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RESUMO
Características morfo-estruturais e preferência de forragem do capim Marandu manejado
sob lotação intermitente e submetido à doses de nitrogênio
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar sob as condições
edafoclimáticas de Araguaína-TO o efeito de doses de N sobre as características morfogênicas,
agronômicas, estruturais, o acúmulo e a preferência de forragem de Brachiária brizantha cv.
Marandu ao longo de ciclos de pastejo sucessivos. O experimento foi conduzido por dois anos de
acordo com delineamento em blocos ao acaso, sendo quatro blocos, dispostos em esquema de
parcelas subdivididas 5 x 4, que constou de cinco doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ha-1 ciclo de
pastejo-1) e quatro ciclos de pastejo. O módulo foi manejado com período de descanso variável
(média de 23 e 33 dias, respectivamente, ano I e II de avaliações) em função da altura do pasto de
40 cm para a dose de 50 kg ha-1 ciclo-1 de N, como meta orientadora da entrada dos animais, com
período de pastejo em torno de três dias. Para a taxa de aparecimento foliar verificou-se apenas
efeito (P≤0,05) dos tratamentos principais no ano I. Em relação ao ciclo de pastejo, para todas as
doses de N verificou-se redução no ano II. Valor médio de 29,4 mm perfilho-1dia-1 foi estimado para
a taxa de alongamento foliar, que foi altamente responsiva as doses de N ao logos da maioria dos
ciclos de pastejo no ano I e II. O alongamento de hastes foi controlado ao longo dos ciclos de
pastejo, contanto este componente e o número de folhas vivas foram responssivos ao suprimento de
N de forma a incrementar seus valores, o mesmo foi observado para o comprimento médio da
lâmina foliar nos dois anos de avaliação. Para o número de perfilhos verificou-se interação (P≤0,05)
entre as doses de N e ciclos de pastejo na maioria das avaliações. Para taxa bruta de produção de
forragem verificou-se efeito da interação dos ciclos de pastejo e doses de N, sendo o efeito linear e
quadrático negativo, ano I e II. A taxa de acúmulo de forragem e a taxa de acúmulo de lâmina foliar
responderam linearmente nos dois anos, e também efeito das interações ciclos de pastejo e doses de
N foram significativas (P≤0,05). Em termos gerais a maioria das variáveis reportadas acima, e que
estão relacionadas com o crescimento do capim foram intensificadas com o suprimento de N. No
primeiro e no segundo ano de avaliação a dimensão vertical dos pastos de capim Marandu teve
efeito da adubação nitrogenada, e o critério de retirada dos animais nas proximidades de 20 cm de
altura do pasto foi alcançado, bem como o de entrada 40 cm nas doses de 50 kg ha-1 ciclo-1 de N. A
maior disponibilidade de MS estimada no primeiro ano foi no sétimo ciclo nas doses de 25, 50, 75 e
100 kg de N ha-1 ciclo-1. Entretanto no segundo ano, maiores valores foram para o sexto ciclo de
produção 5682,3 kg de MS ha-1. No segundo ano, interações significativas (P≤0,05) entre as doses
de N e os ciclos de pastejo foram observadas para todos os ciclos. Os dados referentes à MSC do
capim Marandu revelaram efeito significativo (P≤0,05), havendo interação em função das doses de
N para os ciclos de pastejo. A relação folha/colmo (F/C) apresentou comportamento diferenciado
tanto na entrada quanto na saída dos animais para os dois anos. Efeito isolado das doses de N tão
quanto dos ciclos de pastejo foram significativas para os dois anos de avaliação, e para as
estimativas de IAF. A densidade volumétrica foi responsiva às doses de N com valores médios de
126,2 e 239,4 kg de MS ha-1 cm-1, respectivo ao primeiro e segundo ano de avaliação, e está
relacionada à preferência de forragem. A taxa de crescimento cultural mostrou ser dependente dos
principais componentes produtivos do capim Marandu, sendo a produção de matéria seca
totalmente dependente dela, recomenda-se doses próximas a 83,5 kg de N ha-1 por ciclo de pastejo
para maximizar a eficiência biológica. A existência de sítios de pastejo heterogêneos atribuídos ao
N, promove seletividade dos animais em pastejo, que procuram os pastos com maiores níveis de
aplicação de N.
Palavras-chave: adubação nitrogenada, estrutura do pasto, morfogênese, produtividade
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ABSTRACT
Characteristics morpho-structural and forage preference of Marandu grass managed under
rotational stocking and subjected increasing levels of nitrogen
This paper was prepared with the aim of evaluating the environmental edafoclimáticas
conditions of Araguaína city in Tocantins state the effect of nitrogen on the morphogenesis,
agricultural, structural, herbage accumulation search and forage preference of Brachiaria brizantha
cv. Marandu over and successive grazing cycles. The experiment was conducted for two years
according to a randomized block design with four blocks, arranged in split plot 05 x 04, with five
nitrogen rates (0, 25, 50, 75 and 100 kg ha-1 cycle of grazing-1) and four grazing cycles. The module
has been managed with variable rest period (average of 23 and 33 days, respectively, year I and II
assessments) as a function of sward height of 40 cm for the treatment of 50 kg ha-1 cycle of
nitrogen, goal guiding the entry of animals, the grazing period around 03 days. For the rate of
appearance took place only effect (P ≤ 0,05) of the main treatments in year I. In relation to the
grazing cycle for all levels of nitrogen reduction in TApF occurred in year II. Average value of
29,42 mm tiller-1day-1 was estimated for the TAlF, which was highly responsive to the N logos of
most grazing periods in year I and II. The stem elongation was monitored throughout the grazing
season, provided the TAlC and NFV responded to N supply in order to increase their values, the
same being observed for the average length of the leaf blade in the two years of evaluation. For
number of tillers there was an interaction (P ≤ 0,05) between the N and grazing cycles in most
assessments. For gross rate of forage production there was a significant interaction between grazing
cycles and N, being the linear and quadratic negative, years I and II. The rate of herbage
accumulation and accumulation rate of leaf linearly in both years, and also affected by the
interactions of grazing cycles and N levels were significant (P ≤ 0.05). In general most of the
variables reported above, which are related to the growth of grass was intensified with the supply of
N. In the first and second year to evaluate the vertical extent of pastures Marandu grass suffered
effects of nitrogen, and the criterion for removal of animals in the vicinity of 20 cm sward height
was reached, and the entry of 40 cm at rates of 50 kg ha-1 cycle-1 of N. The greater availability of
MS estimated in the first year was the seventh cycle in doses of 25, 50, 75 and 100 kg of N ha-1
cycle-1. However in the second year were higher for the sixth cycle of production of 5682,3 kg of
MS ha-1. In the second year, significant interactions (P ≤ 0,05) between the N and grazing cycles
were observed for all cycles. Data for the MSC Marandu grass affected significantly (P ≤ 0,05),
with interaction as a function of nitrogen for the grazing season. The relationship leaf/estaminais
(L/E) responded differently in both the entrance and exit of the animals for two years. Isolated
effect of N rates so much of the grazing season was significant for both years of evaluation, and
estimates of IAF. The volume density was responsive to N rates with values of 126,2 and 239,4 kg
of MS ha-1 cm-1 respective first and second assessment year, and is closely related to the demand for
forage. The growth rate was dependent cultural components of the main productive Marandu grass,
and production of dry completely dependent on it, it was recommended rates close to 83,5 kg N ha-1
for grazing cycle to maximize biological efficiency. The existence of sites devoted to grazing
heterogeneous N, promotes selectivity of grazing animals, seeking pastures with higher levels of
nitrogen application.
Key words: fertilization nitrogen, pasture structure, morphogenetic, productivity

11

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o sistema de produção de bovinos está relacionado com a exploração animal a
pasto. Atualmente o país se destaca como produtor de proteína animal via herbívoros, sendo o
maior exportador de carne bovina do mundo. Possuí grandes áreas de pastagens, mais de 172
milhões de hectares, o que torna esse sistema altamente competitivo, tendo em vista que o processo
de pastejo garante colheita de forragem compatível com a demanda produtiva dos animais.
É desejável sob o ponto de vista de manejo econômico e também ecológico ter animais em
pastejo ao longo do ano. O manejo de bovinos em pastejo enseja baixo estresse, uma vez que os
animais são mantidos em grupos, livres, em seu habitat natural. Sabe-se que a produtivide, a
eficiência e a sustentabilidade de utilização dos pastos nos sistemas de produção estão aquém das
potencialidades, mesmo assim, o pasto constitui-se na forma mais barata de produzir carne em
virtude do grande potencial de produção das gramíneas (FLORES et al., 2008).
Apesar do grande potencial de produção brasileira, destaca-se a baixa produtividade desse
sistema. Neste sentido a região de Araguaína-TO, segundo último censo agropecuário (IBGE,
1996), em 1995 as pastagens ocupavam 1,5 milhões de hectares, sendo 76% representada por
pastagens cultivadas. No mesmo período, o efetivo bovino era de 990 mil cabeças, resultando uma
capacidade de suporte de 0,64 cabeças ha-1, aquém do potencial da região que é tida como uma das
maiores produtoras de carne bovina no Brasil. Entre os fatores relacionados, destaca-se o
monocultivo do capim Marandu; ausência na reposição dos nutrientes do solo; falta de ajuste da
carga animal; uso do fogo e o mau manejo do pastejo. Práticas como essas são corriqueiras nas
pastagens cultivadas do país. Atualmente, estima-se que dos 100 milhões de hectares, 80%
apresentam algum grau de degradação e 60% já esteja totalmente degradada (EMBRAPA, 2007),
causando enormes prejuízos econômicos e ambientais ao Brasil. Entre os fatores responsáveis pela
baixa produtividade do sistema, destaca-se a queda do vigor produtivo do pasto, entendido como
quebra da sustentabilidade da produção forrageira. Este último compreende-se como um processo
dinâmico de degeneração em que a planta por si só é incapaz de recuperar-se naturalmente (COSTA
et al., 2006).
A produção animal obtida em pastagem é o resultado do processo fotossintético das plantas.
Este processo utiliza-se da energia solar para a formação de biomassa que deverá ser consumida e
convertida em produto animal. Neste cenário, o controle da desfolha é de extrema importância, pois,
se por um lado, o animal tem que consumir a maior quantidade de forragem possível,
preferêncialmente folhas, por outro, há necessidade da manutenção de um índice de área foliar
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(IAF) residual mínimo, de forma que a planta tenha a capacidade de transformar a energia solar em
massa de forragem, garantindo a produtividade e persistência da pastagem (COSTA, 2006).
No processo acima mencionado, os fatores ambientais como a disponibilidade de luz,
temperatura, água e nutrientes são importantes para a perenização e sustentabilidade das pastagens,
no caso dos nutrientes, a recuperação direta por meio da reposição dos nutrientes extraídos do solo
ao longo dos anos, representa menor risco ao produtor e reais possibilidades de adoção pela maior
parte dos pecuaristas, assim como revelam alguns estudos (PRIMAVESI et al., 2006, BODDEY et
al., 2004). O N induz os processos metabólicos, resultando em efeitos marcantes na produção de
matéria seca, energia para gramíneas e leguminosas forrageiras, provocando o crescimento
diferenciado de órgãos e sistemas . A adubação nitrogenada além de integrar a recuperação direta,
tem se mostrado uma técnica promissora para aumentar a produção de forragem, sendo a
produtividade das plantas forrageiras estimulada com a adubação nitrogenada. Dessa forma, tem
sido motivo de estudo em inúmeros trabalhos no contexto brasileiro (ALEXANDRINO et al., 2004;
FAGUNDES et al., 2005; MARTUSCELLO et al., 2006; SILVA et al., 2009; BATISTA et al.,
2006 só para citar alguns).
Diante do exposto, o presente trabalho foi elaborado com o objetivo de avaliar sob as
condições edafoclimáticas de Araguaína-TO, o efeito de doses de N sobre as características
morfogênicas, agronômicas, estruturais, o acúmulo de forragem e a preferência de forragem do
capim Marandu (Brachiária brizantha cv Marandu) ao longo de ciclos de pastejo sucessivos.
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2.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A Brachiaria
O destaque do Brasil no cenário mundial como produtor pecuário, deve-se entre outros
fatores, à exploração do potencial produtivo de gramíneas tropicais, além do fato dos esforços para
desenvolvimento da pecuária em vários outros países. Muitas vezes, gerando suas rendas na
tentativa de atender à crescente demanda das populações, priorizando tecnologias que maximizam a
produtividade animal (uso de rações, investimento em instalações modernas) (RANDOLPH et al.,
2007). Enquanto as pastagens que constituem a base de produção não são bem trabalhadas devido
às condições adversas de produção.
No contexto brasileiro, diferentemente de outros países, as pastagens e as espécies as quais
contribuem para formação deste complexo, apresentam altas taxas de acúmulo de biomassa. Neste
sentido, as Brachiárias quando bem manejadas apresentam características estruturais e valor
nutritivo compatíveis com o bom desempenho animal (SILVA e NASCIMENTO JÚNIOR, 2007).
Seu cultivo representou um marco na pecuária nacional com a ocupação de grandes áreas do
cerrado, na região central do Brasil.
No ambiente de transição entre o Cerrado e Amazônia, as gramíneas possuem grande
importância, pois se constituem a base da alimentação dos animais dos rebanhos leiteiros e de corte.
Dentre diversos gêneros utilizados na alimentação de ruminantes, as Brachiárias têm papel de
destaque pelo alto potencial de produção de matéria seca, alto valor nutricional e grande capacidade
de recuperação após desfolhação. Entretanto, é necessário que se tenha condições climáticas
adequadas, e, também solo fértil que dê a planta condições para que a mesma produza de forma
satisfatória.
Estima-se que dos 49 milhões de hectares de pastagens cultivadas na região dos cerrados,
cerca de 85% são ocupados com espécies de Brachiaria, principalmente B. decumbens (55%), B.
brizantha (20%) e B. humidicola (9%) (ANUALPEC, 2004). As Brachiarias são os capins mais
plantados no Brasil, sendo usado na cria, recria e engorda dos animais, desde que sejam bem
manejadas. O grande interesse dos pecuaristas pelas espécies se prende ao fato das mesmas serem
plantas de alta produção de matéria seca, possuírem boa adaptabilidade, facilidade de
estabelecimento, resistência e bom valor nutritivo, grande capacidade de recuperação após
desfolhação, além de apresentarem poucos problemas de doenças e, mostrarem bom crescimento
durante a maior parte do ano, inclusive no período seco (COSTA et al., 2006). As espécies do
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gênero Brachiaria são as mais usadas no estabelecimento, na formação e recuperação de pastagens
no Brasil.
A utilização de espécies de Brachiaria foi proporcionada pelo conjunto das características
que são desejáveis nessas forrageiras, com superioridade do gênero em sistemas de produção
animal. Assim, as Brachiarias podem permanecer por muito tempo levando em conta a vasta
extensão de áreas cultivadas, além do programa de seleção e melhoramento das forrageiras
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA) que priorizarem este gênero. Mesmo
assim, apesar da grande extensão de áreas cultivadas com espécies de Brachiaria, pode-se afirmar
que o contingente de informações geradas ainda representa pouco do universo de situações em que
o gênero está inserido (FAGUNDES et al., 2006).
2.2

Perfilho e o perfilhamento
O perfilho consiste da unidade básica das gramíneas que utiliza o perfilhamento como forma

de crescimento e, sobretudo, como forma de sobrevivência das pastagens. Deste modo, a
produtividade das gramíneas forrageiras decorre da contínua emissão de folhas e perfilhos, processo
importante para a restauração da área foliar após corte ou pastejo, garantindo a perenidade das
plantas forrageiras (PATÊS et al., 2007). Estudos recentes mostram que o número máximo de
perfilhos foi três vezes maior que o mínimo, confirmando que a disponibilidade de N interfere
diretamente no perfilhamento do capim Marandu (BATISTA e MONTEIRO, 2006). Estes mesmos
estudos mostram que o número máximo de perfilhos foi 41 vezes maior (com 416 mg L-1 de N) que
o mínimo (com 14 mg L-1 de N).
Nas espécies de gramíneas perenes cespitosas como as Brachiarias, existem quanto à origem
dois grupos de perfilhos: os basilares originados da base da planta, possuindo seu próprio sistema
radicular, e os axilares, que surgem a partir de nós superiores dos colmos basais não desenvolvem
sistema radicular independente (MORAIS et al., 2006). O sinal para a ativação das gemas e para
produção de novos perfilhos é a qualidade da luz incidente após o pastejo. A qualidade da luz
também é influenciada pela época do ano, promovendo diferenças na densidade populacional de
perfilhos em diferentes períodos (FAGUNDES et al., 2005).
Neste sentido, a menor intensidade de radiação e, a reduzida relação dos comprimentos de
onda vermelho/vermelho extremo inibem o perfilhamento. Outra importante causa da redução do
número de perfilhos é o balanço negativo de energia, resultado da competição por luz devido à
competitividade no ambiente dos pastos. A adubação nitrogenada juntamente com captação de luz
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de qualidade promove aumento na densidade de perfilhos, garantindo rendimentos significativos na
produção de massa de forragem.
As taxas de aparecimento, florescimento e morte de perfilhos influênciados pelos fatores
supracitados, determinam a contribuição da composição morfológica da pastagem de forma a
permitir maior ou menor acúmulo de forragem em diferentes épocas do ano (FAGUNDES et al.,
2005), sendo dependente dos níveis de adubação. Matthew et al, (2000) avaliou o perfilhamento em
treze experimentos e observou, em muitos casos, variação estacional das taxas de aparecimento e
morte de perfilhos, o que pode estar relacionado às estratégias de persistência das plantas. Em
trabalho de revisão Rezende et al., (2008), cita este mesmo autor que apresentou três considerações
separadas, porém inter-relacionadas na definição da dinâmica de perfilhos de pastagens de
gramíneas: a morfologia do perfilho, a otimização e a persistência da área foliar do dossel. A
morfologia do perfilho está relacionada à distribuição de fotoassimilados que levam a planta a
perfilhar. Já é estabelecido que a área foliar do dossel, em áreas continuamente pastejadas, a altura e
tamanho médio do perfilho são determinados pela intensidade de desfolha. A otimização da área do
dossel, resultante de desfolha mais severa, é obtida por meio da redução no tamanho médio do
perfilho e do aumento na densidade de perfilhos.
A dinâmica do número de folhas por perfilho influencia o perfilhamento e a densidade final
de perfilhos na planta. Enquanto a dinâmica do número de folhas por perfilho influencia o
perfilhamento e a densidade final de perfilhos (HADDADE et al., 2005).
Tendo em vista que a capacidade de originar novos perfilhos auxilia o estabelecimento e a
perenidade das gramíneas forrageiras, assegurando maior proteção do solo contra ação de fatores de
ambiente, conferindo maior resistência a pragas e doenças, podendo até controlar o aparecimento de
plantas daninhas e de maneira efetiva determinar a produção de forragem, esta deve então ser
sempre eficiente. O atendimento desta habilidade reflete em alta produção dos componentes dos
pastos de forma adequada, com máximo valor nutritivo da forragem (COSTA et al., 2006 e
PEDREIRA et al., 2001).
O perfilhamento nas gramíneas forrageiras contribui ainda para a adaptação às distintas
condições de ambiente, incluindo as estratégias de manejo, o que confere à planta plasticidade
fenotípica. As estratégias de manejo, além de garantir o equilíbrio entre a demanda de forragem e
sua oferta aos animais, devem manter a sustentabilidade da pastagem. Nesse sentido, o número de
perfilhos é freqüentemente utilizado como indicador de vigor ou persistência das gramíneas no
ecossistema da pastagem (SANTOS et al., 2009; SBRISSIA et al., 2010).
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2.3

A dinâmica do crescimento e desenvolvimento das plantas forrageiras em resposta à

adubação nitrogenada
O crescimento da planta forrageira é definido pelo aumento irreversível na dimensão física
dos seus órgãos, em determinado intervalo de tempo, enquanto o desenvolvimento inclui o processo
de iniciação de órgãos (morfogênese) até a diferenciação, podendo incluir o processo de
senescência (WILHELM e MCMASTER, 1995). Partindo deste pré-suposto a morfogênese pode
ser definida como a dinâmica de geração e expansão da forma da planta no espaço, podendo ser
expressa em termos de taxa de aparecimento (organogênese) e expansão de novos órgãos e de sua
senescência. Existem relatos que mostram que todos os nutrientes minerais - o N é
quantitativamente o mais importante para o crescimento e desenvolvimento da planta forrageira
(PRIMAVESI et al., 2006).
As avaliações das plantas forrageiras em resposta à adubação são fundamentais no
entendimento e planejamento de estratégicas e práticas de manejo por definirem os limites de
flexibilidade e uso, tanto de plantas como de animais na composição de sistemas de produção
animal em pastagens (DA SILVA e NASCIMENTO Jr, 2007).
A morfogênese é avaliada normalmente em unidades de crescimento específicas como os
perfilhos no caso das gramíneas. Entretanto, é preciso considerar que as plantas não crescem como
indivíduos isolados nas pastagens, mas compõem uma comunidade que se estabelece em
mecanismo de competição pelos fatores de crescimento (LEMAIRE e CHAPMAN, 2001).
As características morfogênicas podem ser influenciadas pelos fatores do meio ambiente,
mas são determinadas geneticamente (CHAPMAN e LEMAIRE, 1993). No pasto em condição de
crescimento vegetativo, em que apenas folhas são produzidas, a morfogênese pode ser descrita por
três características básicas: o aparecimento, alongamento foliar e a duração de vida da folha. A falta
de N às plantas pode afetar a fotossíntese diretamente, por meio de efeitos na síntese e atividade da
enzima responsável pela assimilação do CO2 “RUBISCO” a ribulose-1,5-bifosfato (SOARES et al.,
2002; REDDY et al., 2004). Mais não é só esse nutriente mineral o responsável, a temperatura do
ambiente, a intensidade luminosa, a disponibilidade hídrica e os efeitos do pasto podem influenciar
estas características, mesmo sendo determinadas geneticamente (DURO e DUCROCQ, 2000;
DURAND et al., 1997).
A programação morfogênica, cuja taxa é dependente da temperatura, determina o
funcionamento e o arranjo dos meristemas em termos de produção e expansão de novas células,
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definindo a dinâmica de expansão dos órgãos (folha, entrenó, perfilho), as exigências de carbono e
nitrogênio (N) necessárias para expansão de uma nova folha (DURAND et al., 1997).
O aumento do teor de N no solo por meio de fertilização é uma das formas de incrementar a
produtividade nas pastagens, principalmente quando a forrageira responde biologicamente à
aplicação desse nutriente. Vários trabalhos relatam a importância da adubação nitrogenada na
morfogênese e no perfilhamento de plantas forrageiras (ALEXANDRINO et al., 2005 e GARCEZ
NETO et al., 2002). A adubação nitrogenada torna-se necessária e imprescindível, por ter
importante papel na morfogênese das plantas forrageiras (FAGUNDES et al., 2006; GARCEZ
NETO et al., 2002; MARTUSCELLO et al., 2005).
O intervalo de tempo para o aparecimento de duas folhas sucessivas, expresso em dias ou
dias-grau, é geneticamente determinado e condicionado pelos fatores do meio. O inverso do
intervalo de tempo para o crescimento de duas folhas sucessivas estima a taxa de aparecimento de
folhas, expresso em folhas por dia, e também é função dos genótipos e do meio ambiente, enquanto
o “filocrono” pode ser descrito como intervalo entre o aparecimento de duas folhas visíveis
consecutivas em um perfilho, como escala de tempo-base para a determinação dos intervalos nos
estudos dinâmicos de morfogênese, bem como na estruturação de relvados compostos por diferentes
espécies forrageiras (LEMAIRE, 1997).
O filocrono é então um processo termo-dependente, a expressão dos resultados em tempo
térmico (graus dia), e, é de extrema importância, visto que as plantas não respondem ao calendário
humano. Estudos mostram que o filocrono do capim-xaraés e também do marandu apresenta
resposta lineare negativa para as doses de N, tanto para os resultados expressos em dias quanto em
graus dia (MARTUSCELLO et al, 2006 e SILVA et al., 2009).
O crescimento das plantas forrageiras está condicionado primariamente à obtenção de
energia proveniente da radiação solar, devendo ser interceptada pela área foliar do dossel e utilizada
nos processos fotossintéticos (NABINGER e PONTES, 2001). Folhas são o principal constituinte
da área foliar fotossinteticamente ativa e eficiente, e são produzidas de acordo com uma
programação morfogênica das plantas que sofre influência direta de fatores de meio ambiente, até
mesmo da desfolhação (PEDREIRA et al., 2007), e do N exógeno que entra no sistema via
fertilização. O modelo conceitual das relações planta-animal nos ecossistemas das pastagens pode
ser observado na Figura 01 adiante, representando algumas dessas características, focando a
disponibilidade e entrada de N no sistema.
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Figura 1- Modelo conceitual das relações planta-animal no ecossistema pastagem (SBRISSIA e Da SILVA, 2001; Da
SILVA e NASCIMENTO Jr, 2006).

Um dos fatores principais determinantes da produção forrageira que considera plantas em
estádio vegetativo é o seu número de perfilhos, visto que, nessa fase, seu aparecimento é intenso.
Neste sentido, o N exerce uma ação intensa e rápida sobre a vegetação, provocando resposta
significativa sobre estas características importantes no manejo de pastagens. Após o perfilhamento,
o crescimento e o acúmulo de matéria seca são alcançados apenas com o aumento do tamanho dos
perfilhos (SILSBURY, 1966; SBRISSIA et al., 2008).
As taxas de aparecimento, alongamento foliares e a duração das folhas constituem os fatores
morfogênicos do perfilho que, sob ação do ambiente, determinam as características estruturais do
relvado, como o número e tamanho das folhas e a densidade de perfilhos, responsáveis pelo índice
de área foliar do relvado (CHAPMAM e LEMAIRE, 1993).
O alongamento da lâmina foliar cessa com a exposição da lígula quando a folha torna-se
adulta, completamente expandida. Posteriormente, instala-se o processo de senescência foliar, cuja
intensidade varia com as estações do ano e os fatores de ambiente. O N acelera esse processo,
contanto o número de folhas verdes por perfilho é razoavelmente constante, conforme o genótipo,
as condições de meio e o manejo.
Uma das principais características das gramíneas forrageiras que garante a sua persistência
após o corte ou pastejo é a capacidade de regeneração de tecido foliar a partir da emissão de folhas
dos meristemas remanescentes ou das gemas axilares por meio do perfilhamento (ALEXANDRINO
et al., 2004). Por isso, as variáveis morfogênicas como taxas de aparecimento e alongamento de
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folhas e longevidade tornam-se importantes características no estabelecimento de modelos de
manejo da pastagem (GOMIDE et al., 2006).
Durante o desenvolvimento da gramínea, o número de folhas verdes por perfilho aumenta
enquanto não são iniciados os processos de senescência e morte foliar (GOMIDE et al., 2003). A
partir de então, o número de folhas verdes por perfilho tende a ser constante para determinado
genótipo. Por este motivo o número de folhas vivas por perfilho, a equivalência entre a taxa de
alongamento e de senescência foliar por perfilho, bem como a redução do alongamento do colmo,
são alguns dos critérios que se apresentam como orientadores do manejo de gramíneas tropicais
cespitosas (GOMIDE et al., 2006).
O número de folhas vivas expandidas/perfilho é razoavelmente constante dentro do
genótipo, dependendo das condições do meio e do manejo. Assim, a estabilização do número de
folhas vivas por perfilho pode constituir um índice para definir a freqüência de corte ou pastejo das
forrageiras, e o período de descanso em pastejo intermitente (GOMIDE et al., 2003). A adubação
nitrogenada reduz a duração de vida das folhas. Pode-se inferir que as plantas, na ausência de
adubação nitrogenada, permanecem mais tempo com suas folhas vivas em detrimento da expansão
de novas folhas, ou seja, o processo de senescência destas forrageiras é acelerado com aumento das
doses de N, reduzindo a duração de vida das folhas (SILVA et al., 2009). A redução na duração de
vida das folhas com a adubação nitrogenada pode ser explicada pela maior renovação de tecidos nas
plantas (MARTUSCELLO et al., 2006).
Em seus trabalhos Pedreira et al., (2001) menciona que a taxa de aparecimento foliar
(TApF) de inúmeras gramíneas tropicais pode variar com a espécie e podem ser condicionadas pelo
ambiente e pela época do ano, independentemente do tipo de perfilho (PACIULLO et al., 2003).
Estes mesmos autores observaram que ao final 30 dias do período de descanso da pastagem o
número total de folhas por perfilho atingiu o valor máximo de 5,7 e 5,5 em perfilhos basais e
aéreos, respectivamente, em uma condição em que o N não era fator limitante do crescimento. Isto,
pois o aparecimento e a expansão de lâminas foliares, colmos e raízes são processos coordenados
pelas atividades meristemáticas da planta (LEMAIRE, 1997), as quais são controladas de formas
distintas pela disponibilidade de água, luz, temperatura e nutrientes, em especial o N.
Em um estudo Martuscello et al., (2005) observou-se que o incremento na TAlF e TApF das
Brachiarias de até 37% para a dose mais elevada N (120 mg.dm-3) em relação à ausência de
adubação nitrogenada. Outros trabalhos avaliando os efeitos do N sobre a taxa de alongamento
foliar, também obtiteve resultados semelhantes (DURU e DUCROCQ, 2000). De modo geral, as
variáveis morfogênicas tendem a interagirem entre si e comporem as características estruturais do
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dossel, as quais influenciam diretamente o índice de área foliar (IAF) dos pastos. A lâmina foliar,
que determina o IAF é um importante componente para a produção de massa seca total da planta,
destacando que, além de interceptar boa parte da energia luminosa, e representar parte substancial
do tecido fotossintético ativo, garante a produção de fotoassimilados planta, consitutindo em
material de alto valor nutritivo para os ruminantes.
A adubação nitrogenada é uma estratégia que permite aumentar a densidade volumétrica de
forragem e, sobretudo, a produção de folhas no perfil da pastagem com resposta no IAF, pois o N
tem efeito significativo sobre a taxa de aparecimento e alongamento de folhas nas gramíneas
(FAGUNDES et al., 2006). Por sua vez, alterações no IAF, promovidas por variações na
temperatura ou qualidade da luz, são decorrentes de modificações no tamanho das folhas, no
número de folhas vivas por perfilho e na densidade populacional de perfilhos (LEMAIRE e
AGNUSDEI, 2000).
O principal objetivo da avaliação da freqüência e intensidade de pastejo é devido à sua
importante contribuição sobre modificações na estrutura dos pastos promovidas por alterações no
número e peso dos perfilhos, nas taxas de aparecimento e alongamento de folhas e na participação
de colmos e material morto, que podem modificar a qualidade da forragem e a acessibilidade aos
animais em pastejo (Da SILVA et al., 1997). Dessa forma, a combinação entre freqüência e
intensidade constitui-se uma ferramenta importante para nortear o manejo do pastejo de plantas
forrageiras, de forma a maximizar a produção vegetal e a eficiência de colheita da forragem
produzida.
Quando se entende a dinâmica de crescimento e desenvolvimento das plantas que compõem
uma pastagem e as respostas morfofisiológicas como conseqüência dos fatores interferentes, tornase, mais fácil adequar o manejo do pastejo visando à sustentabilidade do sistema de produção com
alta produtividade dos componentes planta e animal, respeitando os limites ecofisiológicos das
plantas forrageiras, e aspectos relacionados com a interface planta-animal, determinante da
facilidade de apreensão e de consumo de forragem pelos animais em pastejo (DA SILVA e
NASCIMENTO Jr, 2007).
Por isso mesmo, freqüência de pastejo é bastante estudada tendo em vista sua importância na
manutenção de um índice de área foliar (IAF) adequado, em que o máximo acúmulo de lâminas
foliares seja alcançado. Resultados de vários experimentos têm nos revelado que o conceito de IAF
crítico, quando o dossel intercepta 95% da luz incidente, é válido para plantas temperadas e
tropicais podendo ser utilizado para determinar o momento de entrada dos animais em sistema de
pastejo intermitente, com gramíneas da espécie Panicum maximum cv. Tanzânia e Mombaça e
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Brachiaria brizantha cv. Marandu e Xaraés (CARNEVALLI et al., 2006).

A adubação

nitrogenada pode influenciar estas características. Desse modo, sistemas bem intensificados com
altos níveis de aplicação de insumos requerem manejo acurado do pastejo.
Vários estudos demonstram que prolongamento do período de descanso ou do intervalo de
pastejo, além da condição em que o dossel intercepta 95% da luz incidente, resulta em aumento da
massa de forragem. Entretanto, esse aumento é resultado do acúmulo de colmos e de material
morto, uma vez que o acúmulo de folhas se estabiliza ou diminui, ocorrendo o aumento expressivo
nos processos de alongamento de colmos e senescência.
Nessa condição, o maior acúmulo de forragem durante o período de rebrotação compensa
parcial ou totalmente o menor número de pastejos na estação de crescimento, ou seja, períodos de
descanso mais longos, embora o valor nutritivo da forragem em oferta seja reduzido
(CARNEVALLI et al., 2006; BARBOSA et al., 2007). Recentemente, os trabalhos com gramíneas
tropicais têm mostrado forte relação da altura do dossel com a interceptação da luz (IL) na condição
de pré-pastejo, conseqüentemente, com o índice de área foliar (IAF) critico, indicando que a altura
do dossel forrageiro pode ser ferramenta confiável para o controle do pastejo em lotação
intermitente.
A interceptação da luz (IL) de 95% é tida como o momento a partir do qual as plantas
forrageiras modificam sua dinâmica de acumulo de matéria seca, reduzindo o acumulo de laminas
foliar, aumentando rapidamente o de colmos e material morto, que pode reduzir o valor nutitivo da
forragem produzida (CARVALHO et al., 2003). Neste sentido, pode ocorrer segundo Griffiths et
al., (2003) que a idade do pseudocolmo se torne fator influente na regulação da profundidade dos
bocados, uma vez que a relação custo:benefício, relacionada à procura por bocados, pode também
ser influenciada pela pelo contraste entre os estratos do dossel e pela altura do mesmo.
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4. CAPÍTULO 1
RESUMO
Características morfogênicas e estruturais do capim Marandu manejado em lotação
intermitente e submetido à doses de nitrogênio no Tocantins
O experimento foi conduzido durante duas estações de crescimento (2008/2009 e
2009/2010) com o objetivo de avaliar o efeito do N sobre a morfogênese e a estrutura do dossel
forrageiro do capim Marandu manejado sob lotação intermitente no norte Tocantinense. Foi
utilizado o delineamento em blocos ao acaso, dispostos em esquema de parcelas subdivididas 5x4,
sendo cinco doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ha-1 ciclo de pastejo-1) e quatro ciclos de pastejo,
com quatro repetições, totalizando-se vinte unidades experimentais de 147 m2, onde o período de
pastejo foi de três dias e o de descanso variável, conforme o crescimento do pasto, onde a de
entrada dos animais ocorria quando as parcelas dos tratamentos de 50 kg ha-1 de N atingiu a altura
de 40 cm. Com esse manejo o período de descanso foi variável, com média de 23 e 33 dias,
respectivamente, para o ano I e II. Para a taxa de aparecimento de folha não houve interação (P >
0,05), verificando apenas efeito (P ≤ 0,05) dos tratamentos principais no ano I. Em relação ao ciclo
de pastejo, para todas as doses de N verificou redução da TApF no ano II. Valor médio de 28,8 e
29,4 mm perfilho-1dia-1 foi estimado para a TAlF, que foi altamente responsiva as doses de N ao
logos da maioria dos ciclos de pastejo no ano I e II. O número de folhas vivas respondeu ao
suprimento de N de forma a incrementar seus valores, sendo o mesmo observado para o
comprimento médio da lâmina foliar nos dois anos de avaliação. Para o número de perfilhos
verificou-se interação (P ≤ 0,05) entre as doses de N e ciclos de pastejo na maioria das avaliações.
Em termos gerais a maioria das variáveis reportadas (TApF, TAlF, NP, NFV, NFT,) que estão
relacionadas com o crescimento do capim foram intensificadas com o suprimento de N.
Palavras-chave: crescimento e desenvolvimento, estações do ano, estrutura do pasto, suprimento
de nitrogênio
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ABSTRACT
Characteristics morphogenetic and structural Marandu grass management in capacity and
submitted to intermittent doses of nitrogen in Tocantins
The experiment was conducted during two growing seasons (2008/2009 and 2009/2010) in
order to evaluate the effect of nitrogen on the morphogenesis and structure herbage Marandu grass
managed under rotational stocking in north Tocantins. The experimental design consisted of
randomized blocks arranged in split plot 5x4, five nitrogen rates (0, 25, 50, 75 and 100 kg ha-1
cycle of grazing-1) and four grazing cycles, with four repetitions, totaling 20 experimental units of
150m2, which occupied a total area of two paddocks of a module consists of eight rotational
paddocks, where the grazing period was three days and the rest of variable as pasture growth, where
the entry of animals occurred when portions of the treatments for 50 kg ha-1 of N reached a height
of 40 cm. With this management the rest period was variable, averaging 23 and 33 days respectively
on the years I and II. For the rate of leaf emergence there’s no interaction (P> 0,05), there was only
an effect (P ≤ 0,05) of the main treatments at the year I. In relation to the grazing cycle, all levels of
nitrogen reduction in TApF occurred at year II. Average value of 29.42 mm tiller-1day-1 was
estimated for the TAlF, which was highly responsive to the N logos of most grazing periods at year
I and II. The number of live leaves responded to N supply in order to increase their values, the same
being observed for the average length of the leaf blade in the two years of evaluation. In general
most of the variables reported (TApF, TAlF, NP, NFV, NFT, TPB, TAcF, TAcLF) that are related
to the growth of grass were intensified with the supply of nitrogen.
Key words: growth and development, sward structure, seasonality, nitrogen supply
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4.1

INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos países com maior dimensão territorial, onde 30% de sua área é ocupada

pelo setor agropecuário. Sendo que as pastagens cultivadas ou naturais ocupam cerca de 185
milhões de hectares, ou seja, 73% da área estão destinadas ao setor (FAO, 2009), sendo que as áreas
cultivadas com gramíneas tropicais, como por exemplo, espécies do gênero Brachiaria, nessas
últimas décadas foram substituídas por pastagens naturais (BODDEY et al. , 2004), provomendo o
avanço da pecuária nacional (MACEDO, 2009). Entretanto, essa ocupação ocorreu na maioria das
vezes em solos de baixa fertilidade natural, que aliada ao mau manejo, à falta de ajuste da carga
animal e da reposição de nutrientes, impulsionou o processo de degradação, tornado-se um
problema presente em cerca de 50% dos 105 milhões de hectares com pastagens cultivadas no
Brasil (MACEDO, 2009).
Sistemas modernos de manejo do pastejo que utiliza-se de conhecimento das bases
morfofisiológicas da forrageira no manejo da desfolhação, assim como a ecologia do pastejo animal
em resposta a estrutura da planta, tem sido cada vez mais, alvo de estudos que viabilizam o
entendimento de como o complexo sistema solo-planta-animal se interage, potencializando as
chances de sucesso da produção de proteína animal de qualidade aos moldes de uma demanda atual,
alicerçando no aumento da produção sem degradar o meio ambiente.
Atualmente, a base de conhecimento aplicados ao manejo moderno das pastagen tem sido
originadas principalmente nas regiões sudeste (Da SILVA et al., 2009) e sul (CAUDURO e
CARVALHO et al., 2007) do país, com alguns trabalhos atuais no nordeste (CÂNDIDO et al.,
2006), mas não pode orientar a implementação dessa alternativa de manejo sob as condições da
Amazônia Legal, atualmente deténtora de mais de 60% e 35% do território (5,1 milhões km2) e
rebanho nacional (73 milhões de cabeças), respectivamente. Tendo sido apontado na atualidade pelo
grande potencial para a produção de alimentos, bastando apenas recuperação das áreas já
desmatadas e que estão em processo de degradação.
Entre as ferramentas utilizadas no manejo atual, destacam-se as características morfogênicas
e estruturais, as quais se integram formando o índice de área foliar, determinando respectivamente a
capacidade de suporte e a ingestão de forragem dos animais, resultando na produtividade animal
(CARVALHO et al., 2001). Diante do exposto, destaca-se a importância de como esse complexo de
produção animal varia para as diferentes regiões do país, assim como o mesmo responde as diversas
condições de manejo.
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Entre as alternativas para aumentar a produtividade animal, normalmente a utilização da
planta forrageira em um sistema de reposição de nutrientes é o mais pesquisado, pois no ambiente
tropical a produção pode ser até triplicada, sendo o nitrogênio o nutriente de maior relevância
(PRIMAVESI et al., 2006). Por isso, estudos com adubação nitrogenada, principalmente em regiões
que não tem tradição com pesquisa é de fundamental importância, pois no manejo moderno de
pastagem, não basta entender como o N incrementa a produção de forragem, e sim priorizar o
componente lâmina foliar, em vez de colmos e material morto.
Objetivou-se com o trabalho avaliar sob as condições do norte Tocantinense, como que as
características morfogênicas e estruturais do capim Marandu, manejado sob lotação intermitente,
com período de descanso variável se comportam sob efeito das doses de N.
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4.2

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins- UFT, Campus

Universitário de Araguaína-TO, na Escola de Medina Veterinária e Zootecnia, localizado a
07º12’28”, Latitude Sul e 48º12’26”, Longitude Oeste, com altitude de 236 m. O clima da região,
segundo a classificação de Köppen (1948), é AW – Tropical de verão úmido com estação seca e
chuvosa bem definida com período de estiagem no inverno. Apresenta temperaturas máximas de
40ºC e mínimas de 18ºC com umidade relativa do ar média anual de 76%. As precipitações pluviais
médias chegam 1746 mm no ano agrícola.
Os dados das variáveis ambientais foram coletados semanalmente na estação agrometeorológica do Campus Universitário de Araguaína-TO, localizado nas proximidades do
experimento (700 m), durante todo o período de utilização da área experimental (Figura 1),
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juntamente com o balanço hídrico, na as duas estações de crescimento (Figura 2).
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Figura 2- Balanço hídrico do ano agrícola de 2008 a 2010, de acordo com os dados mensurados na estação agrometeorológica do campus de Universitário de Araguaína-TO durante o período experimental.
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O solo da área foi classificado como Neossolo Quartzarênico Órtico típico (EMBRAPA,
2006) e foi selecionado pelo fato de ocorrer em aproximadamente 16,81% dos solos da região
(COELHO et al., 2004), destinados principalmente para a pecuária. As análises de solo (Tabela 1)
foram realizadas no laboratório de solos da UFT, na Escola de Medina Veterinária e Zootecnia. E a
correção do pH e do alumínio trocável e a adubação com fósforo foram baseadas em função da
análise química do solo e do nível de intensificação proposto, segundo as recomendações do
Manual de Fertilizantes de Minas Gerais (5° aproximação).
Tabela 1- Análise química do solo da área experimental, de acordo distribuição das doses de
nitrogênico nos pastos de capim Marandu
pH em H2O
1:2,5

MO
g kg-1

5,24

8,75

5,26

11,30

5,02

11,35

4,87

10,70

4,80
10,45
MO= matéria orgânica;
hidrogênio+alumínio.

P

K
Na
mg dm-3 ________
0 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
87,05
0,00
25 kg de N ha-1 ciclo-1
9,65
58,65
0,00
50 kg de N ha-1 ciclo-1
8,05
91,80
0,00
75 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
47,30
0,00
100 kg de N ha-1 ciclo-1
9,50
83,45
0,00
P= fósforo; K= potássio; Na= sódio;

Ca

___________

Mg
Al
H+Al
cmolc dm-3 _____________

_________

5,1

2,1

0,0

2,1

5,6

1,8

0,0

2,5

4,6

1,4

0,0

2,7

1,0

1,9

0,0

3,1

4,6
1,7
0,0
3,6
Mg= magnésio; Al= alumínio; H+Al=

Foi utilizada 1T ha-1 de calcário (PRNT= (98%) em superfície anualmente. O P foi aplicado
em dose única de 80 kg ha-1 de P2O5 via superfosfato simples em meados de novembro nos dois
anos. A adubação nitrogenada foi em função dos tratamentos, via ureia, e a adubação potássica foi
de 40 kg ha-1 de K2O em ciclos de pastejos alternados, na forma de KCl. Ao longo do período
experimental do ano I, foram aplicados 400 kg ha-1 de superfosfato simples, 1555,5 kg ha-1 de ureria
na maior dose de aplicação de N e 233,3 kg ha-1 de cloreto de potássio; no ano II foram 400 kg ha-1
de superfosfato simples, 1111,1 kg ha-1 de ureria na maior dose de aplicação de N e 166,6 kg ha-1 de
cloreto de potássio.
O experimento foi disposto em delineamento em blocos ao acaso, em esquema de parcelas
subdivididas 5 x 4, sendo cinco as doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ciclo-1), e quatro os ciclos de
pastejo, com quatro repetições, totalizando-se vinte unidades experimentais, de aproximadamente
147 m2 cada (9,5 x 15,5 m), as quais constituíram a área total de dois, de oito piquetes de um
módulo de pastejo sob lotação intermitente da UFT, de 1,18 ha. Nos dois piquetes compostos pelas
vinte unidades experimentais a altura do pasto nas parcelas do tratamento de 50 kg de N ha-1 ciclo-1
foi utilizada como meta orientadora da entrada e saída dos animais da área experimental. Com base
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nesse manejo, o período de descanso foi variável, conforme o tempo necessário para que a altura do
pasto das parcelas indicadoras atingisse 40 cm, e após o período de pastejo (três dias), os animais
foram removidos dos piquetes quando a altura das parcelas chegou a vinte cm, dando inicio a um
novo ciclo produtivo.
O uso da área estendeu de novembro de 2008 a maio de 2010, sendo que as avaliações
foram realizadas durante a estação das águas dos anos de 2008/2009 e 2009/2010. O período
experimental nos dois anos de avaliação ocorreu no mês de novembro, após pastejo de
uniformização dos piquetes.
Para a avaliação da morfogênese foi utilizada a técnica de perfilhos marcados (DAVIES,
1993), em que se acompanha a dinâmica de aparecimento, alongamento e senescência de lâminas
foliares bem como o alongamento de colmo. Cinco perfilhos por parcela foram identificados e
marcados a 30 cm espaçados, em um mesmo alinhamento, aproximadamente cinco dias após o
pastejo dos animais, e os seus componentes morfológicos foram avaliados semanalmente até o final
do período de descanso do ciclo de pastejo, sendo os dados registrados em planilhas eletrônicas,
com os quais foram estimadas as taxas de aparecimento foliar (TApF= folhas perfilho-1 dia-1),
alongamento foliar (TAlF= mm dia-1 perfilho-1), de senescência foliar (TSF= mm dia-1 perfilho-1) e
de alongamento de colmo (TAlC= mm dia-1 perfilho-1) mm dia-1 perfilho-1. Ainda com as avaliações
dos perfilhos, estimou-se o número de folhas totais (NFT) e vivas por perfilho (NFV), o
comprimento médio de lâminas foliares (CMLF) e comprimento da bainha (Bainha), medidos em
mm (ALEXANDRINO et al., 2004).
A altura do pasto foi realizada ao final do período de descanso com régua graduada,
representado pela média de vinte leituras aleatórias de cada parcela, tendo o plano imaginário da
altura média das folhas como referência da altura do dossel forrageiro. A altura média da unidade
experimental foi utilizada para a escolha do ponto representativo da condição do pasto para a
contagem dos perfilhos, o qual foi denominado número de perfilhos (NP), expresso em perfilhos m2

, obtido pela contagem direta dos perfilhos existentes no interior do quadro de amostragem de 0,15

m2 (0,15x1, 0 m).
As análises estatísticas foram realizadas individualmente a cada ano, sendo que as fontes de
variações, doses de N e ciclos de pastejo foram analisadas em esquema de parcelas subdivididas,
onde nas parcelas avaliou-se o efeito das doses de N e nas sub-parcelas o efeito dos ciclos de
pastejo. O efeito das doses de N foi comparado por regressão por meio dos modelos polinomiais.
Para o ajuste dos modelos, considerou-se o nível de significância do teste F para os coeficientes
angulares das equações de regressão, o coeficiente de determinação (R²), e o teste Tukey para
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avaliar o efeito dos ciclos de pastejo, sendo todas as comparações realizadas a 5%. As análises
foram realizadas com auxílio do programa SISVAR Sistema para Análises Estatísticas versão 5.1
(Build 72), Universidade Federal de Lavras.
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4.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A altura do dossel forrageiro foi alvo de manejo para determinar a entrada dos animais nos
piquetes, onde o preconizado foi 40 cm nas doses de 50 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1 para o
momento de entrada, e 20 cm na saída. Para atingir a altura desejada após o pastejo dos animais,
verificou-se que no ano I o período de descanso foi de 21, 22, 24 e 25 dias, e para o ano II de 33,
29, 30 e 40 dias, respectivo ao 1º, 2º, 3º e 4º ciclos de pastejo, mesmo com período de descanso
inferior ao ano I, 10 dias em média, no ano II a altura do pasto foi semelhante aos valores
observados no ano I, resultado de ajuste morfoestrutural, tendo em vista que a altura do cartucho de
bainha (Tabela 5) tão quanto o tamanho das folhas (Tabela 7) foram responsivos ao suprimento de
N.
Resposta diferenciada para o momento de saída somente no ano II, com redução linear da
altura é indicativo do pastejo seletivo dos animais nas maiores doses de aplicação de N. Nos dois
anos de avaliação verificou-se efeito significativo dos ciclos de pastejo sobre a altura do pasto,
entretanto, no momento de saída do ano II não verificou-se resposta diferenciada dos ciclos em
função das doses de N. Em termos gerais, quando observado o efeito dos ciclos de pastejo sobre a
altura do pasto, verificou-se que as menores alturas ocorreram nos primeiros ciclos, e na maioria
das vezes, as maiores alturas no penúltimo ciclo de pastejo, com variações em função das doses de
nitrogênio (Tabela 2).
Verificou-se efeito (P≤0,05) para o incremento da altura do pasto ao decorrer dos ciclos de
pastejo (Tabela2), como resposta natural ao desenvolvimento e maturidade da planta forrageira. Os
dados refletem integralmente este comportamento, mostrando a importância dos ciclos de pastejo
com influência direta na estrutura do pasto, bem como na possibilidade de apreensão da forragem
pelos animais em pastejo. Neste sentido, a altura do dossel forrageiro pode ser entendida como um
parâmetro prático e fácil para orientar o manejo do pastejo, pois além de ser uma característica
estrutural que afeta o comportamento ingestivo do animal ela se correlaciona positivamente com a
ingestão de forragem (GONTIJO NETO et al., 2006; SANTOS et al., 2009).
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Tabela 2- Altura do pasto (cm) de capim Marandu na condição de pós e pré-pastejo em função das
doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
20,2b 20,6c
19,8b
18,2c
18,1c
19,4
0,1
ns
ns
ns
2
22,0ab 21,1bc 21,3ab
21,3b
21,2b
21,4
0,92
ns
ns
ns
3
22,9ab 23,5ab
23,6a
23,1ab
23,4ab
23,3
0,44
ns
ns
ns
4
24,35a 24,6a
24,1a
25,6a
25,9a
24,9
0,97
ns
ns
ns
Média
22,4
22,4
22,2
22,02
22,11
22,22
0,96
ns
ns
ns
*CVc= 8,3%
#CVn= 6,9%
Ciclos
ENTRADA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
37,0ab 39,3ab
39,1b
38,7c
39,5c
38,7
0,34
ns
ns
ns
2
34,0b 38,0b
40,9b
42,9b
43,7b
39,9
0,001 33,98 0,18 -0,0008 0,99
3
37,2ab 42,1a
46,3a
49,0a
50,6a
45,0
0,001 37,16 0,23 -0,0009 0,99
4
37,7a 42,6a
41,7b
42,6b
42,1bc
41,3
0,001 38,27 0,14 -0,0001 0,80
Média
36,5
40,5
42,0
43,3
44,0
41,2
0,001 36,70 0,15 -0,0008 0,99
*CVc= 5,4%
#CVn= 4,3%
Ano II (2009/2010)
Ciclos
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
21,7
21,9
21,9
20,6
21,8
21,9
0,9
ns
ns
ns
2
21,3
21,1
21,2
20,8
20,0
20,9
0,2
ns
ns
ns
3
21,7
21,9
21,3
21,1
21,0
21,4
0,5
ns
ns
ns
4
20,9
21,1
20,5
20,6
20,9
20,8
0,9
ns
ns
ns
Média
21,4
21,5
21,2
21,0
20,9
21,23
0,001 21,52 -0,006
ns
0,89
*CVc= 2,9%
#CVn= 4,2%
Ciclos
ENTRADA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
34,4c
38,0b
39,6b
39,8b
38,7b
38,1
0,001 34,5 0,17 -0,001 0,99
2
38,2ab 39,8ab
40,6b
41,3ab
41,3ab
40,3
0,001 38,7 0,03
ns
0,88
3
38,5a
41,5a
42,6a
43,1a
41,9a
41,8
0,001 38,5 0,17 -0,001 0,97
4
35,4bc 39,9ab
40,4b
41,9ab
42,5a
40,0
0,001 35,8 0,14 -0,0008 0,94
Média
36,6
39,8
41,2
41,5
41,1
40,0
0,001 36,76 0,137 -0,0009 0,99
*CVc= 2,5%
#CVn= 3,8%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de variação para
o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio
para cada ciclo de pastejo.

Nos dois anos de avaliação, verificou-se que a taxa de aparecimento foliar (TApF) do capim
Marandu, ao longo dos ciclos de pastejo, respondeu de forma diferenciada (P<0,05) as doses de N
(Tabela 3). Para a maioria dos ciclos de pastejo essa resposta foi linear (ciclos 2, 3 e 4 do ano I e 2 e
3 do ano II), para poucos foi quadrática (ciclo 1 do ano I e II), sem efeito do N sobre esta variável
para o ciclo 4 do ano II. Também para cada dose de N, verificou-se que o efeito dos ciclos de
pastejo sobre a TApF que atuou de forma diferenciada, observando menores valores no ano I para o
primeiro ciclo, enquanto para o ano II, ocorreu no último ciclo (Tabela 3).
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Tabela 3- Taxa de aparecimento foliar (folhas perfilho-1 dia-1) do capim Marandu submetido a
diferentes doses de nitrogênio ao longo de quatro ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)

Resposta1

Média Prob.
β0
β1
β2
R2
50
75
100
1
0,11b
0,15b
0,13b
0,12
0,001 0,09 0,001 -0,0000009 0,71
2
0,20a
0,22a
0,22a
0,20
0,001 0,18 0,0005
ns
0,91
3
0,17a
0,19a
0,21a
0,18
0,005 0,16 0,0005
ns
0,92
4
0,19a
0,21a
0,20a
0,19
0,005 0,17 0,0004
ns
0,79
Média
0,17
0,20
0,19
0,17
0,01 0,15 0,0004
ns
0,83
*CVc= 10,1%
#CVn= 11,4%
Ano II (2009/2010)
0,09a
0,12a
0,12a
0,13a
0,12a
0,12
0,001 0,09 0,001 -0,000007 0,92
1
0,09a
0,13a
0,13a
0,14a
0,14a
0,13
0,001 0,11 0,0004
0,86
ns
2
0,11a
0,14a
0,13a
0,14a
0,15a
0,13
0,001 0,12 0,0003
0,74
ns
3
0,05b
0,07b
0,08b
0,07b
0,08b
0,07
0,08
ns
ns
ns
4
Média
0,09
0,11
0,11
0,12
0,12
0,11
0,001 0,09 0,0008 -0,000004 0,93
*CVc= 14,2%
#CVn= 13,6%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
Ciclos

0
0,09b
0,17a
0,16a
0,16a
0,15

25
0,13b
0,19a
0,18a
0,18a
0,17

Em termos gerais, para a TApF (Tabela 3) verificou-se que os valores absolutos da média
dos tratamentos, e o intercepto das equações e os coeficientes angulares das regressões do ano I
foram superiores as do ano II, demonstrando redução média em torno de 30%, que pode ser o
resultado do conjunto entre a fertilidade do solo e das condições ambientais. Apesar da variação
encontrada entre os dois anos de avaliação, os valores médios encontrados de 0,17 e 0,11 folhas
perfilho-1 dia-1, respectivamente no ano I e II, determinando um filocrono de aproximadamente 6 e 9
dias para o surgimento completo de uma folha, que corroboram com os valores de 12,2 e 7 dias
folha-1 encontrados para o capim Marandu em casa de vegetação, submetidas à adubação, irrigação
e sem competição por luz (ALEXANDRINO et al., 2004), mas são relativamente inferiores aos
valores de 12,7 e 13,15 dias folha-1, para o capim Marandu manejado por corte mecânicos a duas
intensidades de desfolhação (20 e 30 cm de altura) (MARCELINO et al., 2006), indicando boas
condições de ambiente para o crescimento do capim, mesmo para o ano II, onde houve redução na
TApF.
A taxa de aparecimento foliar (TApF) ocupa papel central durante o crescimento e o
desenvolvimento do dossel forrageiro, pois interfere diretamente nas principais características
estruturais que formam o IAF (LEMAIRE e CHAPMAN, 1996). Com isso, normalmente a TApF
variável morfogênica, mas insensível as condições de meio. No entanto, a TApF sofre alterações em
função da taxa de alongamento foliar e comprimento do cartucho da bainha, o qual determina,
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respectivamente, a velocidade e a distância a ser percorrida pela folha até emergir (GRANT et al.,
1981).
A taxa de alongamento foliar (TAlF) teve um comportamento semelhante à TApF,
respondendo de forma diferenciada em relação às doses de N ao longo dos ciclos de pastejo, e dos
ciclos de pastejo para cada dose de N (P<0,05) (Tabela 4). Para a maioria dos ciclos de pastejo a
resposta do N foi linear (ciclos 2, 3 e 4 do ano I e 2 e 4 do ano II), quadrática somente para dois
ciclos (1 do ano I e 3 do ano II), sem efeito (P>0,05) para o quarto ciclo do ano II (Tabela 4). Ainda
avaliando as respostas da TApF (Tabela 3) e TAlF (Tabela 4) frente ao N e ao ciclos de pastejo,
verficou-se grande proximidade entre essas variáveis, com exceção do ano II, onde a TApF foi
insensível ao N no quarto ciclo, enquanto essa resposta ocorreu para a TAlF somente no primeiro
ciclo.
Tabela 4- Taxa de alongamento foliar (mm perfilho-1 dia-1) do capim Marandu submetido a
diferentes doses de nitrogênio ao longo de quatro ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos

0

25

1
2
3
4
Média

14,01a
18,73a
20,81a
18,31a
17,9

23,89a
26,56a
29,18a
33,37a
28,3

1
2
3
4
Média

21,08a
26,68a
28,25a
10,33b
21,6

26,54b
33,90ab
39,75a
15,36c
28,9

50

75

100

Média

20,39b
27,06b
22,69c
21,6
26,37ab 32,96ab
33,00b
27,5
33,59a
37,76a
44,25a
33,1
30,77a
41,03a
40,09ab
32,9
27,8
34,7
35,2
28,8
*CVc= 18,9%
Ano II (2009/2010)

Resposta1
Prob.
0,01
0,000
0,000
0,000
0,000

β0

β1

β2

14,88 0,29 -0,002
20,54 0,14
ns
22,03 0,22
ns
22,30 0,21
ns
18,86 0,30 -0,001
#CVn= 16,6%

R2
0,69
0,87
0,98
0,80
0,92

26,20bc
26,37c
23,86b
24,8 0,46
ns
ns
ns
35,58ab
49,95a
45,55a
38,3 0,01 27,57 0,2151
ns
0,83
37,81a
38,95b
37,59a
36,5 0,01 29,66 0,3302 -0,0026 0,78
21,24c
19,59c
23,92b
18,1 0,01 11,81 0,1256
ns
0,87
30,2
33,7
32,7
29,4 0,01 21,95 0,27
-0,002 0,96
*CVc= 17,1%
#CVn= 15,8%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

Para a TAlF foram observados incrementos da ordem de 96 e 51% para o ano I e II,
respectivamente, contrastando os valores obtidos para a média da menor e maior dose de N (Tabela
4). O efeito positivo do N sobre a TAlF corrobora com os dados da literatura para o mesmo capim
(ALEXANDRINO et al., 2004), outras espécies de Brachiaria, como a decumbens (FAGUNDES et
al., 2006), Xaraes (MARTUSCHELO et al., 2005) e outros gêneros, como Panicum (GARCEZ
NETO et al., 2002).
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Em relação ao efeito dos ciclos de pastejo, observou-se principalmente no ano I que
enquanto ele sempre foi significativo para as mais altas doses de nitrogênio, para as menores doses,
não foi observado efeito que indicasse que as plantas mais bem nutridas com N possuem uma TAlF
mais sensível as variações de meio, destacando-se com isso, que os sistemas intensivos são mais
dependentes das condições de meio e, assim a resposta das altas doses de N fica mais restrita em
condições de sequeiro.
Mesmo com maior variação obtida para o ano I, os valores médios da TAlF, intercepto e os
coeficientes angulares para os dois anos são bem próximos, diferentemente do observado para a
TApF. Essa variação indica um ajuste morfofisiológico entre os anos de avaliação, provavelmente
compensatório para corrigir alguma restrição de meio até o momento não visualizado, onde o dossel
forrageiro manteve a TAlF mais ou menos constante nos dois anos em detrimento da TApF,
contrariando os dados da literatura que indicam exatamente o contrário para gramíneas temperadas,
onde o efeito da nutrição relevante ao suprimento N sobre a TApF de gramíneas cespitosas é muito
baixo (GASTAL e LEMAIRE, 1988).
O valor médio para TAlF foi de 28,8 e 29,4 mm perfilho-1 dia-1, respectivamente no ano I e
II (Tabela 4), superior aos valores de 12,4 mm perfilho-1 dia-1 da mesma gramínea, no período de
verão, mantido sob diferentes alturas (SBRISSIA, 2004), superiores aos valores de 21,58 e 13,73,
obtidos para a mesma cultivar manejado sob diferentes freqüências de desfolhação (MARCELINO
et al., 2006). No entanto, os valores médios TAlF para as maiores doses de N de 35,2 e 32,7 mm
perfilho-1 dia-1 ainda são inferiores aos valores de 50,8 para a mesma gramínea, cultivada em casa
de vegetação, adubada com altas doses de N e irrigada (ALEXANDRINO et al., 2004), mostrando
que os valores de TAlF, obtidos no experimento, provavelmente não atingiram o potencial genético
do capim Marandu, indicando que as condições de manejo, como a adubação pode ainda contribuir
para o incremento da TAlF, desde que as condições de meio não limite essa resposta.
O alongamento foliar em gramíneas está restrito a uma zona na base da folha em expansão
protegida pelo pseudocolmo (SKINNER e NELSON, 1995). Com isso, a capacidade da expansão
foliar é dependente da taxa de alongamento do meristema intercalar (zonas de divisão celular), que
representa local ativo de grande demanda por nutrientes (SKINNER e NELSON, 1995). Segundo
Gastal e Nelson (1994), o maior acúmulo de N encontra-se na zona de divisão celular, explicando a
resposta positiva das gramíneas à adubação nitrogenada. Entretanto, essa resposta do N atribuída a
TAlF ocorre principalmente em função do incremento da produção de células (divisão celular), sem
efeito no tamanho final da célula ou na taxa de alongamento da célula epidérmica (MacADAM et
al., 1989).
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O comprimento do cartucho de bainha é uma variável importante a ser considerada no
manejo do pasto, pois quanto maior o seu comprimento, maior será a fase de multiplicação celular e
mais tempo a folha em expansão ficará protegida da ação direta da luz no interior da bainha
(DAVIES et al., 1993), constituindo-se em um dreno de fotoassimilados, resultando em maior
tempo para expansão completa da folha, e conseqüentemente, maior o comprimento final da lâmina
foliar (DURU e DUCROCQ, 2000).
Avaliando outro componente da TApF, o comprimento do cartucho de bainha, verficou-se
também que a resposta do N ao longo dos ciclos de pastejo foi diferenciada, assim como os ciclos
de pastejo para cada dose de N ( Tabela 5).
Tabela 5- Altura do cartucho de bainha (mm) do capim Marandu em função das doses de nitrogênio
e ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos
1
2
3
4
Média

0
180,80a
205,70a
165,75a
187,55a
184,9

25
182,80a
193,64a
196,50a
229,80a
200,7

Média
50
75
100
137,85b 196,00b 189,03b
177,3
168,49ab 208,83b 215,21b
198,4
202,75a 229,15ab 267,15a
212,3
215,10a 267,95a 284,55a
236,9
181,1
225,5
238,9
206,2
*CVc= 13,3%
Ano II (2009/2010)

Resposta1
Prob.
β0
β1
β2
0,07
ns
ns
ns
0,15
ns
ns
ns
0,00 165,2 0,94
ns
0,00 190,6 0,93
ns
0,00 179,7 0,53
ns
#CVn= 13,8%

R2
0,96
0,87
0,70

159,28b 194,56b 164,98b
185,2 0,31
ns
ns
ns
258,80a 343,40a 291,95a
267,6 0,01 210,79 1,14
0,70
ns
234,78ab 244,97b 216,03ab 224,9 0,47
ns
ns
ns
256,85a 270,50ab 296,75a
257,5 0,13
ns
ns
ns
227,4
263,4
242,4
233,8 0,05 200,58 1,292 -0,0083 0,75
*CVc= 19,9%
#CVn= 15,7%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
1
2
3
4
Média

187,20a
199,74a
192,63a
215,00a
198,6

220,08a
243,95a
236,50a
248,13a
237,2

Entretanto, a intensidade da resposta foi menor, tanto em relação à TApF, como para a
TAlF, observando-se somente efeito linear do N para os ciclos três e quatro e dois, respectivamente,
do ano I e II (Tabela 5), implicando que a TAlF foi à variável que mais interferiu na TApF,
resultados que corroboram com os estudos de Garcez Neto et al., (2002); Duru e Ducrocq, (2000).
Entre as metas de manejo do pastejo de gramíneas tropicais destaca-se a eficiência de
colheita da forragem produzida, pois entre os três processos (crescimento, utilização e conversão da
forragem produzida) para transformação dos recursos naturais em produto animal via herbívoros em
pastejo, ela é a que mais contribui para incrementar a produtividade dos animais em pastejo (DA
SILVA e NASCIMENTO JR, 2007) e com os novos conhecimentos da ecologia do pastejo, sabe-se

40

que a intensificação das hastes impõe restrições para atingir essa meta, e, portanto, o seu controle
tem sido almejado nos trabalhos de pesquisa.
Os resultados da taxa de alongamento das hastes (TAlH), também tiveram resposta
diferenciada do N para os diferentes ciclos de pastejo, indicando a interferência do meio nessa
variável (Tabela 6). Independente da dose de N aplicada, verificou-se que a altura do pasto na
condição de entrada dos animais foi eficiente para controlar o alongamento das hastes em metade
dos ciclos de pastejo avaliados (1 e 2 do ano I e 1 e 4 do ano II), e mesmo onde foi observado efeito
do N, essa variação no alongamento das hastes em termos relativos esta dentro de padrões
aceitáveis, pois enquanto o coeficiente angular da equação do efeito principal do N foi de 0,27 mm
perfilho-1 dia-1 para cada kg de N aplicado (Tabela 4) para a TAlF esse valor foi cinco vezes menor
(0,021) para a TAlH (Tabela 6), levando em conta que o fator gravimétrico do componente hastes é
2,5 vezes superior ao de lâmina foliar, indicando que para essa altura do pasto, mesmo com altas
doses de N, translocou preferencialmente mais assimilados para a produção de lâmina foliar, uma
característica importante a ser considerado no manejo do pastejo.
Os valores médios de TAlH obtidos de 2,18 e 2,56 mm perfilho-1 dia-1, respectivamente ano
I e II são próximos aos do capim Marandu de 2,89 e 2,04 mm perfilho-1 dia-1 (CASAGRANDE et
al., 2010). Enquanto a TAlH no ano I seguiu o padrão natural de maturação fisiológica da planta
com o decorrer dos ciclos de pastejo, corroborando com Macedo et al., (2010), que mostrou ser
bastante pronunciado o aumento deste componente morfológico com o decorrer dos ciclos, no ano
II, os maiores valores de TAlH foram observados para o segundo ciclo, provavelmente em função
de uma condição favorável de meio nesse período, no qual a altura de manejo preconizada não foi
eficiente para controlar o alongamento das hastes. A TAlF seguiu o mesmo padrão observado com a
TAlH no ano II, indicando provável limitação no crescimento no quarto ciclo devido ao déficit
hídrico mais intenso no ano II (Figura 2).
O maior alongamento de hastes para as maiores doses de N é justificado pelo maior fluxo de
produção de lâminas foliares e atividade fisiológica da planta, ocasionando o sombreamento das
folhas baixeiras e das gemas basilares, estimulando a planta a promover o alongamento do
componente haste, de acordo com o desenvolvimento do dossel, podendo chegar a planos que
diminuam a incidência de luz no seu interior, alterando sua qualidade. Nessa condição, a relação
vermelho/vermelho extremo é reduzida no interior do dossel forrageiro. Logo então, a planta
detecta tal evento pelo sistema fitocromo (CANDIDO et al., 2006), sendo resposta proeminente e
linear o alongamento de hastes. Vale destacar que o alongamento de haste apresenta efeito
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indesejável na qualidade da forragem, por ocasionar diminuição da relação lâmina-haste, e
conseguintemente, queda do valor nutritivo da forragem.
Tabela 6- Taxa de alongamento de hastes (mm perfilho-1 dia-1) do capim Marandu submetido a
diferentes doses de nitrogênio ao longo de quatro ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos
1
2
3
4
Média

0
0,38a
0,51a
1,08a
0,86a
0,71

25
0,68bc
0,55c
2,71ab
3,27a
1,80

50
75
0,41b
1,62b
0,45b
1,42b
4,06a
4,81a
2,32ab
4,06a
1,81
2,98
*CVc= 52,2%

100
0,90b
1,61b
6,37a
5,48a
3,59

Média
0,80
0,91
3,80
3,20
2,18

Resposta1
Prob.
0,49
0,39
0,00
0,00
0,00

β0
β1
ns
ns
ns
ns
1,27
0,05
1,19
0,04
0,79
0,03
#CVn= 43,8%

β2
ns
ns
ns
ns
ns

R2
0.99
0,83
0,95

Ano II (2009/2010)
1,39a
1,99a
1,20b
1,96b
1,44b
1,59
0,78
ns
ns
ns
1
1,69a
2,80a
4,15a
7,39a
6,33a
4,47
0,01 1,69 0,0554
0,85
ns
2
0,96a
2,40a
2,66ab
3,65b
2,08b
2,35
0,01
0,89
0,0744
-0,0006
0,85
3
0,84a
1,50a
2,10b
1,98b
2,81b
1,84
0,13
ns
ns
ns
4
Média
1,22
2,17
2,53
3,74
3,16
2,56
0,01 1,47 0,0218
0,80
ns
*CVc= 46,7%
#CVn= 40,5%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

A resposta direta do incremento da TAlH (Tabela 4) pode ser observado no comprimento do
cartucho de bainha. Os resultados revelam resposta diferenciada do N ao longo dos ciclos, tanto no
ano I e II, conforme observado para a TAlH, com exceção do terceiro ciclo do ano II. Em relação ao
efeito dos ciclos de pastejo, nos dois anos de avaliação a resposta observada foi praticamente à
mesma observada para a TAlH, onde no ano I a partir da dose de 50 kg de N ha-1 ciclo-1 do terceiro
ciclo em diante foi maior, e para o ano II, o segundo ciclo foi maior.
Ao avaliar o comprimento médio de lâmina foliar (CMLF), de fato verificou-se que boa
parte da resposta do N pode ser explicada pelo comprimento do cartucho de bainha, mas sofre efeito
também da TApF e TAlF. Avaliando os ciclos de pastejo, no ano I verificou-se com exceção da
testemunha que os maiores valores foram observados para os ciclos 3 e 4, que reflete o avanço da
maturidade fisiológica da planta, conseqüente aumento do comprimento do cartucho de bainha, com
exceção dose de zero e 25 kg de N ha-1 ciclo-1 (Tabela 5), e conseqüentemente, os menores valores
de TApF (Tabela 3) para esses ciclos, foram contrabalanceados pelos maiores valores de TAlF
(Tabela 4). No ano II, verificou-se resposta linear do N sobre o comprimento médio de lâmina foliar
somente nos ciclos 2 e 4 (Tabela 7), conforme observado para a TAlF (Tabela 4), mas em relação
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aos ciclos, com exceção da doses zero e 25 kg de N ha-1 ciclo-1 que não teve efeito de ciclos, para as
outras doses não foi verificado um comportamento padrão de resposta.
O comprimento médio de lâmina foliar (CMLF) foi de 189,2 e 222,96 mm folha-1,
respectivo aos anos I e II, foi superior aos valores de 179,81 (ALEXANDRINO et al., 2005) e 205,3
mm folha-1 (CASAGRANDE et al., 2010) para a mesma cultivar. O maior valor do CLF (Figura 7)
observado para o ano II, é o resultado da maior TAlH (Tabela 6), que reduziu a TApF (Tabela 3),
pois a folha tem que percorrer uma distância maior para emergir, resultado do maior altura do
cartucho de bainha (Tabela 5), já que a velocidade que a folha percorre o cartucho de bainha é
próximo para os dois anos, pois a TAlF entre eles apresentam valores médios aproximados (Tabela
4).
Tabela 7- Comprimento médio da lâmina foliar (mm) do capim Marandu em função das doses de
nitrogênio e ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos

0
131,66bc
1
115,17c
2
182,44ab
3
188,30a
4
Média 154,39

25
151,87b
149,80b
215,44a
251,73a
192,21

Média
50
75
100
140,13b 150,53b 148,42b
144,5
156,16b 152,65b 155,31b
145,8
230,37a 225,10a 255,35a
224,3
243,10a 265,87a 274,82a
242,2
192,43
198,54
208,47
189,2
*CVc= 14,5%
Ano II (2009/2010)

Resposta1
Prob.
β0
β1
β2
0,83
ns
ns
ns
0,21
ns
ns
ns
0,00 193,2 0,62
ns
0,00 204,8 0,75
ns
0,00 166,3 0,46
ns
#CVn= 15,9%

R2
0,77
0,74
0,78

186,07b 188,54c 183,27b
194,3
0,45
ns
ns
ns
222,51ab 315,81a 268,76a
243,4
0,01 192,40 1,02
0,66
ns
240,82a 241,83b 208,73b
222,3
0,01 188,14 2,10 -0,0189 0,98
255,07a 246,14b 259,18a
231,7
0,01 196,02 0,71
0,82
ns
226,1
248,1
229,9
222,9
0,01 190,9 1,30 -0,009 0,91
*CVc= 9,8%
#CVn= 13,7%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
1
2
3
4
Média

204,19a
188,03a
186,78a
187,42a
191,6

209,53a
222,08a
233,36a
211,00a
218,9

Dentro do conceito moderno de manejo da pastagem, destaca-se que o manejo do pastejo
adotado contribuiu de forma favorável a ecologia do pastejo, já que a vantagem da partição de
assimilados para a expansão foliar em detrimento ao de hastes (Tabela 4 e 5), poderá contribuir para
a apreensão de forragem no bocado do animal. Os dados da taxa de senescência (TSF) corroboram
com essa informação, pois apesar da resposta diferenciada do N ao longo dos ciclos, e dos ciclos
para cada dose de N, o que se observou foi que dos oito ciclos de pastejo nos dois anos de
avaliação, apenas o ciclo 2 do ano II foi responsivo (P<0,05) ao N, e ao longo das estações de
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crescimento, somente para as doses de zero e 75 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1 no ano II, houve
tendência natural da evolução da maturidade fisiológica das plantas com o decorrer dos ciclos de
pastejo (Tabela 8). Em termos gerais, o valor médio de TSF foi de 7,07 mm perfilho-1 dia-1 (6,99 e
7,16), quatro vezes menor ao valor médio observado para a TAlF (29,1), destacando o balanço
positivo do acúmulo de forragem em detrimento as perdas, uma reposta do manejo do pastejo
adotado.
Tabela 8- Taxa de senescência foliar (mm perfilho-1 dia-1) do capim Marandu submetido a
diferentes doses de nitrogênio ao longo de quatro ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos
1
2
3
4
Média

0
5,28
6,50
5,51
10,58
6,97

25
6,62
5,21
4,73
9,50
6,52

50
75
6,04
7,16
6,20
4,91
9,24
8,22
7,15
10,11
7,16
7,60
*CVc= 48,4%

100
4,93
6,68
6,72
8,57
6,73

Resposta1

Média

Prob.

β0

β1

6,01b
5,90b
6,89ab
9,18a
6,99

0,88
0,92
0,32
0,64
0,92

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
#CVn= 50,7%

β2

R2

ns
ns
ns
ns
ns

-

Ano II (2009/2010)
8,50ab
8,34a
9,02a
9,08ab
7,62a
8,51
0,89
ns
ns
ns
1
4,65bc
9,17a
8,36a
11,45a
7,59a
8,24
0,01
4,77
0,18
-0,0014
0,75
2
2,34c
5,33a
6,94a
4,77c
3,72a
4,62
0,06
ns
ns
ns
3
4
9,21a
7,80a
6,88a
5,99bc
6,53a
7,28
0,30
ns
ns
ns
Média
6,18
7,66
7,80
7,82
6,36
7,16
0,15
ns
ns
ns
*CVc= 31,3%
#CVn= 32,4%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

O valor médio para a taxa senescência foliar (Tabela 8) foi bem inferior aos valores de 10 a
22 mm perfilho-1 dia-1 para a Brachiaria decumbens (GOMIDE et al., 1997). Porém, superiores aos
de 3,83 mm perfilho-1 dia-1, da Brachiaria brizantha cv. Marandu, manejada sob pastejo
intermitente durante o período das águas (CASAGRANDE et al., 2010), tendo como estratégia de
manejo diferentes ofertas de forragem. No entanto, destaca-se que a senescência registrada no
presente trabalho ocorreu principalmente fora do horizonte de pastejo dos animais, reforçando a
hipótese de que o manejo do pastejo encontra-se dentro dos padrões aceitáveis.
O número de folhas totais (NFT) por perfilho é uma variável importante que se relaciona
com a produção de lâmina foliar, componente morfológico selecionado pelos herbívoros em
pastejo. O número de folhas está diretamente relacionado com a de TApF (Tabela 3), e quando
contrastado com ela, verificou-se que no ano I três do quatro ciclos não foram responsivos ao N (2,
3 e 4), enquanto que para o NFT, somente não foi observado efeito do N nos ciclos 1 e 4 (Tabela 9).
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No entanto, para o ano II houve maior variação na reposta das duas variáveis que esta relacionada à
forma de avaliação, pois enquanto a TApF engloba apenas o período de avaliação de cada ciclo, o
NFT incorpora todas as folhas presente no momento da avaliação do perfilho, inclusive as que
apareceram nos ciclos anteriores. Contudo, o efeito genético sobre essa variável é bem presente nos
dados, já que o N teve efeito em apenas três, dos oito ciclos de pastejo, e para cada dose de N,
pouca variação em função dos ciclos, sem um padrão definido (Tabela 9).
Tabela 9- Número de folhas totais por perfilho do capim Marandu submetido a diferentes doses de
nitrogênio ao longo de quatro ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(Kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos
1
2
3
4
Média

0
6,95ab
7,70a
6,50b
6,90ab
7,01

25
7,35a
7,53a
7,10a
6,70a
7,17

50
75
6,84a
7,46ab
7,19a
8,33a
6,90a
7,65ab
6,95a
6,95b
6,97
7,60
*CVc= 6,1%

100
6,80b
8,36a
7,35ab
6,91b
7,36

Média
7,08
7,82
7,10
6,88
7,22

Resposta1
Prob.
0,35
0,02
0,05
0,97
0,008

β0
β1
ns
ns
7,40 0,009
6,65 0,009
ns
ns
6,99 0,004
#CVn= 8,5%

β2
ns
ns
ns
ns
ns

R2
0,43
0,66
0,46

Ano II (2009/2010)
6,85ab
7,30a
7,65ab
7,95a
7,15ab
7,38
0,07
ns
ns
ns
1
6,54ab
7,67a
7,60ab
7,60ab
7,60ab
7,40
0,03
6,68
0,0331
-0,0003
0,82
2
5,80b
6,73a
6,73b
6,52b
6,72b
6,50
0,11
ns
ns
ns
3
7,15a
7,65a
8,05a
7,85a
8,20a
7,78
0,10
ns
ns
ns
4
Média
6,59
7,34
7,51
7,48
7,42
7,27
0,01 6,64 0,028 -0,0002 0,95
*CVc= 40,5%
#CVn= 46,7%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

Alexandrino et al., (2004) destacam que o número de folhas totais por perfilho é uma
variável importante em termos quantitativos da planta forrageira, mas em termos qualitativos ele
deixa a desejar, pois engloba também folha morta ocasionada pelo processo de senescência. A
senescência de folhas é um processo que implica perda de atividade metabólica, podendo ser
influenciada pelo ambiente, o estádio de desenvolvimento da planta e as características inerentes à
espécie forrageira. A nível citológico, algumas organelas são destruídas e outras permanecem
ativas. O cloroplasto é a primeira organela a se deteriorar no início deste processo, logo após ocorre
degradação dos componentes protéicos na membrana dos tilacóides e de enzimas do estroma (TAIZ
e ZEIGER, 2004), conduzindo a perda da atividade fotossintética e hidrólise de macromoléculas
acumuladas durante a fase de crescimento da planta forrageira, pois a absorção da radiação e a
eficiência fotossintética das folhas estão relacionadas, respectivamente, com os pigmentos
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fotossintéticos e com as células do mesófilo do tecido vegetal, os quais são dependentes do N
(SILVA et al., 2001).
A maior participação do componente lâmina foliar é desejável (CÂNDIDO et al., 2005),
pois é a porção da planta usualmente mais nutritiva, preferencialmente selecionada pelos animais
em pastejo primeiramente as folhas do estrato superior, seguidas daquelas dos estratos inferiores, e
por último, haste e material morto. Assim, busca-se no manejo da pastagem a manutenção de um
maior NFV (Tabela 10). No entanto, o NFV é uma variável decorrente do tempo limite de vida das
folhas e do aparecimento foliar (CHAPMAN e LEMAIRE, 1993), determinado por características
genéticas, sendo influenciado pelas condições ambientais e principalmente pelo suprimento de N
(ALEXANDRINO et al., 2004). Na literatura são encontrados valores para o capim Marandu de 4,5
(SBRISSIA, 2004), e 7 folhas perfilho-1 (CASAGRANDE et al., 2010).
Apesar da resposta diferenciada do N sobre o NFV ao longo dos ciclos, somente dois dos
oito ciclos de pastejo responderam as doses de N, e somente no ano I, averiguou-se variação dos
ciclos para as doses de 50 e 100 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1, demonstrando o grande efeito da
genética sobre o NFV (Tabela 10), mesmo para variáveis de manejo de grande influencia morfoestruturais, conforme observado nas variáveis anteriores. No entanto, pequena variação pode ser
observada na média dos anos de avaliação, 5,43 versus 4,78 folhas vivas/perfilho, respectivamente,
para o ano I e II. Considerando a variação do filocrono dos anos I e II de 5,88 e 9,09 dias/folha,
chega-se a duração de vida das folhas de 31,9 e 43,4 dias (DVF= NFV x filocrono), indicando que a
adaptação compensatória comentada durante a apresentação dos dados da TApF, proporcionou mais
esse ajuste. Mesmo não havendo efeito do N sobre o NFV, aplicando a mesma fórmula para
calcular a NFV, pode destacar que a duração de vida das folhas tende a reduzir com o incremento
da dose de N, pois mesmo com o aumento da TApF com o N (Tabela 3), verificou-se estabilização
do NFV (Tabela 10).
A senescência foliar ocorre naturalmente nas folhas mais velhas do perfilho, com isso, em
função da ontologia de crescimento das gramíneas, a senescência surge primeiramente nas folhas
baixeiras. A morte foliar que esta em função da mobilização dos nutrientes, principalmente o N das
folhas baixeiras em benefício as do topo, possivelmente pode ser estimulada ou inibida pelo
suprimento de N, respectivamente quando promove sombreamento intenso das folhas baixeiras ou
reduz a reciclagem de N quando ele é limitante na planta (ALEXANDRINO et al., 2010).
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Tabela 10- Número de folhas vivas por perfilho do capim Marandu submetido a diferentes doses de
nitrogênio ao longo de quatro ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos
1
2
3
4
Média

0
4,45a
5,25a
5,25a
4,95a
4,98

25
5,20a
5,81a
5,75a
5,30a
5,52

50
75
4,75b
5,36a
5,65a
6,14a
5,30ab
6,10a
5,25ab
5,50a
5,24
5,78
*CVc= 10,4%

100
4,95b
6,08a
6,05a
5,46ab
5,63

Média
4,94
5,79
5,69
5,29
5,43

Resposta1
Prob.
0,08
0,008
0,04
0,53
0,00

β0
β1
ns
ns
5,4
0,008
5,3
0,008
ns
ns
5,11 0,006
#CVn= 8,5%

β2
ns
ns
ns
ns
ns

R2
0,76
0,59
0,60

Ano II (2009/2010)
4,85a
5,05a
4,60a
4,61
0,29
ns
ns
ns
4,95a
4,70a
5,40a
5,00
0,62
ns
ns
ns
4,55a
4,76a
5,37a
4,97
0,37
ns
ns
ns
4,75a
4,75a
5,10a
4,54
0,06
ns
ns
ns
4,78
4,82
5,12
4,78
0,14
ns
ns
ns
*CVc= 46,7%
#CVn= 40,5%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
1
2
3
4
Média

4,35a
4,98a
4,97a
3,85a
4,54

4,20a
4,94a
5,18a
4,25a
4,64

O número de folhas expandidas pode ser igual ao número de folhas verdes, porém, quando
se inicia o processo de senescência das folhas, o número médio total de folhas expandidas, de 7,24
folhas perfilho-1 é progressivamente maior que o valor de 5,1 folhas vivas perfilhoas-1, tendendo a
manter-se constante a partir do ponto de estabelecido a duração de vida das folhas (GOMIDE e
GOMIDE, 2000). Portanto, o número de folhas vivas é decorrente do limitado tempo de vida da
folha e do aparecimento de novas folhas, determinado pelas características genéticas, e podendo ser
influenciado pelas condições ambientais, principalmente pelo suprimento de N (ALEXANDRINO
et al., 2004; Da SILVA et al., 2009). No presente experimento, diferentemente do trabalho citado, a
avaliação das folhas foi realizado em todo perfilho, e não somente no horizonte de pastejo dos
animais, uma vez que nesse não foi observado senescência foliar, pois como apresentado, o período
de descanso utilizado foi em média 23 e 33 dias para o ano I e II, respectivamente, inferior aos
dados de DVF apresentados de 48,7 e 42,2 dias.
Entre as características estruturais influenciadas pelas características morfogênicas,
destacam o NFV, CLF e densidade de perfilhos (DP), as quais em conjunto definem o índice de
área foliar (IAF), normalmente a DP é a mais sensível as condições de manejo (SBRISSIA et al.,
2010), juntamente com a TAlF e TAlH, tem grande efeito na taxa de crescimento cultural do pasto,
e, portanto, na capacidade de suporte da pastagem. Verificou-se que o número de perfilhos
respondeu de forma diferenciada ao longo dos ciclos, sendo linear para quatro ciclos de pastejo (ano
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I, ciclos 3 e 4 e ano II, 1 e 2) (Tabela 11). O NP depende exclusivamente da TApF, portanto do
NFT, pois em cada inserção da folha do capim existe a gema axilar capaz de gerar um novo
perfilho. Avaliando em conjunto a resposta do N para essas variáveis, verificou-se que a TApF teve
resposta imediata a aplicação de N tendo efeito já no primeiro ciclo de pastejo que afetou o NFT a
partir do segundo ciclo, e o NP a partir do terceiro ciclo, comportamento que destaca que além do
aumento dos pontos para perfilhamento, a sua ativação é extremamente importante, e os dados
sugerem que ela é um pouco mais tardia, talvez não para ativação dos pontos de crescimento, mas
pela demanda por um pool maior de assimilados, o qual esta condicionada ao desenvolvimento do
coberto foliar.
A falta de efeito do N nos dois últimos ciclos de pastejo está relacionada ao potencial
biológico para a manutenção dos perfilhos por área, já que também o NFT também não foi
incrementado no referido período, e o que se verificou ao longo dos ciclos, praticamente
independente da dose de nitrogênio, uma redução do NP (Tabela 11) para o último ciclo, indicando
uma limitação de meio para incrementar o NP. De fato, ao avaliar os valores médios de 1309,4 e
1403,58 perfilhos m-2, ano I e II, notam-se que eles foram semelhante aos maiores valores
encontrados para o capim Marandu de 1405,75 perfilhos m-2 (CASAGRANDE et al., 2010).
Resposta direta do N sobre o perfilhamento é demonstrado em diversos trabalhos (GARCEZ
NETO et al., 2002; ALEXANDRINO et al., 2005; CAMINHA et al., 2010), podendo destacar que
a gramínea forrageira, sob condição vegetativa apresenta grande aparecimento foliar, o que permite
alto perfilhamento, pois em cada inserção de folha existe uma gema em potencial que pode se
manifestar conforme as condições que a planta experimenta. Além disso, o N tende a estimular
esses pontos de crescimento (ALEXANDRINO et al., 2005).
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Tabela 11- Número de perfilhos (m-2) dos pastos de capim Marandu na condição do pós-pastejo em
função das doses de nitrogênio
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo de N)
Ciclos
1
2
3
4
Média

0
920,0a
1056,7a
1065,0a
1043,3a
1021,3

25
916,7a
1158,3a
1330,0a
1351,7a
1189,2

50
75
100
985,0b
1035c
881,7c
1150,0ab 1178,3bc 1396,7bc
1653,3a 1965,0a 2150,0a
1446,7ab 1630,0ab 1875,0ab
1308,7
1452,1
1575,8
*CVc= 13,3%

Resposta1

Média Prob.
β0
β1
947,7 0,93
ns
ns
1188,0 0,48
ns
ns
1632,7 0,00 1071,7 11,2
1469,3 0,00 1081,0 7,8
1309,4 0,00 1035,0 5,5
#CVn= 13,8%

β2
ns
ns
ns
ns
ns

R2
0,99
0,98
0,99

Ano II (2009/2010)
1451,7b 1565,0b 1585,0a 1386,9 0,00 1124,3 5,25
ns
0,94
1326,7b 1560,0b 1546,7a 1346,7 0,01 1098,7 4,96
ns
0,93
1785,3a 2005,2a 1538,4a 1647,3 0,00 1295,6 18,38 -0,151 0,76
1325,0b 1331,7b 1340,0a 1233,3 0,00 924,3 13,22 -0,094 0,91
1472,2
1615,5
1502,5 1403,6 0,00 1094,8 11,73 -0,07 0,96
*CVc= 12,4%
#CVn= 11,2%
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
1
1088,3ab 1245,0ab
2
1113,3a 1186,7b
3
1361,1a 1546,8a
4
883,3b 1286,7ab
Média 1111,5
1316,3
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4.4 CONCLUSÕES
Verificou-se que o capim Marandu respondeu a adubação nitrogenada, e essa resposta
principalmente em intensidade foi diferenciada em função dos ciclos de pastejo. Em termos gerais,
a maioria das variáveis respostas relacionadas com o crescimento do capim como a TApF, TAlF,
TAlC, NFT, NFV, CMLF, NP, foram intensificadas com o incremento de doses das doses de N.
Para maximização da eficiência biológica recomenda-se a dose de 83,5 kg de N ha-1 ciclo.
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5.

CAPÍTULO 2
RESUMO

Crescimento e acúmulo de forragem do capim Marandu manejado sob lotação intermitente e
submetido à doses de nitrogênio no Tocantins
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar sob as condições
edafoclimáticas de Araguaína-TO o efeito de doses de N sobre o crescimento e o acúmulo de
forragem de Brachiária brizantha cv. Marandu ao longo de e ciclos de pastejo sucessivos. O
experimento foi conduzido por dois anos de acordo com um delineamento em blocos ao acaso, com
quatro blocos, dispostos em esquema de parcelas subdivididas 5 x 4, sendo cinco doses de N (0, 25,
50, 75 e 100 kg ha-1 ciclo de pastejo-1) e quatro ciclos de pastejo avaliados por dois anos. O módulo
foi manejado com período de descanso variável em função da altura do pasto de 40 cm para o
tratamento de 50 kg ha-1 ciclo-1 de N, como meta orientadora da entrada dos animais, e período de
pastejo em torno de três dias. O acúmulo de biomassa do capim Marandu foi obtido a partir das
estimativas das taxas de alongamento e senescência de folhas. Valor médio de 242, 1 e 256,3 kg MS
ha-1 dia-1 foi estimado para a taxa de produção bruta de forragem, ano I e II. No ano I somente o 1º e
2º ciclo de pastejo não responderam ao suprimento de N, no entanto, os ciclos de pastejo afetaram a
taxa de produção bruta a partir da dose de 50 kg de N ha-1 ciclo-1. Efeito significativo das doses de
N e ciclos de pastejo (P≤0,05) foram observados no ano II. O desdobramento dos ciclos de pastejo
não foi responsivo no 1º ciclo, ademais todos os outros afetaram a TPBF nas doses de N. Valor
médio de 195,51 e 203,01 kg de MS ha-1 dia-1 foram observados para a taxa de acúmulo de folha
(TAcF), para o ano I e II. Efeito significativo da interação entre as doses de N e ciclos de pastejo foi
observada sobre a TAcF (P≤0,05) no ano I, com resposta diferencia no 3º e 4º ciclos, de forma
linear assim como o efeito geral do N, ano I e II. No ano II somente o 1º ciclo de pastejo não foi
responsivo as doses de N, sendo a resposta linear no 2º e 4º ciclos e quadrática negativa no 3º, e o
efeito dos ciclos significativo para todas as doses de N. O acúmulo de lâmina foliar foi de 147,79 e
155,18 kg de MS ha-1 dia-1, ano I e II. Com internação entre as doses de N e ciclos de pastejo na
TAcLF, que seguiu a mesma tendência da TAcF nos dois anos de avaliação, tendo efeito do N
(P>0,05) para quase todos os ciclos de pastejo. Enquanto o efeito dos ciclos foi significativo para
todas as doses de N no ano II. O crescimento e o cúmulo de forragem do capim Marandu são
intensificado com a adubação nitrogenada, a se diferenciar em função dos ciclos de pastejo na
maioria das doses de N.
Palavras-chave: estrutura do pasto, morfogênese, suprimento de nitrogênio, produtividade
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ABSTRACT
Growth and accumulation of forage Marandu grass managed under intermittent capacity and
submitted to nitrogen in Tocantins
This work was prepared with the aim of evaluating the edaphoclimatic environmental
conditions of Araguaína-TO the effect of nitrogen on growth and accumulation of forage Brachiaria
brizantha Marandu grass over and successive grazing cycles. The experiment was conducted for
two years according to a randomized block design with four blocks, arranged in split plot 05 x 04,
with five N rates (0, 25, 50, 75 and 100 Kg ha-1 grazing cycle-1) and four grazing cycles evaluated
for two years. The module was managed with rest period varies according to sward height of 40 cm
for the treatment of 50 Kg ha-1 cycle-1 of N, the goal guiding the entry of animals and grazing
period around 03 days. The accumulation of biomass Marandu grass was obtained from estimates of
the rates of elongation and leaf senescence. For estimates of rates of growth and senescence of
leaves (Kg ha day-1) based on gravimetric index of the components mentioned and tiller density.
Average value of 242, 14 and 256. 30 Kg MS ha-1 day-1 was estimated for the rate of gross
production of forage, years I and II. In the first year only the 1º and 2º cycle of grazing did not
respond to N supply, however grazing cycles affect TPBF starting dose of 50 Kg N ha-1 cycle-1.
Significant effect on the N and grazing cycles (P ≤ 0.05) was observed in year II. The splitting of
the grazing season has not been responsive in the 1º cycle, in addition to all other affected TPBF
doses of N. Average value of 195,51 and 203,01 Kg MS ha-1 day-1 were observed for the rate of
accumulation of leaves (TAcF), for years I and II. Significant interaction between N rates and
grazing periods was observed in TAcF (P ≤ 0.05) in the I year, with different response in the 3º and
4º cycles, linearly as the general effect of N, the year I and II. On yaear II only the 1º cycle of
grazing was not responsive to N, and the response is linear on 2º and 4º cycles and negative
quadratic on 3º, and the effect of cycles significant for all doses of N. The accumulation of leaf
blade was 147,79 and 155,18 Kg of MS ha-1 day-1, year I and II. Of hospitalization between the N
and grazing cycles in TAcLF, which followed the same trend of TAcF in two years of evaluation,
and the effect of N significant for almost all the grazing cycles. While the effect of cycles was
significant for all levels (P ≤ 0,05) in year II. The growth and accumulation of forage Marandu
grass are intensified with the nitrogen, to differentiate according to the grazing season in the
majority of nitrogen.
Key words: morphogenec features, nitrogen supply, sward structure, productivity
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5.1 INTRODUÇÃO
O entendimento ecofisiológico de plantas forrageiras tem sido preocupação constante da
pesquisa no Brasil há muitos anos, juntamente com a introdução e avaliação de novos cultivares de
gramíneas e leguminosas. No entanto, foi durante a última década que ocorreram grandes mudanças
e avanço significativo na compreensão de fatos e processos da fisiologia determinantes da correta
utilização das plantas forrageiras tropicais em pastagens.
Tem-se avaliado as plantas forrageiras em caráter mais criterioso em que se pode explorar os
resultados e detectar através desses o comportamento mais detalhado da planta forrageira, através
das características morfogênicas e estruturais submetida a adubações ou não e a pastejo ou cortes
sendo contínuo ou intermitente (ALEXANDRINO et al., 2004; MARTUSCELLO et al., 2006;
DIFANTE et al., 2009). Objetivando descentralizar conhecimentos e identificar áreas em que o
conhecimento é limitado na qual precisa ser trabalhado, estimulando o debate na comunidade
científica nacional no sentido de estipular metas de ação e rumos para a pesquisa com pastagens e
promover a conscientização sobre a importância de adotar uma pesquisa de caráter mais sistêmico e
integrado, conhecendo as respostas das plantas forrageiras e animais experimentais inseridos na
pastagem com base em sua ecologia e ecofisiologia (DA SILVA e NASCIMENTO Jr, 2007).
Abordando temas como dinâmica e estabilidade de comunidades de plantas, influência da
fenologia dos perfilhos, estrutura do dossel forrageiro, características estruturais de crescimento e
nutricionais, assim como a morfogênese e estrutura com todas suas variáveis (TApF, TAlF, TAcF,
TPBF, NFT, NFV, TSF, TAlC, CMLF, altura do dossel e do cartucho de bainha e NP, entre outros)
na interação planta-animal, quantificação e distribuição espacial do pastejo seletivo e seu impacto
sobre a população de plantas forrageiras.
Destacam-se então as características estruturais e a morfogênese, que pode ser definida
como a dinâmica de geração e expansão da forma da planta no espaço, podendo ser expressa em
termos de aparecimento (organogênese) e expansão de novos órgãos e de sua senescência
(LEMAIRE, 1997). As taxas de aparecimento, alongamento e senescência foliar são as
características morfogênicas que se destacam, pois descrevem pastagem de clima temperado em
condição vegetativa (CHAPMAN e LEMAIRE, 1993). O conhecimento dessas taxas torna-se
fundamental, uma vez que determinam as características estruturais do pasto descritas acima e,
apesar de serem determinadas geneticamente, podem ser influenciadas pelos fatores do meio
ambiente, como luminosidade, temperatura e disponibilidade de água e nutrientes (CHAPMAN e
LEMAIRE, 1993). Alem disso as taxas de acúmulo de forragem são estimadas pela diferença entre
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os processos de crescimento e senescência, a partir das estimativas da densidade de perfilhos e das
taxas de alongamento e senescência de folhas. Sendo uma das características mais importantes no
manejo das pastagens ao permitir que o equilíbrio entre oferta e demanda de forragem seja
alcançado sem mesmo prejudicar o desempenho dos animais (PACIULLO et al., 2005).
No manejo do pastejo, o propósito é que a maior proporção da dieta do animal seja
composta por folhas, em vez de colmos e material morto. Inúmeros são os fatores responsáveis pela
produção de folhas ao longo do tempo. Por isso, é necessário conhecer e compreender não apenas o
processo de transformação do pasto (forragem) em produto animal, mas, sobretudo, entender e
controlar os processos de crescimento e desenvolvimento que resultam na produção da forragem a
ser consumida (MORAES et al., 2006).
Estudos a respeito das características morfológicas das forrageiras submetidas a diferentes
tipos de adubação são essenciais para as distinções quanto à habilidade competitiva intrínseca de
uma espécie ou cultivar, sendo interessante para as comparações sobre o potencial de determinadas
opções forrageiras (LEMAIRE e MILLARD, 1999).
Manejo incorreto que conduz à degradação do ecossistema, com práticas ineficientes, é
inadmissível. Existe a necessidade da utilização mais racional dos recursos naturais existentes, e só
é possível através da melhor compreensão do ecossistema da pastagem, para que práticas de manejo
e sistemas de produção animal possam ser idealizadas e implementadas sem colocar em risco sua
sustentabilidade e produtividade (SBRISSIA e SILVA, 2001). Para tanto, manejar o pasto de forma
adequada significa produzir alimentos em grandes quantidades, além de procurar o máximo valor
nutritivo da forragem (COSTA et al. 2006). À semelhança do que ocorre com a maioria das
espécies tropicais, existe carência de informações sobre as características de crescimento e acúmulo
durante a rebrotação da Brachiaria brizantha cv. Marandu, sob níveis de suprimento de N
(ALEXANDRINO et al., 2004).
Objetivou-se com o trabalho avaliar sob as condições do norte Tocantinense, como se
comportam as características crescimento do capim Marandu, manejado sob lotação intermitente,
com período de descanso variável, submetido doses crescentes de N.
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins- UFT, Campus
Universitário de Araguaína-TO, na Escola de Medina Veterinária e Zootecnia, localizado a
07º12’28”, Latitude Sul e 48º12’26”, Longitude Oeste, com altitude de 236 m. O clima da região,
segundo a classificação de Köppen (1948), é AW – Tropical de verão úmido com estação seca e
chuvosa bem definida com período de estiagem no inverno. Apresenta temperaturas máximas de
40ºC e mínimas de 18ºC com umidade relativa do ar média anual de 76%. As precipitações pluviais
médias chegam 1746 mm no ano agrícola.
Os dados das variáveis ambientais foram coletados semanalmente na estação agrometeorológica do Campus Universitário de Araguaína-TO, localizado nas proximidades do
experimento (700 m), durante todo o período de utilização da área experimental (Figura 1),
juntamente com o balanço hídrico, na as duas estações de crescimento (Figura 2).
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O solo da área foi classificado como Neossolo Quartzarênico Órtico típico (EMBRAPA,
2006) e foi selecionado pelo fato de ocorrer em aproximadamente 16,81% dos solos da região
(COELHO et al., 2004), destinados principalmente para a pecuária. As análises de solo (Tabela 1)
foram realizadas no laboratório de solos da UFT, na Escola de Medina Veterinária e Zootecnia. E a
correção do pH e do alumínio trocável e a adubação com fósforo foram baseadas em função da
análise química do solo e do nível de intensificação proposto, segundo as recomendações do
Manual de Fertilizantes de Minas Gerais (5° aproximação).
Tabela 1- Análise química do solo da área experimental, de acordo distribuição das doses de
nitrogênico nos pastos de capim Marandu
pH em H2O
1:2,5

MO
g kg-1

5,24

8,75

5,26

11,30

5,02

11,35

4,87

10,70

4,80
10,45
MO= matéria orgânica;
hidrogênio+alumínio.

P

K
Na
mg dm-3 ________
0 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
87,05
0,00
25 kg de N ha-1 ciclo-1
9,65
58,65
0,00
50 kg de N ha-1 ciclo-1
8,05
91,80
0,00
75 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
47,30
0,00
100 kg de N ha-1 ciclo-1
9,50
83,45
0,00
P= fósforo; K= potássio; Na= sódio;

Ca

___________

Mg
Al
H+Al
cmolc dm-3 _____________

_________

5,1

2,1

0,0

2,1

5,6

1,8

0,0

2,5

4,6

1,4

0,0

2,7

1,0

1,9

0,0

3,1

4,6
1,7
0,0
3,6
Mg= magnésio; Al= alumínio; H+Al=

Foi utilizada 1T ha-1 de calcário (PRNT= (98%) em superfície anualmente. O P foi aplicado
em dose única de 80 kg ha-1 de P2O5 via superfosfato simples em meados de novembro nos dois
anos. A adubação nitrogenada foi em função dos tratamentos, via ureia, e a adubação potássica foi
de 40 kg ha-1 de K2O em ciclos de pastejos alternados, na forma de KCl. Ao longo do período
experimental do ano I, foram aplicados 400 kg ha-1 de superfosfato simples, 1555,5 kg ha-1 de ureria
na maior dose de aplicação de N e 233,3 kg ha-1 de cloreto de potássio; no ano II foram 400 kg ha-1
de superfosfato simples, 1111,1 kg ha-1 de ureria na maior dose de aplicação de N e 166,6 kg ha-1 de
cloreto de potássio.
O experimento foi disposto em delineamento em blocos ao acaso, em esquema de parcelas
subdivididas 5 x 4, sendo cinco as doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ciclo-1), e quatro os ciclos de
pastejo, com quatro repetições, totalizando-se vinte unidades experimentais, de aproximadamente
147 m2 cada (9,5 x 15,5 m), as quais constituíram a área total de dois, de oito piquetes de um
módulo de pastejo sob lotação intermitente da UFT, de 1,18 ha. Nos dois piquetes compostos pelas
vinte unidades experimentais a altura do pasto nas parcelas do tratamento de 50 kg de N ha-1 ciclo-1
foi utilizada como meta orientadora da entrada e saída dos animais da área experimental. Com base
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nesse manejo, o período de descanso foi variável, conforme o tempo necessário para que a altura do
pasto das parcelas indicadoras atingisse 40 cm, e após o período de pastejo (três dias), os animais
foram removidos dos piquetes quando a altura das parcelas chegou a vinte cm, dando inicio a um
novo ciclo produtivo.
O uso da área estendeu de novembro de 2008 a maio de 2010, sendo que as avaliações
foram realizadas durante a estação das águas dos anos de 2008/2009 e 2009/2010. O período
experimental nos dois anos de avaliação ocorreu no mês de novembro, após pastejo de
uniformização dos piquetes.
O acúmulo de biomassa do capim Marandu foi obtido a partir das estimativas da densidade
populacional de perfilhos e as taxas de alongamento e senescência de folhas. Esse procedimento
permitiu estimativas das taxas de crescimento e senescência de folhas por hectare (kg dia-1). A
produção de biomassa foi estimada pela contribuição do crescimento foliar (alongamento foliar x
população de perfilhos x índice gravimétrico x dias de crescimento), enquanto o acúmulo de
biomassa senescente pela contribuição da senescência foliar (senescência foliar x população de
perfilhos x índice gravimétrico x dias de crescimento).
No início e final da avaliação da morfogênese, amostras de lâminas de folhas emergentes e
completamente expandidas, e de pseudo-colmo foram colhidas, medidas, secadas e pesadas a fim de
estabelecer seus respectivos fatores gravimétricos (mg mm-1). Estes foram utilizados para
transformar as estimativas de alongamento de lâmina foliar e de hastes em seus respectivos
incrementos de massa, e os dados da taxa de senescência em perdas de massa (mg perfilho -1 dia-1).
A partir das informações de morfogênese (CAPÍTULO 2), número de perfilhos e os índices
gravimétricos foram estimadas as taxas de produção bruta de forragem (TPBF), acúmulo de
forragem (TAcFor) e de lâmina foliar (TAcLF), expresso em kg de MS ha-1 dia-1, conforme
Alexandrino et al., (2004).
As análises estatísticas foram realizadas individualmente a cada ano, sendo que as fontes de
variações doses de N e ciclos de pastejo foram analisadas em esquema de parcelas subdivididas,
onde nas parcelas avaliou-se o efeito das doses de N e nas sub-parcelas o efeito dos ciclos de
pastejo. O efeito das doses de N foi comparado por regressão por meio dos modelos polinomiais.
Para o ajuste dos modelos, considerou-se o nível de significância do teste F para os coeficientes
angulares das equações de regressão, o coeficiente de determinação (R²), e o teste Tukey para
avaliar o efeito dos ciclos de pastejo, sendo todas as comparações realizadas a 5%. As análises
foram realizadas com auxílio do programa SISVAR Sistema para Análises Estatísticas versão 5.1
(Build 72), Universidade Federal de Lavras.
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5.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O valor médio de 242, 14 e 256,30 kg MS ha-1 dia-1 para a taxa de produção bruta de

forragem (Tabela 2), respectivamente, ano I e II, estão acima da média de 136,73 kg de MS ha-1 dia1

(CASAGRANDE et al., 2010), o que possivelmente poderá em parte estar em função da

metodologia utilizada, e, portanto, esse valor deve ser cuidadosamente comparado com os dados da
literatura. No entanto, os valores encontrados são acurados, permitindo a comparação entre os
tratamentos estudados. O acúmulo de forragem dos pastos no período de descanso foi resultante do
fluxo de novos tecidos e também do processo de senescência das lâminas foliares mais velhas,
determinado de acordo com a programação morfogênica do pertfilho (CAPÍTULO 1). E foram às
taxas de crescimento que determinaram o processo de produção de forragem, que refletiu na
quantidade de forragem produzida durante período de descanso, sendo evidente variações de acordo
com o suprimento de N, bem como entre os ciclos de pastejo. No ano I somente o 1º e 2º ciclo de
pastejo não responderam as doses de N, e os ciclos de pastejo só afetaram a taxa de produção bruta
(TPBF) a partir da dose de 50 kg de N ha-1 ciclo-1 (Tabela 2). Enquanto efeito significativo entre
todas as doses de N e ciclos de pastejo (P≤0,05) foram observadas no ano II.
Tabela 2- Taxa de produção bruta de forragem (kg MS ha-1 dia-1) do capim Marandu em função das
doses de nitrogênio e ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Ciclos
1
2
3
4

0
78,87a
111,54a
131,42a
114,59a

25
101,43a
135,54a
198,83a
237,44a

Média

109,10

168,31

1
2
3
4
Média

50
107,77c
159,26bc
366,57a
262,75ab

75
157,01b
207,18b
496,16a
421,54a

226,48

Média
110,7
173,7
371,7
312,5

224,09
320,47
388,72
242,1
*CVc= 30,8
Ano II (2009/2010)

142,24ab 196,56bc 209,10bc 248,53c
185,52a 256,24ab 304,22ab 531,17a
191,94a 323,56a 336,80a 428,16b
59,07b
129,59c 172,32c 162,13c
144,69

100
108,17c
254,90b
665,64a
526,18a

Resposta1

228,57b
502,21a
300,05b
218,00b

205,00
355,87
316,10
148,22

β2
ns
ns
ns
ns

R2
0,98
0,97

99,85 2,85
ns
#CVn= 27,1

0,99

Prob.
β0
0,65
ns
0,51
ns
0,00 98,57
0,00 111,0
0,00

0,16
ns
0,01 174,21
0,01 188,89
0,01 78,14

β1
ns
ns
5,46
4,03

ns
3,63
6,33
1,40

ns
ns
0,88
-0,0504 0,84
ns
0,88

255,61
342,50
312,20
256,30 0,01 142,31 3,71
-0,019 0,93
*CVc= 21,1
#CVn= 31,2
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
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Para o desdobramento dos ciclos de pastejo, verificou-se que estes só não foi responsivo no 1º ciclo
de pastejo, ademais todos os outros afetaram a TPBF nas doses de N (Tabela 2), com resposta linear
no 2º e 4º ciclos e quadrática no 3º e também para o efeito geral das doses de N.
A diferença entre a TPBF e a perda de forragem por senescência gerou o valor médio de
242,1 e 256,3 kg de MS ha-1 dia-1 para a taxa de acúmulo de forragem (TAcF) (Tabela 3) no ano I e
II, respectivamente. Os pastos de capim Marandu responderam à adubação nitrogenada de forma a
incrementar seus valores, sem ocorrer aumento da senescência dos tecidos. Sendo observado
aumento nas taxas de acúmulo de forragem (TAcF) devido ao aumento no suprimento de N nos
ciclos de pastejo, sem a senescência das folhas apresentarem incrementos significativos. Isso
ocorreu em conseqüência da manutenção da altura constante dos pastos nas doses de N e também
entre os ciclos de pastejo, além da contribuição favorável ligados à morfogênese do perfilho,
principalmente do componente haste (Figura 4g) que foi controlado durante os dois anos de
pesquisa, resultados que estão plenamente de acordo com os de Fagundes et al., (2005).
Verificou-se interação (P≤0,05) entre as doses de N e ciclos de pastejo na TAcF (P≤0,05) no
ano I, com resposta significativa apenas para o 3º e 4º ciclos que responderam linearmente assim
como o efeito geral do N para média dos ciclos produtivos, ano I e II. No entanto para o ano II
somente o 1º ciclo de pastejo não foi responsivo as doses de N, sendo essa resposta linear no 2º e 4º
ciclos e quadrática negativa no 3º, e o efeito dos ciclos significativo em todas as doses de N (Tabela
3). Ressalta-se que o manejo do pasto com base nos parâmetros estruturais do dossel é a forma de
garantir consumo elevado de lâminas foliares e com isso uma dieta de alto valor nutritivo para os
herbívoros em pastejo, sendo importante definir estratégias de manejo compreendendo a base
produtiva (recursos físicos, vegetais e animais), do sistema de produção, respeitando os limites
ecofisiológicos das plantas forrageiras, e aspectos relacionados com a interface planta-animal
determinantes da facilidade de apreensão e de consumo de forragem pelos animais em pastejo (DA
SILVA e NASCIMENTO JR, 2007).
Neste cenário a manutenção de um índice de área foliar adequado (IAF), onde o máximo
acúmulo de lâminas foliares seja alcançado mostra ser importante. Permitindo equilibrar o ponto
ótimo em que a planta forrageira modifica a dinâmica de acúmulo de matéria seca, reduzindo o de
laminas foliar e aumentando rapidamente o de colmos e de material morto (CARVALHO et al.,
2003), indesejáveis no manejo do pastejo. São as características morfogênicas que determinam a
estrutura dos pastos, responsáveis pelas modificações no IAF. Assim, a mofogênese assume papel
fundamental, determinando a taxa de acúmulo de forragem, a principal característica que determina
a capacidade de suporte dos pastos, e também o desempenho do animal. Não obstante dessa
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realidade no ano I e II os maiores valores para estimativa do IAF foi onde se observou também
maior acúmulo de forragem. Pois o desenvolvimento e a sustentação da área foliar
fotossinteticamente ativa da planta determinam a fração de radiação solar interceptada pelo dossel,
influenciando o desenvolvimento e a produção final das culturas. Entre as características estruturais
influenciaram as características morfogênicas, destacaram-se o número de folhas vivas (NFV), o
comprimento médio de lâmina foliar (CMLF) e o número de perfilhos (NP) as quais em conjunto
definem o índice de área foliar (IAF), e juntamente com a TAlF e TAlH, tiveram grande efeito na
produção dos pastos, refletindo na capacidade de suporte da pastagem (Figura 4).
Contanto atenção especial deve ser dada ao alongamento de hastes, tendo em vista que a
idade do pseudo-colmo pode se tornar fator influente na regulação da profundidade dos bocados,
uma vez que a relação custo/benefício, relacionada à procura por bocados, pode também ser
influenciado pela pelo contraste entre os estratos do dossel e pela altura do mesmo (GRIFFITHS, et
al., 2003). Que acontece quando o período de descanso ou do intervalo de pastejo vai além da
condição em que o dossel intercepta 95% da luz incidente resultando em aumento da massa de
forragem. Entretanto, esse aumento é resultado, basicamente, do acúmulo de hastes e de material
morto, uma vez que o acúmulo de folhas se estabiliza ou diminui e ocorre aumento expressivo nos
processos de alongamento de hastes e senescência, indesejáveis no manejo de pastagens.
Tabela 3- Taxa de acúmulo de forragem (kg MS ha-1 dia-1) do capim Marandu em função das doses
de nitrogênio e ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)

Resposta1

Ciclos
1
2
3
4

0
56,35a
77,48a
100,90a
61,47a

25
70,92a
104,43a
165,26a
169,85a

50
80,31b
122,02b
288,67a
211,01ab

Média
82,21
137,47
313,02
245,37

Prob.
0,75
0,08
0,00
0,00

β0
ns
ns
65,70
58,31

β2
ns
ns
ns
ns

R2
0,98
0,98

Média

74,05

127,62

0,00

64,39
2,60
ns
#CVn= 32,7

0,99

1
2
3
4

92,70ab
157,11a
178,69a
13,31b

142,18bc
198,58ab
285,24a
76,04c

175,50
264,51
330,89 194,51
*CVc= 38,3
Ano II (2009/2010)
139,60b 170,10b 158,14c 140,54b
244,72a 433,13a 431,82a 293,07a
279,66a 381,79a 269,87b 279,05a
123,48b 117,57b 166,40c 99,36b

75
123,55b
176,69b
416,89a
340,92a

100
79,92c
206,72c
593,37a
443,57b

0,42
0,01
0,01
0,01

β1
ns
ns
4,95
3,74

ns

ns

136,27
176,24
29,81

3,14
4,88
1,39

ns
ns

-

0,90
-0,0376 0,75
0,91
ns

196,86
275,64 256,56
203,01
0,01 124,53 1,57
0,88
ns
*CVc= 26,9
#CVn= 35,5
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.
Média

110,45

175,51
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Figura 4- Interação entre as características morfogênicas e estruruais na formação do IAF e TPBF do capim Marandu
manejado sob lotação intermitente por dois anos e submetido a doses crescentes de N. Ano I
e Ano
II
de avaliações; IAF (a)= índice de área foliar; TBF (b)= taxa de produção bruta de forragem; ALTCB
(c)= altura do cartucho de bainha; CMLF (d)= comprimento médio de lâmina foliar; NP (e)= número de
perfilhos; NFV (f)= número de folhas vivas; TAlH (g)= taxa de alongamento de hastes; TAlF (h)= taxa de
alongamento de folha; TApF (i)= taxa de aparecimento foliar; TSF (j)= taxa de senescência foliar.

A diferença entre a taxa de acúmulo de forragem (TAcF) e o acúmulo de hastes deu o valor
médio de 147,79 e 155,18 kg de MS ha-1 dia-1 para a taxa de acúmulo de lâmina foliar (TAcLF),
respectivamente ano I e II (Tabela 3). Verificou-se efeito significativo da interação entre as doses de
nitrogênio e ciclos de pastejo sobre a TAcLF (P≤0,05), que seguiu a mesma tendência da TAcF nos
dois anos de avaliação, sendo o efeito do N significativo para quase todos os ciclos de pastejo, com
exceção do 1º e 2º no ano I e 1º ciclo no ano II, neste mesmo ano só foi observado efeito dos ciclos
a partir da dose de 50 kg de N ha-1 ciclo-1. Enquanto o efeito dos ciclos foi significativo para todas
as doses de N (P≤0,05) no ano II.
Os resultados para o crescimento e desenvolvimento do dossel forrageiro permitem inferir
que o balanço entre o processo de acúmulo de lâmina foliar chegou próximo ao seu máximo em
detrimento ao de senescência, garantindo máxima produção liquida deste componente nos pastos de
capim Marandu. E para os dois anos de avaliação a taxa de acúmulo de lâmina foliar (TAcLF) e
acúmulo de forragem (TAcF) foram Influenciadas (P≤0,05) pelos ciclos de pastejo, entretanto no
ano I essa resposta só foi diferenciada a partir da dose de 50 kg de N ha-1 ciclo-1, tanto para a TAcF
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quanto para a TAcLF. Com efeito, positivo (P≤0,05), para o incremento destes componentes até o
3º ciclos de pastejo (Tabela 4).
Tabela 4- Taxa de acúmulo de lâmina foliar (kg MS ha-1 dia-1) do capim Marandu em função das
doses de nitrogênio e ciclos de pastejo

Ciclos
1
2
3
4

0
51,75a
71,22a
88,94a
51,38a

Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
Média
25
50
75
100
64,17a
75,16b
100,45c
67,11c
71,72
97,96a 114,98ab 154,22bc 177,93b 123,26
128,54a 202,89a 279,84a 398,38a 219,72
122,30a 167,86ab 244,99ab 295,79a 176,46

Média

65,82

103,24

1
2
3
4
Média

140,22
194,87
234,80 147,79
*CVc= 37,9
Ano II (2009/2010)
73,05bc 110,30bc 118,68bc 131,83b 127,04b 112,18
130,82ab 150,35b 174,55ab 286,62a 294,61a 207,39
161,49a 238,58a 229,51a 303,96a 232,47a 233,20
2,92c
49,13c
88,39c
84,71b 114,48b
67,93
92,07

Prob.
0,77
0,52
0,00
0,00
0,00

0,44
0,01
0,01
0,02

Resposta1
β0
β1
ns
ns
ns
ns
65,68
3,08
54,16
2,45

β2
ns
ns
ns
ns

R2
0,97
0,99

61,87
1,72
ns
#CVn= 32,9

0,99

ns
114,62
161,21
16,18

ns
1,86
3,27
1,04

ns
ns
0,89
-0,0244 0,74
ns
0,90

137,09

152,78
201,78
192,15
155,18 0,01 102,21 1,06
ns
0,89
*CVc= 28,9
#CVn= 36,3
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn=
coeficiente de variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de
pastejo.1Representa o efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

As taxas de produção bruta de forragem (TPBF), de acúmulo de foragem e lâmina foliar
(TAcF e TAcLF) foram maiores para os ciclos 3 e 2, respectivamente ano I e II (Tabelas 2, 3 e 4).
Que reflete principalmente as maiores taxas de alongamento foliar, uma das características
morfogênicas mais altamente correlacionadas ao rendimento forrageiro (HORST et al., 1978).
Como resposta das melhores condições climáticas neste período nos dois anos de avaliação, que
coincide com os meses de fevereiro/março.
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5.4

CONCLUSÕES
O crescimento e o acúmulo de forragem do capim Marandu são intensificados com o

suprimento de N, em resposta ao rápido fluxo de tecidos de acordo com a programação
morfogênica do perfilho. A taxa de acúmulo de forragem foi o que mais influenciou a
produção bruta de forragem, refletindo na quantidade de forragem produzida durante o
período de descanso, com variações entre os ciclos de pastejo.
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6.

CAPÍTULO 3
RESUMO

Características agronômicas e estruturais do capim Marandu em lotação intermitente
submetido à doses de nitrogênio no Tocantins
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar sob as condições
edafoclimáticas de Araguaína-TO o efeito de doses de N sobre as características agronômicas
e estruturais do capim Brachiária brizantha cv. Marandu ao longo de ciclos de pastejo
sucessivos. O experimento foi conduzido por dois anos de acordo com um delineamento em
blocos ao acaso, com quatro blocos, dispostos em esquema de parcelas subdivididas 5 x 4,
sendo cinco doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ha-1 ciclo de pastejo-1) e quatro ciclos de
pastejo avaliados por dois anos. O módulo foi manejado com período de descanso variável
(média de 23 e 33 dias, respectivamente, ano I e II de avaliações) em função da altura do
pasto de 40 cm para o tratamento de 50 kg ha-1 ciclo-1 de N, como meta orientadora da entrada
dos animais, com período de pastejo em torno de 03 dias. No primeiro e no segundo ano a
avaliação a dimensão vertical dos pastos de capim Marandu foi responsiva à adubação
nitrogenada, e o critério de retirada dos animais nas proximidades de 20 cm de altura do pasto
foi alcançado, bem como o de entrada 40 cm nas doses de 50 kg ha-1 ciclo-1 de N. A maior
disponibilidade de MS estimada no primeiro ano foi no sétimo ciclo nas doses de 25, 50, 75 e
100 kg de N ha-1 ciclo-1. Entretanto no segundo ano, maiores valores foram para o sexto ciclo
de produção 5682,3 kg de MS ha-1. No segundo ano, interações significativas entre as doses
de N e os ciclos de pestejo foram observadas para todos os ciclos. Os dados referentes à MSC
do capim Marandu revelaram efeito significativo havendo interação em função das doses de N
para os ciclos de pastejo. A relação folha/colmo apresentou comportamento diferenciado tanto
na entrada quanto na saída dos animais para os dois anos de avaliação do capim Marandu.
Efeito isolado das doses de N tão quanto dos ciclos de pastejo foram significativas para os
dois anos de avaliação para as estimativas de IAF. A densidade volumétrica foi responsiva às
doses de N com valores médios de 126,2 e 239,4 kg de MS ha-1 cm-1 respectivo primeiro e
segundo ano de avaliação. A taxa de crescimento cultural mostrou ser dependente dos
principais componentes produtivos do capim Marandu, sendo a produção de matéria seca
totalmente dependente dela, recomenda-se doses próximas a 83,5 kg de N ha-1 por ciclo de
pastejo para maximizar a eficiência biológica.
Palavras-chave: crescimento e desenvolvimento, estrutura do pasto, estações do ano,
suprimento de nitrogênio
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ABSTRACT
Agronomic and structural characteristics of Marandu grass capacity in intermittent
submitted to nitrogen in Tocantins
This work was prepared with the aim of evaluating the edaphoclimatic environmental
conditions of Araguaína-TO the effect of nitrogen on the morphogenesis, agricultural,
structural and an accumulation of forage grass Brachiaria brizantha Marandu over and cycles
grazing succession. The experiment was conducted for two years according to a randomized
block design with four blocks, arranged in split plot 05 x 04, with five nitrogen rates (0, 25,
50, 75 and 100 Kg ha-1 cycle of grazing-1) and four grazing cycles evaluated for two years.
The module has been managed with variable rest period (average of 23 and 33 days,
respectively, year I and II assessments) as a function of sward height of 40 cm for the
treatment of 50 Kg ha-1 cycle-1 of nitrogen, goal guiding the entry of animals, the grazing
period around 03 days. In the first and second year evaluate the vertical extent of pastures
Marandu grass suffered effects of nitrogen, and the criterion for removal of animals in the
vicinity of 20 cm sward height was reached, and the entry of 40 cm at rates of 50 Kg ha-1
cycle-1 of nitrogen. The greater availability of MS estimated in the first year was the seventh
cycle in doses of 25, 50, 75 and 100 Kg of N ha-1 cycle-1. However in the second year it was
higher for the sixth cycle of production of 5682,3 kg of MS ha-1. In the second year,
significant interactions (P ≤ 0,05) between the N and pastejo cycles were observed for all
cycles. Data for the MSC Marandu grass affected significantly (P ≤ 0,05), with interaction as
a function of nitrogen for the grazing season. The relationship leaf/stem ratio (L/S) presented
differently in both the entrance and exit of the animals for two years to assess the Marandu
grass. Isolated effect of N rates so much of the grazing season was significant for the two
years of evaluation for the estimation of IAF. The volume density was responsive to N rates
with values of 126,2 and 239,4 Kg of MS ha-1 cm-1 respective first and second year of
assessment. The growth rate was dependent on cultural components of the main productive
Marandu grass, and production of dry completely dependent on it, it is recommended rates
close to 83,5 kg of N ha-1 per grazing cycle to maximize biological efficiency.
Key words: growth and development, sward structure, seasons of the year, nitrogen supply
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6.1

INTRODUÇÃO
É desejável sob ponto de vista de manejo econômico e também ecológico ter animais

em pastejo ao longo do ano. A produtividade, a eficiência e a sustentabilidade de utilização
dos pastos nos sistemas de produção estão aquém do seu potencial ótimo, mesmo assim o
pasto constitui-se o principal alimento para a produção de bovinos no Brasil (FLORES et al.,
2008), pois representam uma fonte de alimento relativamente barata e eficiente
energeticamente (poupadora de energia de origem fóssil), compatível com as demandas da
sociedade por qualidade ambiental melhorada. Estima-se que 1 kg de matéria seca de pasto
custe em torno de U$ 0,015, enquanto 1 kg de concentrado comercial custe cerca de US$ 0,10
a U$ 0,15 (PAULINO et al., 2001). No entanto a produtividade animal está abaixo do
potencial biológico do sistema, pois o Brasil se destaca como maior exportador individual de
carne bovina, entretanto apresenta baixa produtividade, devido à taxa de lotação (0,7 UA/ha)
e ganho de peso individual (300 g/animal/dia) praticado nesse sistema.
A região Norte do país atualmente apresenta grande destaque, tendo em vista que
representa 45% do território nacional, sendo a terceira em efetivo bovino, e possuir uma taxa
de crescimento pelo menos seis vezes superior que a média nacional (ANUALPEC, 2009). No
entanto, a baixa disponibilidade de nutrientes somada à falta de ajuste na carga animal o uso
do fogo e o mau manejo do pastejo, seguramente são os principais fatores que interferem na
produtividade e na qualidade dos pastos do bioma Amazônico. Assim, o bom manejo do
pastejo aliada à aplicação de nutrientes em quantidades e proporções adequadas,
particularmente o N, pode constituir-se em prática de manejo fundamental, principalmente
quando se pretende aumentar a produção e melhorar a qualidade da forragem, e assume
grande importância no processo produtivo das pastagens (FAGUNDES et al., 2006;
BATISTA et al., 2008; ALEXANDRINO et al., 2005), e por conseqüência da produtividade
de carne bovina. Isto, pois o N do solo, proveniente da mineralização da matéria orgânica, não
é suficiente para atender à demanda de gramíneas com alto potencial produtivo.
Manejo incorreto que conduz à degradação do ecossistema, com práticas ineficientes,
é inaceitável. Neste contexto é importante entender os padrões de respostas das plantas, os
processos envolvidos em seu crescimento e desenvolvimento, compreendendo a base
produtiva, além do perfil do sistema de produção, e também as respostas das plantas e animais
ao pastejo, bem como a contextualização especifica da unidade de produção (Da SILVA et al,
2005; DA SILVA e NASCIMENTO Jr, 2007).
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Existe carência de informações sobre as características produtivas dos pastos quando
submetidos a doses de N e as estações do ano no ambiente Amazônico, em especial dos pastos
de Brachiária, opção de gênero forrageiro tão preconizado. Neste contexto, pode-se atribuir
que o conhecimento do comportamento da planta forrageira submetida à adubação
nitrogenada pode ser de grande importância, possibilitando, assim, o uso de práticas de
manejo que tornem possível a melhor utilização do pasto nas condições edafoclimáticas dessa
região. Com isso o trabalho foi conduzido objetivando avaliar sob as condições
edafoclimáticas de Araguaína o efeito de doses de N ao longo de ciclos de pastejo sobre as
características agronômicas e estruturais do capim Marandu.
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6.2

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins- UFT, Campus

Universitário de Araguaína-TO, na Escola de Medina Veterinária e Zootecnia, localizado a
07º12’28”, Latitude Sul e 48º12’26”, Longitude Oeste, com altitude de 236 m. O clima da
região, segundo a classificação de Köppen (1948), é AW – Tropical de verão úmido com
estação seca e chuvosa bem definida com período de estiagem no inverno. Apresenta
temperaturas máximas de 40ºC e mínimas de 18ºC com umidade relativa do ar média anual de
76%. As precipitações pluviais médias chegam 1746 mm no ano agrícola.
Os dados das variáveis ambientais foram coletados semanalmente na estação agrometeorológica do Campus Universitário de Araguaína-TO, localizado nas proximidades do
experimento (700 m), durante todo o período de utilização da área experimental (Figura 2),
juntamente com o balanço hídrico, na as duas estações de crescimento (Figura 3).
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Figura 2- Balanço hídrico do ano agrícola de 2008 a 2010, de acordo com os dados mensurados na estação
agro-meteorológica do campus de Universitário de Araguaína-TO durante o período experimental.
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O solo da área foi classificado como Neossolo Quartzarênico Órtico típico
(EMBRAPA, 2006) e foi selecionado pelo fato de ocorrer em aproximadamente 16,81% dos
solos da região (COELHO et al., 2004), destinados principalmente para a pecuária. As
análises de solo (Tabela 1) foram realizadas no laboratório de solos da UFT, na Escola de
Medina Veterinária e Zootecnia. E a correção do pH e do alumínio trocável e a adubação com
fósforo foram baseadas em função da análise química do solo e do nível de intensificação
proposto, segundo as recomendações do Manual de Fertilizantes de Minas Gerais (5°
aproximação).
Tabela 1- Análise química do solo da área experimental, de acordo distribuição das doses de
nitrogênico nos pastos de capim Marandu
pH em H2O
1:2,5

MO
g kg-1

5,24

8,75

5,26

11,30

5,02

11,35

4,87

10,70

4,80
10,45
MO= matéria orgânica;
hidrogênio+alumínio.

P

K
Na
mg dm-3 ________
0 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
87,05
0,00
25 kg de N ha-1 ciclo-1
9,65
58,65
0,00
50 kg de N ha-1 ciclo-1
8,05
91,80
0,00
75 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
47,30
0,00
100 kg de N ha-1 ciclo-1
9,50
83,45
0,00
P= fósforo; K= potássio; Na= sódio;

Ca

___________

Mg
Al
H+Al
cmolc dm-3 _____________

_________

5,1

2,1

0,0

2,1

5,6

1,8

0,0

2,5

4,6

1,4

0,0

2,7

1,0

1,9

0,0

3,1

4,6
1,7
0,0
3,6
Mg= magnésio; Al= alumínio; H+Al=

Foi utilizada 1T ha-1 de calcário (PRNT= (98%) em superfície anualmente. O P foi
aplicado em dose única de 80 kg ha-1 de P2O5 via superfosfato simples em meados de
novembro nos dois anos. A adubação nitrogenada foi em função dos tratamentos, via ureia, e
a adubação potássica foi de 40 kg ha-1 de K2O em ciclos de pastejos alternados, na forma de
KCl. Ao longo do período experimental do ano I, foram aplicados 400 kg ha-1 de superfosfato
simples, 1555,5 kg ha-1 de ureria na maior dose de aplicação de N e 233,3 kg ha-1 de cloreto
de potássio; no ano II foram 400 kg ha-1 de superfosfato simples, 1111,1 kg ha-1 de ureria na
maior dose de aplicação de N e 166,6 kg ha-1 de cloreto de potássio.
O experimento foi disposto em delineamento em blocos ao acaso, em esquema de
parcelas subdivididas 5 x 4, sendo cinco as doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg ciclo-1), e
quatro os ciclos de pastejo, com quatro repetições, totalizando-se vinte unidades
experimentais, de aproximadamente 147 m2 cada (9,5 x 15,5 m), as quais constituíram a área
total de dois, de oito piquetes de um módulo de pastejo sob lotação intermitente da UFT, de
1,18 ha. Nos dois piquetes compostos pelas vinte unidades experimentais a altura do pasto nas
parcelas do tratamento de 50 kg de N ha-1 ciclo-1 foi utilizada como meta orientadora da
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entrada e saída dos animais da área experimental. Com base nesse manejo, o período de
descanso foi variável, conforme o tempo necessário para que a altura do pasto das parcelas
indicadoras atingisse 40 cm, e após o período de pastejo (três dias), os animais foram
removidos dos piquetes quando a altura das parcelas chegou a vinte cm, dando inicio a um
novo ciclo produtivo.
O uso da área estendeu de novembro de 2008 a maio de 2010, sendo que as avaliações
foram realizadas durante a estação das águas dos anos de 2008/2009 e 2009/2010. O período
experimental nos dois anos de avaliação ocorreu no mês de novembro, após pastejo de
uniformização dos piquetes.
As características agronômicas avaliadas foram massa seca total e dos componentes
lâmina foliar, colmo e material morto. A altura média do dossel forrageiro foi estimada com
base em vinte pontos aleatórios em cada parcela, sendo o valor médio utilizado para
determinar o ponto representativo da condição da parcela, onde foram alocados o quadro de
amostragem (0,5 x 0,5 ano I e 0,25 x 0,50 m ano II) e toda a forragem contida em seu interior
foi colhida à altura de 10 cm e colocada em sacos previamente identificados e levados à casa
de apoio, e então realizado o processamento a secagem e pesagem da forragem.
Após a pesagem da amostra total, foram retiradas duas alíquotas representativas da
amostra, uma para a determinação da massa seca dos componentes morfológicos lâmina
foliar, colmo, material morto, e a soma deles, para o cálculo da disponibilidade total, em
estufa de ventilação forçada à temperatura constante 65ºC até estabilização do peso das
amostras. A segunda alíquota foi utilizada para determinar o índice de área foliar, conforme
Alexandrino et al., (2005), de acordo com a mensuração da área foliar especifica x massa seca
de forragem coletada na moldura de amostragem.
A taxa de crescimento cultural foi obtida através do quociente entre a matéria seca de
lâmina foliar e matéria seca de colmo. As características estruturais mensuradas foram: a
altura do dossel, a qual foi e medida com régua graduada do solo até um plano imaginário da
altura média do pasto; número de perfilhos (NP), obtido através da contagem direta no campo,
determinando o número de perfilhos existente no interior de uma moldura de amostragem
com 1,0 x 0,15 m (0,15 m2), alocada em dois pontos representativos da unidade experimental;
e relação folha/colmo, obtida a partir do quociente entre massa seca de folhas e a massa seca
de colmo.
As análises estatísticas foram realizadas individualmente a cada ano, sendo que as
fontes de variações doses de N e ciclos de pastejo foram analisadas em esquema de parcelas
subdivididas, nas parcelas avaliou-se o efeito das doses de N e nas sub-parcelas o efeito dos
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ciclos de pastejo. O efeito das doses de N foi comparado por regressão por meio dos modelos
polinomiais. Para o ajuste dos modelos foi considerado o nível de significância do teste F, e
para os coeficientes angulares das equações de regressão o coeficiente de determinação (R²), e
o teste Tukey, para avaliar o efeito dos ciclos de pastejo, sendo todas as comparações
realizadas a 5%. As análises foram realizadas com auxílio do programa SISVAR Sistema para
Análises Estatísticas versão 5.1 (Build 72), Universidade Federal de Lavras.
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6.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Altura do dossel forrageiro (Tabela 2) foi utilizada como critério de manejo para

orientar a entrada e saída dos animais nos piquetes (40 e 20 cm), e pelos dados observados
verificou-se que foi satisfatoriamente alcançada nos dois anos de avaliação do capim Marandu
(Tabela 2). Indicando que a atura do dossel é um critério prático e fácil de ser estabelecida no
manejo da desfolhação intermitante. Para chegar a altura desejada após o pastejo dos animais,
verificou-se que o período de descanso foi de 21, 22, 24 e 25 e de 33, 29, 30 e 40 dias, no ano
I e II, respectivamente para o 1º, 2 º, 3 º e 4 º ciclos de pastejo. Mesmo com período de
descanso inferior do ano I, dez dias em média, a altura do pasto foi semelhante, mesmo que
apresentando maior comprimento de bainha que pode estar relacionado com o comprimento
de lâmina foliar (CAPÍTULO 2).
Nos dois anos de avaliação verificou-se resposta diferenciada do N em função dos
ciclos de pastejo somente para o momento de entrada, enquanto para o momento de saída, só
foi observado efeito (P<0,05) do N de forma isolada, sendo então a altura no ano I variável
somente em resposta aos ciclos de pastejo, e no ano II do N (Tabela 2), onde a resposta foi
negativa evidenciando intensidade de pastejo nas maiores doses. Em termos gerais, quando
observado o efeito dos ciclos de pastejo sobre a altura do pasto, verificou-se que as menores
alturas ocorreram nos primeiros ciclos, com pequenas variações em função das doses de N
(Tabela 2).
O incremento da altura do pasto no decorrer dos ciclos de pastejo (Tabela 2) é
importante, pois reflete a resposta natural do desenvolvimento e maturidade da planta
forrageira (MACEDO et al., 2010). Com exceção do momento do momento de saída do ano II
os dados refletem integralmente este comportamento, mostrando a importância dos ciclos de
pastejo com influencia direta na estrutura do pasto, bem como na possibilidade de apreensão
da forragem pelos animais em pastejo.
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Tabela 2- Altura do pasto (cm) de capim Marandu na condição de pós e pré-pastejo em
função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
20,2b
20,6c
19,8b
18,2c
18,1c
19,4
0,1
ns
ns
ns
2
22,0ab 21,1bc 21,3ab
21,3b
21,2b
21,4
0,92
ns
ns
ns
3
22,9ab 23,5ab
23,6a
23,1ab
23,4ab
23,3
0,44
ns
ns
ns
4
24,35a 24,6a
24,1a
25,6a
25,9a
24,9
0,97
ns
ns
ns
Média
22,4
22,4
22,2
22,02
22,11
22,22
0,96
ns
ns
ns
*CVc= 6,9%
#CVn= 8,3%
Ciclos
ENTRADA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
37,0ab 39,3ab
39,1b
38,7c
39,5c
38,7
0,34
ns
ns
ns
2
34,0b 38,0b
40,9b
42,9b
43,7b
39,9
0,001 33,98 0,18 -0,0008 0,99
3
37,2ab 42,1a
46,3a
49,0a
50,6a
45,0
0,001 37,16 0,23 -0,0009 0,99
4
37,7a
42,6a
41,7b
42,6b
42,1bc
41,3
0,001 38,27 0,14 -0,0001 0,80
Média
36,5
40,5
42,0
43,3
44,0
41,2
0,001 36,70 0,15 -0,0008 0,99
*CVc= 4,3%
#CVn= 5,4%
Ano II (2009/2010)
Ciclos
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
21,7
21,9
21,9
20,6
21,8
21,9a
0,9
ns
ns
ns
2
21,3
21,1
21,2
20,8
20,0
20,9b
0,2
ns
ns
ns
3
21,7
21,9
21,3
21,1
21,0
21,4ab
0,5
ns
ns
ns
4
20,9
21,1
20,5
20,6
20,9
20,8b
0,9
ns
ns
ns
Média
21,4
21,5
21,2
21,0
20,9
21,23
0,001 21,52 -0,006
ns
0,89
*CVc= 4,2%
#CVn= 2,9%
Ciclos
ENTRADA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
34,4c
38,0b
39,6b
39,8b
38,7b
38,1
0,001 34,5
0,17 -0,001 0,99
2
38,2ab 39,8ab
40,6b
41,3ab
41,3ab
40,3
0,001 38,7
0,03
ns
0,88
3
38,5a
41,5a
42,6a
43,1a
41,9a
41,8
0,001 38,5
0,17 -0,001 0,97
4
35,4bc 39,9ab
40,4b
41,9ab
42,5a
40,0
0,001 35,8
0,14 -0,0008 0,94
Média
36,6
39,8
41,2
41,5
41,1
40,0
0,001 36,76 0,137 -0,0009 0,99
*CVc= 3,8%
#CVn= 2,5%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo

Resposta diferenciada do N sobre a altura em função dos ciclos de pastejo nos dois
anos, mostra que a resposta do N é dependente das condições ambientais. Só não foi
observado efeito (P<0,05) para N no momento de entrada no 1º ciclo de coleta de dados do
ano I (Tabela 14). Que provavelmente esteja relacionado à má distribuição das chuvas e
pancadas de chuvas intensas após a adubação de cobertura que seguia protocolo experimental.
Em relação aos ciclos de pastejo, foi observado efeito (P≤0,05) para todas as doses de N,
sendo que para as doses de 25, 50, 75 e 100 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1, as medidas de
altura foram maiores no sexto ciclo para os dois anos de avaliação (Tabela 14).
A altura do dossel forrageiro tem sido utilizada como critério de manejo do pastejo em
algumas pesquisas (SANTOS et al., 2010), e para o capim Marandu quando se avaliou as
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alturas de entrada de 10, 20, 30 e 40 cm, recomendou-se com base nas respostas
morfofisiológicas e no comportamento ingestivo do animal a altura de 30 cm, pois a altura do
pasto teve efeito quadrático sobre a interceptação de luz pelo dossel. As alturas de 10, 20, 30 e
40 cm apresentaram valores de interceptação luminosa de 56,15; 85,16; 93,39 e 96,57%,
respectivamente, e a partir de 30 cm a altura do pasto atingiu IAFcritico, e a dimensão vertical
das plantas foi elevada em função do alongamento de hastes.
No presente estudo ao longo dos dois anos de avaliação apesar da altura do dossel
forrageiro ter se elevado com o decorrer dos ciclos de pastejo (Tabela 2), essa resposta foi
muito mais leniente em relação ao observado na região sudeste quando se adotou a altura de
40 cm como critério para orientar a entrada dos animais no piquete, principalmente no
segundo ano de avaliação, sugerindo que as condições ambientais de Araguaína - TO mantém
quantidade e qualidade de luz na base da planta mesmo com maior cobertura foliar,
acarretando menor estímulo para a elevação da altura do dossel forrageiro.
A altura do pasto é uma característica importante que afeta o consumo de forragem de
animais em pastejo. Esse efeito ocorre de forma quadrática negativa. Até o ponto de máximo,
o consumo é incrementado, pois há o aumento do bocado em função do incremento em sua
profundidade, mas a partir do ponto de inflexão da curva, o aumento da profundidade do
bocado não consegue compensar a baixa densidade de forragem e dispersão das lâminas
foliares do topo da planta, reduzindo o tamanho de bocado (CARVALHO et al., 2007). No
presente estudo, para os dois anos de avaliação não fora realizado acompanhamento do
comportamento ingestivo dos animais em pastejo, mas acredita-se que para as condições
experimentais, a altura média geral de 40 cm seja o ponto apropriado de recomendação de
entrada dos animais conforme será abordado.
Além da altura, outras variáveis relacionadas com a condição do dossel forrageiro,
como a massa seca total (MST), (Tabela 3), disponibilidade de massa seca (DMS),
disponibilidade de massa seca das lâminas foliares (DMSLF) e relação folha/haste (F/H)
correlacionam-se positivamente com consumo de bovinos em pastejo (EUCLIDES et al.,
2000; GONTIJO NETO et al., 2006), e por isso, devem ser incluídas na avaliação da condição
do pasto.
A condição do pasto no pós-pastejo apesar de aturar na condição inicial no momento
de entrada dos animais no piquete, é fortemente influenciada pela seletividade, e
conseqüentemente, pela intensidade de pastejo do animal. A MST de forragem nos dois anos
de avaliação foi incrementada em função do aumento das doses de N (Tabela 3), mas essa
resposta ocorreu de forma diferenciada em função do momento do pastejo. Sendo o momento
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de entrada mais responsivo ao suprimento de N, principalmente no ano II, onde o efeito do N
foi significativo em todos os ciclos de pastejo, sendo linear no segundo e ultimo ciclos de
pastejo, enquanto que no ano I, o efeito do N, apesar de linear, ocorreu apenas em dois ciclos
(Tabela 3).
Tabela 3- Massa seca total (kg ha-1) dos pastos de capim Marandu na condição de pós e prépastejo em função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
2814,0a 3506,6ab 3455,5ab 3093,0ab 2610,7b 3096,0 0,39
ns
ns
ns
2
2144,7a 1949,4b 2083,6b 2338,1b 2171,3b 2137,4 0,96
ns
ns
ns
3
2551,4a 2775,9b 2826,3b 3202,3ab 3576,5ab 2986,5 0,36
ns
ns
ns
4
3481,8a 4440,3a 4858,4a 4399,9a 4349,3a 4305,9 0,16
ns
ns
ns
Média 2748,0
3168,0
3306,0
3258,3
3177,0
3131,5 0,06 2772,0 17,4 -0,14 0,97
*CVc= 26,5%
#CVn= 16,5%
ENTRADA
1
3921,9a 4123,6a 4120,5b 3786,8b 4606,4b 4111,9
0,74
ns
ns
ns
2
3802,9a 4843,2a 4933,0ab 6054,3a 6220,0b 5170,7
0,01 3961,6 24,2
ns
0,93
3
4898,2a 5599,8a 6248,9a 6170,3a 8758,0a 6335,0
0,01 4677,0 33,2
ns
0,81
4
4936,6a 5626,6a 5194,1ab 5935,1a 5323,0b 5403,1
0,55
ns
ns
ns
Média 4389,9 5048,3
5124,1
5486,6
6226,8
5255,2 0,004 4432,7 16,4
ns
0,94
*CVc= 17,5%
#CVn= 14,7%
Ano II (2009/2010)
SAÍDA
1
5430,0ab 6749,8a 5977,8a 5930,4a 6960,2a
6209,6
0,04 5761,5 8,96
ns
0,32
2
6215,3a 6193,5ab 6496,4a 6187,9a 4543,1b 5927,2
0,00 6046,1 30,69 -0,44 0,89
3
4534,7b 4710,0c 4930,2a 4680,5a 4680,9b 4707,3
0,96
ns
ns
ns
4
5655,1ab 5705,8bc 6392,4a 5955,6a 5716,9ab 5885,2
0,65
ns
ns
ns
Média
5458,5
5839,7
5949,2 5688,6 5475,3ab 5682,3
0,03 5483,1 17,3 -0,17 0,93
*CVc= 15,2%
#CVn= 7,9%
ENTRADA
1
7085,2a 7502,8b 10642,7a 9638,5a
8009,5c
8576 0,005 6602 110,1 -0,94 0,71
2
8325,6a 7518,9b 10103,4a 11028,7a 11572,4ab 9710
0,00 7709 40,01
ns
0,83
3
6826,3a 10494,7a 11049,3a 10251,6a 9792,2bc
9682
0,00 7173 132,6 -1,09 0,89
4
7058,0a 8894,3ab 11490,3a 10515,6a 13413,1a 10274 0,001 7408 57,32
ns
0,87
Média 73248
8603
10821
10359
10697
9561 0,004 7208
86,2 -0,52 0,92
*CVc= 14,1%
#CVn= 18,6%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

Também no momento de saída o ano II foi mais responsivo a adubação nitrogenada,
com resposta diferenciadas em função dos ciclos de pastejo, enquanto que para o ano I não foi
observado efeito dos ciclos de pastejo nas doses de N. Apesar da altura do pasto ser um dos
componentes produtivos da MST, verificou-se que o efeito do N sobre a MS foi bem mais
acentuado do que o observado na altura do pasto, destacando o efeito do N em outros
componentes produtivos, como o NP, IAF, comprimento e espessura das folhas.
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Os maiores valores de MST observados para o ano II em relação ao ano I, ocorreram
provavelmente em função de três fatores, sendo o primeiro o período de descanso, em média
dez dias a mais para o ano II, em segundo devido a mudança do quadro de amostragem (1 x
0,5 para 0,5 x 0,25 cm), que pode ter comprometido a estimativa da MST da forragem
produzida, e o terceiro refere-se ao período de descanso dos pastos no ano II. O efeito dos
ciclos de pastejo sobre a MST foi significativo, e a resposta ocorreu de forma diferenciada em
função das doses de N e momento de pastejo. Nos dois anos de avaliação, verificou-se que no
momento de entrada o efeito dos ciclos de pastejo sobre a MST foi menos afetado pelas doses
de N, e no momento de saída, no ano II foi observado menor influência do N sobre os ciclos e
produção da MST (Tabela 3)
A MST normalmente é incrementada com o decorrer dos ciclos de pastejo, e doses de
N ou mesmo estação de crescimento que naturalmente reflete o avanço da maturação
fisiológica da planta. No presente experimento, com exceção do valor intermediário do 1º
pastejo do período experimental no ano I, essa resposta estaria totalmente de acordo com a
literatura (SILVA et al., 2009; MACEDO et al., 2010). Entretanto, para o ano II não se
observou comportamento como este, reflexo do consumo e preferência dos animais em
pastejo pelos pastos mais adubados (CAPÍTULO 4). Maiores valores de MST nos dois anos
de avaliação para o momento de entrada ocorre naturalmente em função do pastejo que o
animal exerce sobre a parte aéria do dossel forrageiro, e do período de descanso, que
proporciona a reconstituição da parte aérea da planta forrageira.
A recomendação de MST mínima para não restringir o consumo de forragem é de
2500 kg de MS ha-1 (DEMMENT e LACA, 1993), e o valor mínimo encontrado no póspastejo ao longo dos ciclos foi de 1949,4 e 4534,7 kg de MS ha-1, respectivamente para o 2º e
3º ciclos, nas doses de zero e 25 kg de N ha-1 ciclo-1, para o ano I e II, demonstrando que o
manejo do pastejo adotado com saída dos animais do piquete com vinte cm, provavelmente
não deprime o consumo do pasto com base na MST, já que a avaliação foi realizado a 10 cm
de altura, mas deve ser motivo de estudos para os próximos experimentos.
Para o ano I, considerando apenas o efeito do N, verificou-se que a MST nas doses
estudadas não apresentam ponto máximo, demosntrando uma eficiência bilógica de 16 kg de
MS para cada kg de N aplicado, baixa eficiência quando comparado aos valores observados
no ciclos 3 e 4 e também com os dados da literatura (FAGUNDES et al., 2005; FAGUNDES
et al., 2006; MAGALHÃES et al., 2007). No entanto, a eficiência biológica do ano II foi de
34,2 kg de MS para cada kg de N aplicado, valor pelo menos 2 vezes superior ao encontrado
no ano I. No entanto, valores de eficiência superiores a 40 kg de MS kg-1 de N foram
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encontrados para o ano II, em metade dos ciclos de pastejo, sendo compatível às respostas de
espécies do gênero Panicum, os quais são reconhecidamente bem mais responsivos a
adubação nitrogenada (GOMIDE et al., 2003; MELLO et al., 2008). A eficiência biológica
para a MST em resposta ao N foi variável entre os dois anos da pesquisa, e indicam alta
sensibilidade da resposta do N a outros fatores, os quais devem ser investigados para que essa
resposta não fique restrita a apenas alguns ciclos de pastejo, mas seja positivo em toda a
estação de crescimento da planta, já que no ano II, para todos os ciclos foram encontradas
respostas dos parâmetros significativos.
É importante ressaltar que o maior nível de aplicação de N nesse trabalho representou
uma dose anual de 700 kg de N ha-1, com base nos sete ciclos produtivos, mesmo assim
observou-se resposta linear no ano I, mostrando o grande potencial biológico do capim
Marandu a adubação nitrogenada nas condições edafoclimáticas de Araguaína, e que essa
resposta também é diferenciada em função dos ciclos de pastejo. Essa resposta variável pode
reduzir a adoção da prática da adubação nitrogenada, pois considerando uma conversão de 15
kg de MS kg-1 de PV-1 (DIFANTE et al., 2009; DIFANTE et al 2010), temos uma resposta
econômica levando em conta apenas o preço do adubo e uma relação de troca de 1,8 reais (1
kg de uréia) investidos no adubo por 2,3 reais (70 reais/@, comum rendimento de 50%) e
uma eficiência de colheita de 60% da forragem, o retorno do desempenho animal de 0,64 kg
de PV.
A variação na MST (Tabela 3) é o reflexo da taxa de crescimento cultural TCC
(Tabela 4) do dossel forrageiro, pois retrata a variação diária do acúmulo de forragem em
cada período de descanso. A resposta do N sobre a taxa de crescimento cultural (TCC), apesar
de positiva nos dois anos de avaliação, ocorreu de forma diferenciada, verificando apenas o
efeito dos ciclos de pastejo sobre a resposta do N no ano II (Tabela 4). Enquanto para o ano I
o efeito médio do N sobre a TCC foi linear, com eficiência de 65,7 kg de MS ha-1 dia-1 para
cada kg de N aplicado. E para o ano II observou-se ponto máximo para a dose de 88,5 kg de
N ha-1 ciclo-1, com valor de 173,5 kg de MS ha-1 dia-1.
Considerando um ajuste de carga com base na TCC (Tabela 4) dos dois anos e na
oferta de forragem de 6% do peso vivo (duas vezes o consumo de forragem expresso em % do
PV), a taxa de lotação calculada ano I variou de 2, 65 a 4,96 UA ha-1 dia-1, respectivamente,
para a dose zero e 100 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1, uma variação na carga animal de 1039
kg de PV ha-1 dia-1. Já para o ano II essa magnitude foi de 2,5 a 5,6 UA ha-1 dia-1,
respectivamente, o que representou variação na carga animal de 1369,7 kg de PV ha-1 dia-1.
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Tabela 4- Taxa de crescimento cultural (kg ha-1 dia-1) dos pastos de capim Marandu em
função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(Kg ha-1 ciclo-1 de pastejo de N)
Média
25
50
75
100
28,0
30,2
31,5
90,7
46,2b
134,0
132,8
171,9
187,6
140,7a
118,9
145,0
125,8
220,2
141,8a
52,3
15,2
64,5
37,6
46,0b
83,3
80,8
98,4
134,0
93,7
*CVc= 50,1%

Ciclos
1
2
3
4
Média

0
50,4
77,0
99,2
60,4
71,7

1
2
3
4

55,3a
72,4a
144,8a
28,4a

24,9b
45,5b
303,8a
61,8b

Média

75,2

108,9

153,1b
122,0b
293,6a
99,2b

Ano II (2009/2010)
120,33b
34,1b
77,5
163,4ab
236,6a
127,9
264,9a
244,6a
250,3
88,2b
147,2ab
84,9

Prob.
0,89
0,18
0,20
0,65
0,01

Resposta1
β0
β1
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
65,7
0,56
#CVn= 45,1%

0,00
0,01
0,00
0,03

28,0
38,7
164,3
32,2

3,33
1,79
4,95
1,06

β2
ns
ns
ns
ns
ns

R2
0,81

-0,031
-0,043
-

0,44
0,87
0,79
0,89

166,9
159,2
165,6
135,2 0,00
71,8
2,30 -0,013 0,94
*CVc= 51,9%
#CVn= 34,4%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

Trabalhando com o capim Panicum maximum cv. Tanzânia sob três períodos de
descanso (1,5; 2,5; 3,5 folhas completamente expandidas, em dias sendo respectivamente 18,
28 e 38 dias), Silva et al., (2007) obtiveram valores de taxa de crescimento cultural (TCC), no
período de descanso de 2,5 folhas expandidas de 96 kg de MS ha-1 dia-1, valores que estão
próximos ao observados neste trabalho. O mesmo se pode observar por Cândido et al., (2005)
na estimativa do valor da TCC de 93 kg MS ha-1 dia-1 no capim Tanzânia para o mesmo
período de descanso. Silva Neto et al., (2010) observou estimativa de valores de TCC para o
capim-Marandu, de 38,8; 56,0 e 73,3 kg ha-¹ dia-¹ trabalhando com doses de resíduo líquido
de frigoríficos (RLF) nas respectivas doses 37,5, 75 e 112,5 m3 ha-1, em solo característico ao
do presente estudo (Neossolo Quartzarênico), mostrando que nas maiores doses de aplicação
de RLF se aproximam dos valores estimados nas doses intermediárias de N.
Entre os fatores que interferem na TCC, destaca-se a interceptação e absorção da
radiação fotossinteticamente ativa e a taxa fotossintética dos tecidos fontes da planta
forrageira (OLIVEIRA et al., 2000). Neste cenário o índice de área foliar (IAF), (Figura 4,
CAPÍTULO 3) e o coeficiente de extinção de luz são os componentes responsáveis pela
interceptação da radiação. Apesar da variação na AFE, acredita-se que a extinção de luz não
tenha sido responsiva aos tratamentos de adubação, pois a proximidade de altura do dossel
forrageiro é um indicativo de igualdade na quantidade e qualidade de luz que chega à base da
planta, tendo em vista que o alongamento de hastes não foi intensificado para as plantas
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adubadas. A interceptação da radiação é o resultado direto do índice de área foliar (IAF) e do
coeficiente de extinção de luz do dossel forrageiro (LEMAIRE e CHAPMAN, 1996), e para
os dois anos de pesquisa foi observado incremento em suas estimativas, em resposta ao efeito
positivo do N sobre o NP, comprimento de folhas e número de folhas vivas (CAPÍTULO 2).
Já a absorção da radiação e a eficiência fotossintética das folhas estão relacionadas,
respectivamente, com os pigmentos fotossintéticos e com as células do mesófilo do tecido
vegetal, os quais são dependentes do N (SILVA et al., 2001).
As adaptações fisiológicas das plantas adubadas, como coloração mais intensa e
menor AFE refletiu em maior IAF, conseqüentemente, para uma mesma altura do pasto no
pós-pastejo, e propiciaram maior estimativa da TCC, resultando em maior vigor de rebrotação
(Tabela 4). O maior IAF e provavelmente a maior taxa fotossintética dos tecidos das plantas
que receberam as maiores doses de N e permitiram aos pastos de capim Marandu sustentar
uma maior taxa de crescimento cultural
Com

base

nos

resultados

deste

trabalho

ao

observar

detalhadamente

o

desenvolvimento vegetativo das plantas dos pastos de capim Marandu, mesmo sabendo que
não foi possível mensurar a interceptação da luz (IL) para estimar o IAF crítico (SANTOS et
al., 2010), possivelmente este foi garantido de forma satisfatória, o que refletiu na cessação do
crescimento do pasto pela entrada dos animais no piquete de forma coerente nos dois anos de
avaliação, respeitando o ritmo de crescimento do capim Marandu, que fora manejado a 40 cm
de altura na dose de 50 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1. Fato que resultou em maior produção
de forragem com elevada proporção de folhas e baixa proporção de material morto. Logo se
ratifica que o IAF crítico, situação em que 95% da luz incidente são interceptados pelo dossel,
de certa forma foi atendido, pois a taxa média de acúmulo de forragem quando comparada aos
dados da literatura (CAUDURO et al., 2007) chegou próximo ao seu ponto máximo, podendo
afirmar desse modo que o balanço entre os processo de crescimento foi máximo em
detrimento ao de senescência, o que permitiu maior acúmulo de forragem nas maiores doses
de N.
Apesar da importância da MST como componente da produtividade de animais em
pastejo a composição de seus componentes, como o percentual de lâmnia foliar (% LF) se faz
necessário, pois nomalmente alta correlação é encontrada entre esse componente e a ingestão
voluntária de matéria seca do pasto, podendo enriquecer o entendimento das relações plantaanimal em processo de pastejo.
A proporção de lâminas foliares na forragem produzida reveste-se de grande
importância, uma vez que determina o valor nutricional e alimentar da forragem,
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principalmente para os animais em pastejo, por isso mesmo foi estudada no momento de
entrada dos animais. Sendo que o manejo do pastejo adotado possibilitou maior proporção de
material verde em relação ao morto, e da lâmina foliar em relação ao colmo, no momento de
entrada dos dois anos (Tabela 5), que pode ter facilitado a apreensão de forragem, já que a
altura da amostragem realizada estava abaixo do horizonte de pastejo dos animais. Contudo,
após o pastejo, verificou-se inversão da participação dos componentes principalmente do %
de LF para um incremendo no % de colmos, resultado do pastejo seletivo dos animais. Apesar
da maior variação observada na lâmina foliar encontrada nos dois anos de avaliação incide
sobre a participação do material morto que foi dobrado no ano II, possivelmente em função do
grande acúmulo de material do ano I para o ano II, como resposta ao período de descanso
prolongado (vedação para confecção de silagem).
A maior participação do componente lâmina foliar é desejável, pois é a porção
preferencialmente selecionada pelos animais em pastejo, além de ser reconhecidamente de
maior valor nutritivo (CÂNDIDO et al., 2005). Além disso, as folhas são os órgãos das
plantas forrageiras que ocasionam menor decréscimo no valor nutritivo com a maturidade e
apresentam maior concentração de nutrientes digestíveis na matéria seca (PEDREIRA e
BOIN, 1969). A estrutura da pastagem influencia o comportamento ingestivo dos animais em
pastejo, por isso formas de manutenção de uma estrutura da pastagem que conserve um nível
ótimo de folhas nas plantas, principalmente em seus estratos superiores é a forma mais
eficiente para aperfeiçoar a colheita de forragem.
A manutenção de níveis de biomassa de lâminas foliares verdes como estratégia de
manejo de uma pastagem justifica-se no sentido de manutenção da maior área
fotossinteticamente ativa eficiente, bem como disponibilidade de uma fração da planta
forrageira com melhor qualidade nutricional aos animais ruminantes (LEMAIRE e
AGNUSDEI, 2000).
Tabela 5- Percentual de material de lâmina foliar (%LF), percentual de colmos (%C) e
percentual de material morto (%MM) dos pastos de capim Marandu na condição de
pós e pré-pastejo
%
Anos
I

II

Momento

LF

C

M

S

34,7

48,7

17,5

E

56,8

33,9

9,3

S

20,9

43,7

39,7

E

50,7

29,2

19,8

S= momento de saída dos animais do piquete; E= momento de entrada
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No momento de saída somente foi verificado efeito do N, sem interferência dos ciclos
de pastejo no ano II, contanto para o momento de entrada o efeito do N sobre a massa seca de
lâmina foliar (MSLF) foi variada em função dos ciclos de pastejo (Tabela 6). Após oito ciclos
de pastejo avaliados nos dois anos de pesquisa, cinco tiveram efeito positivo linear, dois
responderam de forma quadrática, e apenas um ciclo do primeiro ano não foi responsivo ao
efeito do N.
Comparando-se o incremento observado entre os extremos da adubação nitrogenada,
verificou-se que em quanto a MST incrementou em 37 e 47% em função da dose de N, para o
ano I e II, respectivamente, a da MSLF foi respectivamente, 53 e 43%, indicando que no ano
II, a produção de MSLF (Tabela 6) foi menor que o de MST, indicando uma alteração na
partição de fotoassimilados, que pode ser o resultado do maior tempo de vedação, vésperas do
inicio do plano experimental, ano II. Em termos gerais, somente para as maiores doses de
aplicação de N foram verificadas alterações na MSLF em função dos ciclos de pastejo,
mostrando que os pastos com maior suprimento de N são susceptíveis às alterações de meio.
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Tabela 6- Massa seca de lâmina foliar (kg ha-1) dos pastos de capim Marandu na condição de
pós e pré-pastejo em função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
689,8b 608,9b
644,6c
737,9c
692,2b
674,7
0,92
ns
ns
ns
2
779,3ab 693,8b 828,1bc 873,13bc 806,3b
796,1
0,80
ns
ns
ns
3
1080,2ab 1427,9a 1225,1ab 1325,4ab 1389,1a 1289,6
0,14
ns
ns
ns
4
1168,9a 1575,3a 1601,7a 1233,1a 1489,6a 1413,7
0,01
ns
ns
ns
Média
929,6
1076,5
1074,7
1042,4
1094,2 1043,5
0,07
ns
ns
ns
*CVc= 21,7%
#CVn= 14,2%
ENTRADA
1
1614,8b 2050,3b 2102,9b 2292,1c 2798,1c 2171,6
0,01 1649,9 10,4
ns
0,92
2
2146,4ab 3027,0a 3304,1a 3989,2a 3918,4ab 3277,0
0,01 2375,8 18,03
ns
0,90
3
2367,9ab 3195,1a 3212,5a 3518,3ab 4518,2a 3362,4
0,01 2437,7 18,49
ns
0,89
4
2667,1a 3160,0a 3134,8a 2905,2bc 3133,7bc 3000,2
0,48
ns
ns
ns
Média 2199,1
2858,1
2938,6
3176,2
3592,1
2952,8
0,00 2331,9 12,4
ns
0,93
*CVc= 15,6%
#CVn= 15,0%
Ano II (2009/2010)
SAÍDA
1
758,2b
693,6b
781,4b
815,4b
814,2b
772,5
0,97
ns
ns
ns
2
720,7b
868,6b 1075,7b 1005,2b 1205,6ab 976,2
0,17
ns
ns
ns
3
958,2ab 1109,4b 1080,8b 1169,7b 1297,5ab 1122,1
0,57
ns
ns
ns
4
1456,7a 1835,9a 1710,9a 1927,4a 1678,7a 1721,9
0,21
ns
ns
ns
Média
973,4
1126,9
1162,2
1229,4
1248,9
1148,2 0,001 1017,5 2,6
ns
0,89
*CVc= 27,6%
#CVn= 16,6%
ENTRADA
1
2707,9a 3730,6a 4774,5a 4879,4a
4621,5a 4142,8 0,001 2647,6 59,90 -0,40 0,99
2
3385,2a 4444,5a 6201,1a 6922,3b
7047,7b 5600,2 0,001 3639,6 39,2
ns
0,92
3
2447,1a 4980,9a 5344,3a 5625,4ab 5290,1a 4737,6 0,001 2639,9 91,84 -0,67 0,95
4
2708,9a 4382,7a 5088,3a 5695,1ab 6778,3b 4930,7 0,001 3040,4 37,81
ns
0,97
Média 2812,3
4384,7
5352,1
5780,6
5934,5
4852,8 0,000 2842,5 69,14 -0,38
0,99
*CVc= 16,2%
#CVn= 19,9%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

Em relação à massa seca de colmos (MSC) (Tabela 7), verificou-se efeito positivo do
N, sendo que essa resposta foi diferenciada em função dos ciclos de pastejo, principalmente
no momento de entrada, para o ano II, e em metade dos ciclos produtivos do momento de
saída do ano I, (Tabela 7). Não se verificou comportamento padrão da MSC ao longo dos
ciclos de pastejo nas doses de N.

88

Tabela 7- Massa seca de colmos (kg ha-1) dos pastos de capim Marandu na condição de pós e
pré-pastejo em função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
1696,1a 2383,7a 2419,4b 2037,6a 1703,5ab 2048,1
0,17
ns
ns
ns
2
988,0a
915,9b
960,9b 1170,1a 1130,3b 1033,1
0,95
ns
ns
ns
3
830,2a
911,8b 107,7ab 1650,9a 1819,9ab 1260,1
0,04 716,4 10,9
ns
0,92
4
954,9a 1686,1ab 1987,7a 2204,6a 2230,1a
1812,7 0,009 1198,9 12,3
ns
0,85
Média 1117,3
1447,4
1613,9
1765,8
1720,9
1538,5 0,007 1238,7 5,99
ns
0,83
*CVc= 37,6%
#CVn= 27,9%
ENTRADA
1
1857,2a 1755,2a 1646,9ab 1239,0a 1580,5b 1615,7
0,69
ns
ns
ns
2
1218,9a 1419,4a 1366,7b 1728,0a 2034,5b 1553,5
0,37
ns
ns
ns
3
1837,0a 1823,8a 2593,1a 2080,4a 3785,6a 2424,0 0,000 1593,2 16,6
ns
0,64
4
1378,5a 1608,2a 1431,2b 22,78,0a 1647,1b 1668,6
0,28
ns
ns
ns
Média 1572,9a 1651,6
1759,5
1831,3
2262,0
1815,5
0,01 1503,9 6,23
ns
0,84
*CVc= 33,7%
#CVn= 37,5%
Ano II (2009/2010)
SAÍDA
1
2268,6a 2999,6a 2878,0a 2631,0a 3323,2a 2820,1 0,12
ns
ns
ns
2
2510,0a 2565,7a 2545,7a 2853,6a 1781,0b 2451,2 0,12
ns
ns
ns
3
1937,0a 2309,6a 2410,4a 2273,9a 2352,5ab 2256,7 0,79
ns
ns
ns
4
1968,2a 2194,6a 2781,4a 2772,2a 2352,9ab 2413,9 0,19
ns
ns
ns
Média 2170,9
2517,4
2653,9
2632,7
2452,5
2485,5 0,05 2176,8 16,6 -0,14 0,99
*CVc= 24,5%
#CVn= 18,4%
ENTRADA
1
1757,8a 1888,5b 2835,8b
2386,4b
2018,0c 2177,3 0,05 1631,5 31,4 -0,27 0,67
2
2591,8a 1993,3ab 2748,8ab 3271,4 ab 3566,0ab 2834,3 0,002 2188,9 12,91
ns
0,69
3
1877,7a 3007,4a 3836,6a
3449,5a 3044,9 bc 3043,2 0,001 1875,8 60,08 -0,49 0,97
4
1576,5a 2721,2ab 3854,2a 3320,1 ab 4518,7a 3198,1 0,001 1901,5 25,933 ns
0,83
Média 1950,9
2402,6
3318,9
3106,8
3286,9 2813,2 0,001 1899,2 32,6 -0,19 90,6
*CVc= 19,6%
#CVn= 20,4%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

O incremento de MSC em função das doses de N é uma resposta indesejável, já que o
animal busca quase que exclusivamente por folhas no processo de pastejo. Alem disso, o
incremento na MSC observado da menor para a maior dose de N, no ano I e II foi de 48 e
71%, respectivamente, valores superiores aos da MSLF (37 e 47%), sinalizando um
comprometimento da translocação de fotoassimilados da lâmina foliar em beneficio do colmo,
o que indica que a altura adotada esteja acima da recomendada, contrariando os dados de
morfofisiologia (CAPÍTULO 1), que sugere bom manejo para o critério utilizado.
O aumento da MSC (Tabela 7) e MSMM (Tabela 8) é o reflexo da tendência da maior
DMST (MACEDO et al., 2010) no pré-pastejo nas parcelas adubadas que resultou em
comprometimento na estrutura do pasto, representado pela redução da relação folha/haste
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(Tabela 3), o que em termos gerais pode ter refletir negativamente no comportamento
ingestivo dos animais em pastejo, com redução na ingestão de matéria seca no final do
período de pastejo.
A relação folha/colmo (F/C) é uma variável de grande importância para a nutrição
animal e também para o manejo das plantas forrageiras (Tabela 8). Alta relação folha/colmo
representa forragem de elevado teor de proteína, digestibilidade e consumo, capaz de atender
às exigências nutricionais dos animais ruminantes em pastejo, garantindo maior ganho de
peso ou produção de leite pelos animais (SILVA et al., 2009; PEDREIRA et al., 2007).
Apresentou comportamento diferenciado entre os anos de avaliação e o momento de pastejo.
Enquanto o efeito das doses de N influenciada pelos ciclos de pastejo no momento de saída e
entrada dos animais, respectivamente, para o ano I e II, sendo que ela não foi significativa pra
a condição de entrada do ano I e saída ano II (Tabela 8). A resposta da F/C em função dos
ciclos de pastejo variou conforme aplicação de N, sendo expressivamente observada no
momento de entrada do ano I, sem apresentar comportamento padrão de redução em seus
valores ao longo dos ciclos produtivos, em resposta ao avanço e maturidade fisiológica da
planta (MACEDO et al., 2010). Sendo evidente que o manejo do pasto apresenta grande efeito
no desenvolvimento da planta forrageira.
Em termos de produção animal em pastejo, deve-se avaliar até que ponto a redução de
0,004 e 0,0005 respectivo aos anos I e II, na relação folha/haste para cada kg de N irá refletir
na ingestão de matéria seca dos animais em pastejo, pois a redução de 2,2 e 10,2 kg MSMM
(Tabela 9) respectivamente aos anos I e II, para cada kg de N poderá contrabalancear esse
efeito negativo.
O valor encontrado para a F/C, principalmente no momento de saída, mostra ser um
fator que possivelmente compromete o comportamento ingestivo dos animais, considerando a
altura em que foram realizadas as amostragens para avaliação dos pastos, pois valores de F/C
abaixo de 1 interferem negativamente na ingestão de forragem (GONÇALVES et al., 2009;
DA SILVA et al., 2005; SILVA et al., 2007; TREVISAN et al., 2005). Contudo destaca-se
que o horizonte de pastejo no experimento esteve pelo menos 10 cm acima da altura de
avaliação, e por isso, talvez o desaparecimento de forragem seja o mais indicado para
inferência sobre esta característica (CAPÍTULO 4).
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Tabela 8- Relação folha/colmo (F/C) dos pastos de capim Marandu na condição de pós e prépastejo em função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
0,48b
0,27c
0,28b
0,41a
0,49a
0,39
0,87
ns
ns
ns
2
0,80ab
0,78bc
0,86ab
0,76a
0,76a
0,79
0,99
ns
ns
ns
3
1,34a
2,04a
1,19a
0,89a
0,77a
1,24
0,000 1,70 -0,009 ns
0,53
4
1,25ab
1,22b
0,84ab
0,56a
0,80a
0,93
0,06
1,25 -0,006 ns
0,70
Média
0,97
1,08
0,79
0,65
0,70
0,83
0,000 1,03 -0,004 ns
0,71
*CVc= 51,3%
#CVn= 22,2%
ENTRADA
1
0,88
1,32
1,41
2,14
1,92
1,53b
0,27
ns
ns
ns
2
1,89
2,52
2,50
2,38
2,00
2,26a
0,76
ns
ns
ns
3
1,38
1,88
1,51
2,27
1,21
1,65ab
0,43
ns
ns
ns
4
2,19
2,27
2,22
1,66
2,00
2,07ab
0,85
ns
ns
ns
Média
1,58
2,00
1,91
2,11
1,78
1,88
0,63
ns
ns
ns
*CVc= 43,1%
#CVn= 53,9%
Ano II (2009/2010)
SAÍDA
1
0,34b
0,23b
0,30a
0,32b
0,25b
0,29
0,89
ns
ns
ns
2
0,28b
0,36b
0,46a
0,37ab
0,68a
0,43
0,08
ns
ns
ns
3
0,50ab
0,52ab
0,47a
0,56ab
0,56ab
0,52
0,96
ns
ns
ns
4
0,75a
0,87a
0,63a
0,71a
0,83a
0,76
0,41
ns
ns
ns
Média
0,47
0,50
0,47
0,49
0,58
0,50
0,16
ns
ns
ns
*CVc= 39,7%
#CVn= 25,4%
ENTRADA
1
1,57a
2,02ab
1,76ab
2,12a
2,39a
1,97 0,000 1,63 0,0007
ns
0,75
2
1,38a
2,29a
2,26a
2,10a
1,20ab
2,00 0,000 1,49
0,03 -0,0003 0,80
3
1,32a
1,73ab
1,45b
1,69a
1,80ab
1,60
0,16
ns
ns
ns
4
1,74a
1,61b
1,31b
1,71a
1,55b
1,58
0,34
ns
ns
ns
Média
1,50
1,91
1,70
1,91
1,74
1,79 0,002 1,62 0,0003
ns
0,52
*CVc= 18,4%
#CVn= 15,1%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

A matéria seca de material morto (MSMM) respondeu a adubação nitrogenada, no
entanto com efeito oposto ao observado para as outras variáveis, com redução em seus valores
para as maiores doses de N (Tabela 9). Sendo esse comportamento consistente entre os dois
anos de avaliação e os momentos de pastejo, com diferenciação apenas para o ano II em
função dos ciclos de pastejo.
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Tabela 9- Massa seca de material morto (kg ha-1) dos pastos de capim Marandu na condição
de pós e pré-pastejo em função das doses de nitrogênio e dos ciclos de pastejo
Ano I (2008/2009)
Doses de Nitrogênio
(kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1)
Ciclos
Resposta1
0
25
50
75
100
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
428,1b 513,95b 391,5b
317,5b
215,0a
373,2
0,64
ns
ns
ns
2
337,2b 339,6b
294,6b
294,9b
234,65a
308,2
0,96
ns
ns
ns
3
640,9b 436,2b
513,6b
225,9b
367,5a
436,8
0,32
ns
ns
ns
4
1358,1a 1178,9a 1269,0a 962,2a
629,7a
1079,6 0,006
ns
ns
ns
Média 701,2
617,2
617,2
450,13
361,7
549,5
0,000 718,6
-3,4
ns
0,93
*CVc= 58,4%
#CVn= 21,4%
ENTRADA
Média
Prob.
β0
β1
β2
R2
1
450,0b 318,1b
370,7a
255,7b
227,8a
450,0
0,57
ns
ns
ns
2
437,6b 396,8b
262,2a
337,1b
267,0a
437,6
0,70
ns
ns
ns
3
693,3ab 580,9ab 443,2a
571,6ab
454,3a
693,3
0,43
ns
ns
ns
4
890,9a
858,5a
628,2a
751,9a
542,2a
890,9
0,1
ns
ns
ns
Média 617,9
538,6
426,1
47,9
372,8
486,9
0,01 596,8
-2,2
ns
0,83
*CVc= 44,9%
#CVn= 36,6,1%
Ano II (2009/2010)
SAÍDA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
2403,2ab 3056,7a 2318,5ab 2484,0a 2822,7a 2617,0 0,20
ns
ns
ns
2
2984,6a 2759,2a 2869,9a 2329,1a 1556,4b 2499,8 0,000 3157,1 -13,1
ns
0,80
3
1638,5b 1290,9b 1444,1b 1236,8b 1030,9b 1328,3
0,5
ns
ns
ns
4
2230ab 1675,3b 1900,0b 1256,1b 1685,2b 1749,4
0,1
ns
ns
ns
Média 2314,1
2195,5
2133,1
1826,5
1773,8
2048,6 0,05 2338,6 -5,8
ns
0,94
*CVc= 23,6%
#CVn= 26,3%
ENTRADA
Média Prob.
β0
β1
β2
R2
1
2619,4a 1883,7 ab 3032,4a 2372,7a 1369,9a 2255,6 0,004 2322,9 18,7
-0,3 0,48
2
2348,6a 1081,1 b 1153,5b 835,1b
958,8a 1275,4 0,001 2222,2 -39,4
0,3 0,88
3
2501,5a 2506,4a 1868,4ab 1176,8ab 1457,0a 1902,0 0,001 2585,8 -13,7
ns
0,81
4
2772,7a 1790,3 ab 2547,8a 1500,3ab 2116,1a 2145,5 0,3
ns
ns
ns
Média 2560,6
1815,4
2150,5
1471,2
1475,5 1894,6 0,001 2397,5 -10,1
0,73
*CVc= 33,6%
#CVn= 31,2%
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. #CVn= coeficiente de
variação para o efeito do N; *CVc= coeficiente de variação para o efeito dos ciclos de pastejo.1Representa o
efeito do nitrogênio para cada ciclo de pastejo.

A presença de elevados valores de MSMM (Tabela 9) no dossel forrageiro é
indesejável, pois ela conjuntamente com a MSC interfere negativamente na ingestão de MS
de forragem de animais em pastejo (SANTOS et al., 2009; DIFANTE et al., 2009). Os
maiores valores para o ano II ocorreu principalmente em resposta ao período de vedação que
antecedeu o inicio do experimento, que juntamente com o colmo, proporcionou uma estrutura
do pasto a comprometer o pastejo dos animais. Contudo destaca-se novamente que o
horizonte de pastejo não está bem representado pela altura onde foi feito o corte e realizado as
avaliações da planta forrageira, e possivelmente estes dados estão superestimados para
representarem o horizonte de pastejo.
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6.4

CONCLUSÕES
Verificou-se que a adubação nitrogenada teve efeito significativo para todas as

variáveis avaliadas, mas com resposta diferenciada em função dos ciclos de pastejo,
demonstrando que a eficiência biológica dessa estratégia de manejo é responsiva as condições
de meio e manejo.
Considerando que a taxa de crescimento cultural é dependente dos principais
componentes produtivos do capim, como o número de perfilhos e a altura da planta, e que a
produção de matéria seca é totalmente dependente dela, recomenda-se a dose de 83,5 kg ha-1
por ciclo de N para maximizar a eficiência biológica.
No entanto, outros estudos que tratam principalmente do comportamento ingestivo de
animais em pastejo e do valor nutritivo do pasto, assim como do retorno econômico são
necessários para definir realmente a melhor dose de N.

93

6.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALEXANDRINO, E.; NASCIMENTO JR., D.; REGAZZI, A. J.; MOSQUIM, P. R.;
ROCHA, F. C.; SOUZA,. D. P Características morfogênicas e estruturais da Brachiaria
brizantha cv. Marandu submetida a diferentes doses de nitrogênio e freqüências de cortes.
Acta Scientiarum Agronomy, v.27, p.17-24, 2005.
ANUALPEC 2009. Anuário da Pecuária Brasileira. São Paulo: FNP Consultoria &
Comércio, 2009.
BATISTA, K.; MONTEIRO, F. A.; Nitrogênio e enxofre nas características morfogênicas do
capim-marandu em substituição ao capim-braquiária em degradação em solo com baixo teor
de matéria orgânica. Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v.37, n.7, p.1151-1160, 2008.
CÂNDIDO, M. J. D.; GOMIDE, C. A. M.; ALEXANDRINO, E.; GOMIDE, J. A.;
PEREIRA, W. E. Morfofisiologia do dossel de Panicum maximum cv Mombaça sob lotação
intermitente com três períodos de descanso. Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v.34,
n.2,p.406-415, 2005.
CARVALHO, P. C. F.; KOZLOSKI, G. V.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; REFFATTI, M. V.;
GENRO, T. C. M.; EUCLIDES, V. P. B. Avanços metodológicos na determinação do
consumo de ruminantes em pastejo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, suplemento
especial, p.151-170, 2007.
CAUDURO, G.F.; CARVALHO, P. C. F.; BARBOSA, C. M. P.; Robson LUNARDI, R.;
NABINGER, C.; Davi Teixeira dos SANTOS. D. T.; VELLEDA, G. L. Fluxo de biomassa
aérea em azevém anual manejado sob duas intensidades e dois métodos de pastejo. Revista
Brasileira de Zootecnia. vol.36 no.2 Viçosa Mar./Apr. 2007.
COELHO, M. R.; SANTOS, H. G. dos.; OLIVEIRA, R. P. de. Cultivo do arroz irrigado no
Estado do Tocantins. EMBRAPA Arroz e Feijão. Nov. 2004. Disponível em:
<http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.brrroz/ArrozIrrigadoTocantins/solo s. htm>.
Acesso em 11de Dezembro de 2010.
DA SILVA, S.C.; CARVALHO, P.C.F. Foraging behaviour and intake in the favourable
tropics/sub-tropics. In: McGILLOWAY, D.A. (Ed.) Grassland: a global resource. Dublin:
Wageningen Academic Publishers, p.81-95. 2005.
DA SILVA, S.C.; NASCIMENTO JR., D. Avanços na pesquisa com plantas forrageiras
tropicais em pastagens: características morfológicas e manejo do pastejo. Revista Brasileira
de Zootecnia, v.36, p.121-138, 2007.
DEMMENT, M. W., LACA, E. A. The grazing ruminant: Models and experimental
techniques to relate sward structure and intake. In: WORLD CONFERENCE ON ANIMAL
PRODUCTION, 7, 1993, Edmonton. Proceedings... p.439-460.
DIFANTE, G. S.; EUCLIDES, V. P. B.; NASCIMENTO Jr, D. N.; DA SILVA, S. C.;
RODRIGO AMORIM BARBOSA, R. A.; JÚNIOR, R. A. A. T. Desempenho e conversão
alimentar de novilhos de corte em capimtanzânia submetido a duas intensidades de pastejo
sob lotação rotativa. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.1, p.33-41, 2010.
DIFANTE, G. S.; EUCLIDES, V. P. B.; NASCIMENTO Jr., D.; DA SILVA, S. C.; TORRES
Jr., R. A. A; SARMENTO, D. O. L. Ingestive behaviour, herbage intake and grazing
efficiency of beef cattle steers on Tanzania guineagrass subjected to rotational stocking
managements. Revista Brasileira de Zootecnia. Campo Grande, v.38, n.6, p.1001-1008,
2009.
EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisas em Solos. Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos, 2ed. 2006. 306p.
EUCLIDES, V. P. B.; CARDOSO, E. G.; MACEDO, M. C. M.; OLIVEIRA, M. P. Consumo
Voluntário de Brachiaria decumbens cv. Basilisk e Brachiaria brizantha cv. Marandu sob

94

Pastejo. Revista Brasileira de Zootecnia. Campo Grande, (Suplemento 2), v.29, n.6, 22002208, 2000.
FAGUNDES, J. L.; FONSECA, D. M.; GOMIDE, J. A. Acúmulo de forragem em pastos de
Brachiaria decumbens adubados com nitrogênio. Pesquisa Agropecuária Brasileira.
Viçosa, v.40, n.4, p.397-403, 2005.
FAGUNDES, J. L.; FONSECA, D. M.; MORAIS, R. V.; MISTURA, C.; VITOR, C. M. T.;
GOMIDE, J. A.; NASCIMENTO Jr., D.; SANTOS, M. E. R.; LAMBERTUCCI, D. M.
Avaliação das características estruturais do capim-braquiária em pastagens adubadas com
nitrogênio nas quatro estações do ano. Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v.35, n.1,
p.30-37, 2006.
FLORES, R. S.; EUCLIDES, V. P. B.; ABRÃO, M. P. C.; GALBEIRO, S.; DIFANTE,. G.S.;
BARBOSA, R. A. Desempenho animal, produção de forragem e características estruturais dos
capins marandu e xaraés submetidos a intensidades de pastejo. Brasileira de Zootecnia, v.37,
n.8, p.1355-1365, 2008.
GOMIDE, C.A.M.; GOMIDE, J.A.; ALEXANDRINO, E. Índice morfogênicos e de
crescimento durante o estabelecimento e a rebrotação do capim-mombaça (Panicum
maximum Jacq.). Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.4, p.795-803, 2003.
GONÇALVES, E. N.; CARVALHO, P. C. F.; KUNRATH, T. R.; CARASSAI, I. J.;
BREMM, C.; FISCHER, V. Relações planta-animal em ambiente pastoril heterogêneo:
processo de ingestão de forragem. . Revista Brasileira de Zootecnia. v.38, n.9, p.1655-1662,
2009.
GONTIJO NETO, M. M.; EUCLIDES, V. P. B.; NASCIMENTO Jr., D.; MIRANDA, L. F.;
FONSECA, D. M.; OLIVEIRA, M. P. Consumo e tempo diário de pastejo por novilhos
Nelore em pastagem de capim-tanzânia sob diferentes ofertas de forragem. Revista
Brasileira de Zootecnia. Campo Grande, v.35, n.1, 2006.
KÔPPEN, W. M. Climatologia: com um Studio de los climas de La terra. México, Fondo de
cultura Económica, 1948, 478p.
LEMAIRE, G.; AGNUSDEI, M. Leaf tissue turn-over and efficiency of herbage utilization.
In: LEMAIRE, G.; HODGSON, J.; MORAES, A. (Eds.). Grassland ecophysiology and
grazing ecology. [S.l.]: CAB International, 2000. p. 265-288.
LEMAIRE, G.; CHAPMAN, D. Tissue flows in plant communities. In: HODGSON, J.;
ILLIUS, A.W. (Ed.). The ecology and management of grazing systems. Oxon: CAB
International, 1996. p.3-36.
MACEDO, C. H. O.; ALEXANDRINO, E.; JAKELAITIS, A.; VAZ, R. G. M. V.; REIS, R.
H. P.; VENDRUSCULO, J. Características agronômicas, morfogênicas e estruturais do capim
Panicum maximum cv. Mombaça sob desfolhação intermitente. Revista Brasileira de Saúde
Produção Animal, v.11, n.4, p. 941-952 out/dez, 2010.
MAGALHÃES, A. F.; PIRES, A. J. V.; DE CARVALHO, G. G. P.; DA SILVA, F. F.;
SOUSA, R. S.; VELOSO, C. M. Influência do nitrogênio e do fósforo na produção do capimbraquiária. Revista Brasileira de Zootecnia. Itapetinga, v. 36, n.5, p.1240-1246, 2007.
MATTOS, W.T.; MONTEIRO, F.A. Produção e nutrição de capim-braquiária em função de
doses de nitrogênio e enxofre. Boletim de Indústria Animal, 60:1-10, 2003.
MELLO, S. Q. S.; FRANÇA, A. F. S.; LANNA, A. C.; HINE, A. F. B.; KLIMANN, H. J.;
RIOS, L. C. SOARES, T. V. Adubação nitrogenada em capim-Mombaça: produção,eficiência
de conversão e recuperação aparente do nitrogênio.Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 4, p.
935-947, out./dez. 2008.
OLIVEIRA, M. A.; PEREIRA, O. G.; GOMIDE J. A.; HUAMAN, C. A. M.; GARCIA, R.;
CECON, P. R. Análise de Crescimento do Capim-Bermuda ‘Tifton 85’ (Cynodon spp.).
Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, (Suplemento 1), v.29,n.6, 1930-1938, 2000.

95

PAULINO, M.F., DETMANN, E., ZERVOUDAKIS, J.T. Suplementos múltiplos para recria
e engorda de bovinos em pastejo. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE BOVINOS DE
CORTE, 2, 2001, Viçosa. Anais... Viçosa:UFV, 2001. p.187-232.
PEDREIRA, B. C.; PEDREIRA, C.G. S ; DA SILVA, S.C. Estrutura do dossel e acúmulo de
forragem de capim-xaraés em resposta a estratégias de pastejo. Pesquisa Agropecuária
Brasileira, v. 42, p. 281-287, 2007.
PEDREIRA, J. V.; BOIN, C. Estudo do crescimento do capim elefante, variedade napier
(Pennisetum purpureum, Schum.). Boletim da Indústria Animal. v.26: 263-273, 1969.
SANTOS, M. E. R.; DILERMANDO, M. F.; BALBINO, E. M.; MONNERAT, J. P. I. S.;
SILVA, S. P. Capim-braquiária diferido e adubado com nitrogênio: produção e características
da forragem. Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v.38, n.4, p.650-656, 2009.
SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; SILVA, G. P.; PIMENTEL, R. M.; CARVALHO, V.
V.; SILVA, S. P. Estrutura do pasto de capim-braquiária com variação de alturas. Revista
Brasileira de Zootecnia. v.39, n.10, p.2125-2131, 2010.
SILVA NETO, S. P.; SILVA, J. E. C, SANTOS, A. C.; DIAZ CASTRO, J. G.; DIM, V. P.;
dos SANTOS, A. A. Características agronômicas e nutricionais do capim-Marandu em função
da aplicação de resíduo líquido de frigorífico. Acta Scientia Animal. Maringá, v. 32, n. 1, p.
9-17, 2010.
SILVA, C. C. S.; BONOMO, P.; PIRES, A. J. V.; MARANHÃO, C. M. A.; PATÊS N. M. S.;
SANTOS L. C. Características morfogênicas e estruturais de duas espécies de braquiária
adubadas com diferentes doses de nitrogênio. Revista Brasileira de Zootecnia. Itapetinga,
v.38, n.4, p.657-661, 2009.
SILVA, M. M. P.; VASQUEZ, H. M.; BRESSAN-SMITH, R. E.; SILVA, J. F. C.;
ERBESDOBLER, E. D. Diferenças Varietais nas Características Fotossintéticas de
Pennisetum purpureum Schum. Revista Brasileira de Zootecnia. Campos dos Goytacazes,
v.30, n.6,1975-1983, 2001.
SILVA, R. G.; CÂNDIDO, M. J. D.; NEIVA, J. N. M.; LOBO, R. N. B.; DA SILVA, D. S.
Características estruturais do dossel de pastagens de capim-tanzânia mantidas sob três
períodos de descanso com ovinos. Revista Brasileira de Zootecnia. Pentecoste, v.36, n.5,
p.1255-1265, 2007.
SILVA, S.C.; MONTEIRO,A.L.G.; Características do processo de ingestão de forragem por
novilhas holandesas em pastagens de capim-mombaça. Revista Brasileira de Zootecnia.
v.36, n.4, p.1014-1021, 2007.
TREVISAN, N. B; QUADROS,F. L. F; SILVA A.C. F; BANDINELLI, D. G; MARTINS, C.
E. N. Efeito da Estrutura de uma Pastagem Hibernal sobre o Comportamento de Pastejo de
Novilhos de Corte. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.3, p.774-780, 2005.

96

7.

CAPÍTULO 4
RESUMO

Preferência de forragem de capim Marandu manejado sob lotação intermitente e
submetido à doses de nitrogênio no Tocantins
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a preferência no consumo de forragem, em
pastos submetidos a doses de N. O experimento foi disposto em delineamento em blocos ao
acaso, em esquema de parcelas subdivididas 5 x 3, sendo cinco as doses de N (0, 25, 50, 75 e
100 kg ciclo-1) e tês momentos de pastejo, com 4 repetições para as doeses de N e 10 perfilhos
marcados em cada repetição, totalizando-se 20 unidades experimentais. Avaliação da
preferência no consumo foi mensurada via morfogênese, com base no fluxo de órgãos
desaparecidos em função do tempo de pastejo (T1- antes do inicio do pastejo, T2- seis horas
após o inicio do pastejo e T3- doze horas de ocupação dos piquetes). O desaparecimento de
forragem foi (57,7, 64,8, 75,5, 66,9 e 79,4%), nas doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg de N ha1
ciclo de pastejo-1). Observou-se decréscimo acentuado nos valores de massa de forragem
com o passar do período de ocupação (P<0,05). As estimativas de massa seca de forragem
foram: (8330,9, 8406,5, 9963,8, 11355,4 e 6008,7 kg ha-1 de MS), para as doses de (0, 25, 50,
75 e 100 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1), no tempo 1 (T1); de 3783,2, 6254,7, 7220,6, 7615,3
e 4943,6 kg ha-1 de MS para as doses (0, 25, 50, 75 e 100 kg de N ha-1 ciclo de pastejo-1), no
tempo 2 (T2); e de 1718,0, 2961,2, 2441,2, 3762,8 e 2540,6 kg ha-1 nas doses (0, 25, 50, 75 e
100 kg de N ha-1ciclo de pastejo-1), no tempo 3 (T3). Pastos não adubados são pastejados
somente quando a disponibilidade de forragem nas maiores doses de aplicação de N cai em
função do tempo de pastejo. O desaparecimento de forragem no estrato inferior foi (24,8,
37,3, 64,9 40,7 e 55,8%), para as doses de N (0, 25, 50, 75 e 100 kg de N ha-1ciclo de pastejo1
), que assim como para MSF evidenciam decréscimo mais acentuado nos valores de massa de
forragem do estrato inferior nas maiores doses de N (P<0,05). O desaparecimento de
forragem do estrato superior foi (75,6, 82,4, 82,3, 85,5 e 92,6%), para as doses de N (0, 25,
50, 75 e 100 kg de N ha-1ciclo de pastejo-1). A probabilidade do ataque das lâminas foliar
diferenciada (P<0,05) para o tempo de pastejo e doses de N. E ratificam que os animais em
pastejo preferem ingerir forragem dos pastos com maior nível de aplicação de N em
detrimento as com menor, nas primeiras horas de pastejo. A probabilidade do ataque das
lâminas foliares do estrato inferior também evidencia esse comportamento. Apontando o (T3)
para maior possibilidade de ataque as folhas do estrado inferior para a dose de 50 kg de N ha-1
ciclo-1. Animais em pastejo optam prioritariamente os sítios de pastejo que comportam
manchas de pastejo com melhor valor nutritivo e facilidade de colheita, na expectativa de
colher forragem superiores em qualidade.
Palavras-chave: estrutura do pasto, sletividade no consumo, suprimento de nitrogênio
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ABSTRACT
Preference of fodder Marandu grass managed under intermittent capacity and
submitted to nitrogen in Tocantins
The objective of this study was to evaluate the search and preference in the consumption of
forage in pastures subjected to nitrogen. The experiment was arranged in randomized blocks,
split plots in 5 x 3, five nitrogen rates (0, 25, 50, 75 and 100 kg cycle-1) and three instant of
grazing, with four replications to the N and 10 marked tillers in each repetition, totaling 20
experimental units. Evaluate of preference for consumption was measured via morphogenesis,
based on the flow of bodies missing as a function of grazing time (T1-before the start of
grazing, T2-six hours after the start of grazing and T3-twelve hours of the plots). The
disappearance of forage was (57,7, 64,8, 75,5, 66,9 and 79,4%) at doses of nitrogen (0, 25, 50,
75 and 100 Kg of N ha-1ciclo of grazing-1). We observed significant decrease in the values of
herbage mass over the period of occupation (P <0,05). Estimates of herbage dry matter were:
(8330.,9, 8406,5, 9963,8, 11355,4 and 6008.7 kg ha-1 de MS) for the doses of (0, 25, 50, 75
and 100 kg of N ha-1 cycle of grazing-1) at time 1 (T1) of 3783,2, 6254,7, 7220,6, 7615,3 and
4943,6 Kg ha-1 of MS (0, 25, 50, 75 and 100 kg of N ha-1 cycle of grazing-1), at time 2 (T2),
and 1718,0, 2961,2, 2441,2, 3762,8 and 2540, 6 kg ha-1 doses (0, 25, 50, 75 and 100 Kg of N
ha-1cycle grazing-1), at time 3 (T3). Grazed pastures are not fertilized only when the
availability of forage in high rates of N application falls depending on the time of grazing.
The disappearance of forage in the extract was botton (24,8, 37,3, 64,9 40,7 and 55,8%) to
nitrogen rates (0, 25, 50, 75 and 100 kg of N ha-1cycle of grazing-1), as well as MSF to
decrease more evident in the values of herbage mass botton of the extract at higher levels (P
<0,05). The disappearance of forage extract was higher (75,6, 82,4, 82,3, 85,5 and 92,6%) for
the N (0, 25, 50, 75 and 100 kg of N ha-1cycle grazing-1).The probability of attack of leaf
blades different (P <0,05) time grazing and nitrogen. And confirm that the animals prefer to
eat forage grazing pastures with a higher level of N application over the less, in the early
hours of grazing. The probability of attack of leaf botton also shows this behavior. Pointing
(T3) to a greater possibility of attack leaves botton to the dose of 50 kg of N ha-1 cycle-1.
Cattle grazing choose priority sites which include grazing pasture with patches of higher
nutritive value and ease of harvest, hoping to reap higher forage quality.
Key words: intake selectivity, nitrogen supply, structure of the pasture
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7.1

INTRODUÇÃO
Entre os principais entraves enfrentados pelos animais em pastejo para atender as

metas dos seus requerimentos diários, apontava-se quase exclusivamente os processos
digestivos, justificativa do baixo desempenho animal nas pastagens tropicais. Sem mesmo
atentar sobre o conhecimento relacionado ao processo de ingestão, que pode ser limitante, e
por isso mesmo bastante decisivo nas condições de pastejo em que os animais são submetidos
na diversidade de sistemas de produção brasileiros (SILVA e CARVALHO, 2005).
Neste sentido conhecer as características estruturais de um pasto é a essência para o
entendimento multidisciplinar das relações existentes entre as plantas forrageiras e os animais
em processo de pastejo. Justifica-se pelo fato de que, em condições de pastejo, os animais
interagem com as características do pasto e, dentro de uma gama de variabilidade no ambiente
pastoril efetuam suas escolhas alimentares, determinando o forrageamento (GONÇALVES et
al., 2009).
A predição do consumo do pasto é tido como fundamental para melhor equilibrar
os sistemas de produção animal em pastagem. Os avanços na compreensão dos mecanismos
que regulam o consumo e a preferência do animal em pastejo, baseiam-se primordialmente na
influência das

características

morfológicas, composição bioquímica,

experiência-

aprendizagem do animal e os mecanismos pós-ingestivos (LACA et al, 1992; GRIFFITHS et
al., 2003), contanto existe carência de informações para compreensão integrada de animais em
ambientes

pastoris

heterogêneos.

É

neste

ambiente

que

os

animais são

continuamente confrontados com uma série de decisões, e em curto prazo decidem sobre que
tipo de forragem a selecionar e o sítio de pastejo mais favorável, refletindo fundamentalmente
nessas decisões a relação entre qualidade da forragem bem como a quantidade a ser ingerida
em uma mesma estação alimentar. Logo depois, o animal permanece até que o consumo de
nutrientes diminua a níveis inferiores à média pré-estabelecida para o ambiente como um
todo. É fato que devido à capacidade seletiva dos herbívoros, a forragem colhida é, muitas
vezes, superior em qualidade à média representativa do total ofertado (SOARES, 2001).
Portanto, os mecanismos que regulam o processo de pastejo incluem situações de
preferência por determinados sítios, os quais comportam um conjunto de estações alimentares
ou agregados de manchas de pastejo em uma pastagem (CARVALHO et al., 2001). E os
fatores quali-quantitativos são os determinantes da preferência por estes sítios, assumindo
grande importância a quantidade de nutrientes minerais disponível nas plantas, sobretudo de
nitrogênio e enxofre, o fácil acesso às folhas de acordo com sua distribuição espacial na
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comunidade vegetal e a elevada relação folha/colmo (CARVALHO et al., 2001; TREVISAN
et al., 2005). Sendo importantes os aspectos da estrutura do pasto, como a acessibilidade e a
densidade volumétrica da forragem, a fibrosidade das folhas, a disposição espacial dos tecidos
vegetais preferidos, a presença de barreiras à desfolhação, como bainhas e colmos, e o teor de
matéria seca (SILVA et al., 2007).
Poucos são os trabalhos com informações sobre o comportamento ingestivo
preferencial dos animais em pastejo, principalmente quando os animais pastejam forrageiras
submetidas a diferentes níveis de suprimento de nutrientes.
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a preferência no consumo de forragem, em
pastos submetidos a doses de N, em diferentes estratos do horizonte vertical dos pastos de
capim Marandu.
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7.2

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins- UFT, Campus

Universitário de Araguaína-TO, na Escola de Medina Veterinária e Zootecnia, localizado a
07º12’28”, Latitude Sul e 48º12’26”, Longitude Oeste, com altitude de 236 m. O clima da
região, segundo a classificação de Köppen (1948), é AW – Tropical de verão úmido com
estação seca e chuvosa bem definida com período de estiagem no inverno. Apresenta
temperaturas máximas de 40ºC e mínimas de 18ºC com umidade relativa do ar média anual de
76%. As precipitações pluviais médias chegam 1746 mm no ano agrícola.
Os dados das variáveis ambientais foram coletados semanalmente na estação agrometeorológica do Campus Universitário de Araguaína-TO, localizado nas proximidades do
experimento (700 m), durante todo o período de utilização da área experimental (Figura 1),
juntamente com o balanço hídrico, na as duas estações de crescimento (Figura 2).
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Araguaína-TO durante o período experimental.
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Figura 2- Balanço hídrico do ano agrícola de 2008 a 2010, de acordo com os dados mensurados na estação
agro-meteorológica do campus de Universitário de Araguaína-TO durante o período experimental.
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O solo da área foi classificado como Neossolo Quartzarênico Órtico típico
(EMBRAPA, 2006) e foi selecionado pelo fato de ocorrer em aproximadamente 16,81% dos
solos da região (COELHO et al., 2004), destinados principalmente para a pecuária. As
análises de solo (Tabela 1) foram realizadas no laboratório de solos da UFT, na Escola de
Medina Veterinária e Zootecnia. E a correção do pH e do alumínio trocável e a adubação com
fósforo foram baseadas em função da análise química do solo e do nível de intensificação
proposto, segundo as recomendações do Manual de Fertilizantes de Minas Gerais (5°
aproximação).
Tabela 1- Análise química do solo da área experimental, de acordo distribuição das doses de
nitrogênico nos pastos de capim Marandu
pH em H2O
1:2,5

MO
g kg-1

5,24

8,75

5,26

11,30

5,02

11,35

4,87

10,70

4,80
10,45
MO= matéria orgânica;
hidrogênio+alumínio.

P

K
Na
mg dm-3 ________
0 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
87,05
0,00
25 kg de N ha-1 ciclo-1
9,65
58,65
0,00
50 kg de N ha-1 ciclo-1
8,05
91,80
0,00
75 kg de N ha-1 ciclo-1
9,25
47,30
0,00
100 kg de N ha-1 ciclo-1
9,50
83,45
0,00
P= fósforo; K= potássio; Na= sódio;

Ca

___________

Mg
Al
H+Al
cmolc dm-3 _____________

_________

5,1

2,1

0,0

2,1

5,6

1,8

0,0

2,5

4,6

1,4

0,0

2,7

1,0

1,9

0,0

3,1

4,6
1,7
0,0
3,6
Mg= magnésio; Al= alumínio; H+Al=

Foi utilizada 1T ha-1 de calcário (PRNT= (98%) em superfície anualmente. O P foi
aplicado em dose única de 80 kg ha-1 de P2O5 via superfosfato simples em meados de
novembro nos dois anos. A adubação nitrogenada foi em função dos tratamentos, via ureia, e
a adubação potássica foi de 40 kg ha-1 de K2O em ciclos de pastejos alternados, na forma de
KCl. Ao longo do período experimental do ano I, foram aplicados 400 kg ha-1 de superfosfato
simples, 1555,5 kg ha-1 de ureria na maior dose de aplicação de N e 233,3 kg ha-1 de cloreto
de potássio; no ano II foram 400 kg ha-1 de superfosfato simples, 1111,1 kg ha-1 de ureria na
maior dose de aplicação de N e 166,6 kg ha-1 de cloreto de potássio.
O uso da área estendeu de novembro de 2009 a maio de 2010, sendo que as avaliações
foram realizadas durante a estação das águas do ano de 2009/2010. O experimento foi
disposto em delineamento em blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas 5 x 3,
sendo cinco as doses de nitrogênio (0, 25, 50, 75 e 100 kg ciclo-1), e três os momentos de
pastejo (T1- pré pastejo, T2- seis horas do inicio do pastejo e T3 dose horas de pastejo,
culminando com a saída dos animais), com quatro repetições, totalizando-se vinte unidades
experimentais, de aproximadamente 147 m2 cada (9,5 x 15,5 m), as quais constituíram a área
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total de dois, de oito piquetes de um módulo de pastejo sob lotação intermitente da UFT, de
1,18 ha. Nos piquetes compostos pelas 20 unidades experimentais a altura do pasto das
parcelas do tratamento de 50 kg de N ha-1 ciclo-1 foi utilizada como meta orientadora da
entrada e saída dos animais da área experimental. Com base nesse manejo, o período de
descanso foi variável, conforme o tempo necessário para que a altura do pasto das parcelas
indicadoras atingissem 40 cm, e após o período de pastejo dos animais por todas as unidades
experimentais de aproximadamente três dias, os animais eram removidos dos piquetes quando
a altura das mesmas atingiram altura média de 20 cm.
A avaliação da preferência no consumo foi mensurada via morfogênese, utilizando a
técnica de perfilhos marcados (DAVIES, 1993) adaptada, acompanhando a dinâmica do
desaparecimento de forragem no gradiente vertical dos pastos. Para tanto procedeu-se
medidas de altura para determinar a dimensão vertical média das plantas como representativo
da comunidade de perfilhos, utilizada para a escolha do ponto representativo da condição do
pasto, que foi utilizada para orientar a marcação de 10 perfilhos em cada unidade
expeimental, alocados em duas linhas transectas, totalizando-se 200 perfilhos marcados, com
600 mediçõs ao longo do período de pastejo de 12 h. A cada avaliação, procedeu-se as leituras
morfogênicas conforme CAPÍTULO 1, e com isso, verificado a preferência dos animais em
pastejo, palas taxas de perda de forragem no gradiente vertical dos pastos submetidos a
diferentes suprimentos de nitrogênio.
No início e final da avaliação, amostras de lâminas de folhas emergentes e
completamente expandidas (folhas do topo e baixeiras), e de pseudo-colmo foram colhidas,
medidas, secadas e pesadas a fim de estabelecer seus respectivos fatores gravimétricos (mg
mm-1), os quais foram utilizados para transformar as estimativas de lâmina foliar e de pseudocolmo em massa de forragem, bem como a perda em função do tempo de pastejo.
A partir das informações proviniente das leituras de morfogênese, número de perfilhos
e os índices gravimétricos foram estimados a dinâmica do desaparecimento de forragem (kg
MS ha-1), dinâmica do desaparecimento de forragem do estrato inferior (kg MS ha-1) e a
dinâmica do desaparecimento de forragem do estrato superior (kg MS ha-1), considerando
respectivamente o componente colmo as três lâminas foliares superiores e as duas primeiras
expandidas não senescentes para estimativa da massa de forragem, a remoção relativa de
lâmina foliar (% RRLF), a remoção relativa de lâmina foliar do estrado inferior (% RRLFEI),
e a remoção relativa de lâmina foliar do topo (% RRFT), foi calculada pela relação do total
removido pelo comprimento total da lâmina foliar, multiplicado por 100.
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Para as analises estatísticas as fontes de variação, doses de N e tempo de pastejo foram
analisadas em esquema de parcelas subdivididas, onde nas parcelas avaliou-se o efeito das
doses de nitrogênio e nas sub-parcelas tempo de pastejo. O efeito das doses de N foram
comparadas por regressão por meio dos modelos polinomiais. Para o ajuste dos modelos
foram considerados o nível de significância do teste F e o coeficiente de determinação (R²), e
o teste Tukey, para avaliar o efeito dos tempos de pastejo, sendo todas as comparações
realizadas a 5%. As análises foram realizadas com auxílio do programa SISVAR Sistema para
Análises Estatísticas versão 5.1 (Build 72), Universidade Federal de Lavras.
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7.3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados concernentes a massa seca de forragem (MSF) em função do tempo de

pastejo estão apresentados na Tabela 2, onde foi possível estimar a dinâmica do
desaparecimento de forragem entre o inicio e final do pastejo (57,7, 64,8, 75,5, 66,9 e 79,4%),
respectivamente para as doses de 0, 25, 50, 75 e 100 kg de N ha-1ciclo de pastejo-1, nos pastos
de capim Marandu. Os resultados evidenciaram decréscimo acentuado nos valores de massa
de forragem com o passar do período de ocupação dos animais, diferenciadamente (P<0,05)
para o tempo de pastejo e doses de N.
Basta citar que após doze horas de pastejo na maior dose de N o desaparecimento dos
tecidos foi de 79,4%, enquanto a proporção desses valores foi de apenas 57,7% para o nível
zero de aplicação de N. No entanto, esse efeito foi mais pronunciado após as seis primeiras
horas de pastejo, indicado que inicialmente os animais pastejam as plantas mais adubadas
para depois pastejarem as não adubadas.
Os animais em pastejo tendem consumir mais forragem de manchas com maiores
massas de forragem (HIRATA, 2002). Segundo Carvalho et al., (2001) os mecanismos que
regulam o processo de pastejo incluem situações de preferência por determinados sítios, os
quais comportam um conjunto de estações alimentares ou agregados de manchas de pastejo
em uma pastagem, sendo que são os fatores quali-quantitativos os principais determinantes da
preferência por estes sítios, assumindo grande importância a quantidade de nutrientes
minerais disponível nas plantas, sobretudo de N e S, mais também o fácil acesso às folhas de
acordo com sua distribuição espacial na comunidade vegetal e a elevada relação folha: colmo
(CARVALHO et al., 2001; TREVISAN et al., 2005).
Tabela 2- Massa seca de forragem (kg MS ha-1) em função do tempo de pastejo, em pastos de
capim Marandu submetido doses de nitrogênio
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
25
50
75

*Tempo

0

1

6008,7a

8406,5a

9963,8a

2

4943,6b

6254,7b

7220,6b

Resposta1
β0
β1

β2

R2

100

Média

11355,4a

8330,9a

8813,1

5721,5

156,2

-1,3 0,89

7615,3b

3783,2b

5963,5

4604,4

120,3

-1,2 0,84

3
2540,6c
2961,2c
2441,2cA
3762,8c
1718,0c
2684,8 2412,2 31,9 -0,35 0,33
Média
4497,6
5874,1
6541,9
7577,9
4610,7
5820,4 4069,4 106,4 -0,95 0,80
* Caracterização do fluxo de massa seca de forragem em função do tempo de pastejo (T1 antes do inicio do
pastejo, T2 seis horas após o inicio do pastejo e T3 doze horas após o inicio do pastejo); Médias seguidas de
letras minúsculas e maiúsculas iguais na coluna e linha, respectivamente, não diferem estatisticamente pelo
Tukey a 5%. Coeficiente de variação (CV= 29,3%).1Representa o efeito de cada dose nitrogênio.

Os resultados que caracterizam a massa seca de forragem do estrato inferior (MSFEI)
em função do tempo de pastejo estão apresentados na Tabela 3, sendo que a dinâmica do
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desaparecimento de forragem neste gradiente foi 24,8, 37,3, 64,9 40,7 e 55,8%,
respectivamente, para as doses de 0, 25, 50, 75 e 100 kg de N ha-1ciclo de pastejo-1, indicando
menores valores quando comparado ao desaparecimento de toda massa de forragem, no
entanto os resultados de desaparecimento em função das doses de N e momentos de pastejo
responderam de forma similar ao observado para o desaparecimento da massa total de
forragem.
Destaca-se que o maior desparecimento de forragem nas maiores doses pode ser em
função da profundidade dos bocados ou também pelo número de perfilhos e com isso maior
densidade de forragem nestes pastos, contanto não foi possível isolar estas variáveis, e
também as duas podem ser interligadas e sua ação expressada simultaneamente. Mesmo
sabendo que os animais em pastejo preferem ingerir forragem do estrato superior pela
facilidade de apreensão e a disposição dos tecidos, evidencia-se que o desaparecimento de
forragem foi bastante severo para (MSFEI) nas doses de 50 e 100 kg ha-1 ciclo de pastejo-1,
sendo 64,9 e 55,8%, enquanto a intensidade desses valores foi de apenas 24,8% para o nível
zero de aplicação de N, uma diferença de 40 e 30 pontos percentuais dos tecidos que são
removidos nas maiores doses de aplicação de N, respectivamente para as doses de 75 e 100 kg
de N ha-1 ciclo-1, confirmando a austeridade do pastejo seletivo nestes pastos.
Tabela 3- Massa seca de forragem do estrato inferior (kg MS ha-1) em função do tempo de
pastejo, em pastos de capim Marandu submetido doses de nitrogênio
*Tempo

1

0
2108,4a

Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
25
50
75
3286,7a
4010,9a
4515,8a

100
3018,0b

Média
3362,2

Resposta1
β0
β1
1982,4

75,8

β2

R2

-0,64 0,91

2
2036,5a
3028,1a
3178,6b
3714,8b
1999,0b
2771,2 1950,6 59,9 -0,6 0,81
3
1586,4a
2061,2b
1406,8c
2677,0a
1335,1c
1749,2 1546,5 19,9 -0,19 0,2
Média
1910,4
2792,0
2865,4
3635,9
2117,4
2627,5 1826,5 51,92 -0,47 0,73
*Caracterização do fluxo de massa seca de forragem em função do tempo de pastejo (T1 antes do inicio do
pastejo, T2 seis horas após o inicio do pastejo e T3 doze horas após o inicio do pastejo); Médias seguidas de
letras minúsculas e maiúsculas iguais na coluna e linha, respectivamente, não diferem estatisticamente pelo
Tukey a 5%. Coeficiente de variação (CV= 34,1%).1Representa o efeito de cada dose nitrogênio para o tempo de
pastejo.

O desaparecimento de forragem do estrato superior foi de 75,6, 82,4, 82,3, 85,5 e
92,6%, respectivamente para as doses de 0, 25, 50, 75 e 100 kg de N ha-1ciclo de pastejo-1. De
fato o decréscimo proeminente nos valores de massa de forragem do estrato superior (Tabela
4), principalmente nas maiores doses de aplicação de nutrientes, comprometeu a área foliar
fotossinteticamente ativa, explicando algumas das tendências quadráticas na estimativa de
MSF. Folhas são o principal constituinte da área foliar fotossinteticamente ativa e eficiente, e
são produzidas de acordo com uma programação morfogênica das plantas que sofrem
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influência direta de fatores de meio ambiente, até mesmo da desfolhação (PEDREIRA et al.,
2007).
A lâmina foliar é a porção da planta usualmente mais nutritiva e, preferencialmente
selecionada pelos animais em pastejo, primeiramente as folhas do estrato superior, seguidas
daquelas dos estratos inferiores, e por último, colmo e material morto (CÂNDIDO et al.,
2005). Devido à mobilidade do nitrogênio na planta as folhas em expansão contem maiores
concentrações desse nutriente. Como essas folhas ficam dispostas nas regiões mais elevadas
do dossel forrageiro, porção mais facilmente pastejável, a probabilidade de desfolhação as
folhas jovens é maior em relação às baixeiras (LEMAIRE e AGNUSDEI, 2000).
Certamente há antagonismo no manejo de pastagem, pois também é a lâmina foliar a
principal característica de uma gramínea tropical que garante sua persistência após o corte
e/ou pastejo e a capacidade de regeneração do tecido foliar, que se dá a partir da emissão de
folhas de meristemas apicais que estão abaixo do plano de corte dos meristemas
remanescentes e/ou, das estruturas que apresentam tecido meristemático, às gemas axilares
por meio do perfilhamento (CÂNDIDO et al., 2005).
Tabela 4- Massa de forragem do estrato superior (kg MS ha-1) em função do tempo de pastejo,
em pastos de capim Marandu submetido doses de nitrogênio
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
25
50
75

*Temp

0

1

3909,0a

5119,8a

6102,1a

2

2915,0b

3226,6b

4191,2b

Resposta1
β0
β1
β2

R2

100

Média

7047,6a

5568,3a

5549,4

3726,2

82,9 -0,62 0,89

4044,0b

1871,1b

3249,6

2635,1

64,4 -0,69 0,79

3
954,2c
900,0c
1082,5c
1023,0c
411,7c
874,3
872,9 11,6 -0,16 0,78
Média
2592,8
3082,1
3791,9
4038,2
2617,0
3224,4 2411,4 52,9 -0,49 0,80
*Caracterização do fluxo de massa seca de forragem em função do tempo de pastejo (T1 antes do inicio do
pastejo, T2 seis horas após o inicio do pastejo e T3 doze horas após o inicio do pastejo); Médias seguidas de
letras minúsculas e maiúsculas iguais na coluna e linha, respectivamente, não diferem estatisticamente pelo
Tukey a 5%. Coeficiente de variação (CV= 47,6%).1Representa o efeito de cada dose nitrogênio para o tempo de
pastejo.

A remoção relativa das lâminas foliares (RRLF%) foi difrenciada (P<0,05) para o
tempo de pastejo e doses de N (Tabela 5). Os animais nas primeiras horas de pastejo preferem
ingerir forragem dos pastos com maior nível de aplicação de N em detrimento aos que
apresentam menor, pois na maior dose de aplicação de N observa-se que 60,1% dos tecidos
são removidos nas seis primeiras horas de pastejo, em contra partida apenas 3,4% nas
próximas seis horas de pastejo, enquanto para as outras doses estes valores são constantes,
mostrando que os animais em pastejo são seletivos a sítios de pastejo possivelmente com
maior valor nutritivo, tendo em vista que neste experimento a estutura do pasto não promoveu
situações comprometedoras ao consumo de forragem.
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Tabela 5- Remoção relativa das lâminas foliares (%RRLF) em função do tempo de pastejo,
em pastos de capim Marandu submetido à doses de nitrogênio
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
25
50
75

*Temp

0

1

0,0c

0,0c

0,0c

2

21,5b

30,0b

24,7b

100

Média

β0

0,0c

0,0b

0,0

ns

33,6b

60,1b

34,0

50,1

Resposta1
β1
β2
ns

R2

ns

-

0,44 -0,003 0,61

3
50,7a
55,5a
70,9a
59,6a
63,5a
60,0
24,9 -0,25 0,06 0,89
Média
24,1
28,5
31,9
31,1
41,2
31,3
23,9
0,2
ns
0,86
* Possibilidade de ataque às folhas em função do tempo de pastejo (T1 antes do inicio do pastejo, T2 seis horas
após o inicio do pastejo e T3 doze horas após o inicio do pastejo); Médias seguidas de letras minúsculas e
maiúsculas iguais na coluna e linha, respectivamente, não diferem estatisticamente pelo Tukey a 5%. 1Representa
o efeito de cada dose nitrogênio para o tempo de pastejo.

A remoção relativa de lâmina foliar do estrato inferior (RRLFEI%) (Tabela 6),
também evidencia esse comportamento, sendo diferenciada (P<0,05) entre os tempos de
pastejo em todas as doses de N. Os dados mostram que no momento de saída, para nível zero
de aplicação de N a remoção relativa de lâmina foliar neste horizonte foi inferior aos valores
reportados na maior dose, indicando a preferência dos animais por essas parcelas. Ao
comparar a menor dose de aplicação de N com a maior, no momento de saída dos animais dos
piquetes, observa-se que a remoção relativa das lâminas foliares do estrato inferior foi no
mínimo seis vezes menor.
Tabela 6- Remoção relativa de lâmina foliar do estrato inferior (RRLFEI) em função do
tempo de pastejo, em pastos de capim Marandu submetido doses de nitrogênio
Doses de Nitrogênio
(kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)
25
50
75

β0

R2

*Tempo

0

1

0,0b

0,0c

0c

0,0c

0,0c

0,0

ns

ns

ns

-

2

5,3b

11,8b

15,5b

15,8b

30,3b

15,7

26,4

0,67

-0,005

0,72

100

Média

Resposta1
β1
β2

3
25,2a
40,4a
55,9a
41,5a
51,6a
42,9
6,7
0,07
0,001
0,91
Média
10,2
17,4
23,8
19,1
27,3
19,6
12,4
0,14
ns
0,76
* Possibilidade do ataque as folhas do estrato inferior em função do tempo de pastejo (T1 antes do inicio do
pastejo, T2 seis horas após o inicio do pastejo e T3 doze horas após o inicio do pastejo); Médias seguidas de
letras minúsculas e maiúsculas iguais na coluna e linha, respectivamente, não diferem estatisticamente pelo
Tukey a 5%. 1Representa o efeito de cada dose nitrogênio para o tempo de pastejo.

Os valores para a remoção de lâmina foliar do topo (RRLFT%) foi diferenciada
(P<0,05) em função do tempo de pastejo e doses de N (Tabela 7), sendo que o nível máximo
de aplicação de N ostentou menor percentual de ataque das folhas do topo aproximadamente
três vezes maior em relação ao nível zero de aplicação de N após seis horas de pastejo. Já para
o momento de saída a intensidade da estimativa desses valores decresceu para 1,3 vezes.
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Tabela 7- Remoção relativa de lâmina foliar do topo (RRLFT) em função do tempo de
pastejo, em pastos de capim Marandu submetido à doses de nitrogênio
Doses de Nitrogênio
(Kg ha-1 ciclo-1 de pastejo)

Resposta1

*Tempo

0

25

50

75

100

Média

β0

β1

β2

R2

1

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0

ns

ns

ns

-

2

24,3b

40,5b

31,0b

43,0b

72,7b

42,3

75,7

0,13

ns

0,43

3
74,6a
82,7a
83,1a
76,0a
93,8a
82,1
29,4
-0,16
0,006
0,83
Média
33,0
41,1
38,1
39,7
55,5
41,5
35,6
-0,05
0,002
0,77
* Possibilidade de ataque às folhas do estrato superior em função do tempo de pastejo (T1 antes do inicio do
pastejo, T2 seis horas após o inicio do pastejo e T3 doze horas após o inicio do pastejo); Médias seguidas de
letras minúsculas e maiúsculas iguais na coluna e linha, respectivamente, não diferem estatisticamente pelo
Tukey a 5%.1Representa o efeito de cada dose nitrogênio para o tempo de pastejo.

A análise criteriosa dos dados leva a acreditar que a existência de sítios de pastejo
heterogêneos nos piquetes experimentais atribuídos ao suprimento extra de N, seja este
elevado ou moderado, promove seletividade dos animais em pastejo, que prioritariamente
procuram os pastos com maiores níveis de aplicação de N, permanecendo neste até que o
consumo de forragem diminua com o evoluir do período de ocupação, de modo que a massa
de forragem se torne inferior à média do ambiente como um todo, para então efetivar nova
procura de um sítio de pastejo que comportem as mesmas características.
Neste trabalho verificou-se que a maior remoção de forragem foi para as maiores
doses de N, que também coincide com a maior densidade volumétrica de forragem
(CAPÍTULO 4), mostrando dessa forma que ela está ligada ao comportamento ingestivo dos
animais em pastejo. Estes resultados corroboram com Braga et al., (2007), que para a região
sul-deste observou que o aumento da oferta de forragem apresenta como conseqüência
aumento contínuo da taxa de desaparecimento de forragem, ao contrário da eficiência de
pastejo que decresce exponencialmente. A MST e também a densidade de forragem
normalmente é incrementada com o decorrer dos ciclos de pastejo, e doses de N ou mesmo
estação de crescimento (SANTOS et al., 2009; SILVA et al., 2009) refletindo o avanço da
maturação fisiológica da planta forrageira. Segundo Fagundes et al., (2006) a adubação
nitrogenada permite aumento na densidade volumétrica de forragem e, sobretudo, a produção
de folhas no perfil da pastagem com resposta no IAF, promovendo melhoria na qualidade da
forragem, pois o N tem efeito significativo sobre a taxa de aparecimento e alongamento de
folhas nas gramíneas, contanto é importante destacar o manejo para qualidade, na expectativa
de colheita de forragem com bom valor nutritivo, tendo em vista que o N coopera também
para o incremento de outros componentes que comprometem o valor nutritivo da forragem.
A altura do pasto é outra característica importante que afeta o consumo de forragem de
animais em pastejo. Sendo que o consumo é incrementado até ponto máximo, depois do qual

109

começa a decrescer, pois há o aumento dos bocados em função do incremento em sua
profundidade, mas a partir do ponto de inflexão da curva, o aumento da profundidade do
bocado não consegue compensar a baixa densidade de forragem e dispersão das lâminas
foliares do topo da planta, reduzindo o tamanho de bocado, e com isso o consumo de
forragem (CARVALHO et al., (2007).
Apesar da altura não ter variado entre os dois anos de avaliação, observa-se que para o
segundo ano tanto a altura do cartucho de bainha (CAPÍTULO 1) quanto o comprimento
médio das folhas foram responsivos à adubação nitrogenada, evidenciando desse modo ajuste
morfoestrutural dos pastos mais adubados, com provável aumento da angulação das folhas
para melhor captação de luz. Como a medida de altura era feita na angulação média da ultima
folha totalmente expandida, tal variação não fora detectada. O que pode ter refletido no
consumo preferencial destes pastos nas seis primeiras horas de pastejo. Neste cenário
acredita-se que para as condições experimentais, a altura média geral do pasto no momento de
entrada tenha proporcionado condições adequadas para apreensão de forragem pelos animais
em pastejo, em função da quantidade de lâminas foliares e alta relação folha/haste, bem como
pouca presença de material morto.
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7.4

CONCLUSÕES
Os animais em pastejo optam prioritariamente por sítios de pastejo que comportam

manchas de pastejo com maior nível de adubação, na expectativa de colher forragem superior
em qualidade em um sítio de pastejo que acate facilidade na colheita de forragem, com maior
quantidade de MS a ser ingerida.
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