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RESUMO 
 
 
MAYER, Lilian Regina Rothe. Crescimento, desenvolvimento e qualidade nutricional 
de cultivares de aveia branca sob níveis crescentes de nitrogênio cortadas em 
intervalos fixos. 106 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-
Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 
 
 
A região do Sudoeste do Paraná apresenta o setor agrário bem desenvolvido, com 
ênfase na produção leiteira de pela agricultura familiar. A base nutricional dessas 
propriedades são as pastagens formadas por gramíneas tropicais, as quais 
apresentam uma diminuição em sua produção de fitomassa em determinada época 
do ano, com a queda na intensidade luminosa e temperatura. A implantação de 
pastagens temperadas, principalmente de aveia, é uma estratégia comum na região 
para a atividade. Avaliou-se os efeitos dos níveis de nitrogênio no crescimento, 
desenvolvimento, acúmulo de fitomassa, composição química, cinética ruminal e 
produção de gases de efeito estufa. O trabalho foi conduzido na UTFPR-DV nos 
anos de 2013 e 2014, em blocos ao acaso com quatro níveis de adubação N (0,60, 
120 e 240 KgN.ha-1) com 3 repetições, em períodos de corte a cada 21 dias, 
usando-se cultivares de aveia branca (Avena sativa L.) URS Guapa e IPR126. 
Foram analisados taxa de assimilação de CO2, concentração intracelular de CO2, 
taxa de transpiração, temperatura da folha, teor de clorofila, produção de fitomassa, 
proteína, FDN, lignina, EE, produção de gás em relação aos teores de carboidratos 
de rápida degradação e de degradação lenta, bem como CH4, CO2 e N2O.Para IPR 
126 no ano de 2013 houve efeito significativo nas variáveis PB, CT, k1, eficiência do 
uso da água, transpiração e temperatura foliar, enquanto que para o ano de 2014, as 
variáveis foram CT, vf1, k1, vf2, número de perfilhos e  eficiência do uso da água. 
Para a cultivar URS Guapa, no ano de 2013, houve efeito significativo para as 
variáveis peso das folhas (em gramas) e temperatura foliar, enquanto que no ano de 
2014, número de perfilhos, transpiração e temperatura foliar foram 
significativos.Observou-se que a cultivar IPR 126 foi mais influenciada pelos níveis 
de adubação que a cultivar URS Guapa, em todos os anos e os gases de efeito 
estufa não foram afetados.  

 
 
Palavras-chave:  Fotossíntese. Cinética Ruminal. Gases de Efeito Estufa. 
 



ABSTRACT  
 
 
MAYER, Lilian Regina Rothe. Nitrogen concentration, Biomass production and 
Nutritional Value of Oats cutted in fixed days. 106 f. Thesis (Ph.D. in Agronomy) - 
Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Crop), Federal University of 
Technology Paraná. Pato Branco, 2017. 
 
 
The Southwest region of Paraná presents the well-developed agrarian sector, with emphasis 
on dairy production from family farming. The nutritional base of these properties are pastures 
formed by tropical grasses, which present a decrease in their phytomass production at a given 
time of year, with the decrease in luminous intensity and temperature. The implementation of 
temperate pastures, mainly of oats, is a common strategy in the region for the activity. The 
effects of nitrogen levels on growth, development, phytomass accumulation, chemical 
composition, ruminal kinetics and greenhouse gas production were evaluated. The work was 
conducted in UTFPR-DV in the years of 2013 and 2014, in randomized blocks with four 
levels of N fertilization (0.60, 120 and 240 KgN.ha-1) with 3 replications, in cut-off times 
every 21 Days, using white oats (Avena sativa L.) URS Guapa and IPR126. Were analysed 
CO2 assimilation rates, intracellular CO 2 concentration, transpiration rate, leaf temperature, 
chlorophyll content, phytomass production, protein, NDF, lignin, EE, gas production in 
relation to fast-degraded carbohydrate. In the year of 2013, there was a significant effect on 
the variables PB, CT, k1, water use efficiency, transpiration and foliar temperature, while for 
the year 2014, Variables were CT, vf1, k1, vf2, number of tillers and water use efficiency. For 
the cultivar URS Guapa, in the year 2013, there was a significant effect for the variables leaf 
weight (in grams) and leaf tempreture, while in the year 2014, number of tillers, transpiration 
and leaf temperartura were significant. It was observed that The cultivar IPR 126 was more 
influenced by levels of fertilization than the cultivar URS Guapa, in all years and greenhouse 
gases were not affected. 
 
 
Keywords:  Photosynthesis. Ruminal Kinetics. Greenhouse gases. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estima-se que 170 milhões de hectares de pastagens atendem a 

alimentação dos 88% do rebanho bovino brasileiro (IBGE, 2005; LINS, 2011), no 

qual, constituem-se como principal alimento, por apresentar inúmeras vantagens, 

dentre as quais, possibilitar que carboidratos (CHO) estruturais provenientes da 

planta, se tornem proteína de alto valor biológico. 

O ponto mais importante no manejo das pastagens é alcançar o 

equilíbrio com a conflitante busca por área foliar (fotossíntese) e a retirada de tecidos 

para o consumo do animal, que é constituído basicamente de folhas. Por isso, é de 

suma importância conhecer e entender não só o comportamento animal, mas 

também os mecanismos de desenvolvimento da planta utilizada na produção de 

pastagens, tendo a adubação fundamental importância para permitir a produção 

eficiente e de qualidade. 

O Nitrogênio é nutriente fundamental para a síntese da clorofila, sendo 

esta o pigmento envolvido no processo da fotossíntese, permitindo a produção de 

maior ou menor quantidade de energia para o consequente uso na síntese de 

fotoassimilados. Estes, juntamente com as proteínas formadas permitirão o mais 

rápido crescimento e desenvolvimento das plantas (MOREIRA, 2006) e, em alguns 

casos, diminuirá o teor de fibra, o que favorece para melhoria de sua qualidade 

(BURTON E MONSON, 1988). 

Neste contexto, considerasse que a emissão de gases de efeito estufa 

está relacionada a retenção do alimento no rúmen por mais tempo, promovendo sua 

degradação lenta e promovendo a formação, principalmente, de metano, devido 

presença de material mais fibroso, produzido por características genéticas da planta, 

bem como ocorendo naturalmente pela evolução da idade da mesma. 

É comum a existência de trabalhos com adubações nitrogenadas, 

fosfatadas e potássica (FRIZZONE et al., 1995; BEN et al., 1998; MOREIRA et al., 

2001; SOARES E RESTLÉ, 2002; FERREIRA et al., 2009; SILVA et al., 2009; 

ASSMANN et al., 2010; SANDINI et al., 2011) além do uso de micronutrientes 

visando a produção acumulada de fitomassa. Também é mais frequente a realização 

de experimentos com alimentos oferecidos aos animais fistulados com posterior 

observação de sua digestibilidade “in situ” (GOES et al., 2011; SÁ et al., 2011; 
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FERREIRA et al., 2005; ASSIS et al., 1999). Entretanto, trabalhos que relacionem as 

variáveis de crescimento e desenvolvimento das forrageiras, a utilização de 

nitrogênio pelas plantas com a atividade ruminal, não são relatados. 

Assim, o presente trabalho avaliou níveis crescentes de nitrogênio 

aplicados no solo sobre o crescimento, desenvolvimento e qualidade nutricional de 

plantas de aveia branca e posterior cinética de degradação ruminal e produção de 

gases de efeito estufa.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AVEIA  

A aveia é gramínea anual, originária da Ásia, que pertencente à família 

Poaceae, gênero Avena, sendo cultura bastante difundida no Brasil por possuir 

inúmeras possibilidades de utilização, como na forma de grãos, forragens, cobertura 

de solo e adubação verde (SKONIESKI, 2009; SÁ, 1995; FLOSS et al., 2007). 

A aveia branca (Avena sativa L.) apresenta uso múltiplo, de condições 

de clima temperado, com faixa ideal de temperatura à germinação de 20 a 25°C 

(CASTRO et al., 2012; VRIES et al., 1989), com seu desenvolvimento cultural 

naturalmente atingido quando a incidência de água é constante, sem deficiências e 

as temperaturas são baixas (EMBRAPA, 2000; COMISSÃO DE AVEIA, 2014). 

Para que haja o estabelecimento da cultura de aveia, não só fatores 

como água e temperatura são essenciais. Deve-se considerar também a qualidade 

da semente, densidade de semeadura, incidência de luz e nutrição mineral, pois 

após a emissão da radícula e dos primórdios foliares, ocorre a formação da planta-

mãe, com desenvolvimento pleno, a qual pode ter seu potencial limitado por tais 

fatores. 

Pode-se subdividir a planta de aveia fisicamente em raízes adventícias 

ou fasciculadas, hastes ou colmos compostos de nós, entrenós e gemas e, folhas 

membranáceas, compostas por lâmina foliar e bainha (MULLEN, 1996). Quando a 

folha termina sua expansão e torna-se madura, aparece na região do colar, local de 

conexão da bainha com a lâmina foliar, a lígula do tipo membranosa. 

A aveia é utilizada para formação de pastagens no inverno, cultivada de 

forma isolada ou consorciada com outras plantas de clima tropical ou até mesmo de 

clima temperado, em virtude de sua alta produção de massa de MS, constituída de 

excelente qualidade, podendo atingir até 22% de proteína bruta (PB) no início do 

pastejo e digestibilidadede de 60 a 80%, com resistência ao pisoteio (MACARI et al., 

2006; ADAMI E PITTA, 2012). 

Várias são as espécies de gramíneas de clima temperado disponíveis 

para fornecer alimento de boa qualidade, porém a aveia (Avena sp. L.) já possui 

maior expressão em determinadas regiões brasileiras. Na região Sul do Brasil, na 
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época de inverno ocorre deficiência na oferta de volumoso aos animais, pois, neste 

período os capins tropicais ficam mais fibrosos e de qualidade inferior em 

decorrência do seu ciclo vegetativo, aliado à falta de água e temperaturas amenas. 

Com isso, a aveia torna-se importante reserva de alimento para o gado, seja como 

forragem verde ou na forma conservada como feno ou silagem, tornando-se 

alternativa, para suprir a deficiência de volumosos na região (MOREIRA et al., 2005). 

Além disso, em decorrência da sua capacidade de adaptação tanto em 

regiões quentes quanto frias, permite ser cultivada nas regiões Sul e Centro-Oeste 

brasileiro, cujas temperaturas locais favorecem seu desenvolvimento vegetativo. 

Contudo, não é recomendável que se faça o cultivo em locais com excesso de 

umidade, pois favorece o ataque da ferrugem (Puccinia graminis sp. Avena Eriks & 

Henn) (MORAES et al., 2013). 

Dentre as principais espécies de aveias cultivadas no país têm-se a 

aveia branca (Avena sativa L.), aveia amarela (Avena byzantina C. Koch) e aveia 

preta (Avena strigosa Schreb). As aveias brancas e amarelas são utilizadas para 

produção de forragem e grãos, sendo a preta indicada para forragem e cobertura do 

solo (MOREIRA et al., 2005). 

Dentre os cultivares para o pastejo tem-se como alternativa a aveia IPR 

126, sendo este genótipo de ciclo longo, o que favorece o produtor pela redução do 

fornecimento da ração ou silagem, suportando bem o pisoteio em períodos de déficit 

hídrico, produzindo aproximadamente 7.071 kg ha-¹ de massa de matéria seca em 

três cortes, com elevado percentual de proteína e pouca fibra e, com relação 

folha:colmo de 4,4:1 (IAPAR, 2013). 

Desenvolvida pela UFRGS em 2004, a variedade de aveia branca URS 

Guapa tem ciclo precoce, estatura da planta média a baixa com boa resistência ao 

acamamento e às ferrugens da folha e do colmo, combinados com excelente 

qualidade dos grãos. Esta variedade é adaptada para as condições de cultivo das 

principais áreas produtoras de aveia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná, podendo ser utilizada para pastejo, assim como a BRS Centauro, em que, 

se conduzida para pastejo, seu corte deve ser realizado quando as plantas 

apresenta 30 cm de altura e altura de resteva entre sete e dez cm. A produtividade 

média é de 6.541 kg ha-1 e produção de massa de matéria fresca com potencial de 

45 kg ha-1, apresentando ciclo médio de 155 dias. 
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2.2 MANEJO DAS PASTAGENS 

O início do manejo das pastagens se deu com os trabalhos de 

Brougham (1956) e de Ward e Blaser (1961) que demonstraram que a manutenção 

de área foliar em relação a área do solo era necessária, para que assim ocorresse a 

captura de incidência da luz de maneira a permitir o máximo de produção de massa 

de matéria seca, bem como, a manutenção e quantificação de carboidratos (CHO) 

de reserva que possibilitassem a rebrota, sendo isto, considerado de vital 

importância para se ter, ao final, a pastagem bem manejada. 

Entretanto, com o avanço da ciência, foi possível determinar o fluxo 

dos tecidos nas fases de rebrote das forrageiras, bem como, identificar diferenças 

entre as forrageiras temperadas e tropicais, as quais afetavam a ingestão por parte 

de animais ruminantes, alterando-se a condição entre densidade de massa e 

perfilhos produzidos. Tais condições promoveram significativo avanço no manejo das 

pastagens ao longo da década de 90 (STOBBS, 1973; HODGSON, 1981; PARSONS 

et al., 1983; PARSONS et al., 1988; DAVIES, 1988; HODGSON, 1990; CHAPMAN E 

LEMAIRE, 1993). 

Desta forma, o conhecimento da fisiologia ligada à morfogênese 

(crescimento e desenvolvimento, até a senescência) segundo Salisbury e Ross 

(1992) é de suma importância por estar relacionado com o potencial de produção da 

espécie forrageira e seu uso em determinado ecossistema, permitindo compreender 

os mecanismos morfofisiológicos e sua interação com o ambiente, com a desfolha e 

o balanço entre os fluxos de carbono, nitrogênio e água, como resposta às 

perturbações no sistema solo-planta-ambiente (LEMAIRE E CHAPMAN, 1996; 

SATTLER E RUTISHAUSER, 1997; GOMIDE, 1994; NELSON, 2000; LEMAIRE E 

AGNUSDEI, 2000). 

A condição dos nutrientes no ecossistema em que a planta forrageira 

está inserida é fundamental para seu uso, uma vez que o elemento fósforo é 

essencial ao desenvolvimento inicial da mesma (WERNER 1986) e o nitrogênio 

promove a intensificação dos eventos morfofisiológicos (LANGER, 1963; CRUZ E 

BOVAL, 2000; FRANK E BAUER, 1982; DURU E DUCROCQ, 2000; LONGNECKER 

et al., 1993. Entretanto, com base nessas informações, pode-se estudar os sistemas 

de manejo e entender melhor as condições morfogênicas e de ecossistema 
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(FERREIRA E ZANINE, 2007). 

2.2.1 Adubação Nitrogenada 

O nitrogênio é elemento essencial para as plantas, pois sua presença é 

importante na composição das biomoléculas, tais como ATP, NADH, NADPH, 

clorofila, proteínas e inúmeras enzimas (MIFLIN E LEA, 1976; HARPER, 1994). 

A utilização do nitrogênio em relação a sua eficiência na adição do solo 

refere-se à sua recuperação pelas plantas, considerando-se as perdas que 

geralmente ocorrem, com mais de 50% deste elemento aplicado na forma de 

fertilizantes não sendo absorvidos pelas plantas, devido a vários fatores que limitam 

tal condição (BREDEMEIER E MUNDSTOK, 2000). O nitrogênio pode ser perdido 

principalmente pela lixiviação de nitrato, volatilização de amônia e emissão de N2, 

N2O e outros óxidos de nitrogênio (ANGHINONI, 1986). 

A quantidade do nitrogênio absorvido pela planta varia de acordo com 

seu desenvolvimento vegetativo, da quantidade de raízes e da taxa de absorção por 

unidade de massa da matéria fresca da raiz. Desta forma, aumenta-se a quantidade 

durante o período de crescimento, atingindo o máximo no período reprodutivo 

(CREGAN E BERKUM, 1984). 

O crescimento vegetativo é caracterizado pela emissão de novas 

folhas, caules e raízes. Dessa maneira, para que a planta tenha seu 

desenvolvimento, ela realiza a síntese de ácidos nucléicos e proteínas, onde os 

metabolismos de proteínas e dos tecidos meristemáticos necessitam do nitrogênio. 

Assim, o nitrogênio controla de forma intensa o crescimento vegetativo da planta 

(KUSANO et al., 2011). 

A aplicação do N provoca alterações em várias características 

morfológicas da forrageira, desde o tamanho da folha, taxa de crescimento e 

aparecimento de folhas e perfilhos. De acordo com Pereira et al. (2008), a taxa de 

aparecimento foliar é maior com o aumento das doses de nitrogênio, pois o mesmo 

atua para maiores atividades de divisão e alongamento das células nas zonas 

meristemáticas do perfilho. 

A adubação nitrogenada tem relação com a taxa de aparecimento de 
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folhas sobre o surgimento de perfilhos, conforme observado com o capim Panicum 

maximum (Mombaça). Isso é importante, pois tem relação com a potencial produção 

de novas gemas para geração de novos perfilhos através do fator luminosidade e 

nutrientes (BARTH NETO et al, 2010). Todavia, quanto maior a altura de corte da 

planta menor será o aparecimento foliar, sendo assim, a planta tem longo percurso 

do pseudocolmo até a emergência da folha. 

O tempo do perfilho para expressar o número máximo de folhas vivas é 

menor, quando as doses de nitrogênio são maiores, mas para isso deve-se 

aumentar a frequência de pastejo (PEREIRA et al., 2012). Segundo Barth Neto et al. 

(2010), a nova geração de perfilhos pode ser afetada quando o aparecimento de 

folhas for muito alto, acarretando na competição de luz e nutrientes. 

Por meio dos dados obtido por Cruz et al. (2007) em mamoeiro (Carica 

papaya), observou-se que os resultados sobre a taxa fotossintética aumentavam de 

acordo com o incremento da concentração de nitrogênio (N) devido à importância 

deste elemento no processo fotossintético, determinando-se a formação de 

compostos para o desenvolvimento da planta como a enzima Rubisco. A taxa 

fotossintética está relacionada tanto ao N disponível para planta quanto o teor de 

clorofila total, pois quanto menor a taxa fotossintética reduzir-se-á o teor de clorofila 

decorrente do menor N disponível para planta, tendo influência no desempenho e na 

eficiência da luz, para gerar ATP e NADPH necessários para a redução do CO2 

(FRANÇA, 2008). 

A extração de nutrientes e a composição da planta podem sofrer 

alterações de acordo com a adubação nitrogenada (BARTH NETO et al., 2010). A 

adubação nitrogenada promove incremento no rendimento forrageiro e aumento da 

eficiência fotossintética. Sendo assim, ocorre intenso perfilhamento e alongamento 

do colmo e folhas que, por sua vez, determinam alterações na altura da pastagem e 

na cobertura do solo pela planta (ALEXANDRINO et al., 2004). 

Entende-se por perfilho, a produção vegetativa de nova planta por meio 

da diferenciação de células meristemáticas. No caso de espécies de aveia, seu 

desenvolvimento ocorre por diferenciação das células da região denominada de 

“coroa”, localizada entre 5 a 7 cm do solo, na haste principal ou colmo (DEISS et al., 

2014). 

Enquanto o perfilho não emite as raízes nodais, que se forma na base, 
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o mesmo é alimentado pela reserva energética produzida pela planta madura. O 

estímulo à emissão de novo perfilho se dá pela obtenção de no mínimo três folhas 

maduras do perfilho em desenvolvimento (CASTRO et al., 2012; MASLE, 2005; 

WELCH, 2012). 

Quanto maior o número de perfilhos considerados maduros, ou seja, 

apresentam folhas totalmente expandidas e com capacidade fotossintética ideal em 

se considerando as condições metabólicas de desenvolvimento e formação 

anatômica, maior a capacidade de sobrevivência e produção (Kg MS ha-1), uma vez 

que os mesmos podem elevar a estatura da planta, alongando e tornando-os 

competitivos em condições de sombreamento (FEROLLA et al., 2007). 

Quanto menor a relação caule/lâmina foliar maior será a porcentagem 

de PB da planta e menor teor de fibra, tornando-se assim mais digestiva e com 

decréscimo menor no valor nutritivo com a maturidade (VAN SOEST, 1994). 

A maior proporção de nitrogênio (N) envolvido na fotossíntese se 

encontra na forma de proteína solúvel, e desta, grande parte está na enzima 

Rubisco, podendo ser encontrado também nos cloroplastos, nas enzimas 

respiratórias dos peroxissomos e mitocôndrias, na anidrase carbônica e nos 

ribossomos, além de constituir as membranas dos tilacóides nos cloroplastos, 

participando dos complexos de proteínas, pigmentos e nos transportadores de 

elétrons (COSTA, 2003; MONTAGNER, 2004; ARGENTA et al., 2001). 

Segundo Souza et al. (2014), o propósito de relacionar o teor de 

clorofila com a concentração de nitrogênio nas folhas das plantas é bastante 

promissora, pois, indica o real estado nutricional das plantas em relação a este 

elemento, facilitando ao produtor a verificação da necessidade da realização da 

adubação nitrogenada ou não, para obtenção do melhor desempenho na pastagem, 

refletindo no desempenho animal. 

O nitrogênio pode ocorrer no solo, na forma orgânica e inorgânica, 

sendo as formas minerais mais comuns encontradas o nitrato (NO3-) e o amônio 

(NH4+). Todavia, o nitrito (NO2) também pode ser encontrado em certas condições 

(MONTAGNER, 2004). A conversão do nitrogênio presente nas fontes usualmente 

utilizadas é influenciada por características do solo e de sua microbiologia.  

Os processos de nitrificação são realizados por bactérias presentes no 

solo, que convertem o amônio a nitrato (NO3-) ou nitrito (NO2), tornando esses 
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compostos disponíveis às plantas para absorção e utilização (MOREIRA E 

SIQUEIRA, 2006). Ele é transportado via xilema, na forma de nitrato, aminoácidos, 

amidas ou ureídeos, conforme a espécie vegetal. 

2.3 ASPECTOS FISIOLÓGICOS LIGADOS AS FORRAGEIRAS 

O estudo dos processos fisiológicos leva à indicação da capacidade da 

planta de adaptar-se às condições edafoclimáticas, persistindo na área, bem como, 

de produzir biomassa em quantidade e com qualidade com a conseqüente síntese 

de produtos necessários, como tecido foliar, para o pleno desenvolvimento da 

estrutura da forrageira (MORAES E LANG, 2013). 

A clorofila é um dos componentes importantes para a planta em virtude 

da sua atuação no metabolismo energético. A capacidade deste pigmento em alterar 

seu perfil energético sob a presença de ondas luminosas de comprimento específico 

e da água permite o início do processo fotossintético. Além disso, pode-se 

correlacionar os teores de clorofila com nitrogênio por estar associado ao teor de N 

dos tilacóides (50 mol N do tilacóide mol Chl-1) (EVANS, 1989). 

A molécula de clorofila que se excita e inicia o processo fotoquímico é a 

clorofila a (Chl a), presente em todos os organismos autotróficos com fotossíntese 

oxigênica. Mas as plantas superiores também apresentam outros pigmentos, 

determinados como acessórios por participam na absorção e transferência 

energética aos centros de reação, como a clorofila b (Chl b) e carotenoides (TAIZ E 

ZIEGER, 2013). 

As moléculas de clorofila apresentam complexo porfirínico, tendo ao 

centro um átomo de Magnésio (Mg), ligado a quatro radicais nitrogenados, os quais 

tem sua síntese por conversão sucessiva do ácido glutâmico, um aminoácido 

(STREIT et al., 2005). Além das clorofilas, as ficobilinas apresentam radicais amino 

em sua composição. 

Para a formação destes pigmentos, além da disponibilidade do íon Mg, 

há necessidade de disponibilizar complexo de nutrientes equilibrado, mas com maior 

efetividade para o N, de maneira que a planta possa utilizá-lo para a síntese de 

moléculas precursoras, podendo elevar os conteúdos de pigmentos 
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fotossintetizantes (BOJOVIĆ E MARKOVIĆ, 2009; WAHEED et al., 2012). 

O conteúdo de clorofila se altera em razão do tipo de fonte nitrogenada 

inorgânica, com maiores teores sendo encontrado quando se utiliza nitrato de 

amônio , assim como ocorre com os teores de proteína total e de aminoácidos totais. 

Esta condição está diretamente relacionada à atividade enzimática, com menor 

atuação da nitratoredutase para a fonte nitrato de amônio, quando comparada com 

nitrato de potássio (GEIGER et al., 1999). 

Segundo Feller et al. (2008), o nitrato absorvido pelas raízes só se 

desloca via xilema.O deslocamento pelo floema só é possível, a partir do momento 

que atinge as células do mesofilo, sendo então assimilado e metabolizado, de 

maneira a ser exportado em direção ao dreno. As folhas mais novas são sempre 

drenos e, por estarem em expansão, apresentam elevada síntese da proteína 

Rubisco, a qual vem diminuindo em relação às folhas mais velhas, pois apresenta 

degradação total quando a expansão foliar atinge o máximo, sendo usada como 

fonte de N pelas outras partes da planta. 

O oferecimento de níveis mais elevados de N acarreta em crescimento 

na área foliar e no conteúdo de clorofila (HOKMALIPOUR E DARBANDI, 2011). Tal 

condição promove alterações positivas nas características fotossintéticas, embora 

estes efeitos da relação diminuam conforme se incrementa os níveis de N (ZHANG 

et al., 2014). 

O clorofilômetro é instrumento portátil utilizado com a intenção de 

correlacionar o teor de nitrogênio presente na massa de MS da folha, com o teor de 

clorofila mensurado, expresso na forma de SPAD ou ICF. 

Assim, Dwyer et al. (1995) testaram este instrumento para trigo, 

obtendo como valores de interação, o teor de 3,4% de nitrogênio na massa de MS e 

valor de SPAD de 57,4, estabelecendo-se tais valores para a cultura, como forma de 

estar suprida nutricionalmente pelo nitrogênio, não se encontrando assim, em 

deficiência. 

De mesma forma, Feibo et al. (1998) identificaram correlações 

significativas entre o valor SPAD encontrado e o teor de N normal, para a cultura de 

algodão, bem como, Chang e Robinson (2003) trabalhando com culturas variadas e, 

Lee et al. (2011), que demonstraram elevar a espessura da folha e apresentarem 

maior turgidez em relação às de menor fertilidade. 
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Abrahão et al. (2013) desenvolveram modelo utilizando bandas 

espectrais para determinação de N via mensuração direta de pigmentos 

fotossintetizantes, tamanha a importância do nitrogênio nas fases de 

desenvolvimento de uma cultura. 

2.3.1 Fotossíntese  

A fotossíntese é o processo pelo qual vegetais portadores de clorofila 

sintetizam compostos orgânicos a partir da matéria inorgânica utilizando-se da 

energia solar, ou seja, na transformação da energia radiante em energia química. 

Para isso, a fotossíntese usa energia solar e absorve água para conversão do CO2 

em CHO, fornecendo energia para a manutenção e desenvolvimento da planta. 

O processo da fotossíntese é complexo, pois compreende muitas 

reações físicas e químicas, que ocorrem de maneira coordenada em sistemas de 

proteínas, pigmentos e outros associados a membranas. A fase da fotossíntese é 

dividida em duas etapas, sendo a fotoquímica e a de carboxilação. 

A etapa fotoquímica ocorre nos tilacóides, sendo estes sistemas de 

membranas internas do cloroplasto que servem de sítio de localização dos 

complexos de captação de luz, os quais são constituídos de Chl (a e b) e 

carotenoides, chamados de pigmentos que absorvem a luz fotossinteticamente ativa. 

Também é aqui que ocorre a decomposição das moléculas de água (fotólise) com a 

liberação para a atmosfera de O2 e a formação de ATP e NADPH (CARVALHO et al., 

2012). 

No mundo dos vegetais podem ser encontrados vários tipos de 

clorofila, sendo a “Chl a” importante por estar presente dentro de cada fotossistema 

que pertence aos organismos que realizam fotossíntese oxigênica. A “Chl a” é o 

pigmento específico para realizar a etapa fotoquímica, o primeiro estágio do 

processo fotossintético, enquanto que os demais pigmentos, como carotenoides 

auxiliam na absorção de luz e na transferência da energia radiante para os centros 

de reações, sendo assim chamado de pigmentos acessórios (STREIT et al., 2005). 

Este teor de clorofila também tem sido usado como medida para indicar 

o estado nutricional e a necessidade da aplicação de nitrogênio (N), pois este, é um 
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dos elementos da estrutura molecular do pigmento da Chl (SOFIATI et al., 2009), 

onde são gerados os esqueletos de carbono para síntese proteica (FERNANDES E 

ROSSIELLO, 1995). 

A proporção da clorofila encontrada na folha está ligada diretamente 

com o teor de N encontrado na planta. Isto é atribuído pelo fato de que 50 a 70% do 

N existente na folha participam das enzimas presentes nos cloroplastos (ARGENTA 

et al., 2001). 

Para essa primeira fase da fotossíntese a interceptação luminosa tem 

papel fundamental para seu perfeito funcionamento, tornando-a assim dependente 

das folhas, pois são elas as responsáveis pela captura de energia. É essencial que 

toda a luz incidente seja utilizada pelo tecido fotossintético, mas, a ocorrência de 

alterações na interceptação luminosa pode ser influenciada por diversos fatores 

como estágio de desenvolvimento, manejo da pastagem e sistema de pastejo, 

espécie e estação do ano (FAGUNDES, 1999; BRAGA et al., 2009). 

Plantas forrageiras do gênero Cynodon spp. evidenciam que a máxima 

taxa de acúmulo de massa de MS é obtida quando a interceptação luminosa pelo 

dossel forrageiro atinge 95% na entrada dos animais nas pastagens. Essa 

porcentagem é apresentada como condição ótima de manejo para cada cultivar 

expressar o seu potencial de produção (SANTOS E VIEIRA, 2011). 

A diminuição de luz nas folhas anteriores pode diminuir a taxa 

fotossintética, e esta, entrará no ponto de compensação, passando-se de fonte 

(fornecimento) para dreno (consumindo) (MAGALHÃES et al., 2013). De acordo com 

Fagundes et al. (1999), pastos mantidos com maior altura apresentam maiores 

valores de IAF e interceptação luminosa, cuja taxa de crescimento do pasto chega 

próximo ao máximo ao interceptar 95% da luz. 

Após o pastejo, o pasto começa a rebrotar com o objetivo de refazer 

sua área foliar, interceptar luz e crescer novamente. No início são produzidas mais 

folhas, devido ao acúmulo de folhas mortas e colmos. Nessa fase, a prioridade da 

planta é refazer sua área foliar com o objetivo de interceptar a luz incidente, com as 

folhas sendo os componentes mais eficientes, pelo fato de se encontrarem expostas 

e a competição por luz ser baixa, fazendo com que a planta priorize a produção de 

folhas (BROUGHAM, 1956; PAINTER E DETLING, 1981; PARSONS et al., 1983; 

PARSONS E PENNING, 1988; LEE et al., 2010 ). 
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Esse processo acontece até o momento que a planta aumenta sua 

massa de matéria fresca e as folhas começam a se sobrepor, sombreando umas às 

outras, principalmente aquelas mais próximas do solo. Esse ponto é quando 95% de 

toda a luz incidente é interceptada (BRAGA et al., 2009). 

Em relação à etapa de carboxilação, que também é chamada de ciclo 

fotossintético redutivo de carbono ou ciclo de Calvin, ocorre com a utilização dos 

produtos da etapa fotoquímica ATP e NADPH e da assimilação do CO2 do ar, que 

juntos proporcionarão na formação da molécula de sacarose ou amido, dentro do 

citosol ou do cloroplasto, respectivamente (BLACK Jr, 1973; SANDRIN et al., 2006). 

Porém, a taxa fotossintética varia de acordo com o metabolismo 

apresentado pela planta, podendo este ser C4, C3 e MAC (metabolismo do ácido 

das crassuláceas) para fixação de CO2 atmosférico. As plantas C4 se destacam mais 

fotossinteticamente em comparação às demais (BLACK Jr, 1973; EHLERINGER E 

MONSON, 1993). 

A rota fotossintética das plantas C4 é a via metabólica adicional ao ciclo 

C3, que inclui algumas alterações no desenvolvimento foliar, como a estrutura 

denominada de "anatomia Kranz", que se distingue pelo feixe vascular desenvolvido 

e cercado por células da bainha dos feixes vasculares, que possuem cloroplastos 

sem grana e que tem em seu entorno as células mesófilas, com cloroplastos com 

grana (CARVALHO et al., 2012; RAVEN, 2011). 

Em comparação à concentração interna de CO2, as plantas C4 exigem 

menor quantidade em comparação com plantas C3. Porém, tais plantas C4 possuem 

maior desempenho se comparado a C3 e MAC, sendo tal comportamento ligado a 

eficiência da carboxilação da PEPcase, combinada com a inibição da fotorrespiração 

promovida pelo mecanismo C4 de concentração interna de CO2 junto ao sítio ativo 

da Rubisco (CARVALHO et al., 2009). 

A taxa máxima de fotossíntese para as plantas do ciclo C3 é de 15 a 39 

mg CO2 dm-2 de folha, com temperatura do dia para ótima fixação de CO2 de 15 a 

30°C, o que resulta nestas condições na taxa de crescimento de 34 a 39 g MS m-2 

dia-1, com produção de massa de MS de aproximadamente 45 t ha-1 ano (MORAES 

E LANG, 2013; MARENCO E LOPES, 2005). 
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2.3.2 Respiração 

Respiração e fotossíntese apresentam benefícios mútuos em plantas 

recebendo iluminação (RASMUSSON E ESCOBAR, 2007). O uso de inibidores da 

fotossíntese ou especificamente do ciclo de Calvin-Benson identificou a importância 

do metabolismo do carbono na respiração (HOEFNAGEL et al., 1998). Foi 

demonstrado também que a respiração protege as folhas em pleno sol da 

fotoinibição, bem como o transporte oxidativo de elétrons e fosforilação apresentam 

papel mais importante que as reações de glicólise e do ciclo do ácido tricarboxílico 

nesta interação (RAGHAVENDRA et al., 1994). 

A respiração é constituída basicamente de três componentes: reações 

glicolíticas, descarboxilação de compostos carbônicos para produção de CO2 e 

redução de nucleotídeos (NADH e FADH2) e, a oxidação de NADH/FADH 

consumindo O2 e produzindo ATP (JAMES, 1946; MILLAR et al., 2011). 

Na respiração da célula vegetal, o carbono reduzido é derivado de 

fontes como sacarose, triose-fosfato da fotossíntese, frutanos e outros açúcares, 

bem como, triacilgliceróis e proteínas, como no caso específico das sementes 

(GODDARD E MEEUSE, 1950). 

A reação da respiração é o inverso da fotossíntese, sendo a sacarose 

oxidada totalmente a CO2 e o O2 atuando como aceptor de elétrons, reduzindo à 

água ao término da reação. A energia livre produzida e liberada pela reação é 

fortemente negativa, ou seja, esta vai para o ambiente e pode promover a alteração 

da temperatura. Tal desprendimento energético é controlado pelas fases distintas, 

bem como pela formação de ATP, que captura parte desta energia, tudo de maneira 

a impedir que a célula se queime e ocorra destruição das organelas celulares 

(TORO E PINTO, 2015). 

1) Glicólise: Por ser o principal açúcar translocado na maioria das plantas e a 

forma química que a maioria dos tecidos não clorofilados importa, a rota 

glicolítica usa sacarose e produz o malato. O processo se inicia quando 

enzimas presentes na parede celular, vacúolo e citosol (invertases) 

hidrolisam-na à glicose e frutose, sendo estas fosforiladas à hexose-

fosfato, com gasto de ATP. 

No plastídeos apenas, ocorre o catabolismo de amido, que eventualmente 
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pode fornecer substrato para a via glicolítica, sendo este processo de 

ocorrência noturna, apenas. Entretanto, durante o período diurno, produtos 

da fotossíntese (triose-fosfato) podem ingressar diretamente na rota, 

demonstrando interação entre os processos metabólicos. 

Nesta fase inicial, todas as fontes de carbono são fosforilados a triose-

fosfato, independente da origem de seu fornecimento. Após a formação do 

gliceraldeído-3-fosfato, ocorre a oxidação do aldeído a ácido carboxílico, 

reduzindo NAD+ a NADH, Em continuação, ocorre formação de ATP e 3-

fosfoglicerato, por transformação enzimática nesta etapa. Assim, cada 

molécula de sacarose fornece ATP até esta etapa. 

A formação do piruvato na etapa seguinte ocorre por formação de água e 

ATP provenientes da transformação do 3-fosfoglicerato em 

fosfoenolpiruvato (PEP) e em piruvato propriamente dito, fechando-se o 

ciclo. Durante esta etapa uma molécula de sacarose produz mais quatro 

ATP’s. Entretanto, forte inibidor da glicólise em plantas é a presença do 

PEP no citosol, sendo este regulado pelos produtos do ciclo tricarboxílico. 

2) Rota Oxidativa das Pentoses: Esta é a via que também auxilia na 

produção energética, usando enzimas solúveis no citosol e plastídeos para 

transformar hexose-fosfato em ribulose-fosfato, com liberação de carbono 

na forma de CO2 e geração de duas moléculas de NADPH. As demais 

fases da rota formam triose-fosfato (gliceraldeído-3-fosfato e frutose-6-

fosfato), os quais são metabolizados pela via glicolítica, produzindo 

piruvato. Esta rota contribui com 10 a 20% da produção de energia total, 

sendo mais utilizada em períodos distintos do crescimento da planta, por 

fornecer substratos específicos (KRUGER E VON SCHAEWEN, 2003). 

3) Ciclo do Ácido Tricarboxílico: Esta etapa da respiração ocorre dentro da 

mitocôndria, organela de formação e multiplicação similar ao cloroplasto. O 

piruvato é então descarboxilado na matriz mitocondrial por várias enzimas, 

produzindo NADH, CO2 e acetil-CoA, sendo este último transformado 

bioquimicamente em ácido oxaloacetato, formando-se na sequência, duas 

moléculas de citrato. Este passa por duas reações de 

descarboxilaçãooxidativa, formando NADH e CO2 por molécula, e como 

produto, succinil-CoA, que é oxidado à oxalocaetato, regenerando o ciclo. 
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Prótons e elétrons removidos da transformação do succinato, à fumarato, 

são usados para formar o FADH2, outro cofator usado nas reações redox. 

Assim, esta etapa produz três moléculas de CO2, quatro de NADH, uma de 

FADH2 e um ATP, para cada molécula de piruvato. 

4) Fosforilação Oxidativa: Última etapa da respiração ocorre na membrana 

mitocondrial interna, de maneira a converter a energia armazenada nos 

outros processos nas formas de NADH e FADH2 à ATP, para uso indistinto 

pela planta. 

A cadeia transportadora de elétrons é composta de quatro complexos 

multiprotéicostransmembrana, que atuam como carreadores ativos 

primários [exceção ao complexo protéico II (AFFOURTIT et al., 2001)], 

envolvidos na transferência de elétrons dos receptores das outras fases 

(NAD+ e FAD) para o O2, formando-se a água, acoplado à síntese de ATP, 

sendo seu número, dependente da natureza do doador e elétrons. Esta 

fase é extremamente dependente de oxigênio, e não ocorre o 

fornecimento do mesmo, mas sim o processo de fermentação, com menor 

produção de ATP, além do acúmulo de alanina, succinato, malato e 

chiquimato (PERATA E ALPI, 1993). 

Os tecidos e órgáos das plantas apresentam taxas de respiração 

diferentes (MILLAR et al., 2011). Desta forma, pode-se chamar de respiração de 

manutenção aquela que sustenta o funcionamento e a reposição dos tecidos 

existentes e, a de crescimento, a que fornecerá energia para formação de novos 

tecidos, resultando em atividade metabólica elevada e taxa respiratória tão alta 

quanto (AMTHOR, 1984; THORNLEY, 2011). 

Eventos específicos como desenvolvimento foliar, termogênese, 

amadurecimento de frutos, ataque de parasitas e estresse oxidativo podem 

promover a atuação de enzima alternativa, em nível do complexo ubiquinona 

(ubiquinol: oxigêniooxidoredutase), atuando como carreador ativo secundário na 

redução do oxigênio (AFFOURTIT et al., 2001), na diminuição da concentração de 

oxigênio (hipoxia e anoxia) levando a planta a controlar a oferta de piruvato para a 

mitocôndria, procedendo-se então ao processo de fermentação para reduzir a 

demanda oxidativa (KENNEDY et al., 1992; ZABALSA et al., 2009; VAN DONGEN et 

al., 2011). 
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A diminuição no conteúdo de água na planta eleva a respiração em 

20%, causando após, decréscimo conforme a redução se intensifica, diminuindo o 

fornecimento do malato às raízes, mas promovendo seu aumento na parte aérea 

(KAUL, 1966). Já a senescência foliar promove elevação na atividade respiratória, 

uma vez que um quinto da demanda respiratória parece ser causada pela liberação 

de aminoácidos livres durante a senescência (TETLEY E THIMANN, 1974; 

THIMANN et al., 1974; SATLER E THIMANN, 1983). 

2.3.3 Absorção de Água e Nutrientes 

A absorção de água pela planta se deve as diferenças entre os 

potenciais hídricos entre solo e planta (STEUDLE, 2000). Esta pode ser dividida em 

três componentes, dos quais, o potencial osmótico do solo só é considerado em 

solos sabidamente salinos. Desta forma, para os demais tipos de solo a pressão 

hidrostática e o potencial gravitacional apresentam interesse (SAXTON et al., 1986; 

ROOIJ, 2009). 

A pressão hidrostática se aproxima de zero quando os solos estão 

úmidos, sendo extremamente interessante e importante naqueles em que 

apresentam textura mais arenosa. Entretanto, mesmo em solos mais argilosos é de 

suma importância, uma vez que é produto da tensão superficial da interface ar-água. 

Por este lado, a medida que o conteúdo de água no solo decresce, a água que se 

encontra presente se move para os espaços entre as partículas do solo, sendo 

removida primeiro dos espaços maiores e na sequência, dos espaços menores entre 

e dentro das partículas do solo, gradativamente. O movimento da água no solo 

ocorre pelo deslocamento de regiões de maiores conteúdos de água, com maiores 

espaços preenchidos por esta, para as regiões de menores espaços e com menor 

conteúdo (COWAN, 1965; SAXTON et al., 1986; PASSIOURA, 1988). 

O potencial gravitacional está associado à elevação do local onde se 

encontra a planta, já que quanto maior a elevação, maior o movimento da água para 

baixo, sofrendo a ação da força gravitacional (OR E WRAITH, 2002). 

Conforme as plantas absorvem a água do solo por meio dos pêlos 

absorventes das raízes, a água próxima à estas, diminui-se, gerando gradiente de 
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pressão. Como os espaços entre as partículas do solo se conectam, a água se move 

obedecendo ao gradiente de pressão criado, por fluxo de massa. Entretanto, esta 

movimentação é dependente também da condutividade hidráulica do solo, que 

decresce conforme a quantidade de água presente no solo também decresce, uma 

vez que ocorre a substituição desta nos espaços das partículas do solo, por ar, 

restringindo a água à periferia, o que vai limitando-a aos canais menos numerosos e 

mais estreitos e promove a diminuição na condutividade hidráulica (JONES, 2007). 

Uma vez absorvida pelas células da epiderme da parte jovem da raiz, a 

água se move até a endoderme por três rotas: apoplástica, simplástica e 

transmembrana. 

1) Apoplástica: a água se move pelas paredes celulares e espaços 

extracelulares sem atravessar qualquer tipo de membrana, deslocando-se 

apenas pelo parênquima cortical da raiz até atingir a endoderme, onde 

ocorre obstrução pela estria de Caspary. 

2) Simplástica: a água se desloca pela região citoplasmática das células, 

usando os plasmodesmos interconectados, sempre em direção ao xilema. 

3) Transmembrana: a água se desloca de uma célula à outra atravessando a 

membrana plasmática na entrada e na saída de uma célula em direção a 

próxima, sempre em direção ao xilema, por meio de um canal proteico 

denominado aquaporina. Aquaporinas são tipo específico de canal de 

transporte de soluto, que facilitam o transporte de água e pequenas 

moléculas de carga neutra (LI et al., 2014). Nas raízes foi encontrado o 

subtipo proteína intrínseca de membrana plasmática (PIP), sendo o 

mesmo localizado no xilema e nas regiões próximas à ele, bem como nas 

folhas, onde se verificou o subtipo proteína intrínseca de tonoplasto (TIP), 

que atuam inclusive, na movimentação das folhas (UEHLEIN E 

KALDENHOFF, 2008). Os canais de aquaporina apresentam ação positiva 

do ácido abscíssico, ocasionando o incremento do fluxo de água 

transcelular. Indiretamente ela atua na concentração de CO2 no estômato, 

por elevar o turgor das células-guarda e promover sua abertura 

(KALDENHOFF E FISCHER, 2006; KALDENHOFF et al., 2008) e como 

facilitador de transporte de peróxido (BIENERT et al., 2007). A presença é 

extremamente importante no controle da regulação das relações hídricas 
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na planta (CHAUMONT E TYERMAN, 2014; AFZAL et al., 2016), atuando 

diretamente sobre a transpiração (MAUREL et al., 2016). 

Apesar das três rotas distintas existirem, o deslocamento da água 

ocorre por gradientes e resistências diferentes, o que permite a molécula usar mais 

de um tipo de rota para se locomover em determinado tempo e espaço. A função 

desta água é atingir todas as células da planta. Desta forma, o gradiente de pressão 

gerado pelas folhas é que, conjuntamente com o gradiente radicular, promover o 

deslocamento da água em direção às primeiras (BOYER, 1974). 

A água absorvida atinge o xilema, um tubo contínuo, formado por 

células mortas, as quais reduzem a resistência ao deslocamento da água, até 

atingirem as folhas. Quando as atinge, a água passa do xilema para o parênquima 

foliar por campos de pontuação existentes nas células xilemáticas em direção às do 

mesofilo, se distribuindo na forma de vapor ou líquido, em que a primeira, pode 

atingir a atmosfera pela abertura estomática. 

Com relação à condução da água na forma líquida, o deslocamento 

desta, se dá por células vivas, de alta resistência hidráulica. Assim, têm-se variações 

de resistência e condutividade hidráulica em função da distribuição do xilema pela 

lâmina foliar, tamanho e número destes. Plantas com nervuras paralelas (gramíneas) 

tendem a apresentar resistência hidráulica menor e maiores taxas fotossintéticas 

(BRODRIBB et al., 2007). 

Entretanto, o que controla a transpiração é a diferença de concentração 

de vapor de água entre os espaços intercelulares das folhas e a massa atmosférica 

externa, bem como, a resistência a esta perda. Quem auxilia no aumento ou 

diminuição desta resistência são as células-guardas, que promovem o fechamento 

ou abertura estomática em função do turgor, presença de determinados íons, como 

K+ e hormônios (como ácido abscíssico) (CAIRD et al., 2007). 

Segundo Taiz e Zieger (2013), a razão da transpiração para cada 

molécula de CO2 fixada no ciclo de Calvin-Benson, é de 400 moléculas de água 

perdidas para uma de carbono fixado. Outros autores trabalham com as mesmas 

variáveis, entretanto, chamando de eficiência do uso da água, em que, para cada 

uma molécula de carbono fixado, quantas de água são necessárias. 

Com relação aos nutrientes, áreas distintas das raízes promovem sua 

absorção, pois estão relacionados com o tipo de nutriente e a espécie vegetal. Desta 
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forma, tanto a porção apical da raiz quanto a superfície desta podem promover a 

absorção, ocorrendo se o ápice radicular apresenta demanda elevada por 

determinado nutriente e se este se encontra em disponibilidade relativamente 

elevada (CLARKSON, 1985). 

Os nutrientes podem se mover em direção à raiz, no solo, por fluxo de 

massa ou por difusão, além da interceptação radicular. A quantidade fornecida por 

fluxo de massa está diretamente relacionada à quantidade de água no solo, bem 

como, a pressão exercida pela transpiração nas folhas, assim como o fluxo da água 

em direção à estas. Com relação à difusão, os nutrientes se deslocam por diferença 

de potencial hídrico entre solo e sistema radicular, sendo tal absorção pela raiz. 

Entretanto, esta mobilidade é dependente do nutrientee tipo químico (BALIGAR et 

al., 2001). 

2.3.4 Transporte de Solutos 

O transporte de solutos dependende da permeabilidade da membrana, 

ou seja, da composição desta e da natureza química do soluto. As membranas 

biológicas apresentam proteínas de transporte que facilitam a passagem de 

determinados elementos (íons e nutrientes). Estas podem ser canais, carregadores e 

bombas, apresentando especificidade ao soluto transportado, não sendo, entretanto, 

absoluto, ou seja, pode transportar outro elemento, dependente da preferência deste 

naquele momento. Contudo, mantém a especificidade em relação à carga da 

molécula transportada (HEDRICK et al., 1988; CHRISPEELS et al., 1999 ). 

1) Canais: são proteínas transmembrana que atuam como poros seletivos, 

permitindo a passagem de moléculas e íons por difusão. o seu tamanho, 

densidade e natureza das cargas de superfície determinam sua 

especificidade. Assim, seu transporte é passivo, restringindo-se 

principalmente, a íons e água. 

2) Carreadores: não apresentam poros ao longo da membrana, o que leva a 

substância a se ligar em sítio específico da proteína, o que os torna 

altamente seletivos e com tempo de transporte superior se comparado aos 

poros. A ligação altera a conformação da proteína, que expõe o soluto ao 
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outro lado da membrana, ocorrendo logo após, a dissociação entre as 

partes. O transporte pode ser passivo ou ativo secundário, sendo este 

importante na absorção de NO3-, SO4-2, PO4-3, aminoácidos, peptídeos, 

sacarose e efluxo de Na+. Este tipo de transporte utiliza a força motriz 

gerada no transporte ativo primário (prótons) para dirigir o transporte 

dessas outras substâncias contra seu gradiente de potencial 

eletroquímico, podendo então ser do tipo simporte, em que ambos solutos 

se movem na mesma direção, ou do tipo antiporte, sendo que um dos 

solutos se move na direção contrária a do outro, mas ao mesmo tempo. 

3) Bombas: são proteínas que realizam o transporte ativo primário, contra 

gradiente de potencial eletroquímico e com gasto energético superior ao 

normalmente usado pelos carreadores. Para as plantas, o principal íon 

bombeado é o H+, sendo a nível de membrana plasmática como vacuolar 

(SONDERGAARD et al., 2004). 

2.4 PASTEJO X QUALIDADE NUTRICIONAL 

O acúmulo de biomassa e rendimento das culturas é determinado pela 

assimilação de carbono e nitrogênio (TURCO, 2011). O carbono que não é utilizado 

na respiração aumenta o teor da massa da MS da planta e pode ser transferido para 

reservas ou para o crescimento (MARTIN et al., 2011). 

Os nutrientes encontrados são de natureza variada, podendo estar na 

forma de proteínas, CHO, gorduras, vitaminas e minerais. Nessas condições, 

enfatiza-se a importância dos conceitos de valor nutritivo e do valor alimentício 

destas (GOMIDE E QUEIROZ, 1994). Porém, de modo geral, os constituintes 

químicos das plantas forrageiras podem ser divididos em duas grandes categorias, 

ou seja, aqueles que constituem a parede celular e aqueles contidos no conteúdo 

celular. 

Com o intuito de melhorar a nutrição dos animais, vem sendo 

desenvolvido o fracionamento dos alimentos, ou seja, reduzir cada porção, para 

verificar os constituintes das mesmas. As proteínas e CHO são subdivididos pela 

composição química, pelas características físicas, pela taxa de degradação e pela 
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digestibilidade pós-ruminal, permitindo predizer os valores de energia líquida e de 

proteína metabolizável de cada alimento, sobre interação dessas variáveis 

(BERCHIELLI et al., 2006). 

As frações de proteínas e CHO e, suas taxas de degradação são 

utilizadas para quantificar os nutrientes disponíveis para dar suporte a fermentação 

ruminal de dois grupos de microrganismos, os degradadores de carboidratos 

fibrosos (CF) e os de carboidratos não fibrosos (CNF) (BERCHIELLI et al., 2006). 

Os primeiros compõem a parede celular vegetal, que, juntamente com 

a lignina, possuem funções de sustentação e proteção, representadas basicamente, 

pela celulose e hemicelulose, os quais são de degradações lenta e parcialmente 

disponíveis ao animal. Os CNF, representados pelos açúcares solúveis em água, 

amido e pectina, sendo rápidos e completamente digestíveis pelo animal 

(MERTENS, 1987; MERTENS, 1996). 

A fibra é considerada o composto mais importante na nutrição e 

alimentação de ruminantes, pelo fato de serem os mais abundantes na massa da 

MS de CHO, compreendendo a maior porção da parede celular das células vegetais. 

Devido às características nutricionais, a fibra é o composto que mais influencia na 

dinâmica digestiva dos animais ruminantes, pois, esses componentes estruturais são 

degradados lentamente (ALVES et al., 2008). 

Porém, a fibra é componente crítico na alimentação, o que pode limitar 

a produtividade do animal se fornecida em excesso (NEUMANN, 2002). No entanto, 

a partir da década de 90, os nutricionistas passaram a analisá-la não mais pelo 

método da fibra bruta (FB), que consistia de celulose com poucas quantidades de 

lignina e hemicelulose, passando a utilizar os métodos de fibra em detergente ácido 

(FDA) e fibra em detergente neutro (FDN) para expressar a concentração de fibras e 

para o balanceamento de rações para ruminantes (LIMA, 2003). O método proposto 

por Van Soest e Wine (1967) consistiu em fracionar os componentes fibrosos, 

favorecendo a possibilidade de precisão na estimativa do valor nutritivo das 

forrageiras. 

Segundo Berchielli et al. (2006), as frações de proteínas e CHO e, suas 

taxas de degradação são utilizadas para quantificar nutrientes disponíveis para dar 

suporte à fermentação ruminal dos dois grupos de microrganismos-os fermentadores 

de CF, que utilizam amônia como fonte de N e fermentadores de CNF, que utilizam 
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tanto amônia quanto aminoácidos ou peptídeos como fonte de N. As constituições 

desses compostos oscilam durante o ciclo da planta, pois a parede celular vegetal 

cresce para proporcionar estabilidade estrutural e, conferir proteção e sustentação 

(CABRAL et al., 2000). 

Com base no fracionamento de CHO e compostos nitrogenados, o 

método é analisado pelo Sistema de ‘Cornell Net Carbohydrate and Protein System’ 

(CNCPS) que apresenta dinâmica da degradação de N e CHO no rúmen, para que 

se consiga a máxima eficiência de síntese microbiana, redução das perdas 

energéticas e nitrogenadas ocasionadas pela fermentação ruminal. A base dos 

modelos para esse sistema estima a quantidade de proteína microbiana sintetizada, 

do escape ruminal de nutrientes e, com isso, da proteína metabolizável, a partir dos 

dados das frações de CHO e proteínas, bem como, de suas taxas de degradação 

(RUSSELL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992). Os CHO nas forrageiras totalizam 

cerca de 60 a 80% da massa da MS, principal fonte de energia para os seres vivos 

compreendidos nos primeiros níveis tróficos (FERNANDES et al., 2003). 

No rúmen acontece o principal processo de digestão dos ruminantes, 

procedimento esse desencadeado pela alta concentração microbiana presente 

nesse órgão (VAN SOEST,1994). O resultado desse processo é a elevada eficiência 

em consumo de alimentos fibrosos possibilita vantagem aos ruminantes, porém, não 

adquirida por outros animais. 

A digestibilidade aparente é conceituada pela porção do alimento 

ingerido, que é retida, para sofrer ações microbianas no sistema gastrintestinal 

(DETMANN et al., 2009).Fatores como ambiente, potencial genético e/ou interação 

dos mesmos, resultam no sucesso ou insucesso do desempenho produtivo dos 

animais (VAN SOEST, 1994). 

O conhecimento à respeito da degradação ruminal de variadas fontes 

alimentícias é de extrema importância (TONANI et al., 2001) para se buscar a 

maximização da produtividade visando redução de custos. Portante, conhecer os 

aspectos relacionados ao grau de maturidade da planta, forma de processamento, 

relação colmo-folha, bem como, identificar e entender o que influencia no consumo 

de volumoso pelo animal (LADEIRA et al., 2001) são pontos importantes visando a 

produção animal. 

O trabalho de Orskov e Mcdonald (1979) descreveu que fatores como 
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extensão da digestão potencial e taxa de fermentação, caracterizadas pelo tempo e 

taxa de redução do tamanho da partícula, expressam a qualidade propriamente dita 

da forragem. 

O alimento volumoso pode ser caracterizado como de origem tropical 

ou temperada. No caso do tropical, alguns pontos como idade da planta, época do 

ano, adubação e manejo aplicado ao solo, composição nutricional, taxa de 

degradação e espécie podem influenciar sobre a digestibilidade (VAN SOEST et al., 

1991; VAN SOEST, 1994). 

Em relação ao balanceamento de dietas para ruminantes com o uso do 

NRC (2001), alguns critérios devem ser considerados como a taxa de digestão e das 

proporções alimentares, já que são indispensáveis para sincronizar a disponibilidade 

de nitrogênio e energia no rúmen, visando aperfeiçoar a digestão dos ingredientes à 

atividade dos microrganismos e as perdas oriundas da fermentação ruminal, como é 

o caso dos gases. 

A disponibilidade de nutrientes para os ruminantes depende da 

degradação realizada pelos microrganismos do rúmen. Por sua vez, o crescimento 

da população microbiana varia com as condições do ambiente ruminal, tais como 

temperatura, pH, pressão osmótica, produtos da fermentação e baixa concentração 

de oxigênio. A cinética de degradação ruminal gera informações do processo de 

digestão que podem melhor descrever o valor nutritivo dos alimentos (VAN SOEST, 

1994). 

Para os ruminantes absorverem os ingredientes oriundos da forragem, 

a mesma deve sofrer ação dos microrganismos ruminais, realizando o processo de 

degradação da fibra. A determinação da cinética de degradação possibilita o 

entendimento mais aprofundado da atividade digestiva, obtendo-se valor mais 

específico dos nutrientes do alimento, através da mensuração da produção de 

gases, produzidos na digestão (VAN SOEST, 1994). 

O estádio de maturidade da planta forrageira influencia no valor 

nutricional, conforme ela vai se desenvolvendo, tendo a intensificação da lignificação 

com esse processo, diminuindo a proporção folha-colmo (WILSON, 1982; VAN 

SOEST, 1994). 

A relação folha-colmo é índice utilizado para mensurar o valor nutritivo 

da pastagem, já que as folhas fazem parte da melhor fração em se tratando de PB 
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na planta, com menores teores de fibras e consequentemente maior digestibilidade-

porcentagem do mesófilo maior que de esclerênquima + epiderme, segundo Akin 

(1981) e Jung e Vogel (1986), resultando em melhor desempenho dos animais (VAN 

SOEST, 1994). 

A produção e qualidade da forragem pode sofrer influência do intervalo 

de cortes estabelecidos, em que a qualidade decai, quando estabelecidos intervalos 

de corte mais longos, porém, a produção da massa da MS aumenta (FERREIRA et 

al., 2005). 

Na escolha de determinada forrageira, a produção de massa da MS 

deve ser analisado, bem como, o manejo a ser aplicado. No entanto, o ponto de 

corte em diferentes idades é importante para avaliar a degradação ruminal e para 

fazer a comparação entre espécies e determinar o estágio ideal de utilização na 

alimentação animal (RODRIGUES et al., 2012). 

As proteínas são divididas e subdivididas em fração A, B1, B2, B3, e C 

quando se faz uso do sistema de Cornell, possibilitando melhor entendimento das 

frações dos alimentos (SNIFFEN et al., 1992). 

A porção que apresenta maior digestibilidade no rúmen devido ser 

constituída de nitrogênio não proteico (NNP) é denominado fração A, já que a fração 

B corresponde a proteína verdadeira, subdividida em outras três frações. A fração B1 

tem intensa solubilidade no rúmen, B2 com taxa de degradação intermediária, B3 

degradação lenta em função da associação da parede celular com a proteína e a 

fração que não é digerível no rúmen e no intestino, sendo denominada fração C 

(SNIFFEN et al., 1992). 

Ao comparar gramíneas tropicais com temperadas, algumas diferenças 

são visíveis. As tropicais se destacam pela alta produtividade. No entanto, ao longo 

do período de crescimento, acumulam FDN, ou seja, parede celular, que 

nutricionalmente não é interessante, pois apresenta variação na digestão dos 

alimentos e causa efeito no consumo, por ocupar espaço no trato gastrointestinal, 

consequência da digestão lenta e incompleta (VAN SOEST, 1994; MERTENS, 1996). 

Em se tratando de ruminantes, a utilização de volumosos na dieta tem 

por objetivo usufruir da principal fonte de energia proveniente da degradação de 

celulose e hemicelulose, possibilitando condições para o animal se manter, crescer e 

produzir atendendo as exigências nutricionais (ÍTAVO et al., 2002). A medida que se 
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adiciona compostos fibrosos na dieta de ruminantes, a taxa de degradabilidade 

diminui (SOUZA et al., 2000). 

Conforme Balsalobre et al. (2003) para se chegar no senso comum 

sobre a degradação da massa da MS de diferentes porções de CHO e proteínas 

torna-se necessário sincronizar a degradação de ambos. 

Os componentes das plantas como celulose e hemicelulose geralmente 

são digeridos somente quando não ocorre lignificação, já que a digestão não 

acontece por completo, com a incrustação de lignina, devido a ineficiência dos 

microrganismos em degradá-la (WHITEMAN, 1980). Isso acarreta na diminuição de 

digestibilidade, que pode ser medida pela quantidade de alimento ingerido em 

relação a quantidade defecada, observando-se assim a diferença retida. 

Para se quantificar a digestibilidade, existem algumas técnicas que 

podem ser utilizadas, sendo estas “in vivo”, “in situ” e “in vitro”. 

A técnica de degradação “in vivo” se assemelha mais ao que acontece 

no animal. No entanto, tem alguns pontos que a tornam de difícil aplicação, como a 

demanda de mão de obra, infraestrutura para manter os animais, exige quantia de 

alimento disponível e demanda tempo gerando alto custo. Contudo, essa técnica 

avalia-se a degradabilidade de modo geral, sem particularidades do sistema 

gastrintestinal (FERRARI, 2003). 

A técnica “in situ” é considerada como segura na determinação da 

degradabilidade, pois o alimento em estudo fica em contato com o ambiente ruminal 

estudado. Esta técnica também é conhecida como técnica do saco de náilon, 

caracterizada pelo rápido processo de degradação do alimento presente no 

ambiente ruminal. No entanto, todas as atividades digestivas não agem sobre o 

alimento, como mastigação, ruminação e passagem (VAN SOEST, 1994). A técnica 

destaca-se por possibilitar a avaliação de vários alimentos ao mesmo tempo, 

gerando baixo custo e com processo rápido. Necessita-se para isso, de animais 

fistulados, gerando resultado mais próximo da técnica “in vivo” (MERTENS, 1993). 

Porém, esta apresenta algumas inconveniências nas questões tamanho de 

partículas, tempo de incubação do material, porosidades dos sacos de náilon, 

contaminação, frequência de alimentação (MERTENS, 1993; MADSEN E 

HVELPLUND, 1994; VAN SOEST, 1994). 

Conforme Soares (2007) a inserção de sacos de náilon no rúmen e a 
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permanência no compartimento digestivo dependem do tempo pré-determinado, 

sendo possível o acompanhamento do processo de degradabilidade do material. 

O resíduo da fermentação, ou seja, dos gases ditos como nocivos ao 

meio ambiente remetem à técnica de degradação “in vitro”, tendo a produção de gás 

importante papel no processo. É caracterizada por incubar em meio de cultura, 

solução tampão e líquido ruminal oriundo de bovino fistulado. O alimento incubado 

sofre ação degradativa, levando à fermentação que desencadeia na produção de 

gases, ácidos da fermentação ou adere-se à biomassa microbiana (RYMER et al. 

2005). 

Da mesma forma, necessita de conhecimento da disponibilidade dos 

nutrientes ao longo do período produtivo. Destaca-se que, a digestibilidade “in vitro”, 

é mais usada pela sua praticidade, rapidez e custo reduzido, quando comparada à 

técnica “in vivo”, para fazer a análise de alimentos (OLIVEIRA et al., 1993). A 

metodologia “in vitro” busca simular o ambiente ruminal do animal ao qual o alimento 

fica exposto. Porém, essa técnica realiza a coleta de líquido ruminal do animal 

fistulado e o restante do procedimento é feito em laboratório. As amostras de 

alimento juntamente com a fração de líquido ruminal, ficam mantidas em recipiente 

por até 96 horas para mensurar a degradabilidade. No entanto, quesitos como 

temperatura de 39ºC, pH de 6,9, anaerobiose e presença de microrganismos devem 

ser mantidos (MOULD et al., 2005). 

A partir da ação dos microrganismos durante a fermentação, a cinética 

de produção de gases de CHO pode ser mensurada, seja oriunda de CF como CNF 

(SCHOFIELD et al., 1994; SCHOFIELD E PELL, 1995). Com isso, obtêm-se os 

gases resultantes da degradação anaeróbica microbiana, dióxido de carbono, 

metano e ácidos graxos voláteis (AGV) (SCHOFIELD E PELL, 1995). Contudo, a 

quantidade de gás produzida durante a incubação do ingrediente é reflexo da 

concentração de ácidos graxos de cadeia curta, o combustível energético dos 

ruminantes (GETACHEW et al., 2004). 

No entanto, segundo Krishnamoorthy et al., (2005), o método demanda 

atenção em determinados pontos do processo como na fonte e preparo do inóculo, 

preparo do substrato, bem como, na composição e preparo do meio, podendo 

influenciar na aferição de produção de gases. Porém, a informação obtida através do 

método 'in vitro' deve ser comparada com a composição química dos alimentos e 
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posterior entendimento através de modelos matemáticos. 

Entre os métodos existentes têm-se o de Tilley e Terry (1963), sendo 

este o que se mantém como um dos mais adotados. Este é caracterizado em manter 

a digestão por 48 horas e posteriormente com presença de pepsina a digestão por 

mais 48 horas, gerando no resíduo indigerível, com compostos de matérias 

insolúveis em pepsina e microrganismos. Já Goering e Van Soest (1975), aboliram o 

uso de digestão com presença de pepsina, trocando-a por tratamento do resíduo em 

detergente neutro, gerando no resíduo composto de parede celular indigestível, 

resultando no processo com a mesma confiabilidade, mais com a metade de tempo 

gasto. 

Buscando maior precisão nas análises, Mabjeesh et al. (2000) 

desenvolveram incubadora artificial por meio do uso do saco de tecido-não-tecido 

(TNT), visando assim simular a fermentação ruminal com a possibilidade de utilizar 

vários alimentos no mesmo recipiente, sendo considerado o material que 

desapareceu, segundo esse processo, como o digestível (CASALI et al.,2008). 

Os teores de fibra relacionados a de detergente neutro (FDN) e 

detergente ácido (FDA) confrontam com a digestibilidade. Da mesma forma, o 

estádio de amadurecimento da planta no ponto de corte afeta o valor nutricional 

(RIBEIRO et al., 2001). O resultado do envelhecimento da planta está na inversão 

dos componentes, diminuindo-se o teor de CHO e proteínas e, aumentando-se o 

teor de parede celular, que proporciona diminuição da digestibilidade do volumoso 

por parte dos microrganismos ruminais (ATAÍDE JÚNIOR et al., 2001). 

Contudo Pell et al. (1994), verificaram que a interpretação da produção 

de gás oriunda da degradação ruminal, resulta no acúmulo de gás, que de certa 

forma é mais trabalhosa, pois necessita de modelos logísticos complexos se 

comparada a produção de gás de forma gravimétrica, aonde se tem o 

desaparecimento dos nutrientes em degradação. 

Os alimentos com maior conteúdo de CF apresentam maior tempo de 

retenção no rúmen, consequentemente, incremento na produção de gás. Entretanto, 

quanto maior a quantidade de CNF, menor é o tempo de retenção no rúmen. A 

produção de gases ocorre no início do processo de fermentação, possibilitando a 

formação de componentes químicos essenciais aos microrganismos. 

Cone e Gelder (1999) observaram que a incubação por 72 horas de 
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misturas de caseína com glucose promoveram uma diminuição na produção de gás 

de 32% quando comparadas com amostras de amido, resultando na identificação de 

que, cada percentual proteico na mistura causa uma redução de 2,48 mL g-1 MO, 

demonstrando, consequentemente, que forrageiras mais novas, que apresentam 

relação maior de proteína/CHO, produzem menor quantidade de gás, devendo o 

mesmo ser corrigido para avaliação real. 

A composição química dos alimentos contribui não apenas com a 

alteração da taxa de retenção ruminal e digestibilidade, mas verificasse que atua 

também de maneira direta, sobre a fermentação ruminal (MAKKAR, 2005), uma vez 

que a maior produção de gás está correlacionada com bactérias ruminais mais do 

que com protozoários (DIJKSTRA et al., 2012), alterando, inclusive, as 

características microbianas (SRINIVAS E KRISHNAMOORTHY, 2005). Assim, teores 

de PB e CNF estão relacionados com o volume de gás produzido durante a 

fermentação microbiana, apresentando o primeiro, depleção, enquanto que o 

segundo incrementa a produção (GETACHEW et al., 2004; CABRAL et al., 2000; 

MOREIRA et al., 2010). 

A utilização de gordura como forma de incrementar o by-pass ruminal 

de proteína e de amido, permitindo sua digestão a nível de intestino, vem sendo 

utilizada, de maneira a mitigar a produção de metano, por reduzir ou alterar a fonte a 

ser degradada (MOULD et al., 1983; JENKINS E PALMQUIST, 1984; COPPOCK E 

WILKS, 1991; PALMQUIST et al., 1993; DHIMAN et al., 2001; DOHME et al., 2001; 

CHAI et al., 2004; KUMAR et al., 2009; PALIZDAR et al., 2012). Sob essas 

condições, ocorre a dimunuição na produção de gases provenientes da fermentação 

ruminal, por alteração do tipo de substrato a ser degradado (TABRIZI et al., 2012). 

Mello et al. (2006) trabalhando com silagens provenientes de diferentes 

híbridos de girassol, em épocas de semadura precoce, intermediária e tardia, 

detectaram que os valores de Vf1 diminuiram (13,25, 12,5 e 11,25 mL, 

respectivamente) em função de época, e se correlacionavam com os teores de CNF 

que também diminuiram (24,5, 25,6 e 19,6%, respectivamente), mas os valores de 

PB dos híbridos se elevaram de outubro à dezembro (10,12 e 15%, 

respectivamente), o que pode ter influenciado a produção de gás da fração solúvel 

de rápida degradação, por ter complexado a amônia liberada durante a degradação 

ruminal com o CO2 naturalmente produzido no rúmen, formando um precipitado 
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(carbonato de amônia), segundo achados detectados por Fondevilla e Barrios 

(2001). 

Muniz et al. (2011) incubaram vários tipos de alimento secos e alguns 

considerados aquosos (silagem) e determinaram a produção de gás dispendida 

individualmente por esses vários alimentos. Os autores verificaram que ocorre 

correspondência entre os teores de PB e FDN dos alimentos, bem como do 

processo de confecção dos fenos e silagens utilizados no experimento, com a 

fermentação do substrato e sua degradabilidade, podendo apresentar alterações de 

volume de gases produzidos na fermentação por alterarem o período de latência dos 

microrganismos. 

Souza et al. (2011) avaliando a qualidade da Brachiaria brizantha num 

sistema silvipastoril, determinaram produções máximas acumuladas de gás nos 

períodos chuvosos maiores que os dos períodos de seca, com tempo total de 

incubação de 96 horas, com comportamento similar para as taxas específicas de 

degradação, sem contudo, ocorrer efeito dos períodos sobre a latência. 

O tempo de colonização das bactérias e protozoários do rúmen tem 

relação com o início do processo fermentativo (McALLISTER et al., 1994), podendo 

alterar a produção de gás obtida, bem como as taxas específicas de degradação, 

dependendo da composição química do alimento, estando diretamente relacionada 

com os teores de CHO de rápida degradação (NOGUEIRA et al., 2006; SOUZA et 

al., 2011). 

2.4.1 Gases Oriundos da Fermentação Ruminal 

Efeito estufa nada mais é que fenômeno natural de aquecimento 

térmico da Terra, por produção de gases e sem ele a vida como se conhece não 

poderia existir (SILVA E PAULA, 2009). 

Dentre os gases o metano é um dos mais nocivos, pois apresenta 

potencial de aquecimento cerca de 25 vezes maior que o CO2 e tempo de vida na 

atmosfera de 9 a 15 anos, sendo sua taxa de crescimento anual de 7% (IPCC, 

2006). O metano (CH4) é gás incolor e inodoro, considerado um dos mais simples 

hidrocarbonetos, com pouca solubilidade na água e quando adicionado ao ar, torna-
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se altamente explosivo. Ele é produzido por processos naturais como decomposição 

de lixo orgânico, digestão de animais herbívoros, metabolismo de certos tipos de 

bactérias, vulcões, extração de combustíveis minerais e aquecimento de biomassa 

anaeróbica. 

Os animais domésticos são responsáveis pela emissão de 15% deste 

gás na atmosfera (CHAVES et al., 2006) e para alguns, chega a 40% em se tratando 

de sistema de produção animal (TUBIELLO et al., 2014), o que pode representar aos 

animais, perda energética entre 2 a 15% (CZERKAWSKI, 1969; LENG, 1990; 

JOHNSON E JOHNSON, 1995; VAN NEVEL E DEMEYER, 1996; McALLISTER et 

al., 1996; McCAUGHEY et al., 1997; MATHISON et al., 1998). 

Vários fatores influenciam a produção de metano pelos ruminantes, 

incluindo o nível de ingestão de alimentos, digestibilidade da dieta, processamento 

do alimento, adição de lipídeos e ionóforos à dieta, alterações na microflora ruminal 

e variações individuais (McCAUGHEY et al., 1999; POPP et al., 2000; BENCHAAR 

et al., 2001; BOADI et al., 2004; LOVETT et al., 2005; PAPADOPOULOS et al., 2005; 

OMINSKI E WITTENBERG, 2006; WAGHORN E WOODWARD, 2006; 

BEAUCHEMIN et al., 2008; RIVERA et al., 2010; COTTLE et al., 2011; MEALE et al., 

2012; OWEN et al., 2012; PATRA, 2012; BELL et al, 2011; ECKARD et al., 2010; 

PATRA, 2014; PAL et al., 2015). 

Devido a presença de bactérias do gênero Archeae, um dos mais 

antigos existentes desde o resfriamento da Terra (FORSTER et al., 2001; 

CARDOSO et al., 2003; HOOK et al., 2010) ocorre a retirada do ambiente ruminal 

dos íons hidrogênio e CO2 liberados durante o processo bioquímico de geração de 

energia para as bactérias. O metano produzido é gerado constantemente, o que é 

imprescindível ao ambiente, uma vez que a permanência de H2 torna o ambiente 

ácido, a ponto de selecionar os microrganismos existentes, alterando o equilíbrio 

ruminal (DIJKSTRA et al., 2012), que torna-se cada vez mais ácido, num ciclo que 

culmina com o óbito do animal se o mesmo não for interrompido. 

Triolo et al. (2011), estudando um novo método de predizer a produção 

potencial de metano, identificaram que as correlações de lignina, presente nas fezes 

dos animais, bem como na biomassa degradável no rúmen, ou quando se usava o 

teor presente em ambos, conjuntamente, era muito elevada, demonstrando que o 

componente químico é muito importante na produção ruminal de metano. 
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Yurtseven et al (2009), trabalhando com sistema de alimentação por 

escolha individual da dieta e sistema convencional de fornecimento de dieta predita, 

com ovelhas, observaram que, ao selecionar a dieta, os animais diminuíram a 

produção de metano e CO2 e incrementaram a produção de ácido propiônico, o que 

não ocorreu com o grupo que recebeu a dieta formulada. 

Não apenas a seleção da dieta é parte importante na produção de 

GEE’s, mas também condições de temperatura do ambiente (ROMERO-PÉREZ et 

al., 2011) e gênero/tipo de bactérias metanogênicas estão relacionadas com maior 

ou menor eficiência dos animais em produzir metano. Zhou et al. (2009) observaram 

que maiores quantidades de bactérias do gênero Methano brevibactere sp, bem 

como M. sphaerastadtmanae estavam presentes em grupos considerados menos 

eficientes, além de verificarem maior variação nos microrganismos ruminais (27 tipos 

diferentes contra 22 dos eficientes). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 EXPERIMENTO DE CAMPO 

O trabalho foi conduzido na área experimental da UNEPE (Unidade de 

Ensino e Pesquisa) Culturas Anuais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) - Câmpus Dois Vizinhos, localizado na região Sudoeste do Estado do 

Paraná de latitude 25° 44’ 01”S e longitude 53° 03’ 26”W, no período de abril a 

setembro dos anos de 2013 e 2014. 

O clima da região é subtropical úmido mesotérmico, tipo Cfa, com 

temperatura no mês mais quente superior a 22°C e no mês mais frio inferior a 18°C, 

segundo a classificação de Köppen (Alvares et al., 2013). A precipitação média anual 

é de 2.044 mm, sendo o solo classificado como Latossolo Vermelho (CABRERA, 

2015). 

Foram utilizadas variedades de Avena sativa L. IPR 126 e URS Guapa. 

Para implantação do experimento, procedeu-se com preparo do solo de forma 

convencional sob resteva de Mucuna (Mucuna pruriens) (implantação ano 2013), 

aplicando-se adubação de base de 145 kg ha-¹, pré-plantio das aveias, na 

formulação 08-20-10 (N-P2O5-K2O). Posteriormente, procedeu-se plantio a lanço das 

sementes das duas cultivares descritas anteriormente. 

Decorrido tal procedimento, realizou-se adubação de cobertura com 

nitrogênio logo após o corte de padronização das plantas, que ocorreu quando estas 

atingiram 25 cm de altura, usando-se uréia (45% de N) (COSTA et al., 2010; 

MACEDO, 2009; CARVALHO et al., 2010). 

Os níveis de zero, 120, 240 e 360 kg N sob a forma de uréia como 

fonte, foram aplicados em intervalos de 21 dias pós-corte das plantas, após o corte 

de padronização (WILM et al., 1944; MANNETJE, 2000), mantendo-se sempre as 

mesmas em 10 cm acima do nível do solo, para proporcionar rebrota. Todo o 

material cortado foi retirado da área, não permanecendo para ciclagem. 

Para o ano de 2014, o procedimento de implantação foi o mesmo 

(implantação, adubação de base e adubação de cobertura), mas a cultura de aveia  

foi estabelecida sobre resteva da cultura de sorgo (Sorghum bicolor). 

Em ambos os anos, a área experimental foi constituída de 12 parcelas 
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com área de seis m², as quais receberam as doses de nitrogênio elencadas 

anteriormente. Sendo adotado o delineamento em blocos casualizado com três 

repetições. 

3.2 DETERMINAÇÕES DAS VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS 

A determinação das variáveis fisiológicas de crescimento ocorreu pela 

avaliação do número de perfilhos por planta, número de folhas por perfilho e altura 

após 10 cm. Para determinação da taxa de assimilação de CO2, concentração 

intracelular de CO2, taxa de transpiração e temperatura da folha foram utilizadas 

duas folhas, com auxílio do aparelho IRGA (Infra-red Gas Analyzer) modelo 

LI6400XT (LI-COR, Lincoln, Nebraska-USA). Tais folhas apresentavam como 

características ser totalmente expandidas. 

A área foliar foi mensurada pelo equipamento CID Bio-Science, modelo 

CL-202, escolhendo-se cinco folhas intactas de cada parcela dividida, a cada 21 dias 

e, o teor de clorofila foi mensurado pelo aparelho FALKER, com quatro folhas por 

parcela, a cada 18 dias, realizadas nas primeiras folhas (superiores) que 

apresentavam característica de estar totalmente expandidas. 

3.3 DETERMINAÇÕES DAS VARIÁVEIS LABORATORIAIS 

3.3.1 Determinação Bromatológica 

As amostras para as análises bromatológicas foram coletadas e 

acondicionados em sacos de papel com furos de aproximadamente 1 cm cada, de 

maneira a permitir a passagem do ar para proceder sua posterior secagem. Assim, 

as mesmas foram pesadas e submetidas à secagem em estufa com ventilação de ar 

forçado a 55ºC durante 72 horas para determinação da massa de matéria seca ao 

ar. Após a secagem, as amostras foram pesadas novamente para determinação do 

valor de água perdida e moídas em moinho de faca com peneira de 2 mm e 

acondicionadas em sacos plásticos identificados. Foram determinados os teores de 
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matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e PB, de acordo com a 

metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002). 

A análise de Fibra Insolúvel em Detergente Neutro (FDN) foi realizada 

pelo método de Mertens (2002). A Fibra Insolúvel em detergente Ácido (FDA), 

Lignina, Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro (NIDN), Nitrogênio Insolúvel em 

Detergente Ácido (NIDA), foram analisados de acordo com Van Soest e Robertson 

(1985). Essas análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia da UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos. 

3.3.2 Digestibilidade in vitro Pela Cinética de Produção de Gases 

Para a determinação da cinética de degradação ruminal, as amostras 

foram conduzidas para o Laboratório de Parasitologia da UTFPR - Câmpus Dois 

Vizinhos, onde foram realizadas as análises de digestibilidade in vitro pelo método 

de produção de gás. Este método consiste em incubar as amostras em frascos de 

vidro do tipo âmbar (100 mL) com tampa de borracha, hermeticamente lacrados com 

lacres de alumínio. 

As amostras individuais secas ao ar (0,5 g) foram transferidas para os 

frascos. Posteriormente, as mesmas foram incubadas com 40 mL de meio de cultura 

reduzido mais 10 mL de inóculo ruminal. O meio de cultura (Tabela 1), a redução da 

solução e do inóculo foram preparados como único lote (HALL; MERTENS, 2008). 

 

Tabela 1 – Volume de água e concentração dos reagentes utilizados para o preparo das soluções que 
compõem o meio de cultura segundo Goering e Van Soest, (1970). 

Solução Água destilada Reagentes 

Solução tampão 1 L 
4 g L-1 (NH4)HCO3 (bicarbonato de amônio). 
35 g L-1 NaHCO3 (bicarbonato de sódio). 

Solução de 

Macromineral 
1 L 

5,7 g L-1 Na2HPO4 (fosfato dissódico ou fosfato de 

sódio dibásico anidro). 
6,2 g L-1 KH2PO4 (dihidrogenofosfato de potássio 

ou fosfato de potássio monobásico anidro). 
0,6 g L-1 MgSO4 7H2O (sulfato de magnésio 

heptahidratado). 
2,2 g L-1 NaCl (cloreto de sódio). 
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Solução de 

Micromineral 
1 L 

13,2 g 0,1 L-1 CaCl2 (cloreto de cálcio). 
10,0 g 0,1 L-1 MnCl2 4H2O (cloreto de manganês 

tetrahidratado). 
1 g 0,1 L-1 CoCl2 6H2O (cloreto de cobalto 

haxahidratado) 
8 g 0,1 L-1 F2Cl3 6H2O (cloreto de ferro 

hexagidratado). 

Solução de NaOH 1 L 40 g L-1 NaOH (hidróxido de sódio). 

Solução Redutora 0,19 L 

1,25 g de Cisteína HCl. 

8 mL de solução 1 Molar de NaOH. 

1,25 g de Sulfeto de Sódio Nonahidratado (Na2S 

9H2O). 

Completar com água até 0,2 L. 

 

O inóculo foi obtido a partir de dois bovinos da raça Holandêsa com 

aproximadamente 450 kg, dois anos e meio de idade, fistulados no rúmen segundo 

protocolo CEUA 2014-003. As fases líquida e fibrosa do conteúdo do rúmen foram 

recolhidas separadamente para encher completamente duas respectivas garrafas 

térmicas. O inóculo do filtrado foi adicionado ao meio de cultura reduzida na 

proporção de 4:1 e a mistura foi mantida a 39°C, com borbulhamento de gás CO2 até 

que a mistura fosse transferida para os frascos. 

Os perfis de tempo de produção cumulativa de gás foram obtidos por 

meio de dispositivo não automatizado semelhante ao utilizado por Malafaia et al. 

(1998) com algumas modificações (OLIVEIRA, 2016). 

O dispositivo contém manômetro (0 - 8 psi; incrementos de 0,05), que 

foi acoplado à válvula de três vias de plástico. Uma das mangueiras da válvula foi 

conectada ao tubo de silicone (5 mm de diâmetro e 1,5 m de comprimento) com 

agulha de calibre 20 ligada à extremidade solta do tubo. A segunda mangueira foi 

anexada ao manômetro por pequeno pedaço de tubo de silicone e braçadeiras 

plásticas. A terceira mangueira foi ligada por outro tubo de silicone (5 mm de 

diâmetro e 1,3 m de comprimento) para a parte superior de pipeta graduada 25 mL 

(incrementos de 0,1 ml), que teve a sua extremidade cônica ligada à haste estreita e 

apertada em forma de funil de separação (1.000 mL) com 0,4 m de um mesmo tipo 

de tubo de silicone. 

O funil e pipeta foram ligados ao suporte de apoio de metal em posição 
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vertical e estático. O sistema de ligação foi preenchido da boca do funil com solução 

0,1 g L-1 de resazurina para a marca de zero (menisco) da pipeta de acordo com o 

princípio dos vasos comunicantes. Foi realizado com cuidado o enchimento do 

sistema com o líquido para evitar bolhas de ar. A retenção da pressão do gás no 

espaço aéreo do frasco de fermentação foi lida no manômetro, inserindo a agulha de 

calibre 20 de extremidade solta através da rolha de borracha do frasco selado e o 

volume de gás produzido foi lido após a mudança da posição da válvula de três vias 

para permitir o deslocamento de cima para baixo do líquido no interior da pipeta. 

O objetivo da extremidade solta é para que seja realizada a leitura da 

pressão e do volume, sem retirar o frasco do banho de água. No entanto, os frascos 

foram serem ligeiramente agitados no início da manhã e no início da noite para 

misturar o conteúdo da corrida de incubação.  As leituras de pressão e de volume 

foram realizadas a 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 72, e 96 h de 

incubação. Leituras de volume foram expressos em mL 0,1 g-1 de MS (Figura 1). 

 

 
Figura 1 –  Equipamentos para Mensuração dos Gases da Cinética Ruminal, com detalhes de Banho 

maria (A), morça de vedação (B), manômetro com vias de acesso do gás (C), 
recolhimento do gás (D) e quantificação do volume de gás (E). Fonte: Oliveira, (2014). 

 

Imediatamente após a inoculação, foi realizada a leitura inicial que 

serviu para padronizar a pressão e descartar o volume dos gases em todos os tubos. 
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As curvas de produção acumulativa de gases observadas in vitro foram 

ajustadas pelo modelo logístico bicompartimental (SCHOFIELD et al., 1994), dado 

por: 

 

 

em que: 

 = volume de gases (mL g-1 MO degradada) no tempo ; 

 = volume máximo de gases produzidos pela degradação da fração 

solúvel de rápida digestão; 

 = volume máximo de gases produzidos pela degradação da fração 

insolúvel potencialmente degradável de lenta digestão; 

 ( ) = volume total de gases produzidos; 

 = taxa específica de produção de gases pela degradação da fração 

solúvel de rápida digestão; 

 = taxa específica de produção de gases pela degradação da fração 

insolúvel potencialmente degradável de lenta digestão; 

 = tempo de incubação;  = exponencial; 

 = fase de latência (lag time); 

 = erro experimental associado a cada observação, suposto ~ NIID . 

 

O modelo foi ajustado às curvas de produção de gás por meio do 

procedimento NLIN do SAS (versão 9.4) usando o algoritmo de Marquardt. 

3.3.3 Determinação de Gases de Efeito Estufa 

Para a mensuração do metano foi coletada amostra de 10 mL do gás 

produzido por meio de recipiente tipo vacuntainer, nos horários 6, 9, 12, 24, 48 e 96 

horas de incubação. As amostras foram tratadas de maneira idêntica as 

estabelecidas para determinação de cinética ruminal, sendo mantidas em banho-

maria a 39°C. Após a coleta dos gases, as amostras foram enviadas ao laboratório 

do Departamento de Solos UFRGS, onde as mesmas foram análisadas em 
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Cromatógrafo gasoso (Shimadzu GC-2014, Modelo “Greenhouse”) equipado com 

três colunas operando a 70°C. O gás carreador foi o N2 (25 mL/min), com injetor 

trabalhando a 250°C amostrando 1mL de amostra, e detector de captura de elétron 

(DCE) com 63Ni a 325°C, sendo determinadas as concentrações de CH4 e CO2 

partes por milhão (ppm) e de N2O em partes por bilhão (ppb), as quais foram mL. As 

quantificações foram determinadas individualmente, para cada horário amostrado, 

uma vez que, após cada captura de gás, o restante era liberado por meio de agulha 

ligada a mangueira de silicone, acoplada a uma válvula, que era totalmente aberta, 

possibilitando a exclusão de todos os gases produzidos, em cada horário. 

Posteriormente, foi calculado o volume (mL) acumulado de gás em 96 horas pela 

soma do produzido em cada horário. 

3.3.4 Análise Estatística 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados 

com quatro níveis de adubação (0, 60, 120 e 240 kg de N há-1) distribuídos 

aleatoriamente em três blocos. Sendo as forrageiras cortadas a cada 21 dias. 

As variáveis analisadas foram submetidas ao teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk e quando a diferença da normalidade era significativa (P < 0,05) foram 

transformadas pelo procedimento de Box-Cox (Box e Cox, 1964). 

A significância do efeito de tratamento foi verificada por meio da análise 

de medidas repetidas no tempo considerando os efeitos fixos dos níveis de 

adubação e dos cortes e os efeitos aleatórios dos blocos e do erro aleatório. O efeito 

da adubação nitrogenada sobre as variáveis foi verificado para cada forrageira em 

cada ano separadamente, sendo considerada medida repetida os diferentes cortes 

dentro de cada ano. 

Foram testados quatro tipos de matriz de variância e covariância: VC 

(componente de variância), CS (simetria composta), AR (1) (auto-regressiva de 

primeira ordem) e UN (não estruturada) usando o PROC MIXED do SAS (v 9.4). 

Para escolher a matriz que melhor se ajustava aos dados foi usado o método ML 

(máxima verossimilhança) para se estimar o modelo estatístico e o Critério de Akaike 

corrigido (AICC) como critério de escolha, considerando sempre, o melhor modelo 
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aquele que apresentasse o menor valor de AICC (Littel et al. 2006). Após a escolha 

da melhor matriz para cada variável analisada, o PROC MIXED foi usado novamente 

para ajustar o modelo estatístico aos dados, mas com o método REML (máxima 

verossimilhança restrita) usando a matriz previamente escolhida em cada caso. As 

variáveis cujo valor de p < 0,05 para efeito de tratamento, foram submetidas à 

análise de regressão robusta em função do nível de adubação, testando-se os 

efeitos linear, quadrático e cúbico.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANO 2013 

4.1.1 IPR 126 

Na Tabela 2 observou-se a resposta estatística após a aplicação da 

metodologia utilizada. Entretanto, apenas as variáveis PB, CT, k1, eficiência do uso 

da água (WUE), transpiração foliar e temperatura da folha apresentaram valores 

significativos quando submetidas à análise de regressão robusta em função do nível 

de adubação. 

 

Tabela 2 – Valores das Estruturas das Matrizes de Variância e Covariância (Matriz R) para as 
Variáveis Mensuradas de IPR 126 no ano de 2013, em Dois vizinhos-PR. 

Variáveis Mensuradas1 VC CS UN  AR(1) P-value 
PB  166,4* 167,1 171,5 168,2 0,0017 

CT 186* 186,3 197,9 187,9 0,0104 

CHOs 173,2 172,8 168,3* 179 0,3757 

CNF 204,9 207,7 215,5 204,8* 0,0122 

FDN 193,9* 196,7 206,4 197,9 0,472 

LIG  140,8* 143,7 149,7 142,7 0,4509 

MM -358,8* -357,4 -350,2 -356,7 0,5055 

EE 143* 145,3 156,1 145,6 0,4117 

PIDA 84* 86,6 97,1 86,8 0,1154 

MS 83,7* 85,5 94 84,8 0,7196 

vf2 177,2* 177,5 183,3 179,6 0,0262 

k2 -296,7 -297,2 -299,4 -294,3* 0,0174 

L -40,4 -43,8 -30,1* -40,2 0,1325 

vf1 459,4* 461,4 466,9 461,8 0,0333 

k1 126 123,5* 127,1 128,7 0,01 

N° de Perfilhos 199* 199,3 210,2 203,1 0,0059 

Área Foliar 385,5* 387 393,6 387,6 0,3138 
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N° de Folhas 70,4* 73,2 73,6 74,6 0,3176 

Peso Planta Inteira 60,6 56,2* 59,5 62,7 0,9836 

Peso das Folhas 85,7 83 78,6* 88,6 0,0152 

Peso dos Colmos 
162,9 154,1* 163,4 164,8 0,379 

Peso Fresco 196,9 198 196* 199,1 0,9075 

Peso Seco 165,5 162,7* 165,4 168,4 0,6223 

Assimilação de CO2 (Photo) 187,3 184,5* 194,6 189,6 0,5845 

Concentração Intracelular de CO2 (Ci) 321,3 324,1 319,7* 320,2 0,5667 

Eficiência do Uso da Água (WUE) 139,3* 141,1 145,1 146,7 0,0007 

Condutância da Água (Cond) 34,9 30,3* 39,2 30,5 0,938 

Transpiração (Trmmol) 328,8* 329,5 341,7 331,2 0,0232 

Temperatura da Folha (CTleaf) N 2680,1* n 2680,9 0,0004 

CH4 N 1232,7* n 1234,7 0,5923 

N2O 287,5* 288,7 294,3 292,8 0,9069 

1- PB-proteína bruta; CT-carboidratos totais; CHOs-Carboidratos Solúveis; CNF-Carboidratos Não 
Fibrosos; FDN-Fibra em Detergente Neutro; LIG-Lignina; MM-Matéria Mineral; EE-Extrato Etéreo; 
PIDA-Proteína Indigestível em Detergente Ácido; MS-Matéria Seca; vf2-volume máximo de gás 
produzido pela degradação da fração insolúvel potencialmente degradável de digestão lenta; k2-Taxa 
Específica de produção de gás pela degradação da fração insolúvel potencialmente degradável de 
digestão lenta; L-latência; vf1- volume máximo de gás produzido pela degradação da fração solúvel 
de rápida digestão; k1-taxa específica de produção de gás pela degradação da fração solúvel de 
rápida digestão; CH4-metano; N2O-óxido nitroso. 
* Identificação da matriz que melhor se ajustou aos dados pelo método ML (máxima verossimilhança) 
segundo Littel et al. (2006), considerando p<0,05. 

 

Houve efeito linear crescente na variável nutricional PB, conforme 

Figura 2 . 
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Era esperado que a elevação nos níveis de N proporcionasse aumento 

nos teores de PB, uma vez que o N é molécula fundamental de material genético 

envolvido na rebrota por elevação do número de células na planta, bem como é 

parte integrante do pigmento clorofilado e de enzima que atua no processo de 

fotossíntese, que representa entre 50 a 70% do conteúdo de N determinado, como 

ressaltam Argenta et al. (2001), Streit et al. (2005), Sofiati et al. (2009) e  Maranhão 

et al. (2009). 

Em se tratando da alimentação animal, principalmente no período de 

menor produção de gramíneas perenes, é necessário fornecer outra fonte de 

suprimento protéico aos ruminantes, como forma de manter a demanda protéica 

pelos microrganismos ruminais, para não alterar o processo de fermentação. Assim, 

ao verificar o teor de PB da aveia IPR 126, observou-se que a mesma foi responsiva 

às adubações de N, elevando-se o teor protéico acima do mínimo necessário 

requerido pelos microrganismos (PRESTON E LENG, 1987; OLIVEIRA et al., 2013; 

MEDEIROS E MARINO,2016).  

Desta forma, o fornecimento não se limita a quantidade, mas 

possivelmente, a qualidade da composição aminoacídica, permitindo melhor atuação 

dos microrganismos ruminais, com retorno na manutenção das funções vitais dos 

animais. Essa resposta pode ser corroborada por outros trabalhos (ASSEFA E 

LEDIN, 2001; ALVES E BELLINGIERI ,2004; ALIPATRA et al., 2013; LUPATINI et al., 

Figura 2 – Teores de Proteína Bruta segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca 
IPR 126 para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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2013; RATAN et al., 2016). 

Esta elevação nos teores de proteína poderia atuar na resposta à 

produção de gases de efeito estufa, com incremento na produção de CO2 ruminal 

devido a maior fonte de nutrientes aos microrganismos ruminais para seu 

processamento e menor produção de metano, como verificado em alimentos ricos 

em proteína e taninos condensados (leguminosas), conforme observado no trabalho 

de Archimède et al. (2011). Entretanto, não houve efeito para essas variáveis no 

presente trabalho.  

Algumas condições podem ter influenciado nesta reposta, como a 

atuação dos microrganismos, uma vez que, ao se elevar o teor de proteína, há uma 

depleção nos gases da ruminação, reduzindo a fermentação, por elevação na razão 

proteína/carboidrato, condição corroborada por trabalhos de Cone e Gelder (1999), 

Getachew et al. (2004), Cabral et al. (2000) e Moreira et al. (2010) e verificado neste 

trabalho. 

Entretanto, mesmo representando entre 60 a 80% de toda massa de 

matéria seca da planta, os teores de carboidratos sofrem variação na composição e 

degradação, estando associado ao ciclo, idade, genoma e condição de nutrição da 

planta, interferindo na disponibilidade de energia para fermentação microbiana. 

Condição esta corroborada por trabalhos de Russell et al. (1992), Sniffen et al. 

(1992) e Van Soest (1994). 

Verificou-se neste trabalho que os teores de carboidratos totais 

decresceram (Figura 3), o que resulta em alteração na quantidade e composição dos 

gases produzidos na fermentação, incrementado pela menor razão entre os 

nutrientes proteína e carboidrato.  

A variável carboidratos totais é o somatório dos carboidratos não 

fibrosos (CNF) compreendidos pelo amido, pectina e açúcares solúveis com os 

carboidratos fibrosos (CF) celulose e hemicelulose. 
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Esperava-se que os teores de nitrogênio contribuíssem na produção de 

maior número de células, com teores de carboidratos de rápida degradação em 

maior concentração. Apesar da variável CNF ter apresentado p<0,05 na análise de 

medidas repetidas quando se aplicou a análise de regressão robusta, a mesma não 

apresentou significância, como CHOs, peso das folhas, colmos e planta inteira, que 

estariam contribuindo com o fornecimento de carboidratos. 

Em se tratando de alimentação animal, condição em que os 

microrganimos ruminais irão degradar proteína e carboidrato presentes nos 

alimentos, influencia no desempenho animal. Contribuem para esta orientação, as 

variáveis de cinética ruminal. 

Quando avaliou-se a atividade ruminal, verificou-se que a taxa 

específica de degradação da fração de rápida digestão se mostrou quadrática 

(Figura 4), com valor mínimo obtido com 162 Kg N, demonstrando que as 

quantidades de proteína e carboidrato disponíveis produziram menor quantidade de 

gás conforme se elevou os níveis de adubação. 

Acredita-se que, com os teores de carboidratos totais reduzindo e os de 

proteína elevando-se com os níveis de adubação, promoveua disponibilização de 

amônia por degradação da proteína pelos microrganismos ruminais, oque pode ter 

acarretado na formação de precipitado com o CO2 naturalmente presente (carbonato 

Figura 3 – Teores de Carboidratos Totais segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca IPR 126 para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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de amônia), diminuindo a produção de gás e a taxa específica, por consequência, 

corroborado conforme achados de Fondevilla e Barrios (2001), bem como na 

quantidade deste gás recuperado na identificação dos gases de efeito estufa, em 

que não houve significância.  

 

 

 
 

Desta forma, cinética de degradação ruminal pode ser afetada pela 

composição botânica e o valor nutritivo da pastagem. A condição verificada neste 

trabalho pode ser corroborada por Keim et al. (2013), em que, trabalhando com 

pastagens nativas com várias composições botânicas, observaram que os valores 

de PB e FDN apresentaram interação elevada entre composição e período de corte 

para a cinética, sendo mais expressiva na primavera que no outono, quando as 

plantas apresentam valores mais elevados de PB. 

Contudo, para que a planta possa acumular nutrientes, é imprescindível 

que a mesma realize atividades metabólicas, como de fotossíntese e respiração. 

Assim, verificou-se que houve uma elevação na temperatura da folha conforme se 

elevavam os níveis de adubação, demonstrando atividade metabólica (Figura 5). 

Na fotossíntese, a primeira etapa (fotoquímica) promove a quebra da 

molécula de água por ação dos raios solares, sendo uma etapa exotérmica, em que, 

Figura 4 – Taxa específica de produção de gases pela degradação da fração solúvel de rápida 
digestão (k1) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca IPR 126 para 
o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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ao passar de um nível energético maior (comprimento de onda de 450nm) para um 

de menor nível (comprimento de onda de 680nm), a clorofila perde calor, assim 

como perde energia também pela emissão de fluorescência. Este calor liberado 

altera a temperatura da folha. 

 

 

 
 

A temperatura deve ser mantida o mais constante possível, 

equilibrando as condições de transpiração e absorção de água. Assim, quando a 

temperatura se eleva, ocorre perda de água na forma de vapor pelos estômatos, até 

que seu fechamento seja total. Esta reposição ocorre beneficiada pelos canais de 

transporte de água, aquaporinas, contanto que a diferença de potencial hídrico no 

solo o permita. 

A condução de água pelas aquaporinas atua de forma indireta na 

concentração de CO2 por atuar no turgor dos estômatos. Entretanto, neste trabalho 

não foi verificado efeito dos níveis de N sobre as variáveis fisiológicas de taxa de 

assimilação de CO2, condutância de água e concentração intracelular de 

CO2.Contudo, houve efeito significativo sob a taxa de transpiração (Figura 6), que 

apresenta atuação direta dos canais de aquaporina, bem como seu controle se dá 

pela diferença de concentração de vapor de água entre os espaços intercelulares 

das folhas e a massa atmosférica externa, bem como, a resistência a esta perda. 

 

Figura 5 – Temperatura foliar segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca IPR 126 
para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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Assim, mesmo que ocorra elevação da temperatura da folha, a planta 

realiza atividade para preservar as atividades metabólicas intactas e promover seu 

desenvolvimento. Embora não tenha ocorrido efeito significativo nas variáveis de 

produção (número de perfilhos.planta-1, número de folhas.perfilho-1, área foliar, peso 

de folha, colmo e planta inteira), observou-se estímulo indireto, por determinação de 

variáveis fisiológicas de taxa de transpiração e eficiência do uso da água. 

A elevação da temperatura da folha pode estar associada a respiração 

de manutenção, aquela que sustenta o funcionamento e a reposição dos tecidos 

existentes, resultando em atividade metabólica elevada, já que não houve efeito sob 

a emissão de novos tecidos. 

Alguns trabalhos encontraram incremento na atividade metabólica de 

gramíneas temperadas quando se adicionou níveis de nitrogênio ao sistema 

(LONGNECKER et al., 1993; ALMEIDA et al., 2000; MUNDSTOCK E BREDEMEIER, 

2001; VALÉRIO et al., 2009; ZHU et al., 2010; FAZAL et al., 2012; ALIPATRA et al., 

2013; DEISS et al., 2014; MIDHA et al., 2015; FINNAN E SPINK, 2017), o que 

corrobora com os resultados obtidos neste trabalho. 

O fornecimento de minerais e fotoassimilados permite à planta 

expressar o completo processo metabólico, sendo revertido em várias atividades de 

desenvolvimento e morfologia da planta. Fageria et al. (2006) determinaram que esta 

condição eleva-se até  o limite máximo, após o qual decai, sendo a idade, a 

Figura 6 – Taxa de transpiração foliar segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca 
IPR 126 para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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condição predominante, pois interfere na capacidade da planta de aproveitar a luz e 

os nutrientes, por estresse dos mecanismos de metabolismo, determinados 

geneticamente. 

Entretanto, estas são características determinadas geneticamente, à 

qual é atendida suprindo a exigência de N, o que foi verificado neste trabalho, já que 

não houve efeito dos níveis de adubação sobre essas variáveis, bem como sobre o 

índice de clorofila Falker. 

Com relação à eficiência do uso da água (WUE), a mesma apresenta 

relação com os processos metabólicos da planta, vez que, ao elevá-los, observa-se 

elevação na temperatura foliar, que acarreta acréscimo na transpiração, diminuindo 

assim, a eficiência do uso da água pela planta, conforme observado na Figura 7, 

observando-se efeito linear decrescente ao se incrementar os níveis de N ofertados. 

 

 

 
 

Denomina-se eficiência do uso da água (WUE) a razão entre a taxa 

fotossintética e a taxa de transpiração (Taiz e Zieger, 2013). Assim, mesmo que não 

tenha ocorrido efeito sob a taxa de assimilação de CO2, podemos dizer que houve 

estímulo à mesma, uma vez que encontrou-se efeito para WUE.  

Ao elevar a taxa de transpiração, indiretamente a planta pormove a 

absorção e deslocamento dos nutrientes da solução do solo, pois absorve a solução 

por meio das vais apoplástiva e simplástica, cabendo aos canais de aquaporinas o 

Figura 7– Eficiência do uso da água (WUE) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca IPR 126 para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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deslocamento exclusivo da água, para manter o turgor citoplasmático e as atividades 

metabólicas. 

4.1.2 URS GUAPA 

Na Tabela 3 observou-se resposta da análise estatística, onde apenas 

as variáveis peso das folhas (em gramas) e temperatura foliar apresentaram 

significância quando aplicada a regressão robusta. 

 

Tabela 3 –  Valores das Estruturas das Matrizes de Variância e Covariância (Matriz R) para as 
Variáveis Mensuradas de URS Guapa no ano de 2013, em Dois vizinhos-PR. 

Variáveis Mensuradas1 VC CS UN  AR(1) P-value 

MM 71* 74,2 73,8 77,5 0,4473 

EE 40 41,8 31,3* 38,2 0,2288 

PB 110,1 108,5* 109,6 112,6 0,1092 

PIDA 87,1* 89,5 89 92,9 0,6333 

CT 123,3 117,3* 117,3 121,4 0,0442 

CHOs 119,2* 122,8 120 122 0,1279 

CNF 142,2* 145,7 148,2 149,8 0,7469 

LIG 41,6 43,8 37,1* 42,7 0,0263 

MS 160* 162,8 163,9 165 0,5405 

FDN N 813,2* N 813,2 0,5813 

vf1 118,9* 121,3 119,8 123,5 0,2445 

k1 -86,3* -83,6 -80,3 -79,5 0,5946 

vf2 105,3* 108,7 112,6 112,8 0,9222 

k2 -216,3* -213 -211,7 -213 0,7244 

L 43,1* 45,8 45,5 49,8 0,6392 

Teor de Clorofila 154,7* 157,9 156,9 159,9 0,8309 

N° de Perfilhos 133,8* 137,3 141 137,3 0,3503 

Área Foliar 252,7 255,1 250,5* 258,5 0,1417 

Peso Fresco 318,9 318* 319 320,5 0,2217 

Peso Seco 232,6* 236,1 239,8 240 0,2668 

N° de Folhas 40,6* 43,7 46,7 43,7 0,2597 

Peso Planta Inteira 28 27,9* 31,5 29,9 0,0124 

Peso das Folhas 19,5 19,1* 23,1 22,5 0,007 

Peso dos Colmos 81,6 80,2* 82,3 84,3 0,325 

Peso Material Morto 73,8 68,7 68,3* 72,7 0,0194 



62 

 

Eficiência do Uso da Água (WUE) -84,3* -80,7 -79,8 -80,7 0,0019 

Assimilação de CO2 (Photo) 122,6* 126,1 127,8 128,4 0,5809 

Condutância da Água (Cond) -14,9 -12,8 -18,2* -8,7 0,0371 

Transpiração (Trmmol) 63,3* 66,9 65,5 66,9 0,2283 

Temperatura da Folha (CTleaf) 80,1* 83 84,4 87,1 0,0265 

Concentração Intracelular de CO2 (Ci) N 1872,6* N 1876,7 0,0491 

1- PB-proteína bruta; CT-carboidratos totais; CHOs-Carboidratos Solúveis; CNF-Carboidratos Não 
Fibrosos; FDN-Fibra em Detergente Neutro; LIG-Lignina; MM-Matéria Mineral; EE-Extrato Etéreo; 
PIDA-Proteína Indigestível em Detergente Ácido; MS-Matéria Seca; vf2-volume máximo de gás 
produzido pela degradação da fração insolúvel potencialmente degradável de digestão lenta; k2-Taxa 
Específica de produção de gás pela degradação da fração insolúvel potencialmente degradável de 
digestão lenta; L-latência; vf1- volume máximo de gás produzido pela degradação da fração solúvel 
de rápida digestão; k1-taxa específica de produção de gás pela degradação da fração solúvel de 
rápida digestão. 
* Identificação da matriz que melhor se ajustou aos dados pelo método ML (máxima verossimilhança) 
segundo Littel et al. (2006), considerando p<0,05. 

 

A adubação nitrogenada estimula incremento nas estruturas 

morfológicas da planta, uma vez que o N é componente do conteúdo celular, bem 

como dos constituintes genéticos (DNA, RNA, organelas, enzimas), estimulando a 

divisão celular e o incremento do número de células. 

Mesmo que o número de perfilhos.planta-1 e de folhas.perfilho-1 não 

tenham respondido significativamente ao incremento da adubação, os mesmos, de 

forma indireta, atuam na resposta da variável peso das folhas (Figura 8), que neste 

trabalho apresentou ponto de mínimo com oferta de 138Kg de N. 
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Esta variável está diretamente relacionada à atividade metabólica da 

planta, na formação de novos tecidos e no seu desenvolvimento, corroborando com 

Heyser e Nabors (1982), em que a formação das folhas de gramíneas ocorre pelo 

arranjo túnica-corpo. Entretanto, o número de camadas da túnica pode variar entre 

cultivares e plantas dentro da mesma espécie, influenciando a formação das folhas, 

o que pode resultar em distinta resposta entre os cultivares com relação a peso, bem 

como, pela disponibilidade de nitrogênio, que acarreta na preservação da oferta de 

CHO para fotossíntese e restringe para formação e crescimento. 

Entretanto, a elevação do peso foliar só é possível uma vez que a 

planta apresente pigmentos clorofilados e organelas correspondentes, na condição 

de produzir carboidratos e moléculas energéticas, produtos que serão utilizados 

durante o processo de desenvolvimento. 

Como a produção de folhas está relacionada à divisão celular e 

diferenciação, bem como, a ação de estímulos hormonais, há necessidade de 

utilização de nutrientes, com maior ênfase ao N, por estar associado com construção 

de material genético, enzimas, hormônios e substâncias nitrogenadas 

(BREDEMEIER E MUNDSTOCK, 2000). 

A folha é órgão importante para as plantas, pois nela estão 

concentradas as organelas relacionadas com a produção de energia (cloroplastos), 

Figura 8 – Peso das folhas (em gramas) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca URS Guapa para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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uma vez que é nesta estrutura que ocorre tanto a parte fotoquímica quanto a 

bioquímica do ciclo fotossintético. Dentro deste prisma, se uma planta apresentar 

maior quantidade de folhas, haverá maior chance de realizar maior produção 

fotossintética (ZHONG E SHANGGUAN, 2014; BRISKE, 1996; BRISKE E NOY-

MEIR, 1997; BRISKE E NOY-MEIR, 2017), mantendo tanto sua manutenção como 

seu crescimento, mesmo que ocorra competição ou sombreamento de determinada 

área.  

Assim, ao estimular a atividade metabólica, houve incremento na 

temperatura foliar, a qual foi decrescendo segundo os níveis de N aplicados (Figura 

9), demonstrando a resposta do material genético URS Guapa a níveis mais baixos 

de N, como maiores estimuladores de formação. 

 

 

 
 

Ressalta-se que o nível considerado como zero não exime a existência 

de nitrogênio na área, sendo apenas por resultar o não oferecimento de uréia, 

realizado nos demais níveis. Contudo, como o experimento foi executado em área 

proveniente da incorporação de Mucuna pruriens no ano anterior, a atividade 

microbiana do solo, geradora do processo de degradação do material incorporado, 

disponibilizou tal nutriente de maneira contínua, possibilitando à URS Guapa, a 

obtenção do mesmo. 

Figura 9 – Temperatura Foliar (˚C) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca 
URS Guapa para o ano de 2013 em Dois Vizinhos – PR. 
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4.2 ANO 2014 

4.2.1 IPR 126 

Na Tabela 4 observou-se as variáveis que apresentaram efeito 

significativo quanto à adubação nitrogenada. 

 

Tabela 4 –  Valores das Estruturas das Matrizes de Variância e Covariância (Matriz R) para as 
Variáveis Mensuradas de IPR 126 no ano de 2014, em Dois vizinhos-PR. 

Variáveis Mensuradas1 VC CS UN  AR(1) P-value 
MM 68,8 68,1 69,1 46,9* 0,095 

EE 71,9* 74,4 76,4 78,4 0,5115 

PB  101,6* 104,8 106,3 106,4 0,1385 

PIDA 62,4 51,1 54,1 48,4* 0,1991 

CT 89,8 83,5* 84,3 87,5 0,0015 

CNF 134,9 131,6* 135,5 132,2 0,9654 

FDN 140,6 138,2* 141,2 138,5 0,4685 

LIG  60,7 59,7 53,3* 63,7 0,464 

MS 140,7 138,6* 142,5 142,7 0,0275 

CHOs 64,6 58,6 57,7* 58,3 0,637 

k2 -203,9* -200,4 -196,4 -196,4 0,2213 

vf1 -157,5 -154,8 -163,8* -150,8 0,008 

k1 -142,2 -140,3 -145,2* -136,3 0,0491 

vf2 657,4* 658,5 660 662,6 0,0097 

L -26,3 -23,9 -33* -19,9 0,1341 

Teor de Clorofila 143,3* 146,9 145,2 150,9 0,2594 

N° de Perfilhos 103,2* 104 107,3 108 0,014 

Área Foliar 188,3* 191,9 195,9 191,9 0,1811 

Peso Planta Inteira 211,1 203,9* 207,4 207,9 0,0184 

Peso das Folhas 184,5 183,6* 187,7 187,7 0,0792 

Peso dos Colmos 178,6 170,9 174,8 168,4* 0,1778 
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Peso Material Morto 121,7* 122,4 125,1 126,5 0,5055 

N° de Folhas 112,6* 115,4 119,4 119,4 0,0283 

Peso Fresco 32,1 19,9* 22,7 24 0,0045 

Peso Seco 26,7 6,8* 9,6 10,1 0,0004 

Temperatura da Folha (CTleaf) 94,9* 97,7 101,7 101,7 0,1052 

Eficiência do Uso da Água (WUE) 11,7* 15,2 19,3 19,3 0,0038 

Assimilação de CO2 (Photo) 337,6* 341,2 343,3 339,6 0,0028 

Condutância da Água (Cond) 85,6 77,3 81,2 71,8* 0,0807 

1- PB-proteína bruta; CT-carboidratos totais; CHOs-carboidratos solúveis; CNF-carboidratos não 
fibrosos; FDN-fibra em detergente neutro; LIG-lignina; MM-matéria mineral; EE-extrato etéreo; PIDA-
proteína indigestível em detergente ácido; MS-matéria seca; vf2-volume máximo de gás produzido 
pela degradação da fração insolúvel potencialmente degradável de digestão lenta; k2-taxa específica 
de produção de gás pela degradação da fração insolúvel potencialmente degradável de digestão 
lenta; L-latência; vf1- volume máximo de gás produzido pela degradação da fração solúvel de rápida 
digestão; k1-taxa específica de produção de gás pela degradação da fração solúvel de rápida 
digestão. 
* Identificação da matriz que melhor se ajustou aos dados pelo método ML (máxima verossimilhança) 
segundo Littel et al. (2006), considerando p<0,05. 

 

Dos nutrientes, apenas carboidratos totais apresentou efeito 

significativo, compreendido por equação quadrática decrescente com ponto de 

mínimo com oferta de 176Kg de N (Figura 10). Tal resposta está associada à 

formação celular, que diminui com a aplicação de níveis mais elevados de N. 

Provavelmente, isto ocorreu por estar relacionada à condição genética da planta, do 

uso de nitrogênio e formação de células meristemáticas e parenquimáticas. 

Esta resposta pode ser corroborada por trabalhos de Fricke et 

al.(1997), Fricke e Flowers (1998) e Fricke (2002), em que observaram que plantas 

recebendo quantidades acima do mínimo necessário de nitrogênio tiveram sua taxa 

de elongamento celular limitada pela provisão de água pela absorção radicular ou 

pelo crescimento da parede celular, com menor teor de carboidratos. 
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Na Figura 11 observou-se incremento linear no número de perfilhos 

estimulado pelos níveis de N, determinando quea célula vegetal possa se expandir e 

elevar seu volume até nível máximo, determinado geneticamente, promovendo na 

sequência, estímulo para divisão celular e acondicionamento do conteúdo celular 

excedente, em se tratando de única célula. 

A planta foi estimulada pelo fornecimento de nitrogênio, promovendo a 

emissão de novos tecidos. Para tanto, houve gasto energético conhecido como 

respiração de crescimento, necessário para promover a construção dos centros de 

reação fotossintéticos e outras estruturas necessárias para seu desenvolvimento. 

 

Figura 10 – Teor de Carboidratos Totais (%) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca IPR 126 para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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O fato de elevar o aparecimento de perfilhos está associado ao 

desenvolvimento de células meristemáticas basais na formação de maior número de 

plantas, de características genéticas idênticas, possibilitando a formação de 

estruturas de sobrevivência (sementes) (PLASTER, 2009; DALE E MILTHORPE, 

1981; CREGAN E BERKUM, 1984; DAVIES, 1988; CHAPMAN E LEMAIRE, 1993; 

FRICKE et al., 1997). 

O perfilho deve possuir no mínimo três folhas maduras para ser 

considerado autossuficiente em produção de fotoassimilados, de maneira a 

conseguir equilibrar dreno e produção (LONGNECKER et al., 1993; ALMEIDA et al., 

2000; MUNDSTOCK E BREDEMEIER, 2001; VALÉRIO et al., 2009) e permitir o 

desenvolvimento de novas estruturas, como verificado por este trabalho.  

Akhtar et al. (2013) identificaram que o fornecimento de água à cultura 

durante seu período de crescimento foi vital no desenvolvimento dos perfilhos por 

planta sendo verificado também por Bahmani et al. (1997), em que as condições de 

água e temperatura atuaram na eficiência de aproveitamento da adubação 

nitrogenada, alterando o número de perfilhos por planta, similar aos dados obtidos 

neste trabalho. 

Segundo a escala de Zadoks et al. (1974) de desenvolvimento de 

cereais de inverno, as plantas de aveia se encontravam dentro do período de 

perfilhamento, que segundo tais autores, compreendem na faixa de 28 a 52 dias 

Figura 11 – Número de Perfilhos.planta-1 segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca IPR 126 para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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após-emergência (DAE). Assim, o manejo de corte em média 21 dias, proporcionou 

a manutenção do estádio de perfilhamento, não causando danos aos meristemas 

apicais, possibilitando sua rebrota, conforme corroborado pelo trabalho de 

Cargnelutti Filho et al. (2015) 

Entretanto, acredita-se que, mesmo tendo ocorrido efeito para número 

de perfilhos, seu desenvolvimento não ocorreu de forma plena, ficando restrito ao 

número e não à altura e ao vigor, estando sim, essas variáveis, relacionadas ao teor 

de carboidrato total, pois era esperado então que os níveis de PB e de CT 

acompanhassem a mesma resposta, fato que não ocorreu, apresentando efeito 

significativo apenas para o segundo, que atua na composição química do alimento 

fornecido aos ruminantes em amior proporção. 

A qualidade nutritiva da forrageira pode ser alterada como 

consequência de sua maturidade fisiológica, por alteração nos componentes 

nutricionais, em razão da diminuição da taxa de crescimento da planta ou quando 

associado a outros fatores como clima, estação do ano, tipo de forrageira, umidade 

do solo, relação folha:colmo, bem como características fisiológicas e morfológicas 

(KILCHER, 1981). 

Assim, quando se observa as variáveis de cinética ruminal, verificou-se 

que as mesmas foram influenciadas pelas variáveis de composição (Figura 12), com 

o volume máximo (vf1) e a taxa específica de produção de gás pela degradação da 

fração de CNF apresentando efeito linear crescente e decrescente em resposta à 

elevação dos níveis de adubação, respectivamente. 
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Estas variáveis estão relacionadas aos conteúdos de PB, EE e CHO’s 

solúveis presentes no tecido vegetal, nos quais, neste experimento, para este 

cultivar, no referido ano, não apresentaram efeito significativo perante ao incremento 

de N. Mesmo a formação de novas células dada pelo incremento linear do número 

de perfilhos não foi capaz de elevar essas variáveis e atuar, de forma positiva, 

naquelas relacionadas à digestão das frações solúveis. 

A quantificação dos teores de proteína ligados à parede celular, e dos 

teores de CHO de rápida digestão e potencialmente digestíveis devem ser 

observados, pois é justamente em função de equilíbrio entre as fontes de CHO e 

proteína que reside a produção microbiana, que apresenta teores de aminoácidos 

similares aos requeridos pelos animais superiores, bem como parte da proteína que 

escapa à digestão ruminal, contribuindo para o desempenho animal. 

Além disso, as fontes de CHO são transformadas em AGV, que 

desempenham papel extremamente importante no rendimento energético dos 

ruminantes (CULLEN et al, 1986; RUSSELL et al., 1992; SNIFFEN et al., 1992; VAN 

SOEST, 1994; EKINCI E BRODERICK, 1997; CALDAS NETO, et al. 2008), e há 

necessidade de oferta de N ao ambiente de forma a estimular a digestão pelos 

microrganismos. Esta condição está relacionada à elevação da PB, bem como de 

CHO solúveis e outros nutrientes prontamente digestíveis, ou seja, CNF (BEUVINK 

E SPOELSTRA, 1992). 

Figura 12 – Taxa específica de produção de gás pela degradação da fração de rápida digestão (k1) 
segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca IPR 126 para o ano de 
2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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Resposta similar também pode ser observada referente à variável de 

volume máximo de gás produzido pela degradação da fração de lenta digestão (vf2) 

(Figura 13), acompanhando o mesmo efeito verificado na variável carboidratos 

totais, corroborando com a ideia de que houve formação de perfilhos, sem contudo, 

os mesmo terem apresentado pleno desenvolvimento. 

 

 

 
 

Acredita-se que possa ter contribuído para essas respostas 

decrescentes de CT, vf1, k1, vf2, uma menor precipitação durante o período 

experimental, mesmo não tendo sido estudado, que estaria atuando de forma 

negativa, na solubilização da fonte nitrogenada aplicada e na absorção pelas raízes, 

bem como no aproveitamento deste, via translocação de solutos, e formação de 

novos tecidos, sendo corroborado pelos trabalhos de Fricke et al. (1997), Fricke e 

Flowers (1998) e Fricke (2002). 

Mesmo tendo ocorrido resposta significativa decrescente para as 

variáveis acima, o incremento positivo na produção de perfilhos estimulou a 

atividade metabólica, e com isso, a eficiência do uso da água (WUE) (Figura 14). 

 

Figura 13 – Número de Perfilhos.planta-1 segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca IPR 126 para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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Se a WUE é a razão entre fotossíntese e transpiração, estando uma 

delas alterada, altera-se a razão. Assim, mesmo que não tenha sido verificado efeito 

da adubação nitrogenada diretamente nas variáveis fisiológicas de taxa de 

assimilação de CO2 e da taxa de transpiração, para que a razão seja positiva e 

crescente, a taxa de assimilação, obrigatoriamente, foi maior. 

Desta forma, uma possibilidade de manter a transpiração mais baixa e 

elevar a taxa de assimilação, está na organização do dossel da planta, da sua 

arquitetura, possibilitando momentos de sombra para outros perfilhos, mantendo um 

microclima que permite a manutenção de água nas células guarda e a troca gasosa. 

Além disso, a disponibilidade de água no solo influencia diretamente a 

atividade fotossintética, a transpiração, a translocação de nutrientes, bem como atua 

na turgidez/plasmólise das células, possibilitando sua multiplicação e atividades 

metabólicas. Entretanto, as variáveis assimilação de CO2, transpiração foliar, 

condutância, PB, CHO’s solúveis, EE, não apresentaram efeito do incremento nos 

níveis de N (Tabela 4). 

4.2.2 URS GUAPA 

 

Na Tabela 5 observa-se a resposta da análise estatística, em que 

Figura 14 – Eficiência do uso da água (WUE) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca IPR 126 para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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apenas as variáveis número de perfilhos, transpiração e temperatura foliar 

apresentaram efeito significativo à adubação. 

 

Tabela 5 –  Valores das Estruturas das Matrizes de Variância e Covariância (Matriz R) para as 
Variáveis Mensuradas de URS Guapa no ano de 2014, em Dois vizinhos-PR. 

Variáveis Mensuradas VC CS UN  AR(1) P-value 

Teor de Clorofila 
143,7* 146,3 150,3 149,3 0,3696 

N° de Perfilhos 
98,9* 100,3 102,8 104,4 0,0124 

Área Foliar 
182,7* 186,2 190,2 186,2 0,2238 

Peso Fresco 
294,5 294,3* 295,4 298,4 0,1474 

Peso Seco 
212,8* 216,3 220,3 220,3 0,1773 

N° de Folhas 
126,5* 129,1 132,8 133,2 0,0451 

Peso Planta Inteira 
-52,7 -63,8* -59,8 -60 0,1848 

Peso das Folhas 
-4,2 -15,8* -11,8 -12 0,0495 

Peso dos Colmos 
-45,9 -51,4* -48,8 -47,4 0,4922 

Peso Material Morto 
119,3* 122,9 122,9 122,9 0,713 

Eficiência do Uso da Água (QUE) 
-98,7* -95,3 -91,3 -92,3 0,3369 

Assimilação de CO2 (Photo) 
109,1* 112,5 115,8 116,5 0,16 

Condutância da Água (Cond) 
153,1 141,2 144,7 108,7* 0,3729 

Transpiração (Trmmol) 
375,2 369,6 366* 373,7 0,0002 

Temperatura da Folha (CTleaf) 
n 1797,9* N 1802 0,0004 

Concentração Intracelular de CO2 (Ci) 
176,1* 179,6 183,6 179,6 0,5461 

* Identificação da matriz que melhor se ajustou aos dados pelo método ML (máxima verossimilhança) 
segundo Littel et al. (2006), considerando p<0,05. 
 

Ao estimular o incremento positivo no número de perfilhos.planta-1 

(Figura 15), a adubação nitrogenada interfere diretamente na elevação do 

metabolismo celular. 
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O fato de realizar o corte faz com que a planta acione as células 

meristemáticas e realize a diferenciação das mesmas, dando início ao 

estabelecimento de perfilhos novos. Assim, a prática de realizar corte ou pastejo 

promove o aumento da emissão de perfilhos, que, se associado à aplicação de 

nitrogênio, estabelece maior vigor a cultura (ALIPATRA et al., 2013), o que vai de 

encontro ao verificado neste trabalho, em que ocorreu incremento significativo do 

número de perfilhos. 

Ao promover um incremento de estruturas afilhares, a planta deve 

atuar, a nível metabólico, dentro da atividade respiratória de crescimento, sem 

contudo, deixar de lado a respiração de manutenção. Tais atividades promovem a 

elevação da temperatura foliar, por gerar moléculas energéticas como ATP. Tal 

elevação em relação aos níveis de nitrogênio ofertados pode ser verificado na Figura 

16. 

 

Figura 15 – Número de Perfilhos.planta-1 segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia 
branca URS Guapa para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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A fase glicolítica da respiração é concebida por usar sacarose, uma vez 

que nem todos os tecidos possuem células clorofiladas, mas necessitam de energia, 

ocorrendo a degradação por enzimas contidas na parede celular, citosol e vacúolo, 

com o uso de ATP. Assim, cada célula em respiração pormove a quebra da ligação 

fosfatídica com desprendimento energético, o qual volta ao meio celular, com 

alteração da temperatura, sendo a mesma variável uma vez que cada tecido e órgão 

da planta apresenta taxas respiratórias distintas. 

Uma parte desta energia gerada é então restabelecida, mas outra parte 

é mantida na célula, na forma de calor. Assim, mesmo a disponibilidade de água 

para a célula pode atuar de forma positiva na respiração, elevando-a em até 20% 

por um determinado tempo, após o qual, se a condição de temperatura foliar não for 

equilibrada, ocorre a senescência dos tecidos. 

Para manter a eficiência metabólica da planta, a mesma procede a 

elevação da taxa de transpiração (Figura 17), em que, a quantidade de água 

absorvida pelas raízes, deslocamento da mesma por vias apoplástica e simplástica, 

e pelos canais de aquaporina, deslocando-se pelas células do xilema, com menor 

resistência, e por células vivas, com amior resistência. 

 

Figura 16 – Temperatura Foliar (˚C) segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca 
URS Guapa para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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Entretanto, a maior efetividade na manutenção da transpiração é 

mantida entre a concentração de vapor de água entre os espaços intercelulares das 

folhas e a massa atmosférica externa, bem como, a resistência a esta perda. Quem 

atua diretamente no aumento ou diminuição desta resistência são as células-

guardas, promovendo fechamento ou abertura estomática em função do turgor, 

presença de determinados íons, como K+ e hormônios (como ácido abscíssico). 

Assim, a presença de água no solo e a manutenção do potencial hídrico são 

importantes. 

Apesar de não ser verificado efeito na assimilação de CO2 e no índice 

de clorofila Falker, proporcionado pelo incremento no número de perfilhos, supõe-se 

que houve aumento na atividade fotossintética, uma vez que, com maior elevação 

da temperatura da folha e a transpiração, demonstra-se aumento nas atividades 

metabólicas da planta, efeito promovido no acréscimo da incorporação de N, 

verificado também pelo aumento no número de perfilhos.planta-1. 

Não foi verificado efeito sobre a eficiência do uso de água (WUE), 

possivelmente causado pela elevação na taxa de transpiração, que promove uma 

diminuição no valor obtido da razão assimilação de CO2 e taxa de transpiração, já 

que ocorreu resposta significativa positiva para perfilhos. 

Para as demais variáveis podem estar envolvidas as condições 

genéticas de desenvolvimento do material vegetal, que não foi responsivo aos níveis 

Figura 17 – Taxa de transpiração foliar segundo os níveis de N aplicados na cultivar de aveia branca 
URS Guapa para o ano de 2014 em Dois Vizinhos – PR. 
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de N ofertados, possivelmente por ser oriundo de programa de melhoramento que 

utiliza cultivares com características já bem fixadas. 

Desta forma, os programas de melhoramento devem buscar cultivares 

que apresentem produções superiores em níveis menores de N, como forma da 

capacidade de sobrevivência das mesmas (ZHU et al., 2014). 
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5 CONCLUSÕES 

A adubação nitrogenada influenciou os teores de carboidratos totais em 

IPR126, com decréscimo na produção de gases pela cinética ruminal associada à 

degradação dos mesmos, para os anos avaliados; 

 A eficiência do uso da água pela cultivar IPR126 foi crescente, para os 

anos avaliados, indicando atuação dos níveis de nitrogênio sob a atividade 

metabólica da cultivar no crescimento e desenvolvimento; 

O efeito da adubação nitrogenada sob a cultivar URS Guapa foi variada 

segundo o ano de avaliação, demonstrando que outras variáveis podem 

comprometer a atuação dos níveis de nitrogênio sobre crescimento, 

desenvolvimento e de qualidade;  

Não ocorreu efeito da adubação sobre a emissão de gases de efeito 

estufa neste trabalho, indicando que a composição da célula vegetal não é o fator 

preponderante, uma vez que as variáveis relacionadas à cinética e produção 

microbiana apresentaram níveis decrescentes, com efeito observado apenas em IPR 

126. 

Dentre as cultivares utilizadas, IPR 126 apresentou resposta para 

variáveis fisiológicas, de produção, de composição química e de cinética ruminal, 

para ambos os anos, enquanto que URS Guapa apresentou respostas para variáveis 

de produção, apenas, para os anos avaliados, demonstrando menor influência da 

adubação sobre sua resposta. 
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