao  maior  potencial  de  produção  animal,  além de  garantir  a

nutrição da cultura sucessora através do efeito residual, podendo ser desnecessária

à  aplicação  de  N  após  pastagem,  até  mesmo  em  culturas  muito  exigentes  em

nutrientes como o milho (ASSMANN, 2001; SANDINI et al., 2011).

Dentre as melhorias proporcionadas por esta estratégia, destacam-se a

maior produção de forragem e consequentemente maior produção animal (SOARES;

RESTLE, 2002a); menor probabilidade de perdas do nutriente, principalmente por

volatilização, devido às condições climáticas mais favoráveis neste período (LIMA,

2018); maior diversidade e ativação da microbiota do solo (ASSMANN et al., 2018;

FOLLONI et al., 2016). Uma peculiaridade em relação ao desempenho animal é que

o  ganho  médio  diário  (desempenho  individual)  é  pouco  afetado  pela  adubação

nitrogenada  em  pastagens  temperadas,  desde  que  a  oferta  de  forragem  seja

suficiente para que o animal selecione o seu consumo (SOARES; RESTLE, 2002a;

LUPATINI et al., 2013), já a taxa de lotação e o desempenho animal por área são

aumentados com a adubação nitrogenada da pastagem, até certo limite (LUPATINI

et al., 2013).

A aplicação do N em pastagens e seus benefícios dentro do SIPA têm

sido estudada principalmente na região Sul do Brasil. Em um experimento de longo

prazo, vem sendo observado, desde o início de sua instalação, que a inversão da

adubação  nitrogenada  tem  promovido  benefícios  ao  sistema,  garantindo  teores

adequados do nutriente nas plantas de culturas sucessoras à pastagem de inverno,

desde os estádios iniciais, o que contribui para boas produtividades, podendo até

mesmo  ser  dispensada  a  adubação  nitrogenada  no  verão  (BORTOLI,  2016;

MACARI,  2016;  TATTO,  2017;  AIOLFI,  2018).  Ainda neste  mesmo experimento,

Bernardon (2016) confirmou que o residual de nitrogênio após lavoura de grãos não

é suficiente para o bom desenvolvimento da pastagem, reforçando a ineficiência da

nutrição  da  pastagem através  do  residual  de  nutrientes  das  culturas  graníferas.

Neste  sentido,  trabalhos  de  longo  prazo  que  envolva  a  inversão  da  adubação

nitrogenada dentro de um SIPA, com as premissas que regem este modelo, como a



presença de animais em pastejo e a rotação de culturas, podem ser determinantes

para  o  desenvolvimento  de  novas  estratégias  de  manejo,  que  garantam  a

sustentabilidade e menor custo da produção.

2.5 ALTURAS DE DOSSEL

Dentre as peculiaridades do sistema integrado, uma delas está no fato

de que não se deve pensar apenas na produção animal ou na produção da lavoura,

uma vez que a desfolha executada pelo animal é o que determina a quantidade de

palhada que permanece no solo, esta, por sua vez, é de extrema importância para o

bom funcionamento do plantio direto, bem como de todo o sistema (ASSMANN; PIN,

2008). Em virtude disso, é necessário ajustar a carga animal para obter as melhores

combinações de produção e garantir a cobertura ideal do solo.

A palhada residual, após pastejo, é influenciada pela altura de dossel

da forragem e aumenta  de forma linear  positiva  ao aumento na altura  de pasto

(LOPES et al., 2009). Após o período de pastejo, a cobertura vegetal mínima que

deve permanecer sobre o solo para pastagens de aveia e/ou azevém se resume em

aproximadamente 2000 kg de matéria seca ha-1, ou seja, uma altura de dossel entre

15 e 20 cm (ASSMANN; PIN, 2008). Além de determinar a quantidade de palhada

residual, a altura de manejo do pasto pode promover melhorias ambientais através

do controle do fluxo de carbono. Silva et al. (2014) estudaram o aporte de carbono

ao solo em função de diferentes intensidades de pastejo em pastagem mista de

aveia e azevém, em um experimento de longa duração, no Sul do Brasil. Os autores

constataram  que  em  alta  intensidade  de  pastejo  (10  cm  de  altura  do  pasto)  o

sistema  comporta-se  como  fonte  de  C  para  a  atmosfera,  contribuindo  para  o

aquecimento  global.  Já  em intensidade moderada (20 cm de altura  de pasto)  o

sistema foi capaz de manter os estoques de carbono do solo, podendo se comportar

como um dreno de C em intensidades mais leves de pastejo. Através do pastejo

moderado também é possível aportar grandes quantidades de resíduos animais e

vegetais na superfície do solo, além de que ocorre maior desenvolvimento radicular,

estimulado pelo pastejo. Tudo isso favorece o maior acúmulo de carbono do solo

(REEDER; SCHUMAN, 2002).

Pastagens  hibernais  podem  ter  sua  produção  comprometida  ou



dificultada quando sob alta intensidade de pastejo, onde o pasto é mantido em baixa

altura (aproximadamente 10 cm), enquanto que sob baixa intensidade, o processo

de transformar pasto em renda é ineficiente. Em uma intensidade moderada, onde o

pasto é mantido em aproximadamente 20 cm de altura, existe maior área foliar do

que sob alta  intensidade de pastejo,  aumentando a interceptação solar,  que por

consequência  aumenta  as  taxas  de  acúmulo  de  forragem  e  a  produção  total

(CARVALHO et al., 2011).

O  consumo  animal  também  pode  ser  influenciado  pela  altura  da

pastagem, o que reflete nos ganhos de peso. Allden; Whittaker (1970) e Hodgson;

Jamieson (1981) apresentam evidências de que com o aumento da altura do pasto o

consumo animal de forragem pode ser favorecido, até o ponto em que o pasto passa

apresentar elevado conteúdo de pseudocolmos e material senescente, em virtude do

excesso de altura do pasto, limitando o consumo.

Carvalho  et  al.  (2011)  constataram  em  seu  trabalho,  que  em  alta

intensidade de pastejo (10 cm de altura de pasto) os animais caminham mais e

pastejam por  mais  tempo  em função  da  baixa  oferta  de  forragem,  aumentando

consideravelmente  a  área  de  solo  impactada  pelo  casco  do  animal.  Nesta

intensidade de pastejo o ganho de peso corporal por área foi maior que nas demais

(20, 30 e 40 cm de altura do pasto). Porém, quando o pasto foi mantido em 20 cm de

altura, ocorreu também maior ganho de peso individual dos bovinos possibilitando

um  melhor  acabamento  de  carcaça  dos  animais,  atendendo  às  exigências  do

mercado. Neste caso, além de bons ganhos na produção animal, permaneceram na

área maiores níveis de massa de forragem quando comparado com alta intensidade

de pastejo, auxiliando na preservação das propriedades físicas do solo, garantindo

bons resultados para o sistema como um todo.

Quando o pasto é manejado em uma altura de aproximadamente 20

cm  em  SIPA  com  a  pastagem  no  inverno  e  lavoura  no  verão,  ocorre  maior

agregação  do  solo  na  camada  superficial  (SOUZA  et  al.,  2010)  e  não  são

observados efeitos maléficos à física do mesmo (CONTE et al., 2011). Já em pastejo

mais  intenso,  com  altura  de  pasto  em  torno  de  10  cm,  os  efeitos  do  pisoteio

acontecem na camada superficial  do solo (10 cm de profundidade),  mas mesmo

assim, podem não ser limitantes ao desenvolvimento das plantas (CONTE et al.,

2011). A compactação superficial, causada pelo pisoteio animal, pode ser revertida

pelo  próprio  pastejo,  desde  que  este  seja  moderado.  Quando  as  plantas  são



pastejadas,  ocorre  um estímulo  ao  crescimento  radicular  (REEDER;  SCHUMAN,

2002), melhorando a estrutura e difusão do oxigênio do solo (PIVA, 2012). Diante do

exposto,  constata-se  a  importância  do  manejo  adequado  da  altura  do  pasto  em

SIPA, o qual determina não só a produção animal, agente diretamente beneficiado

pela produção da pastagem, como também a produção da lavoura em sucessão,

através dos benefícios que a adequada cobertura  do solo  pode proporcionar  ao

sistema.

Com base em todos os fatores mencionados acima, para este estudo

foram determinadas duas alturas de pasto, as quais representassem duas situações:

alta intensidade de pastejo (10 cm de altura de dossel) e intensidade de pastejo

recomendada (20 cm de altura de dossel); para então verificar o comportamento do

sistema  em  relação  à  interação  deste  fator  com  a  estratégia  de  adubação

nitrogenada.



3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL

O experimento foi realizado em Abelardo Luz – SC, coordenadas 26º

31' S e 52º 15' W e altitude média de 850 m, no ano agrícola 2017/2018, em uma

área de 14 ha, onde desde o ano de 2012 foi conduzido no local um experimento em

Sistema  Integrado  de  Produção  Agropecuária  (SIPA),  sob  Plantio  Direto,  com

rotação de culturas (Tabela 1).

Tabela 1 – Histórico de culturas utilizadas durante todos os anos/períodos, desde a implantação do
experimento, na área experimental em Abelardo Luz – SC. UTFPR, Pato Branco – PR,
2018.

Ano Cultura

2012/2013 (verão) Sorgo

2013 (inverno) Aveia

2013/2014 (verão) Milho

2014 (inverno) Aveia Preta + Azevém

2014/2015 (verão) Soja

2015 (inverno) Azevém

2015/2016 (verão) Feijão

2016 (inverno) Azevém Anual

2016/2017 (verão) Feijão

2017 (inverno) Aveia Preta ‘Comum’

2017/2018 (verão) Milho

O solo do local é classificado como Latossolo Bruno distrófico típico,

com textura  muito  argilosa e relevo suavemente  ondulado  (EMBRAPA, 2013).  O

clima é classificado como Cfb (subtropical úmido), segundo Köppen.

O ciclo anterior ao experimento foi constituído por pastejo de Azevém

(Lolium multiflorum)  'Winter  Star'  durante  o  inverno de 2016 e feijão  (Phaseolus

vulgaris) 'Tuiuiu'  durante o verão de 2016/2017 (Tabela 1).  A análise química do

solo, à 20 cm de profundidade, anterior à implantação da pastagem, está disposta

na Tabela 2.



Tabela 2 – Atributos químicos do solo na profundidade de 0 a 20 cm, antes da semeadura da aveia
preta ‘comum’. Solo coletado em 22/03/2017. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018.

pH M.O. P K Ca Mg Al3+ H+Al SB CTC V

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 –--------------------------cmolc dm-3 ------------------------- %

5,10 54,95 14,20 0,48 5,80 1,50 0,00 5,98 7,78 13,76 56,54
Laboratório de análises de solos UTFPR/IAPAR. Metodologias: M.O. por digestão úmida; P e K extraídos com 
solução de Mehlich 1; pH em CaCl2 1:2,5; Ca e Al trocáveis extraídos com Kcl 1 mol L-1.

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS

O  experimento  consistiu  em  duas  safras  agrícolas:  durante  o

outono/inverno  foi  realizado  o  pastejo  em  aveia  preta  ‘comum’  (Avena  strigosa

Schreb.)  e  na  primavera/verão uma safra  de milho  (Zea mays). O delineamento

experimental utilizado foi blocos ao acaso com três repetições. Os tratamentos foram

dispostos em esquema fatorial 2x2: o primeiro fator consistiu de diferentes alturas de

pasto (alta e baixa) na aveia; o segundo fator foram diferentes épocas de adubação

nitrogenada: metade das parcelas receberam 200 kg de N ha-1 cada (435 kg de ureia

ha-1),  em cobertura,  em uma  única  vez,  durante  a  fase  pastagem (no  início  do

perfilhamento) e a outra metade receberam o mesmo manejo, mas durante o verão

na  fase  lavoura  (cultura  de  grãos).  Este  protocolo  de  fertilização  nitrogenada  e

alturas de pasto é seguido desde o ano de 2012, sempre nas mesmas parcelas

(Figura 1).

A cultura antecessora à pastagem foi o feijão, que recebeu o nitrogênio

conforme  o  protocolo  experimental  acima  mencionado.  Não  foram  utilizados  os

dados  de  produção  do  feijão  neste  trabalho,  servindo  apenas  para  formar  o

tratamento NG, que foi avaliado na fase pastagem.



Figura 1 – Croqui experimental contendo a disposição dos tratamentos e blocos. AA: alta altura do
pasto; BA: baixa altura de pasto; NG: nitrogênio na cultura de grãos; NP: nitrogênio na pastagem; P:
piquete; BL: bloco. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018

3.3 FASE PASTAGEM

Os  dados  meteorológicos  (pluviosidade,  temperatura  máxima  e

mínima) durante o período experimental da fase pastagem (abril a agosto de 2017)

são apresentados na Figura 2.



Figura 2 – Dados meteorológicos observados durante o período experimental (Pastagem) (abril a
agosto de 2017) na região de Abelardo Luz – SC. Fonte:  INMET, Clevelândia  –  PR
(dados dos meses de abril e maio); Epagri Santa Catarina, Abelardo Luz – SC (dados
dos meses de junho a agosto de 2017). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018.

3.3.1 Implantação da Pastagem

Em toda a área experimental foi realizada amostragem de solo para

análise  química  e  recomendação  da  adubação  e  calagem,  de  acordo  com  a

Comissão de Química e Fertilidade do Solo (CQFS, 2004). O feijão, antecessor à

pastagem, foi colhido no dia 23/03/2017. O manejo químico de plantas daninhas foi

realizado no dia 09/04/2017, utilizando para isso uma dose de 1,33 L ha -1 da mistura

de 2,4 D + Ally + Acuamax.

A semeadura da pastagem de aveia preta ‘comum’, por questões de

logística da fazenda, foi realizada somente 36 dias após a colheita do feijão (em

28/04/2017),  utilizando uma semeadora de fluxo  contínuo,  modelo SDM 2227/29

(Versatile),  ano  2015,  com  29  linhas,  espaçamento  entre  linhas  de  17  cm  e

profundidade de semeadura de 3 cm.  A densidade de semeadura foi de 59 kg de

sementes puras e viáveis ha-1.

A adubação de base consistiu em 60 kg de P2O5 ha-1 (330 kg ha-1 de

Super Simples) na linha, no ato da semeadura. O potássio (K) foi aplicado a lanço,

após a emergência das plântulas de aveia, na dose de 85 kg de KCl ha -1, no dia



15/05/2017, com um distribuidor hidráulico de dois discos, modelo Twister 1500 da

marca Stara®. O N (ureia) foi aplicado na pastagem no dia 25/05/2017, conforme

protocolo  descrito  no  item 3.2,  sendo que nos dias  após a  aplicação ocorreram

precipitações suficientes para incorporar o N ao solo (> 20 mm) (HARGROVE, 1988)

(Figura 3).

Figura  3  – Dados  meteorológicos  observados  após  a  aplicação  de  uréia  na  pastagem,  em
Clevelândia  – PR (à  16 km da área experimental).  Fonte:  INMET, Clevelândia  -  PR.
UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018.

3.3.2 Manejo da Pastagem

O pastejo teve início no dia 13/06/2017 (39 dias após a emergência das

plântulas de aveia),  quando o pasto estava com uma altura média de 20 cm, e

estendeu-se até o dia 27/08/2017. Os animais utilizados para isso foram novilhos

inteiros de aproximadamente 2 anos de idade,  oriundos do cruzamento entre as

raças  Nelore  x  Charolês  (Bos  taurus  indicus x  Bos  taurus  taurus),  com

aproximadamente  263  kg  de  peso  corporal.  O  método  de  pastejo  utilizado  foi

contínuo, com taxa de lotação variável (MOOT; LUCAS, 1952), sendo alocados pelo

menos dois animais testes em cada um dos 12 piquetes, realizando a reposição ou

retirada  de  animais  reguladores  de  acordo  com  as  alturas  do  pasto

preestabelecidas:  alta  altura  (AA):  20  cm e  baixa  altura  (BA):  12  cm;  as  quais

deveriam ser mantidas ao longo do experimento. A altura do pasto foi monitorada



semanalmente  com  uma  régua  graduada  em  centímetros,  sendo  realizados  40

pontos de leitura por piquete.

3.3.3 Avaliações Da Pastagem

3.3.3.1 Massa de forragem

A estimativa da massa de forragem (MF) foi realizada a cada 28 dias

coletando a forragem em três pontos por UE, em uma área de 0,25 m2 por ponto. As

plantas foram cortadas rente ao solo com auxílio de uma tesoura de esquila. Em

seguida, o material cortado foi embalado em sacos de papel Kraft e armazenado em

estufa  de  secagem com  circulação  forçada  de  ar  à  55  ºC  até  peso  constante.

Posteriormente foi determinada a massa seca das amostras, com uma balança de

precisão de um grama, determinando-se assim a MF, expressa em kg de MS ha-1.

3.3.3.2 Densidade de forragem

A densidade de forragem (DF – kg MS ha-1cm-1) foi calculada através

da divisão entre a MF (kg MS ha-1) e a altura média (cm) do pasto, mensurada no dia

do corte da forragem, com auxílio de uma régua graduada em cm, através da média

de 40 pontos aleatórios de leitura por UE.

3.3.3.3 Densidade populacional de perfilhos

A densidade populacional de perfilhos (DPP– número de perfilhos m-2)

foi determinada a cada 28 dias pela contagem do número de perfilhos em um quadro

de 0,125 m². O valor obtido foi  extrapolado para perfilhos m -2,  sendo realizada a

média da DPP para cada período de avaliação. Essa avaliação foi feita em cinco

pontos de leitura por UE.



3.3.3.4 Interceptação luminosa

A  interceptação  luminosa  (IL)  do  dossel  dos  pastos  de  aveia  era

mensurada  com  um  ceptômetro  modelo  Sunfleck  PAR  Ceptometer,  Decagon

Device,  USA.  Para  isso,  o  aparelho  era  posicionado  acima  do  dossel,  e  então

quantificava-se  a  luz  incidente,  sem  interceptação.  Em seguida,  o  aparelho  era

posicionado abaixo do dossel, rente ao solo, de modo perpendicular às linhas de

semeadura, em cinco pontos, em uma área de aproximadamente 2 m2. A diferença

entre a leitura acima e a média das cinco leituras abaixo do dossel, multiplicado por

100  e  dividido  pela  quantidade  de  radiação  acima  do  dossel,  indicou,  em

porcentagem, a interceptação da radiação luminosa incidente. Essa avaliação era

realizada em cinco pontos por UE, a cada 28 dias.

3.3.3.5 Composição morfológica

A cada período de avaliação (28 dias) foi feito o corte, rente ao solo, da

forragem dentro de um quadro de 0,25 m², em três pontos por piquete. Essa amostra

foi  fracionada  em  lâminas  foliares,  colmos  e  material  senescente.  Depois  de

fracionadas  as  plantas,  cada  componente  foi  acondicionado  separadamente  em

sacos de papel kraft e levados a estufa de secagem com circulação forçada de ar à

55 ºC por 72 h. As amostras foram pesadas em balança de precisão de um grama e

o resultado foi  extrapolado  para  a  produção de cada  componente  ha -1.  Com as

proporções de cada um dos componentes ainda foi estimada a relação folha/colmo,

através da divisão simples entre a proporção de folhas pela proporção de colmos.

3.3.3.6 Taxa de acúmulo

A taxa de acúmulo diário de forragem (TAF) foi  avaliada através do

método  de  duplo  emparelhamento  (KLINGMAN  et  al.,  1943)  e  calculada  pela

equação proposta por Campbell (1966). As avaliações foram feitas a cada 28 dias

com a utilização de três gaiolas de exclusão ao pastejo (1 m² de base e 1 m de

altura) por unidade experimental (UE). Para a amostragem da forragem dentro e fora

da gaiola o pasto foi cortado rente ao solo, em uma área de 0,25 m². A cada 28 dias



as  gaiolas  foram  realocadas  dentro  da  unidade  experimental,  em  uma  área

representativa das condições do dossel forrageiro. Após cada coleta as amostras

foram  acondicionadas  em  sacos  de  papel  kraft  e  armazenadas  em  estufa  de

secagem com circulação forçada de ar à 55 ºC por 72 h. Em seguida, as amostras

foram pesadas em balança de precisão de um grama. A produção total de matéria

seca (MS) de cada período foi obtida através da multiplicação da TAF diária e o

número de dias de cada período.

3.3.3.7 Produção de forragem

Através da somatória da produção de MS de cada período calculou-se

a produção total de forragem (PF) (kg MS/ha). Não foi contabilizado neste caso o

último período de avaliação,  em função de algumas intempéries  que ocorreram,

como baixas temperaturas, geada e até mesmo neve (Figura 2).

3.3.3.9 Valor nutritivo do pasto

Para  a  avaliação  das  variáveis  bromatológicas  foram  coletadas

amostras  de  forragem através  do  método  de  simulação  de  pastejo  (JOHNSON,

1978). A cada 28 dias foram colhidos aproximadamente 700 g de massa fresca de

forragem,  levadas  à  estufa  de  secagem  com  circulação  forçada  de  ar,  à  55ºC

durante 72 horas. Em seguida, as amostras foram trituradas em moinho tipo “Willey”,

utilizando peneira com malha de 2 mm. As amostras moídas foram armazenadas em

sacos  tipo  ZIP  e  encaminhadas  ao  Laboratório  de  Bromatologia  da  UTFPR  -

Câmpus  Dois  Vizinhos,  onde  foram  realizadas  as  seguintes  análises:  Teor  de

proteína bruta através do método micro Kjeldhal (AOAC, 1995), FDN e FDA através

do método de partição de fibras proposto por Van Soest (1994).

3.3.3.10 Palhada residual

A coleta para quantificação da palhada remanescente pós pastejo foi

realizada logo após a retirada dos animais da área experimental. Para isso, a MF foi



coletada  em três pontos por UE, em uma área de 0,25 m2 por ponto. As plantas

foram cortadas rente ao solo com auxílio de uma tesoura de esquila. Em seguida, o

material cortado foi embalado em sacos de papel Kraft e armazenado em estufa de

secagem com circulação forçada de ar, à 55 ºC, até peso constante. Posteriormente

foi determinada a massa seca das amostras, com uma balança de precisão de um

grama. O resultado foi extrapolado para kg de MS ha-1.

3.4 COMPONENTE ANIMAL

Os animais foram adquiridos pelo proprietário da fazenda e mantidos

em confinamento, onde recebiam silagem de milho, sal mineral e água a vontade.

Um dia antes do início do pastejo, os animais foram mantidos em jejum de sólidos e

líquidos, por um período de 24 horas. Na sequência foram pesados, apresentando

peso  médio  de  263  kg  de  peso  corporal.  No  mesmo  dia  da  pesagem  foram

administrados aos animais: ivermectina (vermífugo), complexo vitamínico e vacina

contra clostridiose.

Os  animais  iniciaram  o  pastejo  quando  a  pastagem  atingiu

aproximadamente 20 cm de altura. O número de novilhos por UE foi determinado de

acordo com a necessidade de rebaixar ou manter a altura do pasto, sendo alocados,

no mínimo, dois animais testes por  UE. Os demais novilhos (reguladores)  foram

mantidos em uma área adjacente ao experimento (14 ha). Todos os animais tinham

acesso à água e sal à vontade. O método de pastejo utilizado foi contínuo, com taxa

de lotação variável (MOOT; LUCAS, 1952).

No dia 27/08/2017 (75 dias de pastejo) os animais foram retirados do

experimento e mantidos em jejum de sólidos e líquidos durante 24 h. Após este

período foi realizada a pesagem final dos novilhos.

3.4.1 Avaliações do Componente Animal

3.4.1.1 Oferta de forragem

A oferta de forragem (OF) foi  obtida pela divisão da MF média pela



carga animal do período, uma modificação da proposta de Sollenberger et al. (2005).

3.4.1.2 Ganho médio diário

O ganho médio diário (GMD) dos animais testes foi obtido através da

diferença entre peso final e peso inicial, dividindo-se este valor pelo número de dias

em pastejo (75 dias).

3.4.1.3 Carga animal

A carga animal (CA), expressa em kg de peso corporal (PC) ha -1, foi

obtida pelo somatório do peso médio dos animais testes, somada ao peso médio de

cada  animal  regulador,  multiplicado  pelo  número  de  dias  em  que  estes

permaneceram  na  pastagem.  Cada  período  compreende  o  tempo  entre  uma

alteração na taxa de lotação de cada UE e a subsequente nova alteração na taxa de

lotação  da  UE.  Ao  final  realizou-se  a  média  ponderada  da  carga  animal  nos

períodos, sendo o denominador da fórmula o número de dias total de pastejo (75

dias).

3.4.1.4 Taxa de lotação

A  taxa  de  lotação  (TL  –  número  de  animais  ha-1)  foi  obtida  pelo

quociente entre CA e o peso médio dos novilhos por UE.

3.4.1.5 Ganho de peso corporal ha-1

O ganho de peso corporal ha-1 (GPC) foi obtido pela multiplicação entre

o GMD dos animais testes, TL e número de dias que cada animal permaneceu na

área, sendo o resultado expresso em kg de PV ha-1.



3.5 FASE MILHO

Os  dados  meteorológicos  (pluviosidade,  temperatura  máxima  e

mínima) durante o período experimental da fase milho são apresentados na Figura

4.

Figura 4 – Dados meteorológicos observados durante o período experimental (Milho) (setembro/2017
a abril/2018) em Clevelândia (à 16 km da área experimental) Fonte: INMET, Clevelândia
– PR. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2018.

3.5.1 Implantação Da Cultura Do Milho

Após a fase pastagem, ocorreu um período de estiagem (Figura 4), o

que adiou a semeadura do milho para o dia 04/10/17 (36 dias após a dessecação da

pastagem). Foi utilizado o híbrido de milho AG 9025 VTPRO3, com densidade de

semeadura  de  3,5  sementes  m  linear,  espaçamento  entre  linhas  de  45  cm,

totalizando aproximadamente 77.777 sementes ha-1.

A adubação de base consistiu na aplicação de 150 kg ha -1 de MAP

(sendo 8% de N-amoniacal e 40 % de P2O5) na linha de plantio,  logo abaixo da

deposição da semente. O nitrogênio foi aplicado no estádio V5 da cultura do milho, a

lanço, conforme protocolo descrito no item 3.2. Após a aplicação da ureia ocorreram

precipitações suficientes para incorporar o N ao solo (> 20 mm) (HARGROVE, 1988)

conforme Figura 5.



Figura 5 – Dados meteorológicos observados após a aplicação de ureia no milho, em Clevelândia –
PR (à 16 km da área experimental). Fonte: INMET, Clevelândia – PR. UTFPR, Campus Pato Branco-
PR, 2018.

O  manejo  fitossanitário  e  de  plantas  daninhas  foi  efetuado  a  rigor

durante o ciclo da cultura. No dia 03/11/2017 foi efetuada a primeira aplicação de

herbicida e inseticida, com os seguintes produtos: Basfoliar H Plus (Adjuvante), na

dose  de  60  mL  ha-1,  Solist  (Fungicida),  na  dose  de  500  mL  ha-1,  Engeo  Pleno

(Inseticida), Hkaphos (Base foliar 07.12.40), na dose de 3 kg ha -1, e o Glifosato Zapp

QI, na dose de 1,5 L ha-1. Já dia 09 de dezembro de 2017, foi realizada a segunda

aplicação de herbicida, com os seguintes produtos: Prima Top (Atrazina + Simazina),

na dose de 7 L ha-1, Callisto, na dose de 130 mL ha-1, Orobor na dose de 60 mL ha-1,

e o Basfoliar H Plus (Adjuvante), na dose de 60 mL ha-1.

3.5.2 Avaliações da Cultura do Milho

3.5.2.1 Profundidade de semeadura

Esta avaliação foi realizada logo após a semeadura do milho, sendo

selecionadas três linhas ao acaso UE-1, nas quais foi mensurada a profundidade de

deposição das 15 sementes linha-1, sendo então realizada a média destes valores.

Para  isso,  foi  retirada manualmente  uma camada de solo,  até  ser  encontrada a

semente. Com uma régua graduada em milímetros procedeu-se a mensuração.



3.5.2.2 Componentes morfológicos

Quando as plantas de milho atingiram o estádio R5 foi realizada, com

uma  trena  graduada  em  centímetros,  a  avaliação  de  diâmetro  de  colmo  –

compreendido  no  primeiro  entrenó  acima  do  colo  da  planta;  altura  de  planta  –

compreendida  entre  o  colo  da  planta  e  a  extremidade  da  panícula  superior  e

inserção de espiga – compreendida entre o colo da planta e o ponto de inserção da

primeira espiga. Para estas avaliações foram selecionadas, ao acaso, 30 plantas UE -

1.

Quando o milho  atingiu a  maturidade fisiológica,  foram colhidas,  ao

acaso, 32 espigas UE-1, sendo mensurados o comprimento de espiga e o diâmetro

de espiga – medido na metade do comprimento da espiga sendo utilizada uma fita

métrica para as duas avaliações.

3.5.2.3 Componentes de rendimento

Nas mesmas 32 espigas utilizadas para as avaliações de comprimento

e diâmetro de espiga, foram quantificados o número de fileiras espiga-1 e o número

de grãos fileira-1.

Para a variável peso de mil grãos foram selecionadas, ao acaso, 10

linhas UE-1,  sendo coletadas todas as espigas contidas a cada 2 m lineares. Os

grãos foram destacados da espiga e armazenados em bolsa de ráfia, permanecendo

em estufa de circulação forçada de ar a 55 ºC para retirada da umidade excessiva.

As amostras foram homogeneizadas e procedeu-se a metodologia para peso de mil

grãos de acordo com as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). O teor

de  umidade  dos  grãos  foi  determinado  e  o  peso  foi  ajustado  para  um teor  de

umidade de 15% para todos os tratamentos.

3.5.2.4 Produção total de grãos

Quando as plantas entraram no estádio de maturação fisiológica foram

selecionadas, ao acaso, 10 linhas UE-1, sendo coletadas todas as espigas contidas a

cada 2 m lineares.  Os grãos foram destacados das espigas e armazenados em



bolsa de ráfia, permanecendo em estufa de circulação forçada de ar a 55 ºC para

retirada da umidade excessiva. As amostras foram pesadas em balança de precisão

de 1 g,  e o peso foi  ajustado para um teor  de umidade de 15% para todos os

tratamentos.

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos nos experimentos foram primeiramente submetidos

ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov pelo PROC UNIVARIATE do SAS

(v. 9.0). Uma vez atendida essa prerrogativa, os dados foram submetidos à análise

de  variância  utilizando  o  PROC MIXED do  SAS (v.  9.0).  Devido  à  natureza  de

medidas repetidas no tempo da fase pastagem, considerou-se os efeitos fixos de

altura,  nitrogênio,  período  e  suas  interações,  além  do  efeito  de  blocos.

Adicionalmente,  o efeito  de período foi  tratado como medida repetida no tempo,

através do comando ‘repeated’. Para escolha da matriz de covariância que melhor

se ajustasse aos conjuntos de dados foi utilizado o Critério de Informação de Akaike

(AIC).  Para  a  fase  lavoura,  considerou-se  os  efeitos  fixos  de  blocos,  altura,

nitrogênio e a interação altura*nitrogênio. As médias de todas as variáveis foram

estimadas  pelo  comando  LSMEANS e  comparadas  pelo  teste  “t”  de  Student.  A

significância adotada para todas as análises foi de 5% de propabilidade (P≤0,05).



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 FASE PASTAGEM

Antes de apresentar os resultados, é importante chamar atenção para

os fatores climáticos que ocorreram durante o período experimental, prejudicando o

desenvolvimento da pastagem. O inverno do ano de 2017 foi  caracterizado pela

ocorrência de geadas e neve nas regiões de maior altitude,  além de período de

estiagem entre os meses de julho e agosto, no Sul do Brasil. Especificamente no

local do experimento (Abelardo Luz – SC) ocorreu neve no dia 17/07 e nos três dias

subsequentes as baixas temperaturas ocasionaram a ocorrência de geadas. Tais

fenômenos afetaram negativamente  a pastagem que teve seu rebrote  dificultado

com o subsequente período de estiagem.

Situação  parecida  ocorreu  no  ano  de  2013,  no  mesmo  local  da

presente pesquisa, quando Macari (2016) também observou danos em plantas de

aveia  preta  ‘comum’  em  decorrência  de  temperaturas  abaixo  de  zero  ºC.  Com

poucos relatos e informações acerca de danos em aveia preta em função de baixas

temperaturas, a autora atribuiu como principal  causa a este fenômeno a falta de

aclimatação das plantas, que segundo Mello-Abreu (2004) consiste em um processo

capaz de desenvolver  tolerância temporária  ao congelamento,  através alterações

bioquímicas, fisiológicas e moleculares, sendo também possível ocorrer a tolerância

a desidratação pós-congelamento das células da planta (SILVA et al., 2008).

Deste  modo,  a  presente  pesquisa  também é possível  atribuir  como

causa  ao  dano  na  pastagem  de  aveia  preta  ‘comum’  provocado  pelas  baixas

temperaturas à falta de aclimatação das plantas.

4.1.1 Altura real do pasto

Para a variável altura real do pasto foram observados efeitos isolados

dos  fatores  períodos  de  avaliação  (P<0,0001)  (Figura  6),  alturas  de  pasto

(P<0,0001) e épocas de aplicação de nitrogênio (P= 0,0149).
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Figura 6 –  Altura real de pastos de aveia preta ‘Comum’ em um SIPA, em função de diferentes
períodos de avaliação. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. Barras com letras maiúsculas
distintas  acima  diferem  entre  si  pelo  teste  t  de  Student  (P<0,05).  EPM:  0,58.  P1:
13/06/2017 – 11/07/2017; P2: 11/07/2017 – 08/08/2017; P3: 08/08/2017 – 27/08/2017.

No primeiro  período de  avaliação (P1)  é  possível  observar  a  maior

altura  de  pasto,  pois  as  alturas  ainda  estavam  sendo  ajustadas  em  função  do

pastejo. No segundo período (P2) observa-se menor altura do que no P1 e maior

que no terceiro período (P3). Este último, além dos efeitos do pastejo, pode ter sido

influenciado pelas intempéries climáticas que ocorreram, tornando assim o pasto

mais baixo. A média das alturas dos pastos mantidos em alta altura (AA) foi de 22,35

cm já os mantidos em baixa altura (BA) foi de 10,51 cm.

Quanto a aplicação de N, foi observada menor altura de pasto quando

o N foi aplicado na pastagem (NP) (15,55 cm) do que quando o N foi aplicado na

cultura de grãos (NG – feijão) (17,32 cm). Em NP esperava-se crescimento mais

acelerado  do  pasto,  portanto,  nos  respectivos  piquetes  foram  alocadas  maiores

cargas animal desde o início do experimento, conforme será relatado no item 4.2.3,

o que pode ter contribuído para a menor altura do pasto.

4.1.2 Massa de forragem

Foi  observado efeito  isolado dos fatores altura de manejo  do pasto

(P<0,0001) e períodos de avaliação (P<0,0001) (Figura 7) para a variável massa de



forragem (MF).

Quando o pasto foi mantido em AA a MF apresentou-se mais elevada

(2866 kg de MS ha-1) do que quando em BA (1834 kg de MS ha -1). Esse resultado

condiz  com  o  encontrado  por  Aguinaga  et  al.  (2008),  que  avaliaram  a  MF  em

pastagem  de  aveia  e  azevém  manejada  em  diferentes  alturas,  e  observaram

aumento linear na MF de acordo com o aumento na altura do pasto. Ainda segundo

Carvalho et al. (2001) estas duas variáveis possuem alta correlação. Ou seja, a MF

também é influenciada pela carga animal (CA) presente na área, a qual foi maior em

BA, como será descrito no item 4.2.3.

Com relação aos períodos de avaliação, esperava-se que a MF fosse,

ao menos, contínua em função do curto período de pastejo. Porém, a queda na MF

no  P3,  independente  das  alturas  de  pasto  ou  da  época  de  aplicação  do  N,  é

explicada pelas intempéries climáticas que ocorreram no P2, que ocasionou a morte

de tecidos e a redução na taxa de acúmulo do pasto.
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Figura 7 –  Massa de forragem de pastos de aveia  preta  ‘Comum’ em um SIPA,  em função de
diferentes períodos de avaliação. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. Barras com letras maiúsculas
distintas acima diferem entre  si  pelo  teste  t  de Student  (P<0,05).  EPM: 127,84 P1:  13/06/2017 –
11/07/2017; P2: 11/07/2017 – 08/08/2017; P3: 08/08/2017 – 27/08/2017.

4.1.3 Densidade de forragem

Houve interação tripla entre os fatores períodos de avaliação x épocas

de aplicação do nitrogênio x alturas de manejo do pasto (P= 0,0152) (Tabela 3) para



a variável densidade de forragem (DF).

Tabela  3  –  Densidade  de  forragem  (kg  de  MS  ha-1 cm-1)  de  pastos  de  aveia  preta  ‘Comum’,
manejados em alta e baixa altura de pasto, com aplicação de nitrogênio na pastagem ou
na cultura de grãos antecessora à mesma, em um SIPA. UTFPR, Pato Branco – PR,
2018.

Nitrogênio
Período 1

Média
Altura

AA BA

NP 97,43A 136,67A 117,05

NG 91,1A 105,53A 98,31

Média 94,26 121,1 107,68

Nitrogênio
Período 2

Média
Altura

AA BA

NP 172,33C 427,3A 299,81

NG 142,13C 245,77B 193,95

Média 157,33 336,53 246,9

Nitrogênio
Período 3

Média
Altura

AA BA

NP 131,23C 351,17A 241,2

NG 110,07C 200,2B 155,13

Média 120,65 275,68 198,16
Médias seguidas da mesma letra maiúscula dentro dos períodos não diferem pelo teste t de Student (P<0,05).
EPM = 13,98. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos; AA: alta altura
de pasto; BA: baixa altura de pasto. P1 13/06/2017 – 11/07/2017; P2 11/07/2017 – 08/08/2017; P3 08/08/2017 –
27/08/2017.

No P1 não houve diferença na DF entre os tratamentos aplicados. Isso

possivelmente  ocorreu  pois  no  P1  o  fator  altura  de  pasto  ainda  estava  sendo

ajustado, através do pastejo, logo, os pastos possuíam uma estrutura similar.

No P2 e P3 pode-se notar maior DF em BANP, seguido de BANG. Na

sequência aparece AANP, que não diferiu estatisticamente de AANG, que teve a

menor DF. Tais resultados, especialmente o que fica evidente quanto às alturas de

pasto, são explicados pela relação inversa entre altura de pasto e DF (CARVALHO;

SANTOS;  NEVES,  2007;  SANTOS  et  al.,  2010)  e,  quando  na  presença  de

nitrogênio, o pasto possui maior capacidade de produção de estruturas capazes de

aumentar a DF, como a maior DPP e maior porcentagem de folhas na MF em NP,



no presente trabalho.

4.1.4 Densidade populacional de perfilhos

Houve interação entre os períodos de avaliação x épocas de adubação

nitrogenada (P= 0,0001) (Tabela 4) e também entre as alturas de manejo do pasto x

épocas de adubação nitrogenada (P= 0,0049) (Tabela 5) para a variável densidade

populacional de perfilhos (DPP).

Tabela 4 –  Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m-2) de pastos de aveia preta ‘Comum’,
com aplicação de nitrogênio na pastagem ou na cultura de grãos antecessora à mesma,
durante três períodos de avaliação, em um SIPA. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 1000Ab 1112Ab 1565Aa 1226

NG 870Bb 994Aa 1056Ba 973

Média 935 1053 1310
Médias seguidas da mesma letra maiúscula dentro dos períodos e minúscula entre os períodos não diferem pelo
teste t de Student (P<0,05). EPM = 41,72. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na
cultura de grãos. P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Ao analisar a tabela 4 é possível observar que no P1 e no P3 a maior

DPP ocorreu no tratamento onde o N foi aplicado na pastagem (NP), enquanto que

no P2 não houve diferença entre as épocas de aplicação do N. Ao analisar ao longo

dos períodos, é possível notar que quando em NP a maior DPP foi observada no P3

sendo  que  o  P2  e  P1  não  diferiram  entre  si.  Quando  em  NG  a  menor  DPP

observada foi no P1 sendo que o P2 e P3 não diferiram entre si.

O  N  é  essencial  às  plantas  e  pode  estimular  o  perfilhamento,

especialmente de gramíneas (FAGUNDES et al., 2006). Com isso, é possível notar o

maior potencial de perfilhamento do pasto nos primeiros dias de pastejo (P1), e no

P3, onde o fator N foi  essencial  para a recuperação do pasto que havia sofrido

estresse climático, devido à baixas temperaturas, com ocorrência de geadas e neve,

seguidas de período de estiagem, no período anterior (Figura 2).



Tabela 5 –  Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m-2) de pastos de aveia preta ‘Comum’,
manejados em alta e baixa altura de pasto, com aplicação de nitrogênio na pastagem ou
na cultura de grãos antecessora à mesma, em um SIPA UTFPR, Pato Branco – PR,
2018.

Nitrogênio
Altura

Média
AA BA

NP 1272Aa 1180Aa 1226

NG 913Bb 1033Ba 673

Média 1092 1106
Médias seguidas da mesma letra maiúscula dentro dos períodos e minúscula entre os períodos não diferem pelo
teste t de Student (P<0,05). EPM = 34,07. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na
cultura de grãos; AA: alta altura de pasto; BA: baixa altura de pasto.

Na  tabela  5  é  possível  notar  que  tanto  em  AA  quanto  em  BA  o

tratamento NP apresentou maior DPP do que NG. Ao analisar os efeitos da altura de

pasto dentro do fator épocas de adubação, é possível notar que quando em NP as

alturas de pasto não diferiram na DPP entre si, já quando em NG a maior DPP foi

observada no tratamento BA em relação a AA.

O perfilhamento em gramíneas, além de ser estimulado pela presença

do N, também é fortemente influenciado pela quantidade e qualidade de luz que

chega à base do dossel.  Quando as  desfolhas são mais severas,  o  número de

perfilhos tende a aumentar, e quando são mais leves, este número tende a diminuir

(CAMINHA, 2009), isso porquê, quando o pasto é mantido mais alto, o IAF é maior,

deste modo, a qualidade de luz que chega à base do dossel é menor, não ativando

as gemas basais, sendo que o contrário se aplica a pastos mantidos em baixa altura

(LANGER, 1979). Isso se comprova quando se analisa o tratamento NG, onde o

pasto mantido em BA apresentou maior DPP que AA. Já em NP o fator altura não

influenciou a DPP, ou seja,  neste caso o N possibilitou a mesma capacidade de

perfilhamento do pasto para ambas as alturas de manejo.

4.1.5 Interceptação luminosa

Houve interação entre os períodos de avaliação x época de adubação

nitrogenada (P= 0,0470) (Tabela 6) e também ocorreu efeito isolado para o fator

alturas de pasto (P<0,0001) para a variável interceptação luminosa (IL).



Tabela  6  –  Interceptação  luminosa  (%)  de  pastos  de  aveia  preta  ‘Comum’,  com  aplicação  de
nitrogênio  na  pastagem ou  na  cultura  de  grãos  antecessora  à  mesma,  durante  três
períodos de avaliação, em um SIPA. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 60,33Aa 41,83Ab 58,27Aa 53,48

NG 62,32Aa 49,9Aab 43,38Bb 51,87

Média 61,32 45,86 50,82
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 4,48. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos. Datas:
P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Só  foi  verificada  diferença  na  IL  entre  as  épocas  de  aplicação  de

nitrogênio no terceiro período de avaliação, sendo que neste período a aplicação de

nitrogênio na pastagem possibilitou maior IL. O primeiro período de avaliação pode

não ter sido tempo suficiente para que os efeitos do pastejo pudessem ter reflexos

na pastagem. No P2 a não diferença pode ser atribuída às baixas temperaturas e

intempéries climáticas registradas (fortes geadas e até mesmo neve), que causaram

a senescência de tecidos vegetais,  prejudicando o desenvolvimento do pasto de

todo  o  experimento.  Já  no  P3  foi  observada  maior  IL  em NP,  onde  os  pastos

apresentaram maior capacidade de recuperação após as intempéries, aumentando

assim a cobertura do solo em relação ao tratamento NG.

Quando se comparam os períodos, observa-se que, quando em NP,

mais uma vez o P2 é reflexo das intempéries, apresentando a menor IL,  com a

recuperação da pastagem no P3. No tratamento NG é possível notar que ao longo

dos períodos ocorre a diminuição da IL, sendo o P3 o com menor valor observado,

possivelmente reflexo do pastejo e senescência do pasto no P2.

A adubação nitrogenada tem efeito no alongamento foliar, surgimento

de  novas  folhas  e  perfilhamento  de  plantas  forrageiras,  além  de  afetar  o

comprimento  e  massa  de  raízes  (SILVA;  NASCIMENTO-JÚNIOR;  EUCLIDES,

2008). Consequentemente, quando o suprimento de N é ideal, o pasto possui maior

capacidade de rebrote, aumentando assim o índice de área foliar (IAF) e a IL.

Com relação ao efeito isolado das alturas de pasto, foi observada maior

IL em AA (74,2%), enquanto que pastos mantidos em BA apresentaram IL de 31,1%.

Isso pode ser explicado por alguns fatores, dentre os quais a semeadura em linhas é

um deles, onde o pasto ocupa menor área se comparado à semeadura a lanço,

resultando em menor IL, sobretudo quando em BA, onde era possível observar solo



descoberto entre as linhas de semeadura. 

A taxa de crescimento das pastagens é dependente do IAF e também

de eficiência fotossintética do dossel (SILVA; NASCIMENTO-JÚNIOR; EUCLIDES,

2008), tais fatores estão diretamente ligados com a DPP e a porcentagem de folhas

do pasto. Plantas manejadas em baixa altura podem apresentar maior número de

perfilhos devido a maior qualidade de luz que chega até a base do dossel, já plantas

manejadas em alta altura, apresentam menor número de perfilhos, porém de maior

tamanho  e  com  folhas  maiores  (YODA  et  al.,  1963;  SANTOS  et  al.,  2011),

evidenciando um mecanismo de compensação ou auto-desbaste da pastagem.

No caso deste trabalho, o provável  aumento de DPP no BA não foi

efetivo para compensar a IL, e este tratamento interceptou menor porcentagem de

radiação incidente.

4.1.6 Composição morfológica

Foi  observada  interação  entre  os  fatores  períodos  de  avaliação  x

alturas de pasto (P= 0,0136) (Tabela 7) e também entre períodos de avaliação x

épocas  de  adubação  nitrogenada  (P=  0,0101)  (Tabela  8)  para  a  variável

porcentagem de folhas na MF.

Tabela 7 –  Porcentagem de folhas na MF de pastos de aveia preta ‘Comum’, manejada em alta e
baixa altura de pasto, durante três períodos de avaliação, em um SIPA. UTFPR, Pato
Branco – PR, 2018.

Altura
Períodos

Média
P1 P2 P3

AA 68Aa 41,6Ab 28,3Ac 45,97

BA 62,5Ba 37Ab 32,1Ac 43,87

Média 65,25 39,3 30,2
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 2,6. AA: alta altura de pasto; BA: baixa altura de pasto. Datas: P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2
11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

No  P1,  a  maior  porcentagem  de  folhas  na  MF  foi  observada  no

tratamento  AA.  Esta  diferença  pode  ser  resultado  da  maior  CA  utilizada  no

tratamento BA (1079 kg de PV ha-1), ocorrendo assim maior consumo de lâminas

foliares.  Com  o  passar  do  tempo,  os  mecanismos  de  adaptação  da  pastagem

passaram a  ter  reflexos  na  participação  de  lâminas  foliares,  resultando  na  não



diferença  desta  variável  entre  as  alturas  de  manejo  do  pasto  nos  dois  últimos

períodos de avaliação. Segundo Silva; Nascimento-Júnior e Euclides (2008), após a

desfolha, as plantas passam a investir os fotoassimilados na reestruturação da parte

aérea, para a manutenção da fotossíntese e consequente crescimento.

Tabela 8 – Porcentagem de folhas na massa de forragem de pastos de aveia preta ‘Comum’, com
aplicação  de nitrogênio  na pastagem ou  na cultura  de grãos  antecessora  à  mesma,
durante três períodos de avaliação, em um SIPA. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 64,7Aa 40,6Ab 34,9Ac 46,73

NG 65,8Aa 40Ab 25,5Bc 43,77

Média 65,25 40,3 30,2
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 2,6. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos. Datas:
P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Para  a  interação  períodos  de  avaliação  x  épocas  de  adubação

nitrogenada (Tabela 8) não houve diferença na % de folhas entre os tratamentos NP

e NG no  P1  e  P2.  No  P3  ocorreu  maior  participação  de  folhas  na  MF para  o

tratamento NP em relação a NG, o que pode ser explicado devido ao efeito positivo

que  o  N  tem  sobre  o  alongamento  foliar,  tamanho  final  de  folha  e  taxa  de

aparecimento de folhas, aumentando ambos conforme o aumento na disponibilidade

deste  elemento  para  a  absorção  das  plantas  (SILVA;  NASCIMENTO-JÚNIOR;

EUCLIDES, 2008).

Para a variável porcentagem de colmos na MF foi observada interação

entre os fatores períodos de avaliação x alturas de pasto (P= 0,0428) (Tabela 9).

Tabela  9  –  Porcentagem de colmos na massa de forragem de pastos de aveia  preta  ‘Comum’,
manejada sob alta e baixa altura de pasto, durante três períodos de avaliação, em um
SIPA. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Altura
Períodos

Média
P1 P2 P3

AA 25,5Aa 27Aa 22,38Aa 24,96

BA 25,6Aa 26,8Aa 15,4Bb 22,6

Média 25,55 26,9 18,89
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 2,3. AA: alta altura de pasto; BA: baixa altura de pasto. Datas: P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2
11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

No primeiro e segundo período não houve diferença na participação de



colmos na MF entre os tratamentos AA e BA. Já no P3 o tratamento AA apresentou

maior % de colmos do que o tratamento BA. Pastos mantidos em alta altura tem

menor  frequência  de  desfolha,  deste  modo  a  probabilidade  de  decapitação  de

meristemas  é  menor,  permitindo  que  a  planta  entre  mais  rapidamente  na  fase

reprodutiva  (CECATO  et  al.,  2008),  investindo  para  isso  em  estruturas  de

sustentação, como colmos, por exemplo.

Ao longo dos períodos de avaliação foi observada maior participação

de colmos na MF no P1 e P2 quando o pasto foi mantido em BA, enquanto que em

AA não houve diferença na porcentagem de colmos entre os períodos de avaliação.

Para a variável porcentagem de material morto na MF foi observado

efeito isolado para os períodos de avaliação (P<0,0001) (Figura 8), para as épocas

de  aplicação  de  nitrogênio  (P=0,0187)  e  para  as  alturas  de  manejo  do  pasto

(P=0181)

Verificou-se  maior  porcentagem de  material  morto  na  MF  nos  dois

últimos períodos, sendo que estes não diferiram estatisticamente.
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Figura 8 – Porcentagem de material morto na massa de forragem de pastos de aveia preta ‘Comum’
em um SIPA, em função de diferentes períodos de avaliação. UTFPR, Pato Branco – PR,
2018. Barras  com letras  maiúsculas  distintas  acima  diferem entre  si  pelo  teste  t  de
Student (P<0,05). EPM: 2,34 P1: 13/06/2017 – 11/07/2017; P2: 11/07/2017 – 08/08/2017;
P3: 08/08/2017 – 27/08/2017.

Quanto  às  épocas  de  aplicação  de  nitrogênio,  foi  observada  maior

porcentagem de material morto na MF quando o nitrogênio foi aplicado na lavoura

de grãos antecessora à pastagem, com uma participação de 42,76%, enquanto que



no tratamento NP foi observado 36,66% de material morto. Este resultado evidencia

a capacidade que este nutriente tem em renovar tecidos vegetais, já mencionada

acima.

Já  para  as  alturas  de  manejo  do  pasto  foi  observado  maior  % de

material morto quando o pasto foi mantido em BA (33,17%) do que em AA (29,04%).

O pasto mantido em AA teve como altura média 22,35 cm, ao longo do período

experimental, valor este muito próximo do que se recomenda para aveia preta (20

cm) (CARVALHO et al., 2011; SILVA et al., 2014), logo este pasto teve um equilíbrio

entre  a  remoção  de  lâminas  foliares  e  o  surgimento  de  novos  tecidos,  o  que

possivelmente reduziu a senescência. Já o pasto mantido em BA, por possuir maior

carga animal e consequentemente maior caminhamento sobre a área (CARVALHO

et al., 2011) teve maior % de material morto. Além disso, outra hipótese que pode

ajudar a explicar, mas que neste experimento não foi avaliada, é a de que ocorreu

maior arranquio de plantas nos piquetes BA, além de maior dano ocasionado pelas

intempéries nos pastos mantidos nesta condição de altura. 

Os resultados obtidos ao longo dos períodos, com a redução na % de

folhas  e  de  colmos  e  aumento  expressivo  na  %  de  material  morto  (>  50%),

evidenciam os efeitos das intempéries ocorridas no segundo período de avaliação,

os quais também ficaram evidentes na MF e taxa de acúmulo. Este aumento na %

de material morto pode ser devido à falta de aclimatação das plantas de aveia às

baixas temperaturas. A aclimatação do pasto se dá pela resistência ou tolerância ao

congelamento  das  células,  como  consequência  de  mudanças  fisiológicas,

bioquímicas e moleculares (MELO-ABREU et al., 2004).

Para a variável relação folha/colmo (RFC) foi observada interação entre

os períodos de avaliação x alturas de manejo do pasto (P= 0,0054) (Tabela 10).

Tabela  10  –  Relação  folha/colmo  na  massa  de  forragem  de  pastos  de  aveia  preta  ‘Comum’,
manejada sob alta e baixa altura de pasto, durante três períodos de avaliação, em um
SIPA. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Altura
Períodos

Média
P1 P2 P3

AA 3,08Aa 1,36Ab 1,4Bb 1,95

BA 2,8Aa 1,31Ab 2,41Aa 2,17

Média 2,94 1,33 1,9
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 0,21. AA: alta altura de pasto; BA: baixa altura de pasto. Datas: P1 13/06/2017 – 10/07/2017;
P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.



No P1 e P2 não foi verificada diferença significativa na RFC entre AA e

BA. Já no P3 o tratamento BA apresentou maior RFC que AA. Quando em AA, o

pasto apresentou comportamento semelhante durante todo o período experimental,

no que diz respeito à RFC, não sendo observadas diferenças significativas para esta

variável. Já em BA, foi possível notar um aumento gradual na RFC, sendo o P1 com

menor valor e P2 com o maior.

No  P3,  a  maior  RFC  em  BA  pode  ser  explicada  pela  redução  na

participação do componente colmo na MF, que já foi discutida acima. Soma-se a

isso, o fato de que quando em AA, os pastos tendem a entrar em fase reprodutiva

mais rapidamente (CECATO et al., 2008), deste modo, a participação de colmos na

MF  tende  a  aumentar,  fazendo  com  que  a  RFC reduza  também  ao  longo  dos

períodos no tratamento AA.

A maior  CA em BA fez com que os animais  consumissem em alta

intensidade as lâminas foliares, o que explica a queda na RFC do P1 para o P2. O

aumento da RFC em BA do P2 para o P3 pode ser explicado devido as alterações

realizadas na CA, em que foi necessário reduzi-la para a recuperação da pastagem

após as intempéries que ocorreram no P2.

4.1.7 Taxa de acúmulo

Para  a  variável  taxa  de  acúmulo  de  forragem  (TAF)  foi  verificada

interação entre os fatores períodos de avaliação x épocas de aplicação do nitrogênio

(P= 0,0101) (Tabela 11).

Tabela 11 – Taxa de acúmulo (kg MS/ha/dia) de pastos de aveia preta ‘Comum’ em um SIPA com
aplicação  de nitrogênio  na pastagem ou  na cultura  de grãos  antecessora  à  mesma.
UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 130Aa 36Ab -76Ac 30

NG 81Ba 25Ab -80Ac 8,7

Média 105,5 30,5 -78
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 7,26. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos. Datas:
P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Foi observado no P1 maior TAF quando o N foi aplicado na pastagem,



não  ocorrendo  diferença  para  a  época  de  aplicação  do  nutriente  nos  demais

períodos.

Para Primavesi et al. (2005) o nitrogênio é quantitativamente o principal

nutriente  responsável  pelo  crescimento  da  planta.  No  caso  deste  experimento,

através do resultado no período 1, é possível constatar a ineficiência da ciclagem do

N da lavoura para a pastagem, como explica Moraes et al. (2018), devido a grande

exportação  de  nutrientes  através  dos  grãos.  Quando  aplicado  na  pastagem,  o

nutriente ficou prontamente disponível para absorção pelas raízes, proporcionando

maior TAF.

Ao analisar as taxas de acúmulo ao longo dos períodos de avaliação

verifica-se  os  maiores  valores  no  primeiro  período  de  avaliação,  seguidos  dos

valores do P2 e dos valores do P3, os quais apresentaram-se negativos.

A TAF é influenciada por fatores ambientais como luz,  temperatura,

pluviosidade, nutrição mineral, sendo portanto, resultado direto do balanço entre os

processos de crescimento e senescência de tecidos (LEMAIRE; CHAPMAN, 1996).

As intempéries climáticas, ocorridas no P2, dentre elas baixas temperaturas, geadas

e  estiagem,  podem  explicar  a  redução  no  acúmulo  de  forragem  no  período  e

também o acúmulo  negativo  no  P3,  principalmente  porquê a  aveia  preta  possui

temperatura  basal  mais  elevada  que  as  demais  espécies  forrageiras  de  inverno

(FONTANELI et al., 2009). Tais fatores podem ter dificultado o surgimento de novas

folhas, com acúmulo de material senescente em demasia (valores acima de 50 % na

participação da MF), fazendo com que a taxa de senescência fosse maior que a taxa

de surgimento de tecidos, o que segundo Parsons; Johnson e Williams (1988), pode

tornar a TAF negativa.

4.1.8 Produção de forragem

Para a variável produção de forragem (PF) houve efeito isolado para o

fator épocas de aplicação do nitrogênio (P=0,0026), sendo que a maior produção foi

de  6183,99  kg  de  MS  ha-1 no  tratamento  NP,  enquanto  que  o  tratamento  NG

produziu 4353,6 kg de MS ha-1.

A PF é composta pelo somatório das taxas de acúmulo dos períodos,

mais  a  MF  antes  da  entrada  dos  animais  na  pastagem.  Em  virtude  disso,  o



comportamento que ocorre na TAF provavelmente será refletido na PF, que no caso

deste experimento foi possível confirmar a influência do nitrogênio na TAF e também

na PF.

Além disso,  é  possível  notar  a  ineficiência do  manejo de adubação

tradicional,  onde  se  aduba  a  lavoura  no  verão  e  acredita-se  que  o  residual  de

nutrientes é suficiente para a nutrição da pastagem de inverno. Bernardon (2016)

comprovou a ineficiência deste manejo, onde foi verificado que a adubação apenas

da lavoura no verão comprometeu a PF no inverno, causando deficiência de N, em

função da baixa absorção do nutriente pelas plantas de aveia e azevém.

4.1.9 Valor nutritivo do pasto

Para a variável teor de proteína bruta (PB) da forragem foi verificado

interação entre os fatores alturas de pasto x épocas de aplicação de nitrogênio (P=

0,0132) (Tabela 12), alturas de pasto x períodos de avaliação (P=0,0184) (Tabela

13) e entre épocas de aplicação de nitrogênio x períodos de avaliação (P=0,0279)

(Tabela 14).

Tabela 12 – Porcentagem de proteína bruta (%) de pastos de aveia preta ‘Comum’, manejados em
alta e baixa altura de pasto, com aplicação de nitrogênio na pastagem ou na cultura de
grãos antecessora à mesma, em um SIPA UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Altura

Média
AA BA

NP 29,33Aa 28,31Aa 28,82

NG 21,36Bb 23,46Ba 22,41

Média 25,34 25,88
Médias seguidas da mesma letra maiúscula dentro dos períodos e minúscula entre os períodos não diferem pelo
teste t  de Student (P<0,05).  EPM = 0,58. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na
cultura de grãos; AA: alta altura de pasto; BA: baixa altura de pasto.

Para  a  interação  entre  alturas  de  pasto  x  épocas  de  aplicação  de

nitrogênio foi observado maior %PB em NP do que NG para ambas as alturas de

pasto.  A disponibilidade de nutrientes no solo para a absorção pelas raízes das

plantas é imprescindível para o desenvolvimento normal da pastagem. Neste sentido

o N tem papel fundamental, especialmente para as gramíneas, pois é o principal

constituinte dos aminoácidos, que são unidades fundamentais para a formação da

molécula de proteína (ANDRADE et al. 2003). Deste modo, a adubação nitrogenada



é capaz de prover incrementos na absorção deste nutriente e também aumentar seu

conteúdo na planta, que por consequência, pode aumentar o teor de proteína.

Ao comparar as alturas de pasto em função da aplicação de N, nota-se

que no tratamento NP não houve diferença para a %PB entre as alturas de pasto.

Porém, quando o pasto não recebeu N, o tratamento BA apresentou maior %PB do

que AA. Este fato pode ser explicado, pois o pasto mantido em BA apresentou maior

RFC do que AA e, de forma geral, as plantas apresentam maior teor de PB nas

folhas do que nas demais partes  que as  compõem (RESTELATTO et  al.,  2011;

MACHADO et al., 2014).

Tabela 13 –  Porcentagem de proteína bruta (%) de pastos de aveia preta ‘Comum’, manejada sob
alta e baixa altura de pasto, durante três períodos de avaliação, em um SIPA. UTFPR,
Pato Branco – PR, 2018.

Altura
Períodos

Média
P1 P2 P3

AA 28,57Aa 24,76Ab 22,69Bb 25,34

BA 27,33Aa 24,77Ab 25,66Aab 25,92

Média 27,95 24,76 24,17
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 0,71. AA: alta altura de pasto; BA: baixa altura de pasto. Datas: P1 13/06/2017 – 10/07/2017;
P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Através da tabela 13 é possível observar que no P1 e P2 não houve

diferença para o teor de PB entre as diferentes alturas de manejo do pasto. Já no P3

os  pastos  mantidos  em  BA  apresentaram  maior  teor  de  PB  do  que  os  pastos

mantidos em AA. Isso porquê no P3 os pastos mantidos em BA apresentaram maior

proporção de folhas e menor proporção de colmos do que em AA, ou seja, partes

vegetativas de maior qualidade, como mencionado acima.

Ao longo dos períodos,  os  pastos mantidos em AA tiveram a %PB

reduzida. Já os pastos mantidos em BA durante o P1 apresentaram o maior valor de

%PB,  enquanto  que  no  P2  foi  observado  o  menor  valor  e  no  P3  o  valor

intermediário,  que não diferiu  de P1 e P2.  Naturalmente,  à  medida que o pasto

envelhece, sua qualidade vai caindo, em função do acúmulo de material morto e

colmos  e  pseudocolmos.  Tais  estruturas  apresentam maiores  teores  de  fibras  e

menores de PB (NELSON; MOSER, 1994).



Tabela 14 – Porcentagem de proteína bruta (%) de pastos de aveia preta ‘Comum’ em um SIPA, com
aplicação  de nitrogênio  na pastagem ou  na cultura  de grãos  antecessora  à  mesma.
UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 29,96Aa 28,25Aa 28,25Aa 28,82

NG 25,84Ba 21,29Bb 20,1Bb 22,41

Média 27,9 24,77 24,17
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 0,71. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos. Datas:
P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Em relação à tabela 14 é possível observar que em todos os períodos

o pasto adubado com N apresentou maiores teores de PB em relação ao pasto que

recebeu  N  apenas  na  cultura  de  grãos  antecessora  à  pastagem.  Ao  longo  dos

períodos o pasto em NP conseguiu manter  o  teor  de PB enquanto que em NG

ocorreu um decréscimo, com o maior valor registrado no P1 sendo que o P2 e P3

não diferiram entre si. Alguns estudos também confirmam o aumento dos teores de

proteína bruta quando o pasto é adubado com N. Estudando o efeito de doses de N

em capim-marandu Oliveira et al. (2005) verificaram aumento da concentração de N

na  parte  aérea  da  planta  à  medida  que  ocorreu  aumento  no  fornecimento  do

nutriente. Em outro estudo, avaliando a eficiência da adubação nitrogenada na forma

de uréia, em pastagem de azevém mais triticale, submetida a pastejo com lotação

contínua, Soares e Restle (2002b), constataram, além de ganhos em produção de

matéria  seca,  aumento  na concentração de nitrogênio  e  proteína bruta  da parte

aérea da pastagem quando esta recebeu adubação nitrogenada.

Para a variável porcentagem de fibra em detergente neutro (FDN) foi

observada interação entre os fatores épocas de aplicação do nitrogênio x períodos

de avaliação (P=0,0300) (Tabela 15).



Tabela 15 – Porcentagem de fibra em detergente neutro (%) de pastos de aveia preta ‘Comum’ em
um SIPA, com aplicação de nitrogênio na pastagem ou na cultura de grãos antecessora à
mesma. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 38,79Ab 44,79Aa 45,08Ba 42,88

NG 39,05Ac 46,45Ab 50,43Aa 45,31

Média 38,92 45,62 47,75
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 0,91. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos. Datas:
P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

Para a variável porcentagem de fibra em detergente ácido (FDA) foi

observada interação entre os fatores épocas de aplicação do nitrogênio x períodos

de avaliação (P=0,0232) (Tabela 16).

Tabela 16 – Porcentagem de fibra em detergente ácido (%) de pastos de aveia preta ‘Comum’ em um
SIPA, com aplicação de nitrogênio na pastagem ou na cultura de grãos antecessora à
mesma. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Nitrogênio
Períodos

Média
P1 P2 P3

NP 23,73Ab 25,9Aa 25,97Ba 25,2

NG 22,9Ac 25,59Ab 28,1Aa 25,53

Média 23,31 25,74 27,03
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem pelo teste t de Student
(P<0,05). EPM = 0,53. NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos. Datas:
P1 13/06/2017 – 10/07/2017; P2 11/07/2017 – 07/08/2017; P3 08/08/2017 – 27/08/2017.

No P1 e P2 não houve diferença entre os teores de FDN (tabela 15) e

FDA (tabela 16) para NP e NG. Já no P3 o tratamento NG apresentou maior teor de

FDN e FDA do que NP. Isso se explica pois além de aumentar a PB do pasto, a

adubação  nitrogenada  é  capaz  de reduzir  os  teores  de fibras,  elevando o  valor

nutritivo da forragem (KERING et al., 2011).

Ao analisar os períodos de avaliação, também foi observado o mesmo

comportamento para FDN e FDN, onde ocorreu o aumento nos teores das fibras ao

longo  do  tempo.  Possivelmente  isso  é  reflexo  do investimento  da  pastagem em

estruturas de sustentação como os colmos, por exemplo.  Esse investimento gera

maior conteúdo de fibra na planta, uma vez que esta é quem forma a parede celular

(WEISS, 1999).



4.1.10 Palhada de aveia

Houve  apenas  efeito  isolado  das  alturas  de  pasto  na  produção  de

palhada de aveia (P=0,0041), sendo que os pastos mantidos em AA foram os que

produziram a maior quantidade de palhada remanescente do pastejo, com um total

de 1.453 kg de MS ha-1,  quando comparados com pastos mantidos em BA, que

deixaram sobre o solo um resíduo de 640 kg de MS ha-1.

Neste  caso,  nota-se  a  importância  da  altura  em  que  o  pasto  é

manejado, especialmente quando se trabalha em um SIPA, onde o plantio deve ser

realizado sobre a palha. Deste modo, é possível concluir que as alturas de manejo

do pasto determinam a quantidade total de matéria seca (MS) produzida (LOPES et

al., 2009).

Sabe-se  que  a  cobertura  vegetal  é  um  dos  requisitos  para  o  bom

funcionamento do sistema como um todo, devido aos inúmeros benefícios que esta

é  capaz  de  promover.  Entretanto,  no  presente  estudo,  devido  às  dificuldades

impostas  pelo  clima,  não  foi  possível  atingir  a  quantidade  mínima  de  cobertura

vegetal após o pastejo, exigida pelo SPD, que é de 2000 kg de MS ha -1 (ASSMANN;

PIN,  2008).  Porém,  nota-se  que  quando  em AA,  a  palhada  residual  ficou  mais

próxima do valor mínimo desejado.

4.2 PRODUÇÃO ANIMAL

4.2.1 Oferta de forragem

Para  a  variável  oferta  de  forragem  (OF)  foram  observados  efeitos

isolados dos fatores alturas de pasto (P<0,0001), épocas de aplicação de nitrogênio

(P= 0,0304) e períodos de avaliação (P=0,0049) (Figura 9).

Quanto às alturas de manejo do pasto, foi observada maior OF em AA

(3,72 kg de MS/kg de PV) do que em BA (1,77 kg de MS/kg de PV). Este resultado

já era esperado, uma vez que a OF é resultado da relação entre MF e CA. Deste

modo, em AA a pastagem apresentou maior MF, bem como menor CA, para manter

a altura do pasto, elevando assim a OF. A maior MF em AA se deu em função da

relação linear que existe entre esta variável e a altura do dossel (AGUINAGA et al.,



2008).

Para  as  diferentes épocas de aplicação do nitrogênio foi  observada

maior OF em NG (3,04 kg de MS/kg de PV) do que em NP (2,45 kg de MS/kg de

PV). O que explica este resultado é a maior CA utilizada em NP devido à maior TAF

que  este  tratamento  propiciou  ao  pasto,  sendo  necessária  então  uma  maior

intensidade de pastejo para manter a pastagem nas alturas pretendidas. Outro fator

que deve ser mencionado é quanto ao método de cálculo da OF usado, que não

considera a TA no cômputo da disponibilidade de forragem diária a ser ofertada para

os animais, ao contrário de outras propostas.  Com isso, se os animais estiverem

numa pastagem de baixa MF o valor de OF tende a ser baixo, independentemente

da TA, o que de certa forma, é uma limitação na forma de expressão da OF.

Quanto aos períodos de avaliação, foi observada maior OF no P2 e P3,

que não diferiram entre si. A menor OF no P1 é resultado da alta CA que foi alocada

nos piquetes, com o objetivo de formar os tratamentos de altura do pasto o mais

rápido possível. Ao passo que as alturas de pasto foram se consolidando, a CA foi

sendo ajustada através da retirada dos animais reguladores dos piquetes, conforme

a necessidade.

Neste estudo, a MF foi bastante afetada, especialmente no P3, sendo

então  reduzida,  de  forma  acentuada,  a  CA,  de  modo  que  alguns  piquetes

permaneceram apenas com os dois animais testes, a fim de garantir  a altura de

pasto pretendida até o final do experimento, mantendo a OF elevada.
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Figura 9 – Oferta de forragem (kg de MS/kg de PV) de pastos de aveia preta ‘Comum’ em um SIPA,
em função de diferentes períodos de avaliação. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.  Barras com letras
maiúsculas distintas acima diferem entre si pelo teste t de Student (P<0,05). EPM: 0,22. MS: matéria
seca; PC: peso corporal; P1: 13/06/2017 – 10/07/2017; P2: 11/07/2017 – 07/08/2017; P3: 08/08/2017
– 27/08/2017.

4.2.2 Ganho médio diário

Para  a  variável  ganho  médio  diário  (GMD)  não  foram  observadas

diferenças significativas para nenhum dos fatores testados, com média de 1,24 kg

animal-1 dia-1. Em geral, o desempenho individual dos animais tem relação linear com

a altura, massa de lâminas foliares, massa ou OF (SOARES et al., 2018), ou seja, é

resultado da quantidade de MS ingerida e também da qualidade nutricional do pasto.

Porém, no presente estudo, mesmo alguns destes fatores apresentando diferenças

de acordo com os tratamentos, não foram observados efeitos no GMD.

Outro fator que poderia resultar em diferenças no GMD é o fato de que

os pastos com a estratégia de adubação NP apresentaram maior teor de proteína do

que em NG. Porém em ambos os tratamentos o teor de proteína foi elevado (> 18%)

(SILVA; NASCIMENTO-JÚNIOR;  EUCLIDES, 2008),  ou seja,  também não houve

limitação na qualidade do pasto em nenhum dos tratamentos.

O GMD do presente estudo foi maior que os GMD’s observados por

Correio et al. (2017), que manejando o pasto de aveia mais azevém em 20 e 10 cm

de  altura,  os  autores  observaram  ganhos  de  0,782  e  0,506kg  animal-1 dia-1,



respectivamente.  Vale ressaltar que o período de pastejo do presente estudo foi

menor (75 dias) do que o de Correio et al. (2017) (123 dias). Neste caso, com maior

período de pastejo, o pasto pode ter entrado em estádio reprodutivo, fazendo com

que os animais consumissem um alimento de menor qualidade, o que possivelmente

refletiu no GMD.

4.2.3 Carga animal

Para a variável carga animal (CA) foram observados efeitos isolados

para  os  fatores  alturas  de  manejo  do  pasto  (P=0,0004)  e  épocas  de  adubação

nitrogenada (P=0,0058).

Quanto às alturas de manejo do pasto, foi observada maior CA em BA

(1079 kg de PV ha-1) quando comparado com AA (717 kg de PV ha-1). Pontes et al.

(2004)  e Barbosa et  al.  (2007)  também encontraram maiores CA nas pastagens

mantidas  em  BA.  Este  fato  se  explica,  pois  é  a  altura  de  pasto  é  regida  pela

intensidade de pastejo (quanto maior a intensidade, mais baixo o dossel forrageiro).

Esta, por sua vez, tem relação diretamente proporcional com a CA, ou seja, quanto

maior a CA, maior a intensidade de pastejo.

Para as diferentes épocas de aplicação do N foi observada maior CA

no tratamento NP (1003 kg de PV ha-1), quando comparado com NG (792 kg de PV

ha-1). Isso pode ser explicado devido a maior PF em NP, possibilitando assim maior

CA (SOARES; RESTLE, 2002a).

4.2.4 Taxa de lotação

Para a variável taxa de lotação (TL) foram verificados efeitos isolados

dos  fatores  altura  de  manejo  do  pasto  (P=  0,0003)  e  épocas  de  adubação

nitrogenada (P= 0,0009).

As maiores TL foram verificadas em BA (3,39 UA ha-1) e NP (3,3 UA ha-

1) quando comparados com AA (2,35 UA ha-1) e NG (2,45 UA ha-1), respectivamente.

Tais resultados seguem o mesmo padrão dos obtidos quanto à CA. Isso ocorre pois

a  TL  foi  calculada  com  base  no  peso  médio  dos  animais  utilizados  neste

experimento, além do período de pastejo ter sido relativamente curto, fazendo com



que a relação entre TL e CA não varie muito.

Deste modo, as possíveis explicações para as maiores TL em BA e NP

se baseiam na necessidade de maior desaparecimento de forragem para manter o

pasto em BA e pela maior PF quando no tratamento NP, permitindo assim maior

número de animais por área.

4.2.5 Ganho de peso corporal ha-1

O ganho de peso corporal ha-1 (GPC) não foi influenciado por nenhum

dos tratamentos aplicados, apresentando média de 262,2 kg ha-1.

Mesmo em NG, onde a produção do pasto foi mais baixa do que em

NP, não foram observadas diferenças no GPC, assim como em BA, onde a CA mais

elevada  poderia  refletir  em  diferenças  no  GPC.  Tais  resultados  podem  ser

explicados pela alta OF apresentada em todos os tratamentos, não havendo assim

limitação de consumo (HODGSON, 1990).

Além  disso,  as  intempéries  climáticas  ocorridas  no  P2,  reduzindo

drasticamente a produção do pasto, sendo necessário o reajuste da CA em todos os

piquetes, associada ao curto período de pastejo, podem ter influenciado para a não

diferença no GPC.

Os dados de GPC deste trabalho são inferiores aos observados por

Kunrath et al. (2014) em pastagem de aveia e azevém, que observaram ganhos de

até 450 kg de PV ha-1, porém o período de pastejo (120 dias) foi maior que o do

presente  estudo  (75  dias).  Já  Correio  et  al.  (2017)  encontraram  resultados

semelhantes aos do presente estudo,  mesmo com tempo maior  de pastejo  (123

dias). Os autores observaram ganhos de 295,56 e 250,69 kg de PV ha -1 quando o

pasto  de  aveia  mais  azevém  foi  manejado  em  20  e  10  cm  de  altura,

respectivamente.

4.3 MILHO

4.3.1 Profundidade de semeadura



Para  a  variável  profundidade  de  semeadura  do  milho  (PS)  foi

observado efeito isolado para as diferentes alturas de manejo do pasto (P= 0,0365).

Segundo Pereira-Filho e Cruz (2000), o plantio deve ser mais superficial, entre 3 e 5

cm, em solos mais pesados, que dificultam a emergência das plântulas. No caso

deste experimento, o valor pretendido de PS foi de 5 cm. Os valores obtidos ficaram

próximos do desejado, sendo para AA: 5,56 cm e BA: 4,38 cm de profundidade. A

temperatura, umidade e tipo de solo são os principais fatores que devem ser levados

em consideração no momento de definição da PS.

A maior PS foi observada nos piquetes onde a pastagem, anterior à

cultura do milho, havia sido manejada em alta altura (AA). Isso provavelmente se

deve à maior CA utilizada no tratamento BA, que traz como consequência maior

pisoteio  na área,  maior  tempo de pastejo (BERTOL et  al.,  2000), e um possível

comprometimento da qualidade física do solo (ANGHINONI; CARVALHO; COSTA,

2013), dificultando o aprofundamento da deposição da semente.

4.3.2 Componentes morfológicos

Para  as  variáveis  diâmetro  de  espiga,  comprimento  de  espiga,

diâmetro de colmo, altura de espiga e altura de planta não foram observados efeitos

dos fatores (Figura 17).



Tabela 17 – Diâmetro de espiga; comprimento de espiga; diâmetro de colmo; altura de espiga e altura
de planta de milho em um SIPA, com aplicação de nitrogênio na pastagem ou na cultura
de grãos e diferentes alturas de manejo do pasto. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018.

Diâmetro de espiga (cm)

AA BA Média

NP 5,26 5,24 5,25

NG 5,39 5,32 5,35

Média 5,32 5,28

Comprimento de espiga (cm)

AA BA Média

NP 20,39 19,53 19,96

NG 20,93 20,65 20,79

Média 20,66 20,09

Diâmetro de colmo (cm)

AA BA Média

NP 2,73 2,63 2,68

NG 2,85 2,77 2,84

Média 2,79 2,7

Altura de espiga (m)

AA BA Média

NP 1,22 1,11 1,17

NG 1,17 1,18 1,18

Média 1,20 1,15

Altura de planta (m)

AA BA Média

NP 2,27 2,21 2,24

NG 2,48 2,29 2,38

Média 2,37 2,25
NP: nitrogênio aplicado na pastagem; NG: nitrogênio aplicado na cultura de grãos; AA: alta altura de pasto; BA:
baixa altura de pasto.

Sob a presença do N, a tendência é que as plantas apresentem maior

vigor,  com  maiores  valores  para  os  caracteres  morfológicos  devido  ao  maior

desenvolvimento vegetativo que este nutriente propicia. A não diferença para tais

variáveis neste experimento é explicada pela ciclagem de nutrientes que ocorre de

uma cultura para outra (SOUZA; MELO, 2000), a qual é acelerada quando em um

SIPA, com a presença do animal em pastejo, resultando em maior disponibilidade de

nutrientes  para  a  cultura  sucessora  (ASSMANN et  al.,  2018),  fazendo  com que



mesmo o  milho  que não recebeu  adubação  em cobertura  não estivesse  menos

suprido deste elemento.

4.3.3 Componentes de rendimento

Para  as  variáveis  fileiras  por  espiga  e  grãos  por  fileira  não  foram

observados efeitos dos fatores, apresentando médias experimentais de 14,4 fileiras

por espiga e 36 grãos por fileira.

O mesmo foi observado para a variável massa de mil grãos, com média

de 378,49 g/1000 grãos. Estes resultados também podem ser explicados pelo efeito

residual do N na cultura sucessora, e corroboram com os encontrados por Ziech et

al. (2016) que ao avaliarem os efeitos das plantas de cobertura e doses de N mineral

sobre os componentes de rendimento e a produtividade de milho, observaram que

não houve efeito do uso de N mineral no milho para a maioria dos componentes de

rendimento, quando a cultura antecessora foi uma leguminosa. A esse resultado os

autores  atribuíram  o  fato  de  que  plantas  leguminosas  são  capazes  de  realizar

associações simbióticas com bactérias fixadoras de N2 e possuem baixa relação

C/N, deste modo são capazes de disponibilizar N em quantidade suficiente para a

cultura sucessora (AITA et al., 2001; STRIEDER et al., 2006).

Também  com  relação  às  alturas  de  pasto  não  foram  observadas

diferenças significativas entre os componentes de rendimento, mesmo com maior

CA no tratamento BA. Quando o pasto é mantido em baixa altura os animais tendem

a caminhar mais em busca de alimento, o que pode acarretar em compactação do

solo  (CARVALHO  et  al.,  2011),  porém,  essa  compactação  pode  ser  apenas

superficial, não impactando no desenvolvimento das plantas (CONTE et al., 2011).

4.3.4 Produção total de grãos.

A  variável  produção  de  grãos  de  milho  não  apresentou  diferenças

significativas entre os tratamentos aplicados, com média de 14.094 kg ha -1.  Este

resultado, além do que foi demonstrado quanto aos componentes de rendimento,

evidencia de fato a eficiência da ciclagem de nutrientes, especialmente quando o N

é aplicado na pastagem de inverno e a cultura sucessora é o milho, que é altamente



exigente em N.

O  efeito  residual  do  N  na  cultura  do  milho  também  já  havia  sido

verificado por Assmann (2001) e Sandini et al. (2011), que constataram que quando

a adubação nitrogenada é realizada na pastagem de inverno, sob pastejo, a mesma

adubação pode ser dispensada na cultura sucessora.

Macari (2016) demonstra em seu trabalho que a inversão da adubação,

aplicando  o  N  no  inverno,  é  capaz  de  promover  níveis  adequados  de  nutrição

nitrogenada no milho. O inverso não é verdadeiro, ou seja,  a aplicação do N no

verão  não  é  capaz  de  suprir,  de  forma  adequada,  a  nutrição  nitrogenada  da

pastagem no inverno (BERNARDON 2016). Ou seja,  a eficiência da ciclagem de

nutrientes  acontece  da  pastagem  para  a  cultura  de  grãos  e  não  o  contrário

(MORAES et al., 2018), pois durante a fase lavoura a maior parte dos nutrientes são

exportados pelos grãos, enquanto que na fase pastagem os níveis de exportação de

nutrientes são baixos (MORAES et al., 2018).

Outro fator que ajuda a explicar a não diferença entre os tratamentos,

mesmo quando o milho não recebeu adubação nitrogenada, é que quando em NP, a

decomposição de resíduos de aveia preta pode ser favorecida, disponibilizando N

em maior quantidade no período de estabelecimento do milho, promovendo melhor

sincronia  entre  disponibilidade  de  nutriente  e  período  de  maior  necessidade  da

cultura (BORTOLLI, 2016).

Dentre outras melhorias que podem ser citadas com a estratégia NP,

destacam-se:  maior  PF  e  consequentemente  maior  produção  animal  (SOARES;

RESTLE,  2002a),  aumentando  assim  os  sítios  de  deposição  de  fezes  e  urina,

acelerando  o  processo  de  ciclagem  de  nutrientes  (ANGHINONI;  CARVALHO;

COSTA,  2013);  menor  probabilidade  de  perdas  do  nutriente,  principalmente  por

volatilização  (LIMA,  2018);  maior  diversidade  e  ativação  da  microbiota  do  solo

(ASSMANN et al., 2018; FOLLONI et al., 2016).

Quanto às alturas de pasto, é possível  que em AA as propriedades

físicas do solo tenham sido preservadas (CARVALHO et  al.,  2011),  facilitando o

desenvolvimento das raízes e consequentemente da planta. Além disso, também foi

observada maior quantidade de palhada residual de aveia neste tratamento, ficando

mais próxima do mínimo necessário para garantir  os benefícios do plantio direto

(ASSMANN; PIN, 2008), o que pode ter promovido melhores condições de umidade

de solo principalmente para o estabelecimento das plantas. Já em BA, a maior CA



pode  trazer  como  consequência  maior  caminhamento  dos  animais  na  área,

refletindo em compactação do solo  (CARVALHO et  al.,  2011).  Porém,  em BA o

animal atua como um catalisador do processo de ciclagem do N no sistema, fazendo

com que este  nutriente  seja  melhor  aproveitado  e  aumentando a  velocidade  de

decomposição  do  pasto,  com liberação  mais  rápida  do  nutriente  para  a  cultura

sucessora (BORTOLI, 2016), além da maior CA aumentar os sítios de deposição de

fezes e urina, como ocorre em NP. Ou seja, se no manejo AA os aspectos físicos do

solo são beneficiados, no manejo BA possivelmente ocorrem melhorias na fertilidade

do solo.

Através  dos  resultados  obtidos,  ainda  é  possível  concluir  que  a

inversão da adubação nitrogenada, aplicando o N apenas na fase pastagem sem

aplicá-lo  novamente na fase lavoura,  aproveitando-se da ciclagem de nutrientes,

mostra-se uma alternativa para a redução no uso de insumos, pois se o protocolo

fosse adubar a pastagem e adubar a lavoura, apenas em função da expectativa de

produção,  sem  considerar  a  ciclagem  de  nutrientes,  a  quantidade  de  insumo

aplicada seria maior.



5 CONCLUSÕES

A utilização de nitrogênio em pastagens invernais em um SIPA pode

resultar em maior produção de forragem, permitindo assim maior carga animal. Além

disso,  esta  estratégia  de  manejo  também é capaz de  aumentar  a  qualidade  do

pasto, elevando os teores de proteína do mesmo.

O  ganho  médio  diário  e  ganho  de  peso  corporal  ha -1 não  foram

influenciados  por  nenhum dos  fatores  testados,  em função  do  curto  período  de

pastejo.e a ocorrência de uma forte geada que danificou fortemente a pastagem.

Provavelmente em situações normais a produção animal seria beneficiada pelo uso

de N em cobertura na pastagem pela elevação da capacidade de suporte.

A produção total  de grãos de milho não é afetada pelo manejo das

alturas do pasto, nem pela estratégia de adubação nitrogenada, indicando que é

possível a eliminação da adubação nitrogenada de cobertura do milho, desde que

este N seja aplicado na pastagem antecessora à cultura.

A hipótese de que existe interação entre alturas de manejo do pasto e

épocas de aplicação de N foi rejeitada neste trabalho. Além disso, mesmo quando o

pasto  foi  manejado em baixa  altura,  não foram observados efeitos deletérios  na

produção de forragem e nem na produção de grãos. Porém, ao analisar o sistema

como um todo, indica-se o manejo da pastagem de aveia preta ‘comum’ em 20 cm

de altura, pois deste modo é possível manter 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  busca  pelo  aumento  da  produção,  para  atender  a  crescente

demanda  por  alimentos,  não  tem  sido  o  único  enfoque  do  setor  agrícola.  O

aquecimento  global  e  suas  consequências,  bem  como  as  pressões  por  uma

agricultura mais sustentável,  recaem sobre pesquisadores, técnicos e produtores,

que são desafiados a produzir mais, sem aumentar as áreas de cultivo, com a menor

degradação ambiental possível.

Os  sistemas  integrados  de  produção  agropecuária  podem  ser  as

principais alternativas, pois garantem maior quantidade e diversidade de alimentos,

otimizam a utilização dos recursos naturais e reduzem o uso de agrotóxicos, tudo

isso  sem  a  necessidade  de  explorar  novas  áreas.  Para  isso  é  necessário  um

planejamento acurado por parte de produtores e técnicos, com estudo detalhado das

condições  climáticas  da  região  e  as  espécies  (vegetal  e  animal)  que  melhor  se

adaptem ao local.

Neste  sentido,  experimentos  em  longo  prazo  podem  ser  uma  boa

ferramenta para a investigação do comportamento dos componentes do sistema,

frente a determinadas situações, como questões climáticas por exemplo. Exemplo

disso são as propriedades emergentes, muito presentes em sistemas integrados,

pois se tratam de fenômenos que só são observados em função da combinação de

componentes dentro de um sistema, as quais requerem anos de investigação, de

maneira  holística,  para  primeiramente  entendê-las  e  posteriormente  otimizá-las

dentro do sistema.

Porém,  este  modelo  de  produção  ainda  carece  de  pesquisas  de

natureza holística/sistêmica e,  consequentemente,  de recomendações de manejo

que sejam capazes de explorar com maior intensidade os processos sinérgicos que

ocorrem, buscando aprimorar o sistema.

Além  disso,  é  necessário  um  melhor  repasse  das  informações  ao

público-alvo, que neste caso são os agricultores. No setor agrícola ainda permeiam

muitos paradigmas quanto ao manejo correto, especialmente quanto à adubação.

Ou  seja,  além  dos  desafios  técnicos  já  mencionados,  ainda  existem  barreiras

culturais a serem quebradas.
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APÊNDICES



APÊNDICE A – Valores de significância (P) da análise de variância de cada uma das
variáveis estudadas.

Variável Alt N Bloco Per Alt*N Alt*Per N*Per Alt*N*Per

Alt real <,0001 0,0149 0,6854 <,0001 0,2090 0,2009 0,1603 0,9171

MF <,0001 0,5045 0,0991 <,0001 0,04315 0,1462 0,8138 0,6639

DF <,0001 <,0001 0,8115 <,0001 <,0001 <,0001 0,0055 0,0425

DPP 0,6851 <,0001 0,3751 <,0001 0,0049 0,5689 0,0001 0,0635

IL <,0001 0,6646 0,7414 0,0073 0,3333 0,6203 0,0470 0,3970

%folha 0,1136 0,0099 0,0040 <,0001 0,8654 0,0136 0,0101 0,7148

%colmo 0,1347 0,7134 0,0940 <,0001 0,6844 0,0428 0,7016 0,3180

%m morto 0,0181 0,0187 0,0630 <,0001 0,8528 0,9148 0,1601 0,8239

RFC 0,2039 0,2330 0,2174 <0,001 0,7146 0,0145 0,3185 0,8413

TAF 0,6974 0,0015 0,4381 <,0001 0,2548 0,1121 0,0101 0,6799

PF 0,4130 0,0026 0,1440 ------ 0,6241 ------ ------ ------

%PB 0,3583 <,0001 0,1413 <0,001 0,0132 0,0184 0,0274 0,4583

%FDN 0,7855 0,0037 0,7067 <0,001 0,2864 0,2611 0,0300 0,3888

%FDA 0,9950 0,4544 0,0155 <0,001 0,9845 0,0897 0,0232 0,5307

Palhada 0,0041 0,9012 0,3245 ------ 0,6903 ------- ------ ------

OF <,0001 0,0304 0,1716 0,0049 0,1339 0,4717 0,1986 0,6107

GMD 0,0708 0,3028 0,1310 ------ 0,6231 ------ ------ ------

CA 0,0004 0,0058 0,2650 ------ 0,3713 ------ ------ ------

TL 0,0003 0,0009 0,9887 ------ 0,5122 ------ ------ ------

GPC 0,2593 0,2235 0,2921 ------ 0,3744 ------ ------ ------

PS 0,0365 0,2572 0,0104 ------ 0,8933 ------ ------ ------

Alt Planta 0,4938 0,4151 0,0726 ------ 0,7188 ------ ------ ------

Alt Espiga 0,2162 0,7188 0,5577 ------ 0,1985 ------ ------ ------

D. Colmo 0,2251 0,0914 0,4007 ------ 0,8445 ------ ------ ------

D. Espiga 0,3783 0,1682 0,4237 ------ 0,8407 ------ ------ ------

C. Espiga 0,1528 0,0786 0,7751 ------ 0,4078 ------ ------ ------

Nº Fileiras 0,4668 0,2963 0,2556 ------ 0,8519 ------ ------ ------

Nº Grãos F 0,5101 0,1940 0,5611 ------ 0,1970 ------ ------ ------

M. Mil grãos 0,5244 0,9587 0,1823 ------ 0,3138 ------ ------ ------

Prod. Milho 0,5894 0,5652 0,5329 ------ 0,6241 ------ ------ ------


