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RESUMO 

 

A integração lavoura-pecuária permite uma diversificação de culturas no sistema e 

aumento na produtividade por unidade de área, o que confere maior renda ao produtor e 

eficiência no uso de insumos. A sucessão aveia preta consorciada com azevém vem sendo 

amplamente utilizada nesse sistema. Contudo a maioria dos produtores não aplica 

fertilizantes na pastagem pois considera que a ocorrência de efeito residual da adubação 

realizada não é eficiente para cultura sucessora. O objetivo deste trabalho foi identificar 

o efeito residual da aplicação de adubação nitrogenada realizada na cultura antecessora 

da pastagem e o efeito de diferentes alturas de pastejo sobre o desempenho, 

comportamento ingestivo dos animais e composição química da forragem no período de 

inverno/primavera do ano de 2014. O trabalho foi conduzido na Fazenda Pacheco, 

localizada no município de Abelardo Luz-SC coordenadas, latitude: 26,5672, longitude: 

-52,3339. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, num esquema fatorial 2x2 

com três repetições. O primeiro fator foi Tempo de adubação nitrogenada: N-pastagem 

200 kg ha-1 e N-Grãos. O segundo fator foi a Altura de Pastejo, caracterizada por Alta 

Altura de Pastejo (30 cm) e Baixa Altura de Pastejo (15 cm).  A aplicação de adubações 

nitrogenada na lavoura de milho em sistema de integração lavoura-pecuária no sul do 

Brasil não apresenta efeito residual sobre o desempenho das pastagens ocasionando 

menor produção animal. A adubação nitrogenada quando aplicada na pastagem exerce 

efeito no aumento na produção de matéria seca da pastagem proporcionando maior carga 

animal porém não altera os teores qualitativos da pastagem. A altura de manejo da 

pastagem interfere diretamente no comportamento ingestivo dos bovinos os quais 

necessitam de mais tempo de pastejo quando submetidos a baixas alturas de manejo. 

 

Palavras chave: nitrogênio, aveia, azevém, comportamento ingestivo 
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result of grazing intensity and nitrogen fertilizer anticipation. 2015. 59 folhas. 

Dissertation (Master of Animal Science) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Dois Vizinhos, 2014. 

 

ABSTRACT 

The crop-livestock integration allows crops diversification in system and increased 

productivity per unit area, which gives higher income to producer and the efficient use of 

inputs. The black oat intercropped with ryegrass succession - has been widely used in this 

system. However, most producers don´t apply fertilizer on shieling considering that 

fertilization´s residual carried out effect isn´t efficient successor to culture. The study´s 

objective is to find the residual effect of the nitrogen fertilization´s application carried out 

in preceding crop grassland and the effect of different heights grazing on performance, 

animals' feeding behavior and chemical forage´s composition during winter / spring of 

the year 2014. The job was conducted at Fazenda Pacheco, located in the city of Abelardo 

Luz-SC coordinates, latitude: 26.5672, longitude: -52.3339. The experimental design was 

randomized blocks in a 2x2 factorial plan with three replications. The first factor was 

nitrogen fertilization Time: N-grazing 200 kg ha-1 and N-grains. The second factor was 

the grazing height, characterized by high grazing height (30 cm) and Low grazing height 

(15 cm). Nitrogen fertilization´s application in maize crop in crop-livestock integration 

system in southern Brazil has no residual effect on the pastures' performance leading to 

lower animal production. Nitrogen fertilization when applied on grassland has an effect 

on the increase in dry matter production of the pasture providing greater stocking rate but 

doesn't change the pasture´s qualitative content. The pasture management tall interfere 

directly in the cattle´s feeding behavior which require more grazing time when subjected 

to low sward heights. 

 

Key Word: nitrogen, oats, rye grass, feeding behavior  
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1.0 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O aumento populacional, escassez de água, de alimentos, energia e a degradação 

dos solos, buscam-se alternativas sustentáveis na produção agropecuária (LAL, 2007) até 

recentemente no Brasil ocorreu uma grande expansão das fronteiras agrícolas e a 

exploração de novas áreas com o objetivo de aumentar a produção de alimentos. Com 

isso se obteve um acréscimo na introdução de pastagens o que reflete diretamente no 

crescimento da pecuária e da agricultura brasileira (BARCELLOS et al., 2004). Essa 

expansão agrícola teve início na década de 60 e se estende até os dias de hoje, no ponto 

de vista tecnológico e econômico. 

A busca incessante por altas produtividades vem fazendo alguns agricultores 

ingressarem na pecuária, para integrarem as duas atividades, com o objetivo de 

aumentarem a renda da propriedade através da diversificação da produção. Esta interação 

chamada de "integração lavoura-pecuária", está sendo considerado uma das melhores 

opções de rotação de culturas da região sul do Brasil, uma vez que as doenças e pragas 

são distintas entre si, em diferentes espécies e culturas, além de haver uma mútua 

absorção/reposição de nutrientes, ou seja, o que uma cultura retira do solo a outra repõe 

(MORAES, 2002).  

A necessidade da produção de alimentos é cada vez mais discutida, pois existe a 

necessidade de aumentar a produção nas áreas cultiváveis devido a limitações ambientais. 

Dentro desta limitação os sistemas integrados de produção que envolvem a rotação entre 

culturas e pastagem na mesma área, pode aumentar a o sequestro de CO2 para a atmosfera, 

aumentando a sustentabilidade dos sistemas agrários e a renda dos proprietários rurais.   

Entre as vantagens dos sistema de integrado de produção se destaca a integração 

lavoura-pecuária (ILP), onde pode-se destacar a redução de plantas invasoras quebra de 

ciclos de doenças, diminuição dos custos de produção, maior eficiência de uso dos 

fertilizantes pela ciclagem mais acelerada de nutrientes e a diversificação de renda. Todas 

essas vantagens são produzidas por relações sinérgicas que ocorrem entre os componentes 

solo-planta-animal que compõem os sistemas integrados de produção (ASSMANN et al., 

2002). 

Produtores que estão trabalhando com o sistema de integração lavoura e pecuária, 

com adubações em pastagens perenes de verão e pastagens anuais de inverno, estão 

obtendo melhores resultados econômicos que aqueles que trabalham apenas com a 
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pecuária ou agricultura. O resultado mais proeminente na agricultura está no aumento da 

produtividade de grãos, principalmente na cultura do milho, além de uma maior tolerância 

desta espécie com relação a curtos períodos de estiagem; os melhores resultados na 

pecuária encontram-se no aumento de ganho de peso médio diário, na precocidade do 

abate (em animais exclusivamente a pasto) e principalmente no aumento da lotação, o 

que potencializa o ganho econômico por unidade de área. 

Segundo Greenwood (2001) um dos pontos negativos do sistema de integração 

lavoura-pecuária por vezes sem nenhuma comprovação é proporcionada pela 

compactação do solo devido ao pisoteio animal e o manejo da pastagem. É importante 

ressaltar que esta compactação depende de vários fatores, entre eles podemos citar: tipo 

de solo, teor de umidade, taxa de lotação massa de forragem produzida e do tipo da 

espécie forrageira utilizada. Cassol (2011) enfatizam que os impactos de pisoteio limitam-

se a camadas superficiais e podem ser temporários e reversíveis. 

A bovinocultura de corte aparece como opção dentro deste sistema, porém o mau 

manejo e o excesso de carga animal surge como fator de degradação do solo afetando a 

sua estrutura física (CORREA, 1995) podendo assim afetar o rendimento da cultura 

sucessora (CARVALHO et al., 2005). Por outro lado, alguns pesquisadores relatam que 

o pastejo pode melhorar a produtividade da cultura subseqüente devido a ciclagem de 

nutrientes dentro do sistema e ao acúmulo de matéria orgânica depositada 

superficialmente no solo (ASSMANN et al., 2003).  

O conhecimento do comportamento ingestivo de animais em pastejo é 

fundamental quando se está discutindo práticas de manejo da pastagem.  Quando o animal 

é submetido ao pastejo, ele estabelece padrões de escolha e captura. Para mensurar a taxa 

de ingestão de forragem por dia, deve-se considerar o tempo gasto pelo animal pastejando 

e a taxa de ingestão da forragem, a qual é expressa pela taxa de bocados, mensurada em 

bocados por minuto (Zanine et al., 2006). 

As cultivares de pastagem de inverno normalmente utilizadas, no sul do Brasil, 

são as gramíneas aveia preta (Avena strigosa shereb) que é uma gramínea que apresenta 

hábito de crescimento ereto, com época de semeadura de março a junho sendo uma das 

espécies que apresenta maior potencial para produção de forragem, contribuindo 

significativamente para a produção animal na região Sul do Brasil (POSTIGLIONI, 

1996).  

O azevém (Lolium multiflorum lam) é uma gramínea anual de ciclo hibernal, 

cespitosa que tem alta capacidade de perfilhar, com época de semeadura em março ou 
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abril, cujo rendimento varia de sete a nove toneladas de matéria seca por hectare por ano 

(KEPLIN, 1996). 

A consorciação destas espécies proporcionam diferentes períodos de utilização 

em função da velocidade de estabelecimento e estágio de crescimento entre as duas 

espécies (MORAES et al., 2002). Em função do desenvolvimento inicial lento do azevém 

e da precocidade da aveia preta, a consorciação dessas gramíneas forrageiras de inverno 

é muito utilizada por apresentarem nesse período alta produção de forragem (SOARES 

& RESTLE, 2002) além do uso dessas gramíneas em sistemas de pastejo permitir a 

terminação de animais com baixo custo, pode se observar melhorias nas propriedades 

químicas, físicas e biológicas dos diferentes solos, pelo fato de promover cobertura 

contínua do solo (ALVES et al.,2006). A recomendação dessa mistura tem como base a 

precocidade e o ciclo mais curto da aveia em relação ao azevém, enquanto este se 

caracteriza por apresentar ciclo mais tardio, facilidade de ressemeadura natural e 

resistência às doenças (SANTOS et al., 2002).  

A adubação nitrogenada é amplamente utilizada como uma forma de promover o 

crescimento do pasto e melhorar as suas características nutricionais. Na literatura, são 

encontrados inúmeros trabalhos realizados com pastagens anuais, entretanto boa parte 

limita-se ao estudo da competição entre cultivares e sua resposta à adubação nitrogenada, 

trabalhos que relacionam a resposta de forrageiras anuais quando submetidas a pressões 

de pastejo e à doses de nitrogênio, ou seja, que conseguem estudar o efeito da interação 

entre estes dois fatores (SARTOR et al., 2009). O presente trabalho baseou-se na hipótese 

de que a adubação nitrogenada quando realizada na cultura antecessora não exerce efeito 

residual na pastagem de inverno. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar os efeitos da altura do manejo do pasto juntamente com a antecipação 

da adubação nitrogenada aplicados em uma única vez na pastagem sobre o desempenho 

dos animais, comportamento ingestivo e composição química da forragem no período de 

inverno/primavera do ano de 2014. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Determinar a composição química da forragem obtida via simulação manual de 

pastejo para observar a diferença do valor nutritivo entre os tratamentos que possuem 

adubação nitrogenada e os que não possuem, posteriormente relacionar estes dados com 

os dados de desempenho animal; 

Estimar o ganho de peso médio individual, carga animal, taxa de lotação e ganho 

de peso ha-1 de bovinos em recria mantidos em pastagem de aveia consorciada com 

azevém sob alturas de manejo do pasto e adubação nitrogenada; 

Avaliar o comportamento ingestivo de bovinos em fase de recria submetidos a 

diferentes alturas de pasto por meio de observação para as variáveis: tempo de ruminação, 

tempo para outras atividades e tempo de pastejo.  
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2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA 

 

A integração lavoura-pecuária (ILP) pode ser definida como a diversificação, 

rotação, consorciação e/ou sucessão das atividades de agricultura e de pecuária dentro da 

propriedade rural. O sistema ILP consiste na utilização da mesma área de terra por 

pastagens e rotação de culturas agrícolas em períodos diferentes e vem sendo cada vez 

mais difundido por produtores do sul do Brasil (MORAES et al., 2002). 

A utilização do sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) traz muitos 

benefícios ao solo e as culturas, pois auxilia no aumento da produtividade e com o passar 

do tempo melhora a qualidade do solo. Isso tudo acontece devido a presença do animal 

no sistema, melhorando o retorno e a ciclagem de nutrientes (CARVALHO et al., 2005). 

A ILP é um sistema planejado onde participam animais e plantas onde ambos 

proporcionam vantagens ao sistema buscando assim conciliar a resposta animal no 

período de inverno com alto rendimento de grãos no verão (ANDREOLLA, 2010). O 

sistema ILP (integração lavoura-pecuária) possui potencial na região sul do Brasil para 

aumentar a produtividade das propriedades de leite/carne e grãos além de reduzir os riscos 

de degradação do solo, porém esta técnica é pouco utilizada devido à complexidade 

técnica do sistema e ao alto investimento em máquinas que o sistema exige. 

Apesar das inúmeras vantagens do sistema ILP existe uma grande resistência dos 

produtores em adotar o sistema pois estes temem que o pisoteio dos animais no período 

de inverno possa contribuir negativamente na produção de grãos nas culturas de verão 

(ASSMANN et al., 2002), mesmo que já esteja comprovado que a compactação do solo 

devido ao pisoteio ocorre somente na superfície do solo, na camada de 0-10cm de 

profundidade (CORREA et al., 1995). 

Diante disso podemos concluir que a produtividade alcançada pelo sistema de 

produção integrada é a soma dos fatores de rendimento, grãos e desempenho animal, uma 

vez que estas variáveis estão integradas e dependem uma da outra. 
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2.2 IMPORTÂNCIA DOS BOVINOS EM UM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO  

 

Os animais influenciam diretamente no processo de ciclagem de nutrientes através 

da desfolhação e da excreção, segundo Mathews et al. (1996) em solos com baixo manejo 

de adubação os nutrientes reciclados podem ser responsáveis por até 70% da produção 

anual da pastagem sendo ele excretado diretamente pelos animais na pastagem ou 

aplicados mecanicamente na forma de dejetos após ser fermentado. 

Um levantamento indica que bovinos mantidos em regime de pastagem e 

condições isoladas, defecam de 7 a 15 vezes e urinam 8 a 12 vezes ao dia. Segundo Braz 

(2002) o peso médio das defecações ficou em torno de 200,5g de matéria seca e as 

micções variam entre 1,7 a 2,3 litros. 

A distribuição natural das fezes e da urina dos animais na pastagem é desuniforme 

e influenciada pelo tipo de animal, lotação, área de descanso, topografia e localização das 

aguadas (MATHEWS et al., 1996). Segundo Joost (1996) pelo menos 30% da pastagem 

é coberta aleatoriamente por excreta durante o período de pastejo assim não havendo 

uniformidade da pastagem e não sendo possível altas lotações/ha. Aguiar (1997) 

demonstra que o manejo de animais em grandes lotes proporciona reciclagem de 

nutrientes elevada e estimula o desenvolvimento de organismos no solo, produzindo um 

aumento de biomassa microbiana que após degradar as fontes de carbono morrem e 

liberam nitrogênio e fósforo para o solo. 

Os animais em pastejo afetam diretamente a taxa de mineralização dos nutrientes 

devido ao processo de diminuição do tamanho das partículas causado pela mastigação e 

ruminação dos animais, interferindo positivamente para acelerar o processo de 

mineralização (RUSSELLE, 1997). 

A quantidade de nutrientes exportados das pastagens pelos animais é muito 

pequena, segundo Wilkinson et al., (1973) 60% a 99% dos nutrientes ingeridos retornam 

ao pasto na forma de excreta. Corsi e Martha júnior (1997) mensuraram um sistema de 

produção de corte (500 kg de peso vivo/ha/ano) onde os valores de exportação de 

nutrientes foram 12 kg de N, 4 kg de P e 1 kg de K/ha/ano, contudo a volatilização do N, 

lixiviação N e K, fixação P, erosão e a ciclagem desuniforme podem alterar o equilíbrio 

do sistema de produção devido a velocidade de mineralização não acompanhar a demanda 

de nutrientes do sistema. 

A figura 1 é um esquema que demostra simplificadamente o efeito da presença do 

animais e a participação dos mesmos na ciclagem do nutrientes. 
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Figura 1 - Ciclo de nutrientes minerais simplificado para ecossistema de pastagem.  

Fonte: Adaptado de Wilkinson (1973). 

 

A liberação dos nutrientes pelas fezes ocorre de duas formas: processo físico 

(causado pela ação das gotas de chuva e por pisoteio dos animais) e processo biológico 

(ocasionado pela ação de insetos, bactérias e fungos). Segundo Monteiro e Werner (1997). 

Na etapa de incorporação dos nutrientes no solo os besouros podem ser extremamente 

eficazes, os besouros da família Scarabaeidae aceleram a ciclagem dos nutrientes e 

promovem uma rápida mineralização, redução da volatilização da amônia e 

consequentemente maior retenção de nutrientes no sistema solo-planta-animal 

(RUSSELLE, 1997). 

O nitrogênio é disponibilizado para as plantas na forma de nitrato, produto da 

hidrólise da ureia. A perda deste elemento através dos dejetos dos animais é uma das 

principais vias de extração devido a lixiviação, volatilização e em muitas vezes falta 

insetos que auxiliam no processo de mineralização, mortos pela ação de inseticidas 

utilizados na agricultura. 

Os bovinos podem excretar até 90% do nitrogênio consumido através das fezes e 

urina, sendo a urina a principal via de eliminação. Segundo Russelle (1997) a excreção 
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de nitrogênio das fezes pode ser considerada constante, cerca de 8 g/kg do alimento 

consumido, o nitrogênio excretado nas fezes encontra-se na forma orgânica onde 20 a 

25% é solúvel em água enquanto a urina apresenta 50 a 80% de uréia. Para que o 

nitrogênio seja disponibilizado para as plantas a ureia deve sofrer a ação de enzimas 

(urease) presentes no solo, responsáveis pela hidrolise da uréia. O resultado desta 

hidrolise (amônia) está sujeita a perdas por volatilização, imobilização, adsorção ou 

nitrificação, sendo as perdas por volatilização as mais encontradas na literatura 

(HAYNES e WILLIAMS, 1992). 

 

2.3 ADUBAÇÃO NITROGENADA EM PASTAGENS DE INVERNO  

 

Com a crescente demanda de alimento e consequentemente um maior rendimento 

vegetal as pesquisas tendem a ser voltadas para o estado nutricional das plantas. Os 

nutrientes presentes no solo desempenham funções vitais para a manutenção de cada 

componente do sistema solo-planta-animal (MONTEIRO e WERNER, 1997). Segundo 

Wilkins et. al., (2000) o nitrogênio é o nutriente que tem maior efeito no crescimento da 

aveia e possivelmente, o principal limitante da produção de fitomassa vegetal. 

Segundo Assmann et al., (2003) a aplicação de fertilizantes em larga escala vem 

se tornando impraticável devido aos altos custos e aos problemas ambientais ocasionados 

pelo excesso de nutrientes no solo, portanto é necessário adotar modelos agrícolas que 

dependam menos da utilização de fertilizantes sem comprometer a produção assim 

tornando o sistema mais eficiente, assim é o sistema ILP. 

Segundo Cecatto (1996) o nitrogênio é um elemento de suma importância para o 

bom desenvolvimento de uma pastagem já que possui interferência direta na produção 

total de MS por hectare e nos níveis de nutrientes, principalmente de proteína na planta. 

O nitrogênio proporciona à planta maior produção de biomassa, maior produção de 

perfilhos por planta e melhora a qualidade da pastagem, por proporcionar aumento na 

percentagem de folhas, que é um material de melhor digestibilidade, menos fibroso e mais 

palatável para os animais. 

Em trabalhos realizados por Roso e Restle (2000) foi verificado que a pastagem 

de aveia preta apresenta altos níveis de digestibilidade e PB proporcionando assim alto 

desempenho animal. Entretanto, quando submetida à adubação nitrogenada, vários 
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trabalhos mostram que a mesma possui potencial para aumentar ainda mais sua 

capacidade produtiva e qualitativa.  

Pelegrini (2010) obtiveram aumento de 40% na taxa de acúmulo de MS, com a 

utilização de 225 kg ha-1, aumentos significativos também foram obtidos com a utilização 

desta dose de adubação nitrogenada na produção de MS que aumentou em 54%. Assmann 

(2010) estudando ganho de peso médio diário e ganho de peso por ha concluiu que 

animais que pastejaram em áreas onde houve adubação nitrogenada de 200 kg ha-1 

apresentaram melhores resultados com ganhos em torno de 1,5 kg/dia e 541 kg de peso 

vivo por hectare em um período de 89 dias de avaliação. 

Em trabalho realizado por Cassol et al., (2011), a adubação nitrogenada aumentou 

o nível de PB da pastagem, este aumento foi maior que a necessidade dos animais que 

estavam em pastejo além de que houve um acréscimo significativo na produção de massa 

seca na pastagem que também foi observada por Soares (2002). Esse último autor 

observou teor de proteína médio do consorcio triticale + azevém 25% e produção de 

forragem próxima a 9000 kg ha-1 de MS quando utilizada adubação nitrogenada, sem 

adubação os teores de PB ficaram em torno de 23% e a produção de forragem de 8400 kg 

ha-1 de MS. 

A utilização do N nos sistemas produtivos ainda é muito discutida, pois a prática 

envolve além de custos elevados, alguns riscos ambientais, pois o nutriente está sujeito a 

perdas por lixiviação, desnitrificação e volatilização (AMADO et al., 2002). Por isso, é 

importante que a quantidade de N aplicada em culturas seja a mais exata possível, 

minimizando os excessos, que prejudicam a qualidade ambiental e oneram o produtor. 

Assmann et al., (2001) estudando efeito residual do nitrogênio na cultura do milho 

observou que mesmo aplicando 300 kg ha-1 de nitrogênio em cobertura não houve 

resposta produtiva quando comparada ao tratamento que levava em consideração a 

adubação de inverno, assim comprovando que existe um efeito residual da adubação 

nitrogenada do inverno. Sartor (2009) observou que o rendimento de grãos de milho e os 

teores de proteina bruta no grão aumentaram pela adubação nitrogenada realizada na 

pastagem, caracterizando efeito residual do nitrogênio para a cultura sucessora. 

Diante destes fatos, o N aplicado no inverno possibilita maiores rendimentos da 

forragem e, consequentemente maior carga animal, além de possuir efeito na cultura 

sucessora, assim diminui custos e aumenta a rentabilidade e a sustentabilidade do sistema 

de produção.  
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2.4 ALTURA DE MANEJO DO PASTO 

 

O plantio de culturas de inverno por possuir um alto risco econômico faz com que 

os agricultores pensem em medidas alternativas de cultivo, portanto a utilização de 

pastagens hibernais por possuírem alto valor nutritivo e alto potencial produtivo tornam 

viável a produção animal e assim geram maior renda ao produtor. 

Para a avaliação da produção animal em pastagens deve-se levar em consideração 

a produção individual por animal e a produção total por área pois estas são diretamente 

influenciadas pela intensidade de pastejo em que a pastagem está sendo submetida 

(GOMIDE et al., 1999). 

A utilização de baixas intensidades de pastejo permitem melhores condições 

físico-químico-biológicas do solo devido a uma maior cobertura, maior senescência, 

maior teor de matéria orgânica, menor compactação do solo, maior taxa de infiltração da 

água e menor perda de nutrientes.  Além disso, a maior disponibilidade ou oferta de 

forragem permite que o animal selecione melhor o alimento colhido, proporcionando 

melhor desempenho animal e otimização do processo do pastejo.  

A utilização de altas intensidades de pastejo aumentam a compactação, diminuem 

o teor de matéria orgânica, a taxa de infiltração, ao contrário da baixa intensidade de 

pastejo a alta intensidade de pastejo não permite seleção e por consequência ocorre 

diminuição do desempenho animal individual (CARVALHO et.al., 2005). Lopes et al., 

(2008) estudando diferentes alturas de pastejo conclui que houve incremento no 

desempenho individual até altura 25cm, com GMD de 1,225 kg animal/dia. Em alturas 

do pasto entre 20 e 30cm a resposta demostra valores de desempenho superiores a 1,0 kg 

animal/dia, o que representa uma boa velocidade de ganho de peso para o propósito da 

terminação dos novilhos. Aguinaga et al., (2004) observando pastejos com no máximo 

10cm de altura conseguiu dados de ganho de peso médio diário de 0,750 kg/dia, isto se 

explica que esta altura de manejo pode comprometer a profundidade do bocado e 

consequentemente a massa do bocado, que são componentes da composição do consumo 

diário de MS. 

Rocha (2011) estudando desempenho de bovinos de corte em um sistema de 

integração lavoura pecuária conclui que embora elevadas produções por área tenham sido 

obtidas no tratamento 10 cm (515 kg ha-1 de PV), deve-se considerar o risco de aumento 

de impacto negativo nas características físicas do solo (FLORES et al., 2007). Além disso, 

no contexto de integração com áreas de lavoura, deve-se levar em conta que baixas alturas 
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de manejo do pasto resultam em menor massa de forragem e, consequentemente, menor 

quantidade de palhada para o plantio direto. 

 

2.5 COMPORTAMENTO INGESTIVO 

 

Sobre o comportamento ingestivo podem ser considerada três atividades básicas, 

são elas: habito de pastejo, ruminação e outras atividades. Estas características podem ser 

influenciadas pela dieta, pelo manejo e pela condições ambientais, alterando o tempo 

gasto em cada uma das atividades e sua distribuição ao longo do dia. 

 O comportamento ingestivo dos animais compreende o consumo de alimento ou 

de substâncias nutritivas, diferindo entre as diferentes espécies animais (RIBEIRO et al., 

2006). O estudo do comportamento ingestivo é uma ferramenta que auxilia a solução de 

problemas como por exemplo a diminuição do consumo de forragem em épocas críticas 

relacionadas à produção animal, como a fase inicial de lactação, auxiliando ainda, nas 

práticas de manejo, dimensionamento das instalações, qualidade e quantidade de dieta 

fornecida (DAMASCENO et al., 1999). 

 O comportamento de bovinos apresenta períodos de ingestão de alimentos 

intercalados com períodos de ruminação e ócio. A ruminação é mais prolongada durante 

a noite, porém os períodos de ruminação são ritmados também pelo fornecimento de 

alimento. Os indivíduos possuem diferenças quanto a duração e a repartição das 

atividades de ingestão e ruminação que podem estar relacionadas com o apetite dos 

animais, diferenças anatômicas e suprimento das exigências energéticas. 

O comportamento ingestivo de bovinos é influenciado pela estrutura da pastagem, 

digestibilidade e conteúdo mineral das forragens. O tempo de pastejo é dependente 

principalmente pelo tempo de pastejo, taxa de bocado e tamanho do bocado (STOBBS, 

1973).  A altura e o valor nutritivo da pastagem são as principais variáveis que afetam o 

comportamento ingestivo dos bovinos (GORDON & ILLIUS, 1996). 

 As características morfológicas de crescimento da espécie forrageira como altura, 

estrutura do relvado, densidade, idade, valor nutricional, relação folha:caule, 

digestibilidade, aceitabilidade pelo animal, quantidade de material morto e características 

do terreno, influenciam os animais quanto ao comportamento ingestivo, exigindo estudos 

que o descrevam em resposta às condições da pastagem oferecida e suas variáveis 

(ZANINE et al., 2006). 
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PRODUÇÃO ANIMAL EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-

PECUÁRIA EM FUNÇÃO DE INTENSIDADE DE PASTEJO E 

ANTECIPAÇÃO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA  

 

 

Bruno Felipe Rissi 

 

RESUMO 

Questões de produção de alimentos são cada vez mais discutida, pois existe a necessidade 

de aumentar a produção dentro de considerados limites ambientais. Dentro deste cenário 

o sistema de integração lavoura-pecuária (ILP). A pressão de pastejo é um dos principais 

componentes dos sistemas de pastejo que, quando modificada, pode alterar toda a 

dinâmica da produção e composição bromatológica do pasto, o período de utilização da 

área, as taxas de consumo de forragem, o resíduo e a ciclagem de nutrientes. A adubação 

nitrogenada é amplamente utilizada como uma forma de promover o crescimento das 

plantas, o número de perfilhos, a produção de matéria seca, e a composição bromatológica 

da forragem. Desta forma, a produção animal na pastagem pode ser significativamente 

aumentada. O objetivo deste trabalho foi identificar os efeitos da altura do manejo do 

pasto juntamente com a antecipação de adubação nitrogenada aplicada em uma única vez 

na pastagem sobre o desempenho dos animais, comportamento ingestivo e composição 

química da forragem no período de inverno/primavera do ano de 2014. O trabalho foi 

conduzido na agropecuária Pacheco, localizada no município de Abelardo Luz-SC. O 

delineamento experimental foi blocos ao acaso, num esquema fatorial 2x2 com três 

repetições. Os fatores foram alturas do pasto (15 e 30 cm) e adubação nitrogenada (NG – 

adubação no milho e NP-adubação na pastagem). Após o período experimental pode-se 

observar que a inversão de adubação do da época de aplicação NG não funcionou para o 

período experimental sendo assim deve-se realizar a adubação nitrogenada de cobertura 

na pastagem. As alturas de manejo e a inversão de adubação exerceram influencias 

significativas para comportamento ingestivo e composição química da pastagem de aveia 

preta consorciada com azevém.  

 

 

Palavras – chave: pastagens, aveia, azevém, comportamento ingestivo 
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ANIMAL PRODUCTION IN CROP-LIVESTOCK INTEGRATION SYSTEM AS 

RESULT OF GRAZING INTENSITY AND NITROGEN FERTILIZER 

ANTICIPATION  

 

Bruno Felipe Rissi 

 

ABSTRACT 

 

Food production issues are increasingly discussed because there is a lack to increase 

production was within environmental limits. Within this scenario the crop-livestock 

integration system (ILP). The grazing pressure is a major component of grazing systems 

that, when modified, can change the whole production’s dynamic and chemical pasture’s 

composition, the period of use of the area, forage intake rates, the residue and cycling 

nutrient. Nitrogen fertilization is widely used as a way to promote plant growth, the 

number of tillers, dry material’s production, and the chemical forage’s composition. Thus, 

the livestock in the pasture can be significantly increased. This study’s objective is to 

identify the sward height effects together with the anticipation’s nitrogen fertilization 

applied at one time at pasture on the animals performance, feeding behavior and forage 

‘s chemical composition during winter / spring of the year 2014. The work was conducted 

in Agropecuaria Pacheco, located in Abelardo Luz city-SC. The experimental design was 

randomized blocks in a 2x2 factorial design with three replications. The factors were 

pasture heights (15 and 30 cm) and nitrogen fertilization (NG - fertilization in corn and 

NP-fertilizer on pasture). After the trial period can be seen that the U-fertilization of the 

NG application timing didn’t work for the trial period therefore should be made to cover 

nitrogen fertilization on grassland. The sward heights and reversal’s fertilizer exercised 

significant influence to feeding behavior and chemical composition of the consortium oat 

pasture with ryegrass. 

 

 

Key Word: nitrogen fertilization, oats, rye grass, feeding behavior 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais fatores de baixa rentabilidade na pecuária mantida a pasto é a 

baixa produtividade e qualidade da pastagem. No sul do país a implantação de culturas 

no inverno com alta produção é de grande importância para a pecuária, sabendo que neste 

período as pastagens perenes são reduzidas e muitas vezes a área se torna ociosa (PITTA, 

2012). Na região oeste catarinense o uso de pastagens anuais de inverno é recomendado 

devido aos fatores climáticos favoráveis ao desenvolvimento do pasto tornando-os de boa 

qualidade nutricional.  

 Na prática são raros os produtores que utilizam a pastagem em áreas de lavoura, 

sabendo que durante o período de inverno essas áreas muitas vezes se tornam ociosas não 

trazendo renda alguma nesse período (BALBINOT Jr. et al., 2009). Com a possibilidade 

de se estabelecer culturas de inverno e lavoura a implantação de sistemas integrados que 

possibilitam essa diversificação o que vem conduzindo os agricultores a aplicarem o 

sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) diversificando o sistema, onde a área se 

torna produtiva o ano todo. 

 A utilização de diferentes culturas dentro do sistema confere maior estabilidade 

de renda ao agricultor, pois na mesma área pode ser produzido grãos, fibras, madeira, 

silagem, carne, leite ou lã e também melhorando a qualidade física e biológica do solo 

(ALVARENGA et al., 2007) incluindo maior produtividade de grãos, maior número de 

animais por área tornando maior a rentabilidade da propriedade.  

Estudos demostram que modelos de produção que utilizam bovinos para pastejo 

podem modificar os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, onde a presença do 

animal não é prejudicial tornando assim a produtividade das culturas posteriores melhor. 

Isto se deve a ciclagem dos nutrientes, onde o animal retira pelo pasto os nutrientes que 

ele necessita e repõe via fezes e urina (ASMANN et al., 2003), além da camada superficial 

que se torna rica em matéria orgânica devido aos dejetos dos animais (MORAES et al., 

2002) e a massa residual sobre o solo.  

O manejo da pastagem é um dos fatores que deve ser levado em consideração 

quando é adotado um sistema de produção integrado já que este manejo interfere 

diretamente na cultura subsequente. O superpastejo determina crescimento reduzido da 

parte aérea, com correspondente redução do sistema radicular, diminuindo a capacidade 

de absorção de água e nutrientes, refletindo na queda de produção e qualidade da 
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pastagem e abrindo espaços para o crescimento de plantas invasoras. O sub pastejo 

favorece a seletividade dos animais por determinadas espécies, que sendo constantemente 

repastejadas, acabam eliminadas, enquanto outras, de menor aceitabilidade, passam a 

dominar o estande.  

A mistura forrageira de inverno mais utilizada no sul do Brasil é a de aveia preta 

(Avena strigosa shereb) consorciada com azevém (Lolium multiflorum lam). A 

consorciação destas espécies proporcionam diferentes períodos de utilização em função 

da velocidade de estabelecimento e estágio de crescimento entre as duas espécies 

(MORAES et al., 2002). Em função do desenvolvimento inicial lento do azevém e da 

precocidade da aveia preta, a consorciação dessas gramíneas forrageiras de inverno é 

muito utilizada por apresentarem nesse período alta produção de forragem (SOARES & 

RESTLE, 2002) além do uso dessas gramíneas em sistemas de pastejo permitir a 

terminação de animais com baixo custo, pode se observar melhorias nas propriedades 

químicas, físicas e biológicas dos diferentes solos, pelo fato de promover cobertura 

contínua do solo (ALVES et al., 2006).  

 O conhecimento do comportamento ingestivo de animais em pastejo é 

fundamental quando se está discutindo práticas de manejo da pastagem.  Quando o animal 

é submetido ao pastejo, ele estabelece padrões de escolha e captura. Para mensurar a taxa 

de ingestão de forragem por dia, deve-se considerar o tempo gasto pelo animal pastejando 

e a taxa de ingestão da forragem, a qual é expressa pela taxa de bocados, mensurada em 

bocados por minuto (Zanine et al., 2006). Em pastagens em estágio de florescimento, há 

redução na taxa de bocados quando comparado com o estágio vegetativo de 

desenvolvimento. Isso ocorre pela tentativa do animal de evitar ao máximo a apreensão 

de estruturas da planta que são de baixa de qualidade, por exemplo, colmos e material e 

morto (De Conto et al., 2011). 

O nitrogênio é de suma importância para plantas forrageiras, pois acelera a 

formação e crescimento de novas folhas, melhora o vigor de rebrota, incrementando a sua 

recuperação após o corte, resultando em maior produção e capacidade de suporte das 

pastagens, (CECATO 1996). O nitrogênio vem sendo utilizado de forma estacional onde 

os produtores fazem a aplicação de nitrogênio pensando somente na cultura implantada e 

não pensando em um sistema como um todo. Não há estudos suficientes sobre efeito 

residual de nitrogênio de um cultura para outra em um sistema de integração lavoura 

pecuária, porém Assmann et al., (2003) concluem que a adubação nitrogenada, além de 
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aumentar o rendimento de forragem, pode melhorar o desempenho de culturas semeadas 

em sucessão, devido ao aproveitamento de N residual. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito residual da adubação 

nitrogenada e altura de manejo da pastagem de aveia consorciada com azevém sobre o 

desempenho animal, comportamento ingestivo e composição química. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na agropecuária Pacheco, localizada no município de 

Abelardo Luz-SC. O experimento foi implantado em uma área previamente utilizada no 

sistema de Integração lavoura-pecuária em sistema de plantio direto. A cultura 

antecessora a semeadura da aveia preta (Avena strigosa Shereb) consorciada com azevém 

(Lolium multiflorum Lam) foi o milho (Zea mays), utilizado para produção de grãos.  

A área em que o experimento foi instalado era de 14 ha-1 para os piquetes mais 3 

ha-1 para manutenção de animais reguladores, totalizando uma área de 17 ha-1. 

Previamente ao experimento a área já era conduzida em sistema de integração lavoura-

pecuária e, antecedente ao período experimental havia milho para produção de grãos 

sendo cultivado sobre a área. 

O clima da região de Abelardo Luz-SC é classificado Cfb (subtropical 

mesotérmico úmido) com verões quentes e inverno frio conforme a classificação de 

Köppen. A área experimental encontra-se localizada entre as coordenadas de 26o 31` 

29,67” Sul e -52 o 15` 35,17” Oeste (ao centro do experimento) em altitude de 

aproximadamente 815 m, precipitação média anual de 2200 mm, temperatura média anual 

de 17ºC. O solo é classificado como Latossolo Bruno Distroférrico Típico, textura muito 

argilosa. Horizonte A proeminente. 

Os dados meteorológicos registrados para o município de Abelardo Luz/SC, 

durante o período experimental, são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 – Dados meteorológicos observados durante o período experimental (març/2014 

à novembro/2014) no município de Abelardo Luz.Fonte: Instituto Nacional de 

Meteorologia, (2014). 

 

O experimento em ILP teve início em 2012 na agropecuária Pacheco onde a área 

utilizada para o experimento praticava-se semeadura de grãos no verão e pastejo de 

animais no inverno desde 2012. O histórico da rotação após o início do experimento está 

representada na figura 3, onde ocorreu cultivo e manejo da cultura do sorgo em pastejo 

(verão 2012/13); Cultivo e manejo da cultura da aveia preta em pastejo (inverno de 2013); 

Cultivo de milho para produção de grãos (verão 2013/14) e cultivo de aveia consorciada 

com azevém (inverno de 2014) conforme ilustrado na Figura 3, contudo para avaliação 

neste trabalho serão consideradas apenas as fases de cultivo do milho (2013/2014) e da 

aveia preta consorciada com azevém (2014). Após o termino desta fase do trabalho será 

implantada a cultura da soja (Glycine max). 

 

Figura 3 – Linha do tempo ilustrando os cultivos, épocas de implantação e tratamentos 

utilizados em cada fase do experimento, onde AA = Alta altura do pasto; BA = Baixa 
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altura do pasto; NG = Nitrogênio aplicado na cultura de grãos e NP = Nitrogênio aplicado 

na pastagem. 
 

No verão de 2013 foi realizado o plantio do milho o qual foi semeado em sistema 

de plantio direto, com espaçamento de 70 cm entre linhas, apresentando uma população 

final de 70000 plantas ha-1. Utilizou-se o híbrido Máximus da Syngenta. A área foi 

adubada no sulco com 400 kg.ha-1 do formulado NPK 08-20-15 como adubação de base. 

Para adubação nitrogenada foi adotado um sistema de adubação na cultura do 

milho onde houve uma inversão da época desta adubação, de forma que, os piquetes que 

receberam nitrogênio na fase de grãos não recebessem na pastagem sucessora a esta 

cultura e vice versa. Sendo assim no dia 13/11/2013, quando o milho encontrava-se no 

estádio V5, foi efetuada uma adubação de 200 kg ha-1 de N em cobertura na forma de 

uréia em uma única aplicação apenas nos piquetes representados na figura 3 com a sigla 

NG (Nitrogênio grãos) e com a representação NP (Nitrogênio aplicado na pastagem) 

receberam os mesmos 200 kgha-1 de N em uma única aplicação na fase posterior de 

pastagem (Aveia preta + Azevém). 

 

AA – Alta altura de pasto 

BA – Baixa altura de pasto 

NP – Aplicação de 200 kg ha-1 de nitrogênio na pastagem no ano de 2014 

NG- Sem aplicação de nitrogênio em cobertura na pastagem, apenas anteriormente no 

milho. 

Figura 4 – Croqui experimental na área localizada em Abelardo Luz. 

 

No dia 29 de março de 2014 após a colheita do milho foi realizada a dessecação 

da área com glifosato na dosagem de 1,33L ha-1e posteriormente no dia 03 de abril de foi 

realizada a semeadura das cultivares de aveia preta (BRS 139) e azevém (Barjumbo). 

Foram adotados como parâmetros de implantação a quantidade de 100 kg ha-1 e 25 kg ha-
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1 de aveia e azevém respectivamente, com adubação de base baseada em análise de solo 

de 350 kg ha-1 da formulação 02-20-18 em todos os piquetes. 

Para adubação nitrogenada de cobertura foi dada a continuidade da adubação 

inversa de nitrogênio onde os piquetes que receberam nitrogênio na fase de grãos (NG) 

representados na figura 4 não receberam nitrogênio de cobertura na pastagem, assim 

como os piquetes que não receberam nitrogênio de cobertura na fase de grãos receberam 

200 kg ha-1 de nitrogênio de fonte uréica na fase de pastagem (NP) aplicados no 25° dia 

após o plantio quando a aveia preta + azevém iniciaram o perfilhamento. 

Além do fator nitrogênio, mais um fator foi incluído na fase de pastejo o qual 

refere-se altura de manejo da pastagem que foram 30 e 15cm, medindo-se com régua 

graduada em centímetros, 30 pontos por piquete que compuseram a altura média do pasto. 

A altura da pastagem determinou o manejo da carga animal para manter os níveis 

propostos nos tratamentos. 

Assim sendo o delineamento experimental foi blocos ao acaso, num esquema 

fatorial 2x2 com três repetições de área. O primeiro fator constitui-se de Altura de Pastejo 

sendo a Alta Altura (AA) manejada a 30 cm e a Baixa Altura (BA) e o segundo fator 

constitui-se do Tempo de Aplicação de Nitrogênio (NG – Nitrogênio aplicado na cultura 

de grãos e NP-Nitrogênio aplicado na pastagem). O croqui do delineamento experimental 

encontra-se na Figura 4. 

Os animais foram colocados na pastagem no dia 10/06/2014 onde foram pesados 

individualmente, identificados com brincos e colocados nos piquetes. Cada piquete 

recebeu 3 animais testers e um número variável de animais reguladores da carga animal 

que ao longo do experimento entraram e saíram dos piquetes conforme a necessidade de 

ajuste da carga. 

A cada 28 dias os animais foram presos em curral para jejum de sólidos e líquidos, 

de 12 h, para sua pesagem, a fim de calcular o ganho de peso e a carga animal. Cada 

unidade experimental (piquete) contou com 3 animais testers, distribuídos nas unidades 

experimentais de forma a manter o mesmo peso médio dos animais testers nas unidades 

experimentais. 
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Figura 5 – Datas de entrada e saída de todos os animais da pastagem. As datas que 

representam as pesagens são as datas de entrada dos animais. 

 

O método de pastejo utilizado foi o de lotação contínua com carga animal variável 

(MOOT & LUCAS, 1952) usando novilhos inteiros, cruzados entre as raças nelore e 

charolês. Os animais reguladores eram utilizados para manter a altura de pastejo próxima 

da preconizada (15cm e 30cm). Caso houvesse a necessidade de fazer modificações os 

animais reguladores eram retirados ou adicionados nos piquetes, e seus respectivos pesos 

verificados. 

O ganho médio diário dos animais (GMD) testers foi obtido pelas diferenças entre 

pesagens realizadas no início e final de cada período experimental, dividindo este valor 

pelo número de dias em que os animais permaneceram na pastagem. As datas das 

pesagens estão representadas na figura 5. 

O ganho de peso vivo por área (GPA) em cada período foi obtido multiplicando o 

ganho médio diário dos testers pelo número de dias.animal/ha em cada período. O GPA 

total foi obtido pelo somatório dos ganhos de peso vivo/ha dos períodos. 

  A carga animal (CA) por período, expressa em kg ha-1 de PV, foi calculada pela 

adição do peso médio dos animais testers (At) com o peso médio de cada animal regulador 

(Ar), multiplicado pelo número de dias em que este permaneceu na pastagem (D), 

dividido pelo número de dias do período (NDP), conforme a fórmula: 

 

CA = At + (Ar1*D1)/NDP + (Ar2*D2)/NDP + (Arn*Dn)/NDP+... 

 

Foram realizadas duas avaliações durante o período experimental – 

19/07/2014 e 29/08/2014 nos dois primeiros períodos de pastejo e foram feitas por 

observação visual, em intervalos regulares de 10 minutos, do nascente até o pôr-do-sol, 

utilizando-se o método proposto por Hughes & Reid (1951). Cada unidade experimental 
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recebeu um observador totalizando 6 avaliadores os quais utilizavam binóculo para 

facilitar a visualização dos animais. Os animais-testers foram númerados com tinta 

alumínio nas duas laterais da região torácica para identificação. As atividades de cada 

animal tester foram classificadas como: tempo diurno de pastejo (TDP) – atividade de 

procura, seleção e colheita da forragem, incluindo os curtos espaços de tempo utilizados 

no deslocamento para a seleção da dieta (Hancock, 1953); tempo diurno de ruminação 

(TDR) – período em que o animal esteve mastigando o bolo alimentar retornado do 

rúmen; e tempo diurno de outras atividades (TDO) – período em que o animal esteve 

interagindo socialmente, em deslocamento, descansando ou bebendo água (Forbes, 

1988). A taxa de bocado foi mensurada da seguinte forma: era contabilizado o tempo que 

cada animal levava para realizar 20 bocados (Hodgson, 1982) e feito isso, era extrapolado 

para número de bocados por minuto (bocados minuto-1). Foram realizadas no mínimo 

dez avaliações de taxa de bocados por animal tester em cada avaliação de comportamento 

ingestivo. 

A estimativa da massa de forragem (kg ha-1 de MS) foi realizada a cada 28 dias 

coletando a forragem em cinco pontos em cada piquete, com o auxílio de um quadrado 

de 0,25 m2. As plantas dentro de cada quadro foram cortadas rente ao solo, com o auxílio 

de uma tesoura de esquila. Em seguida, o material cortado foi embalado em sacos de 

papel Kraft, para ser pesado em balança de precisão de um grama para a obtenção do peso 

fresco. Após a pesagem, o material fresco foi secado em estufa com circulação de ar 

forçada a 55ºC até massa constante. Depois será novamente pesado em balança de 

precisão, para determinar o massa seca média das amostras, determinando-se assim a 

massa de forragem, expressa em kg ha-1 de MS. 

A oferta de forragem foi determinada pela massa de forragem inicial (MFinicial) 

somada a massa de forragem final (MFfinal) dividido por 2, obtendo assim a média da 

massa de forragem do período dividida pela carga animal (CA) do período, conforme a 

formula: 

 

(MFinicial + MFfinal/2)/CA período 

 

 

As avaliações de valor nutritivo foram realizadas em todas as unidades 

experimentais. As amostras foram coletadas através do método de simulação manual de 

pastejo conforme metodologia descrita por Johnson (1978). Foram colhidos 350 g de 
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massa fresca de forragem por período de pastejo e levadas à estufa de ventilação forçada 

a 55ºC durante 72 horas, para a pré-secagem. Em seguida, as amostras foram trituradas 

em moinho estacionário “Thomas Wiley” utilizando-se peneira com malha de 1 mm para 

as análises químico-bromatológica. As amostras foram analisadas no laboratório de 

bromatologia da UNOESC, Campus de Xanxerê-SC. A determinação da proteína bruta 

(PB) pelo método micro-Kjedahl, fibra em detergente neutro (FDN), segundo Van soest 

et al., (1991). 

Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do procedimento 

MIXED (Littel et al., 1996) do software estatístico SAS Statistical Analysis System – SAS 

v. 9.0 (SAS, 2002). O período foi utilizado como medida repetida no tempo a 5% de 

significância pelo método Kenwardroger para relação animal-paisagem conforme 

Gutzwiller & Riffel (2007). As médias foram comparadas pelo teste Tukey (5% de 

significância). Os dados foram submetidos à análise de normalidade e quando necessário 

foram transformadas através do log2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Composição química e produtiva da pastagem 

 

Na tabela 1 são apresentados os valore de significância do teste F dos fatores e 

suas interações sobre a composição química da pastagem de aveia preta (BRS – 139) 

consorciada com azevém tetraploide (Barjumbo) submetida a pastejo de bovinos de corte. 

 

Tabela 1 - Significância para o efeito dos fatores Altura de Pastejo, Tempo de Aplicação 

de Nitrogênio e período e suas interações sobre as variáveis dos dados de composição 

estrutural e química da pastagem de aveia preta (BRS 139) consociada com azevém 

tetraploide (Barjumbo) 

Variável PB OF MF FDN FDA AltR 

 Valores de P 

Alturas do Pasto (A) 0,2823 0,7743 0,0529 0,0164 0,2719 <0,0001 

Per. De Aplic. De N (B) 0,0189 <0,0001 0,0015 <0,0001 0,0934 0,0017 

AXB 0,0453 0,0002 0,4325 0,0880 0,6488 0,2312 

Período (C)  0,0618 <0,0001 0,0004 <0,0001 0,0347 <0,0001 

CXA 0,0042 <0,0001 0,0036 0,0202 0,0671 <0,0001 

CXB 0,2292 <0,0001 0,0022 0,0178 0,2512 <0,0001 

CXAXB 0,1049 0,3716 0,6557 0,3366 0,1469 0,5881 
Altura do pasto (A); Período de aplição de N (B); Período (C) Significância para as variáveis pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade 
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Os menores valores de PB foram observados nas parcelas que receberam 

adubação nitrogenada na cultura de grãos (NG) na alta altura de pastejo. Na baixa altura 

de pastejo (BA) o tempo de aplicação da adubação nitrogenada não apresentou influência 

significativa sobre os teores de PB (Tabela 2).  Uma baixa altura de pastejo provoca uma 

renovação de tecidos foliares mais intensa, fazendo com que a planta apresente maiores 

teores de N em relação a pastagem manejada em alta altura de pastejo onde as plantas 

começam a diminuir os teores de N e aumentar seus teores de fibra. Como podemos 

visualizar na tabela 7. 

 

Tabela 2 – Interação entre os fatores altura da pastagem e época de aplicação de 

nitrogênio para os teores de proteína bruta (PB, %) e oferta de forragem (kg de MS/KG 

de peso vivo). 

 Época de aplicação de nitrogênio  

Altura Aplicação de nitrogênio no grão  Aplicação de nitrogênio na pastagem 

 Proteína Bruta (%) 

Baixa altura 29,83 Aa 30,03 Aa 

Alta altura 28,21 Ab 30,54 Aa 

 Oferta de Forragem (OF, kg de MS/kg de peso vivo) 

Baixa altura 2,1 5 A 

Alta altura 2,7 3,2 B 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade 

 

(Soares 2002) estudando doses de adubação nitrogenada em triticale consorciada 

com azevém encontrou efeito linear positivo para doses de nitrogênio onde os teores de 

proteína variaram entre 23% a 27% em adubação parcelada de 0 a 450 kg ha-1 de N. Esta 

diferença encontrada nos teores de proteína entre o trabalho mencionado pode ser causada 

pela diferença dos matérias utilizados para formação da pastagem onde Soares (2002) 

utilizou uma variedade de triticale e azevém comum, os quais possuem teores menores 

de proteína aos estudados. Segundo Reis et al., (1993) a variável cultivar é muito 

importante e deve ser analisada pois existe uma grande variação entre as espécies, 

cultivares, variedades e linhagens.  

Piazetta (2009) e Lupatini (1998) estudando doses de nitrogênio aplicados em 

pastagem de aveia preta consorciada com azevém, manejadas em diferentes alturas de 

pastejo verificaram que os teores de proteína diminuem conforme a altura da pastagem é 

aumentada porém, Gazda et al., (2004) e Freitas (2003) não encontraram diferença 

significativa entre os valores de proteína bruta em função da altura de pastejo e adubação 
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nitrogenada, onde os teores de PB em pastagem de aveia consorciada com azevém 

manejadas em diferentes alturas ficaram em torno de 23% a 25%.  

Ao longo do tempo de avaliações, no primeiro período de avaliação as plantas 

pastejadas em AA apresentaram maiores teores de PB (tabela 3). Este comportamento 

pode ser explicado pela forma como a pastagem foi coletada (simulação de pastejo) a qual 

é coletada somente as pastes mais nutritivas da planta, como as pontas das folhas 

(LUPATINI 1998). 

 

Tabela 3 - Interação entre os fatores período de pastejo e altura da pastagem para os 

teores de proteína bruta (PB, %), fibra em detergente neutro (FDN, %), oferta de forragem 

(OF, kg de MS/kg de peso vivo), massa de forragem (MF, Kg ha-1 de MS) e altura real 

da pastagem. 

 Períodos 

Altura 10/06 – 08/07 09/07- 04/08 05/08- 02/09 03/09 – 01/10 02/10 – 10/11 

  Proteína Bruta (%)  

BA 29,28 Ba 29,82 Aa 29,89 Aa 30,08 Aa 30,58 Aa 

AA 33,08 Aa 27,84 Ab 28,93 Ab 28,36 Ab 28,66 Ab 

Oferta de forragem (kg de MS/kg de peso vivo) 

BA 0,73 Bc 2,62 Ab 4,03 Aab 5,77 Aa 4,58 Aa 

AA 2,25 Aab 2,10 Ab 3,63 Aa 3,38 Bab 3,43 Aab 

  Massa de forragem (MF, Kg ha-1 de MS)  

BA 950 Bb 1933 Aa 2374 Aa 2462 Aa 2379 Aa 

AA 1936 Ab 1817 Ab 2406 Ab 2754 Ab 3213 Ab 

  Fibra em detergente neutro (%)  

BA 44,66 Ab 39,80 Ac 34,95 Bd 33,41 Bd 51,16 Aa 

AA 41,32 Ab 40,57 Ab 39,29 Ab 39,79 Ab 53,86 Aa 

  Altura real da pastagem (cm)  

BA 15,83 Ba 8,67 Bb 9,67 Bb 9,67 Bb 12,67 Bab 

AA 27,00 Aa 25,33 Aa 21,00 Ab 22,83 Aab 24,50 Aab 
BA- Baixa altura de pastejo; AA- alta altura de pastejo. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e 

minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Contudo, depois do primeiro período de avaliação as plantas pastejadas em baixa 

altura apresentaram uma tendência de apresentar maiores teores de PB, justificando-se isto 

pela maior intensidade de renovação de tecidos foliares quando uma maior pressão de 

pastejo e aplicada. As plantas manejadas em BA mantiveram elevados teores de PB 

durante todo o ciclo de pastejo, por outro lado, as plantas pastejadas em AA, apresentaram 

acentuado declínio dos teores de PB após o primeiro período de pastejo (Tabela 3). Este 

comportamento pode ser visualizado na tabela 4, onde constam os valores de MF, os quais 

foram se elevando na variável AA enquanto a MF da BA se manteve constante ao longo 
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dos períodos estudados, este comportamento interfere diretamente nos teores de proteína 

da pastagem. 

A oferta de forragem foi influenciada pelas interações Período x Altura de pastejo, 

Período x Tempo de aplicação de N e Altura de Pastejo x Tempo de aplicação de N 

(Tabela 1). 

Neste trabalho observa-se na tabela 2 que a alta oferta de forragem do tratamento 

BA quando aplicado nitrogênio na pastagem (NP) foi superior a oferta encontrada na alta 

altura de manejo, isto ocorreu devido que a pastagem quando manejada em BA 

apresentava alta taxa de perfilhamento proporcionando uma boa massa de forragem, não 

se diferindo significativamente como pode ser observado na tabela 3. 

Observando a OF em cada da altura de manejo (Tabela 2) pode-se visualizar 

diferença entre os períodos de pastejo. No primeiro período a baixa OF para BA se deve 

pela alta carga animal no primeiro período para que houvesse o rebaixamento da 

pastagem, no segundo período a pastagem estava se recuperando da alta carga e a partir 

do terceiro período a OF se manteve constante nos períodos estudados. Para AA não 

houve diferença significativa na OF o que pode ser visualizado na tabela 6 onde os valores 

de MF não variaram ao longo do período assim mantendo uma oferta constante ao longo 

do período estudado. 

Analisando a oferta de forragem em função da adubação nitrogenada (Tabela 4) 

pode-se visualizar que a época de realização da adubação nitrogenada (NP) possui efeito 

significativo quando comparada a época de aplicação nitrogenada na fase de grãos (NG) 

onde os dados para (NP) tiveram um acréscimo médio de 20% na OF ao longo do período 

estudado evidenciando assim o efeito positivo da adubação nitrogenada na fase NP e o 

baixo efeito residual da adubação nitrogenada realizada para a cultura do milho sobre o 

desenvolvimento da pastagem, este comportamento pode ser explicado devido que a 

cultura do milho extrai muitos nutrientes do sistema além de que a decomposição de sua 

palhada necessita de muito nitrogênio, assim, não deixando nitrogênio residual para 

cultura sucessora. 

A massa de forragem (MF) foi influenciada pelas interações Período x Altura de 

pastejo, Período x Tempo de aplicação de N (Tabela 1). 

A MF em função da altura de manejo (Tabela 3) foi diferente significativamente 

somente no primeiro período de avaliação em que as parcelas pastejadas em Baixa altura 

apresentaram uma diminuição de massa de forragem a 950 Kg ha-1 de MS, nos demais 

períodos não houve diferença significativa entre as alturas de manejo para variável MF, 
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este comportamento pode ser explicado pelo fato de que quando a pastagem é manejada 

em baixas alturas há uma tendência de que a planta perfilhe mais e tenha um maior teor 

de folhas quando comparado a altas alturas de manejo. Analisando a tabela 4 pode-se 

observar que existe diferença significativa para a variável MF onde os valores foram 

superiores para N-pastagem em quatro períodos de avaliação demonstrando que a N-

pastagem possui efeito positivo para MF. 

Analisando os teores de FDN em função das alturas de manejo ao longo do 

período de avaliação (Tabela 3) observa-se que houve diferença significativa apenas para 

o terceiro e quarto período de avaliação onde os maiores valores de FDN foram 

encontrados para a variável AA, este comportamento pode ser explicado pela decadência 

produtiva da aveia a qual interrompe seu ciclo nestes meses do ano, assim elevando a 

quantidade de material morto da aveia  implicando diretamente nos teores de FDN neste 

período de avaliação para a variável AA. 

 

Tabela 4 - Interação do período de pastejo e adubação nitrogenada para os teores de fibra 

em detergente neutro (FDN, %), oferta de forragem (OF, kg de MS/kg de peso vivo), 

massa de forragem (MF, Kg ha-1 de MS). 

 Períodos 

 10/06 – 08/07 09/07- 04/08 05/08- 02/09 03/09 – 01/10 02/10 – 10/11 

  Fibra em detergente neutro (%)  

NG 44,17 Aa 36,49 Bb 34,06 Bb 34,76 Ab 47,51 Ba 

NP 41,81 Abc 43,88 Ab 40,17 Acd 38,44 Ad 57,51 Aa 

 Oferta de forragem (OF, kg de MS/KG de peso vivo) 

NG 1,77 Ab 1,72 Bb 3,72 Aa 2,72 Bab 2,20 Bab 

NP 1,22 Ad 3,00 Ac 3,95 Abc 6,43 Aa 5,82 Aab 

  Massa de forragem (MF, Kg ha-1 de MS)  

NG 1368 Aab 1206 Bb 1775 Ba 2239 Aa 2353 Aa 

NP 1518 Ab 2544 Aa 3005 Aa 2978 Aa 3239 Aa 
NG – Aplicação de nitrogênio no grão; NP- Aplicação de nitrogênio na pastagem. Médias seguidas pela mesma letra 

maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os teores de FDN foram influenciados pelas interações Período x Altura de 

pastejo, Período x Tempo de aplicação de N (Tabela 1). 

Freitas (2003) estudando os componentes FDN e FDA não encontrou diferenças 

significativas nas diferentes alturas de manejo os quais foram de 41,88% e 25,34% 

respectivamente, valores estes são próximos aos encontrados por Junior (2003), o qual 

encontrou valores de 48% de FDN e 25,8% de FDA em pastagem de aveia consorciada 

com azevém, valores muito próximos aos encontrados neste trabalho. 
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Os teores de FDN influenciados pela época de aplicação de nitrogênio (Tabela 4) 

se diferenciaram ao longo do período de pastejo para as duas épocas de aplicação. A 

aplicação NP apresentou altos teores de FDN no segundo, terceiro e quinto período de 

pastejo, este comportamento pode ser explicado pelo amadurecimento das plantas oque 

consequentemente ocasiona um aumento do conteúdo de parede celular, como observado 

por Ferrola (2008) onde estudando a qualidade bromatológica de aveia preta observa que 

quando a aveia é plantada nos mês de abril os teores de FDN se elevam nos meses de 

julho e agosto podendo chegar a 60% de FDN em função do amadurecimento da aveia 

preta. Para a aplicação NG o mesmo comportamento de altos teores de FDN no segundo, 

terceiro e quinto período é demonstrado porem os altos teores de FDN se devem ao 

termino do ciclo do azevém. 

A fibra em detergente ácido (FDA) foi influenciada pelas interações Período x 

Altura de pastejo (Tabela 1). 

 

Tabela 5 - Valores médios para a interação da altura de pastejo para os teores de fibra em 

detergente ácido (FDA, %). 

 Períodos 

 10/06 – 08/07 09/07- 04/08 05/08- 02/09 03/09 – 01/10 02/10 – 10/11 

  Fibra em detergente ácido (%)  

BA 27,70Aa 25,39Aa 30,39Aa 28,91Aa 28,24Aa 

AA 26,27Ab 27,39Aab 27,00Aab 30,83Aab 34,88Aa 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade 
 

Pode-se observar na Tabela 5 que não houve diferença significativa para os teores 

médios de FDA nas diferentes alturas de manejo da pastagem, o que demonstra que os 

teores de FDA não dependem da altura de manejo da pastagem. Silva (2011) estudando 

composição química de pastagem de aveia preta consorciada com azevém manejadas com 

altura de 20cm demonstra que os teores de FDA variam de 31,2% a 32,5%, valores estes 

muito próximos aos apresentados na tabela 5. Pelegrini (2010) estudando doses de 

nitrogênio em pastagens temperadas manejadas com 10 a 15cm de altura encontrou 

diferenças significativas para os teores de FDA durante o período experimental os quais 

variaram de 20,87 a 39,05%. A diferença significativa apresentada durante o período 

experimental (tabela 5) entre o primeiro período de avaliação e o último período de 

avaliação para AA pode ser explicado por Van Soest (1983) o qual demonstra que com o 

avanço do ciclo produtivo a parede celular aumenta, ocasionando assim maiores teores 

de FDA nos últimos períodos de avaliação. 



45 

 

Não houve diferença entre os períodos para FDA. Durante os primeiros períodos, 

a lâmina foliar verde é predominante, onde a pastagem se encontra no início do período 

vegetativo. Isso explica menores teores de FDA. Com o passar dos períodos, o FDA 

aumenta, pelo avanço fenológico da pastagem, onde ocorre um aumento na proporção de 

colmo, material senescente e folhas lignificadas. 

A altura real da pastagem (AltR) foi influenciada pelas interações Período x Altura 

de pastejo, Período x Tempo de aplicação de N (Tabela 1). 

Pode-se observar na tabela 6 que não houve diferença significativa para AltR em 

todos os períodos de avaliação, demonstrando assim que os tratamentos foram conduzidos 

de forma que atendessem as alturas propostas no início do trabalho. 

Quando é analisado a interação Período X Altura de pastejo pode-se atribuir este 

comportamento pelo manejo adotado de alta altura e baixa altura os quais se manteram 

constantes durante o experimento. 

 

Desempenho animal 

 

Na tabela 6 são apresentados os valores de significância do teste F dos fatores e 

suas interações sobre o desempenho animal (carga animal – CA; ganho médio diário – 

GMD e ganho por área – GPA) de bovinos de corte submetidos a pastejo de aveia preta 

(BRS – 139) consorciada com azevém tetraploide (Barjumbo). 

 

Tabela 6 - Significância do teste F para o efeito dos fatores Altura de Pastejo, Tempo de 

Aplicação de Nitrogênio e período e suas interações sobre as variáveis Carga Animal, 

Ganho Médio Diário e Ganho de Peso por área. 

Variável Carga Animal Ganho médio diário 
Ganho de peso por 

área 

Alturas do Pasto (A) 0,1129 0,0860 0,8548 

Aplicação de N (B) 0,0068 0,5255 0,0351 

AXB 0,1240 0,5979 0,1513 

Período (C)         <0,0001 0,0017 0,0691 

CXA 0,0555 0,2751 0,3647 

CXB 0,9955 0,5203 0,4892 

Significância para as variáveis pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Na tabela 7 estão apresentadas as interações dos dados de desempenho animal, 

altura da pastagem e período de avaliação. Pode-se observar que os dados de carga animal 
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(CA) foram influenciados pelo período de pastejo. Pode-se visualizar que a pastagem 

quando manejada na baixa altura de manejo (BA) houve um acréscimo de carga animal 

no primeiro período de pastejo havendo uma queda do segundo e terceiro período e um 

aumento no quarto e quinto período. Este comportamento era esperado pois a partir do 

segundo período até o final do terceiro período de pastejo a aveia está terminando seu 

ciclo e o azevém ainda não havia expressado seu potencial produtivo, ocorrendo assim 

um decréscimo de pastagem e consequentemente uma menor carga animal neste período 

do ano. A partir do terceiro período até o quinto período de pastejo houve um acréscimo 

na carga animal em função do aumento da contribuição do azevém na pastagem.  

Observando a interação do fator alta altura (AA) de manejo com o período de 

pastejo para CA também pode-se visualizar diferença entre os períodos de pastejo, onde 

as maiores CA foram obtidas no primeiro período, segundo, terceiro e quinto período de 

pastejo. Este resultado possui a mesma interferência do final do ciclo da aveia e início do 

ciclo do azevém onde a aveia que possui ciclo curto proporciona uma carga animal alta 

no primeiro período de pastejo e o azevém proporciona aumento da carga animal nos dois 

últimos períodos de pastejo devido ao seu ciclo tardio. 

Comparando a CA com as alturas de manejo foi visualizado que a baixa altura de 

manejo (BA) apresentou uma maior carga animal durante três períodos experimentais 

sendo que no segundo e terceiro período não apresentou maior carga que o manejo de alta 

altura (AA) em consequência da grande carga animal exercida no primeiro período 

experimental onde a pastagem foi rebaixada intensamente e assim não conseguiu se 

recuperar ao longo de dois perdidos de pastejo devido à grande carga exercida no primeiro 

pastejo. Ressalta-se que a CA de cada período é mais dependente do manejo dos animais 

reguladores utilizados para corrigir a altura da pastagem do que as condições da pastagem 

dentro de cada período.  

Lesama (1997) e Gomide (1994) estudando aplicação de nitrogênio demonstra 

que quando aplicado 200 kg ha-1 de nitrogênio na pastagem (NP) exerce um aumento de 

16% a 20% na carga animal, valores estes próximos aos encontrados neste trabalho 

(tabela 8), esta diferença possui efeitos positivos, pois a aplicação de nitrogênio influencia 

na formação de novos tecidos vegetais.  
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Tabela 7 - Interação entre período de pastejo e altura da pastagem no desempenho animal 

de bovinos de corte submetidos a diferentes alturas de manejo da pastagem e diferentes 

tempos de adubação nitrogenada. 
 Períodos  

Altura 10/06-08/07 09/07-04/08 05/08-02/09 03/09-01/10 02/10-10/11 Média 

 Carga animal (kg ha-1 de PV)  

BA 1301,50 Aa  718,67 Ab  496,83 Bc 765,00 Ab  1067,00 Aa 869,80 

AA 946,83 Ba 887,00 Aa 779,67 Aab 544,83 Bc 635,50 Bbc 758,77 

 Ganho de peso médio diário (kg de PV/animal/dia)  

BA 0,218 Bc 0,856 Bb 1,164 Aab  1,342 Aa 0,950 Aab 0,906 

AA 1,003 Abc 1,483 Aa 0,732 Bc 0,941 Bbc 1,132 Bb 1,058 

 Ganho de peso por área (ganhos de peso vivo/ha-1)  

BA 28,37 Bb 46,02 Bb 49,95 Ab 87,77 Aa 86,38 Aa 298,33 

AA 77,93 Aa 86,70 Aa 42,20 Ac 35,70 Bc 61,92 Ab 304,50 

BA- Baixa altura de pastejo; AA- alta altura de pastejo. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e 

minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Chama a atenção que no primeiro período de avaliação quando a pastagem foi 

manejada na baixa altura (BA) os animais apresentaram um ganho médio diário (GMD) 

de 0,218 kg/animal/dia (tabela 7) devido ao excesso de animais na área os quais não 

tinham prática de pastejo eficiente, pois, na maioria do tempo, caminhavam e tentavam 

reagrupar-se, causando sérios problemas de manejo, outro fator que interferiu neste GMD 

foi a quantidade de chuva que ocorreu neste período, o qual choveu 500mm (Figura 2) 

interferindo negativamente no consumo dos animais, ocasionando um baixo GMD. Do 

primeiro período para o segundo período o GMD aumentou significativamente (tabela 7) 

onde os animais apresentaram um GMD de 0,856 kg/animal/dia, diferença de 0,638 

kg/animal/dia. Esta diferença aconteceu devido ao período de adaptação dos animais e da 

menor carga animal do segundo período. Após o segundo período de pastejo o GMD não 

apresentou diferença significativa entre os demais períodos  

Quando comparado as alturas de manejo e os períodos de pastejo também pode-

se observar diferença significativa no GMD, onde nos dois primeiro períodos de avaliação 

o manejo com AA teve um maior GMD quando comparado ao manejo BA, esta diferença 

média de 0,650 kg/animal/dia pode ser explicada pela grande oferta de forragem 

proporcionada pela aveia no início do pastejo e pela alta carga animal presente nos fatores 

BA. 

Considerando que os animais não possuíam diferentes potenciais genéticos não 

houve diferença no desempenho médio destes animais (tabela 2) ao longo dos 5 períodos 

de avaliação, como pode ser visualizado na tabela 7 onde a carga animal (CA), ganho 

médio diário (GMD) e ganho de peso por área (GPA) não apresentaram diferença 

significativa dos dados quando estes foram influenciados pela altura da pastagem.  
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O Ganho de peso médio diário (GMD) não foi influenciado pelo tempo de 

aplicação de nitrogênio (tabela 8). Assmann (2004) avaliando GMD com diferentes doses 

de adubação nitrogenada em sistema de integração lavoura-pecuária também não 

encontrou diferenças significativas de GMD independente da dose utilizada que variou 

de 0 a 300 kg de nitrogênio/ha e os ganhos médios diários (GMD) não ultrapassaram 1,0 

kg/animal/dia, médias estas semelhantes as encontradas no presente trabalho.  

Em um sistema de integração lavoura pecuária o GMD é de suma importância, 

principalmente em locais onde as pastagens de inverno são utilizadas para fazer 

terminação de bovinos de corte. Restle (2000) trabalhando com bezerras obteve um GMD 

de 0,847 kg/dia, esta diferença de GMD encontrada no presente trabalho é devido a 

categoria animal presente nos experimentos. Lopes (2008) estudando desempenho animal 

em diferentes alturas de manejo demonstra em seu trabalho que a melhor altura de pastejo 

para um maior desempenho animal é na altura de 25cm onde os animais tinham um ganho 

de peso médio diário de 1,225kg/dia, nas alturas de 10 e 30cm o ganho médio diário de 

0,855kg/dia e 1.100 kg/dia respectivamente, dados muito semelhantes a este trabalho.  

O fator GPA não diferiu significativamente nos três primeiros períodos (tabela 7) 

quando observamos a baixa altura de pastejo (BA) e período de pastejo, nos dois últimos 

períodos houve um incremento do GPA devido à alta carga animal aliado ao bom 

desempenho de GMD. Quando comparadas as alturas de pastejo (tabela 7) observa-se que 

o GPA na AA foi superior nos dois primeiros períodos de avaliação devido à alta oferta 

de forragem e baixa CA neste período. No terceiro período onde se caracteriza o termino 

do ciclo da aveia não houve diferença no significativa entre as alturas de manejo da 

pastagem. No quarto período de pastejo houve maior GPA na baixa altura de manejo pois 

o azevém começou a expressar seu potencial produtivo e não havia interferência da aveia 

no seu crescimento.  

A CA e GPA foram influenciadas pelo tempo de aplicação de adubação 

nitrogenada (NG e NP) e estão representadas na tabela 8. Maiores valores de carga animal 

foram observados quando 200 kg ha-1 de N foram aplicados na fase pastagem (NP), 

indicando que a adubação nitrogenada aplicada na fase de grãos (N-grãos) não apresentou 

efeito residual sobre a pastagem. As parcelas que receberam adubação nitrogenada na 

pastagem, apresentaram uma carga animal de 935,57 kg ha-1 de PV, ou seja, 25,9% 

superior as parcelas que receberam adubação nitrogenada apenas na fase de grãos (NG). 

Analisando o ganho de peso por área (GPA) na tabela 8, pode-se observar que as 

parcelas que receberam adubação nitrogenada na fase pastagem (NP) apresentaram um 
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acréscimo de 89,17 kg ha-1 em relação as parcelas que receberam adubação nitrogenada 

apenas na cultura de grãos (NG). Deve-se chamar atenção que o GMD não apresentou 

diferença significativa e que o GPA foi maior nos tratamentos com adubação devido a 

maior carga animal. 

 

Tabela 8 - Valores médios para carga animal (CA, ha-1 Kg de PV), ganho médio diário 

(GMD, Kg de PV/ha/dia) e ganho por área (GPA, kg ha-1 de PV) nas diferentes épocas 

de aplicação de nitrogênio. 

 CA GMD GPA 

NG 693,00 B 0,954 256,83B 

NP 935,57 A 1,010 346,00A 

BA- Baixa altura de pastejo; AA- alta altura de pastejo; NG – Aplicação de nitrogênio no grão; NP- Aplicação de 

nitrogênio na pastagem. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

Tradicionalmente em sistemas ILP faz-se a aplicação de N na fase grãos com a 

expectativa de que o N residual desta aplicação será utilizado pela pastagem e 

consequentemente para a produção animal. Contudo os dados deste trabalho indicam que 

a adubação nitrogenada da cultura de grãos não é ciclada para a pastagem, então é 

essencial a adubação de pastagem em ILP.  

Pesquisas realizadas por Assmamm (2003) e Sandini (2011) estudando ciclagem 

de nutrientes da pastagem para a lavoura de grãos concluem que a adubação nitrogenada 

quando realizada na pastagem de inverno ocasiona um incremento na produção de milho 

no verão assim demonstrando que existe efeito residual de nitrogênio. Estes autores ainda 

comentam que a presença animal não interfere na produção de grãos. 

Analisando os diferentes estudos realizados entre ciclagem de nutrientes tanto do 

inverno para o verão quanto do verão para o inverno podemos supor que NP passa para o 

NG e o contrário não ocorre na mesma intensidade. Isto pode ser explicado pela diferente 

eficiência que as culturas possuem em aproveitar o nitrogênio aplicado, além da 

exportação de nutrientes que acontece na produção de milho, há uma grande demanda de 

nitrogênio do solo para que ocorra a decomposição da palhada residual, diminuindo assim 

a disponibilidade de nitrogênio no solo. Outra explicação que pode ser observada é de 

que as temperaturas médias da época do ano em que ocorre a decomposição da palhada 

são diferentes e no caso da palhada de verão (palha do milho) se decompõe no inverno 

onde a taxa de decomposição é menor, assim sendo grande parte do nitrogênio não fica 

disponível para a pastagem. 
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Comportamento Animal 

 

Não foi observado interações de altura de manejo e época de aplicação de 

nitrogênio para as variáveis de comportamento animal (tabela 9). Foi observado apenas 

significância para fatores isolados.  

 

Tabela 9 - Significância do teste F para o efeito dos fatores Altura de Pastejo, Tempo de 

Aplicação de Nitrogênio e período e suas interações sobre as variáveis dos dados de 

comportamento animal. 

Tempo diurno de pastejo – TDP; tempo diurno de ruminação – TDR; tempo diurno de outras atividades – TODO; taxa 

de bocado – TxBoc; Significância para as variáveis pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Os valores médios dos fatores comportamentais estudados durante o período 

experimental estão representadas na Tabela 10. 

Tabela 10 - Valores médios para tempo diurno de pastejo (TDP, min), tempo diurno de 

ruminação (TDR, min), tempo diurno de outras atividades (TDO, min) e taxa de bocados 

(TxBoc, bocados/min) nas diferentes alturas de pastejo. 

 TDP TDR TDO TxBoc 

BA 467,71 A 60,36 B 151,93 41,35 

AA 380,10 B 108,54 A 191,35 40,57 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade  

 

As médias dos tempos estudados referente a 2 períodos de avaliação realizados 

nas datas 19/07/14 e 29/08/14 estão representadas na Tabela 10, onde a tempo diurno de 

pastejo (TDP), tempo diurno de ruminação (TDR), tempo diurno de ócio (TDO) são 

expressas em minutos por dia e a taxa de bocado (TxBoc) em número de bocados por 

minuto. 

Não houve diferença significativa para TxBoc nas alturas de manejo da pastagem 

(Tabela 10). De acordo com Hodgson et al. (1997), a taxa de bocados é inversamente 

proporcional a profundidade do bocado, que por sua vez influencia a massa do bocado. 

Variável TDP TDR TDO TxBoc 

 

Alturas do Pasto (A) 0,0190 0,0027 0,0531 0,8622 

Per. de Aplic. de N (B) 0,5293 0,3599 0,2337 0,9932 

AXB 0,4626 0,6723 0,3034 0,6241 

Período (C) 0,0063 0,1603 0,0068 0,6011 

CXA 0,0572 0,3702 0,0806 0,8425 

CXB 0,4599 0,8243 0,6411 0,7739 

CXAXB 0,8237 0,8718 0,8837 0,6655 
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Sendo assim, se esperava que no tratamento AA (alta altura de manejo) houvesse uma 

menor taxa de bocado, considerando que a profundidade dos bocados seria maior, 

garantindo maior massa de bocado. A inexistência de diferença significativa para esses 

tratamentos pode ser explicada se analisarmos a relação folha/colmo das duas distintas 

condições de dossel. Em pastagens manejadas sob altas alturas é possível que a relação 

folha/colmo seja menor em relação a pastagens manejadas sob baixas alturas. Sendo 

assim, na baixa altura o animal realizaria bocados de melhor qualidade e também poderia 

aumentar o tempo de pastejo, conseguindo colher, dessa forma, a mesma quantidade de 

forragem que os animais da alta altura estavam colhendo, sem necessariamente, alterar a 

taxa de bocado. 

Houve diferença significativa entre as médias da TDP, esta diferença também foi 

visualizada por Baggio (2009) onde foi demonstrado que diminuição da altura do pasto 

aumentou o tempo de pastejo, o qual variou de 459 a 380 minutos, respectivamente, para 

as alturas de 10 e 40 cm. Carvalho & Moraes (2005) explicam que forragens manejadas 

com uma maior altura proporcionam uma maior massa de bocado, assim o tempo de 

pastejo diminui ao longo do dia. A TDR está estreitamente dependente das condições da 

pastagem, Baggio (2008) conclui que em situações onde a altura de pastejo é baixa o 

animal apresenta estratégias de pastejo compensatórias e estende o período de pastejo ao 

longo do dia e diminui o tempo de ruminação. Silveira (2001) também afirma que a oferta 

de forragem interfere diretamente no tempo de pastejo e ruminação sendo que à medida 

que a oferta de forragem aumentou os animais reduziram o tempo de pastejo e 

aumentaram o tempo de ruminação. 

Quando analisamos a influência da época de adubação nitrogenada (Tabela 11) 

podemos observar que não houve diferenças significativas entre os fatores. O tempo de 

pastejo dos animais (TDP), tempo de ruminação (TDR), tempo de outras atividades 

(TODO) e taxa de bocado (TxBoc) foi semelhante para as duas épocas de aplicação de 

nitrogênio. Isto demostra que o nitrogênio não interfere no comportamento ingestivo dos 

bovinos. 

Não foi observada interação entre nenhum dos fatores para a variável estudada 

taxa de bocados (bocados minuto-1). Observando os efeitos isolados, não houve efeito da 

aplicação de nitrogênio na pastagem (NP) ou não (NG) (Tabela 11). 

Baggio (2009) demostra em seu trabalho que as variáveis que mais interferem no 

comportamento ingestivo de bovinos são as variáveis correspondentes a quantidade de 

pastagem disponibilizada para o animal, tais como: oferta de forragem e altura da 
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forragem. Considerando isso, era esperado que com o tratamento NP, houvesse uma 

maior oferta de forragem e em consequência, uma menor taxa de bocado, visto que com 

a maior oferta de foragem os animais realizariam bocados maiores e de maior massa, 

chegando a saciedade em menos tempo de pastejo  

 

Tabela 11 - Valores médios para tempo diurno de pastejo (TDP, min), tempo diurno de 

ruminação (TDR, min), tempo diurno de outras atividades (TDO, min) e taxa de bocados 

(TxBoc, bocados/min) nas diferentes épocas de aplicação de nitrogênio 

 TDP (min) TDR (min) TDO (min) TxBoc (bocados/min) 

NG 429,11 90,75  160,14 40,94 

NP 418,70 78,15 183,14 40,98 
NG – Aplicação de nitrogênio no grão; NP- Aplicação de nitrogênio na pastagem. Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Foram realizadas correlações entre os dados de comportamento ingestivo, 

desempenho animal e composição química da pastagem entretanto, não foram verificadas 

correlações com r>0,7. 
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CONCLUSÃO 

 

E necessária a aplicação de adubações nitrogenada em pastagens cultivadas em 

sistema de integração lavoura-pecuária no sul do Brasil, uma vez que adubações 

nitrogenadas aplicadas em cultivo de grãos não apresentam efeito residual sobre o 

desempenho das pastagens ocasionando menor produção animal. 

A adubação nitrogenada quando aplicada na pastagem exerce efeito no aumento 

dos teores de matéria seca proporcionando maior carga animal e consequentemente 

maiores rendas ao produtor, porém não altera os teores qualitativos da pastagem. 

A altura de manejo da pastagem interfere diretamente no comportamento 

ingestivo dos bovinos os quais necessitam de mais tempo de pastejo quando submetidos 

a baixas alturas de manejo. 
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