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RESUMO 

 

Larissa Emi Ishiy. Produção e qualidade da pastagem de azevém em doses de nitrogênio e sua 

influência no desempenho de cordeiros. 

 

A adubação nitrogenada em áreas de pastagens de inverno, em especial o azevém, pode ser 

utilizada para intensificar a produção e o uso da terra, aumentando a rentabilidade por unidade 

de área. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de doses de adubação nitrogenada em 

cobertura, sendo: zero, 75, 150 e 225 kg ha-1de N, na produção e na qualidade da pastagem 

exclusiva de azevém, e sua influência na produção animal de ovinos. Além disso, testou-se os 

efeitos da mesma na taxa de desaparecimento ruminal dos teores de MS e de FDN. De modo 

geral, o N proporcionou incrementos na massa de forragem e na taxa de acúmulo da 

forrageira, o que permitiu aumento da carga animal e maior ganho de peso vivo de cordeiro.  

Em relação a qualidade da forrageira foi observado aumento linear nos teores de PB e MM, e 

diminuição nos teores de FDA, FDN e MS, possibilitando a melhora da pastagem ao longo do 

experimento. As taxas de desaparecimento ruminal da FDN e da MS, foram influenciadas 

positivamente pela adubação nitrogenada.  

 

Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária, Lolium multiflorum, ovinos. 
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ABSTRACT 

A nitrogen fertilization in winter grazing áreas, in particular the Italian ryegrass can be used to 

increase the production and use of land, increasiing the yield per unit área. The aim of work 

was to evalute effects of levels of the nitrogen fertilization in coverage, being: zero, 75, 150 

and 225 kg ha-1 of the N, in the production and quality ofexclusive grazing ryegrass, and your 

influence on animal husbandry of sheep. In addition, tested the effects of same on ruminal 

disappearance rate of MS and FDN. In general, the nitrogen has provided increments in the 

supply of fodder and forage rate accumulation, allowed increased stocking rate and increased 

live weight gain. About forage quality observed linear increased in levels of PB and MM, and 

decrease in levels of FDA, FDN and MS, were also influenced positively by nitrogen 

fertilization. The ruminal disappearance rates of FDN and MS, were also influenced 

positively by nitrogen fertilization. 

 

Keywords: crop-livestock integration, Lolium multiflorum, sheep.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No período de inverno, em especial na região Sul do país, em muitas áreas de 

agricultura ocorre o cultivo de trigo (Triticum spp.), aveia (Avena spp.), cevada (Hordeum 

vulgare) e centeio (Secale cereale), porém os últimos anos, devido á instabilidade climática, 

essas atividades passaram a ser consideradas de alto risco, deixando muitos agricultores 

receosos em relação a sua produtividade. Este fato, resultou na destinação de parte dessas 

áreas para culturas que serviram apenas como cobertura do solo para a safra subseqüente, ou 

simplesmente foram deixadas em pousio, á espera da cultura de verão (AGUINAGA et al., 

2006; SANDINI, 2009). 

Neste mesmo período devido á estacionalidade de produção forrageira, outro cenário 

de produção sofre instabilidade, o setor pecuário. Isso ocorre, pois a produção de pastagens 

estivais decai consideravelmente, devido á diminuição da luminosidade, bem como ocorrência 

de baixas temperaturas. Em decorrência disto, naqueles sistemas despreparados para enfrentar 

as dificuldades da estação ocorre perda de peso e redução na produtividade animal ( CASSOL 

et al., 2011; LUPATINI et al., 2013; MARCHESAN et al., 2015).  

Considerando os prejuízos causados a esses dois setores, a utilização de pastagens 

anuais de inverno propõe rentabilidade ás empresas rurais em forma de integração com as 

áreas de agricultura de verão (AGUINAGA et al., 2006; KAMINSKI, 2012). A utilização 

desse tipo de sistema, os sistemas de integração lavoura pecuária (ILP),  além de buscar a 

maximização da produção em cada um dos segmentos envolvidos (agricultura e pecuária), 

busca também a manutenção do equilíbrio da atividade, ou seja, que a mesma responda de 

forma eficiente e sustentável.  

O uso de sistemas integrados já representa papel importante na produção animal e na 

maximização do uso da terra, onde as pastagens hibernais com elevado valor nutritivo e alto 

potencial produtivo, na região Sul do país por exemplo, já torna a atividade viável para a 

terminação de bovinos durante a entressafra (KAMINSKI, 2012). Além dessa espécie animal,  

as pastagens de inverno vem sendo utilizadas para a criação e terminação de ovinos, gerando 

renda extra aos produtores (SKONIESKI et al., 2011; MARCHESAN et al., 2015).  

Porém, assim como as pastagens estivais, as pastagens de inverno possuem a 

característica de queda do seu valor nutricional conforme o avanço do ciclo da mesma 

(MARCHESAN et al., 2015),  representando impacto negativo no desempenho animal. Frente 
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a isso, é necessário a utilização de recursos que possam melhorar a qualidade e a produção 

forrageira, garantindo que o alimento ofertado aos animais esteja em nível nutricional 

adequado a cada categoria.   

Uma, dentre as diversas possibilidades de melhoria na qualidade da pastagem de 

inverno, é a utilização da adubação nitrogenada. Dada a sua importância pela quantidade 

requerida pelas plantas, ao seu valor econômico e também ao seu potencial poluidor é  

importante o conhecimento do correto manejo do nitrogênio, permitindo assim que modelos 

agrícolas reduzam os custos de produção através da melhoria na eficiência, tanto dos pontos 

econômicos, como dos ambientais (SOARES E RESTLE, 2002; ASSMANN et al., 2010; 

SILVEIRA et al., 2012). 

Frente a este cenário, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da 

adubação nitrogenada em cobertura na produção, na qualidade de pastagem exclusiva de 

azevém e no desempenho animal de cordeiros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o intuito de prolongar a utilização das pastagens de inverno e aumentar a 

produção forrageira, é comum que alguns produtores utilizem a técnica de consorciação das 

espécies perenes e anuais. Esse tipo de manejo proporciona a combinação de picos de 

produção de matéria seca, já que entre algumas espécies consorciadas esse fenômeno ocorre 

em tempos diferentes ao longo do período de crescimento (RODRIGUES et al., 2011; 

TONATO et al., 2014). 

Dentre as forrageiras de inverno mais indicadas para semeadura de pastagens em áreas 

agrícolas, se destacam o consórcio da aveia preta (Avena strigosa) e do Azevém (Lolium 

multiflorum ) (CASSOL et al., 2011; LUPATINI et al., 2013; MARQUES et al., 2014).   

A aveia preta é amplamente utilizada pois apresenta característica de utilização de 

duplo propósito, ou seja, é capaz de fornecer alimento aos animais em forma de forragem 

precoce antecipando o uso da pastagem, e ainda produzir grãos. Além disso, apresenta 

características favoráveis á sua utilização, como rusticidade, resistência ao pisoteio e 

crescimento rápido, e produção de forragem com menor teores de fibra e maior 

digestibilidade (MEINERZ et al., 2011; MARQUES et al., 2014). Já o azevém possui 

características favoráveis em relação á sua capacidade de ressemeadura natural, e alta 

versatilidade e capacidade de consorciação com outras gramíneas (CASSOL et al., 2011). 

Além disso, possui grande resistência á doenças e elevada produção de sementes e 

proporciona maior período de utilização prolongando o período de pastejo, quando bem 

conduzida.  

 No entanto, para que se atinja o objetivo proposto pelo sistema de consorciação de 

pastagens deve-se considerar estratégias de manejo que privilegiem uma espécie em relação á 

outra, ou que sejam ótimos às duas, já que esse tipo de consórcio proporciona competição 

interespecífica, impactando negativamente a produtividade final do sistema, quando mal 

manejado (TONATO et al., 2014).  

 No caso do consórcio entre a aveia e o azevém por exemplo, a característica de 

prolongamento do uso da pastagem proporcionado pelo azevém, nem sempre foi vista como 

algo positivo, gerando por  muito tempo a classificação de “tardio” entre os produtores.  No 

entanto, o que realmente acontece é que a aveia possui crescimento acelerado, fazendo com 

que a sua estrutura se eleve em relação á do azevém, diminuindo a interceptação de luz 

(TONATO et al., 2014). A limitação de luz no interior do dossel do azevém faz com que haja 
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redução do perfilhamento, podendo haver inclusive morte de alguns perfilhos. Com o avanço 

do estado fenológico da pastagem ocorre a elevação dos pontos de crescimento da aveia, 

permitindo que os mesmos sejam consumidos durante o pastejo, essa eliminação faz com que 

chegue mais luz á base do dossel do azevém, permitindo  assim o seu crescimento (TONATO 

et al., 2014).  

O conhecimento dessa diferença na dinâmica de crescimento das espécies 

proporcionou novos estudos que objetivaram avaliar as diferentes espécies quanto ao seu uso 

exclusivo. No caso do azevém, diferentes trabalhos já propõem resultados satisfatórios em 

relação ao seu uso em exclusividade, sob diferentes tipos de manejo (ASSMANN et al., 2004; 

SANDINI, 2009; PELLEGRINI et al., 2010; TONATO et al., 2014). 

Tonato et al. (2014), afirmam que a adoção de culturas exclusivas de azevém quando 

comparadas com as consorciadas permitem produtividade igual ou superior. Essa 

característica faz com que haja pouca diferença entre a distribuição estacional e além disso, 

permite a facilitação de manejo ao produtor, que irá  implantar e manejar apenas uma espécie 

forrageira, deixando de se preocupar com fatores limitantes á produção, como a competição 

interespecífica.  

Em caso de cultivo de forrageiras exclusivas, outro aspecto importante a se considerar 

em relação ao manejo da mesma visando a elevada produtividade, é a utilização de adubação 

nitrogenada em cobertura (SANDINI, 2009). Segundo Cassol et al. (2011) o usual entre os 

produtores é aproveitar o efeito residual da adubação fornecida pela cultura de verão, e no 

período de inverno não fornecer fonte de nitrogênio á pastagem. 

Entretanto, esse tipo de prática acaba degradando a qualidade das pastagens de 

inverno, já que o nitrogênio (N) é o nutriente essencial e mais limitante ao crescimento das 

plantas (MALAVOLTA, 1980, citado por SOARES E RESTLE, 2002). De forma geral, sua 

ausência ou carência, faz com que as plantas tenham o crescimento mais lento, e 

conseqüentemente, porte mais baixo, poucos perfilhos e baixo valor nutricional. Isso 

acontece, pois o mesmo está diretamente ligado ao processo fotossintético por ser constituinte 

da molécula de clorofila e de outros compostos que influenciam no metabolismo da planta 

(LUGÃO et al., 2003). 

Além disso o N estimula o crescimento e a atividade do sistema radicular na planta, o 

que acarreta em reflexos positivos na absorção de outros nutrientes e reduz o risco de 

compactação de solo já que aumenta a quantidade de macroporos e matéria orgânica 
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estabilizando a sua estrutura (GREENWOOD E MCKENZIE, 2001; SPERA et al., 2010). 

Essa estabilização faz com que o estoque de carbono do solo se eleve, já que a manutenção da 

cobertura vegetal e o aumento no teor de matéria orgânica do solo evita a emissão de CO² á 

atmosfera, pois auxiliam na agregação do solo, favorecendo a maior infiltração de água e 

evitando erosões e escorrimentos superficiais.  

No entanto a utilização da adubação nitrogenada em cobertura também requer 

conhecimento específico das espécies, já que a resposta das gramíneas à esse tipo de adubação 

depende também da espécie utilizada, do período de utilização da pastagem, do tipo de solo e 

das condições climáticas (LUPATINI et al., 2013). Além disso, outro aspecto á se considerar 

é o momento da aplicação, nota-se que resultados satisfatórios são conseguidos em relação à 

aplicação única de fonte nitrogenada no momento que coincide com o início do perfilhamento 

da plântula, tornando essa característica como um fator de seleção em relação ao momento de 

aplicação (PELLEGRINI et al., 2010). Além dessa, a precipitação é considerada como outro 

fator de seleção, pois assim garante a umidade do solo adequada (LUPATINI et al., 2013).  

Em relação á produtividade e qualidade do azevém submetida á adubação nitrogenada 

diferentes estudos demonstram potencial de resposta positivo. Pellegrini et al. (2009) 

encontraram aumento de massa de forragem de 15,84 kg ha-1 de MS para cada kg de N 

aplicado. Valor este superior ao encontrado por Pellegrini et al. (2010) que  observaram 

incremento de 2,82 kg ha-1 de MS para cada kg de N aplicado na pastagem. Além disso, houve 

maior resposta em relação á taxa de acúmulo da pastagem naqueles tratamentos com a 

presença de N, onde estimaram 0,1873 kg kg ha-1/dia de MS para cada kg de N utilizado.  

Levando em consideração a qualidade da pastagem os mesmos autores observaram 

que não houve influência da presença do N para os teores de proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). Porém justificam esse resultado 

pelo método de colheita das amostras, que foi o de simulação de pastejo, e afirmam que 

embora seja o mais próximo do que o animal consome, não consideram a planta como um 

todo, já que selecionam apenas as partes mais nutritivas da planta. Estes resultados permitem 

estudos futuros em relação á real influência da adubação nitrogenada na composição 

bromatológica da pastagem.  

Outro questionamento em relação ao incremento da utilização da adubação 

nitrogenada é quanto a degradabilidade das porções fibrosas. Com o avanço do ciclo 

fenológico da pastagem  ocorre o aumento dos contituintes estruturais da pastagem, a FDN e a 
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FDA. Pellegrini et al. (2009) encontraram aumento dos teores de FDA e FDN com o passar da 

dia de avaliação, passando de 20,87% no primeiro dia, á 28,76% no último,  para FDA e 

39,05 % á 75,89% para a FDN. Dietas com elevados teores de FDN, estão diretamente 

relacionadas ao baixo consumo da mesma pelos animais. Isso ocorre pois a porção fibrosa 

apresenta lenta e incompleta digestão, limitando a ingestão de matéria seca e comprometendo 

o desempenho dos animais (LOPES et al., 2010; ZANETTE e NEUMANN, 2012). Sabendo-

se dessa relação inversamente proporcional entre os teores de FDN e o consumo de MS, o que 

se questiona é se a adubação nitrogenada é capaz de proporcionar maior degradabilidade da 

FDN, e consequente aumento no consumo da MS.  

Um dos métodos para avaliação da qualidade dos alimentos frequentemente utilizados 

é a digestibilidade in situ, que permite o contato do alimento diretamente com o conteúdo 

ruminal, embora o mesmo não sofra os eventos digestivos usuais como a mastigação e a 

ruminação (VAZANT et al., 1998; LOPES et al., 2010). Além disso, a técnica in situ 

proporciona avaliações com estimativas rápidas, de execução simples e barata, e permite 

avaliar a degradação dos componentes ao longo do tempo utilizando-se pequena quantidade 

de amostras, bem como comparar as características de degradação entre os alimentos e 

melhorar o conhecimento da digestão ruminal (VAZANT et al., 1998).  

Apesar de existirem diferentes técnicas de avaliação da digestibilidade in situ 

difundidas, não existe uma padronização exata da mesma, sendo que basicamente consiste no 

desaparecimento das amostras de alimentos que são acondicionadas individualmente em sacos 

de náilon, ou outro material sintético, e incubados diretamente no rúmen e avaliados em 

diferentes períodos de tempo (CANESIN et al., 2012).  

Considerando trabalhos que comparem a influência das doses de adubação nitrogenada 

em pastagem exclusiva de azevém, sobre a degradabilidade de seus componentes, utilizando o 

método da digestibilidade in situ, nota-se que são raros.  

Contudo, quando se compara o azevém com outras espécies cultivares alguns 

trabalhos demonstram resultados favoráveis ao azevém, como Rossi Júnior, et al. (2013), que 

encontraram resultados positivos em relação á degradabilidade efetiva do azevém, quando 

comparados com a aveia, e o consórcio de ambos. O azevém obteve a melhor degradabilidade 

efeitiva da produção de forragem, sendo de 63,97 %. Já a aveia proporcionou 56,05 % , e o 

azevém consorciado com aveia (60,93 %). 
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Porém a necessidade de informações acerca da resposta à utilização da adubação 

nitrogenada em cobertura não se limita a produção e á qualidade da pastagem. É necessário  

que haja  levantamentos quanto a produtividade animal (LUPATINI et al., 2013). 

Em relação á produtividade média total Pellegrini et al. (2010) encontraram ganho de 

peso médio de 1,1 kg ha-1 para cada kg de N aplicado, sendo que a maior dose estudada, 250 

kg ha-1 de N, proporcionou  608,1 kg ha-1 PV.   

Além disso, deve-se considerar somente a terminação de cordeiro, mas também as 

matrizes, que geralmente são destinadas a reposição do rebanho, Elejalde et al. (2010) 

afirmam que um plano alimentar que ofereça níveis nutricionais adequados entre a desmama e 

o acasalamento, incluindo a utilização de pastagens cultivadas, permitem que a idade 

reprodutiva seja acelerada, garantindo melhor aproveitamento do rebanho em um mesmo 

período de tempo.  

Frente á estes questionamentos acerca da influência da adubação nitrogenada em 

cobertura sobre a produtividade e qualidade da pastagem de azevém, bem como na 

capacidade de produção de cordeiro, novas pesquisas devem ser realizadas afim de investigar 

as possibilidades da mesma como ferramenta de manejo, afim de buscar minimizar as 

entraves da atividade, como a estacionalidade das pastagens e a falta de escala de produção de 

ovinos.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

Determinar a influência da adubação nitrogenada em cobertura, na qualidade e na 

produção da pastagem de Azevém, pastejada por ovinos em área de ILP. 

 

3.1   Objetivos específicos 

Determinar a influência de doses de adubação nitrogenada em cobertura: 

 Na produção e na qualidade da pastagem de azevém sob pastejo contínuo 

 Na taxa de degradação ruminal da fibra em detergente neutro (FDN) e da 

matéria seca (MS). 

 Na capacidade de suporte da pastagem, bem como o ganho de peso de 

cordeiros por ha-1. 
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4. CAPITULO 1 

 

Produção e qualidade da pastagem de azevém em doses de nitrogênio e sua 

influência no desempenho de cordeiros. 

 

Resumo 

 Determinou-se a influência da adubação nitrogenada em cobertura, nas doses de zero; 75; 

150 e 225 kg ha-1de nitrogênio, quanto a produção e qualidade do azevém, e a produção de 

cordeiros. Utilizou-se 36 matrizes e 60 cordeiros, mantidos sob sistema de lotação contínua. O 

delineamento experimental foi blocos ao acaso, com três repetições cada. A massa de 

forragem, em conseqüência da maior taxa de acúmulo, foi influenciada positivamente pelo 

nitrogênio, onde a maior dose proporcionou incremento de 32% em relação á sua ausência. 

Houve incremento nos teores de proteína bruta e materia mineral, e diminuição nos teores de 

fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro e matéria seca. A melhor eficiência na 

taxa de desaparecimento ruminal in situ, da fibra em detergente neutro e da matéria seca, foi 

para a dose 150 kg ha-1 de N. A carga animal e o ganho de peso de cordeiros, foram 

superiores para a maior dose estudada, havendo incremento de 114% e 136%, 

respectivamente,  em relação á ausência de nitrogênio. A adubação nitrogenada possibilita a 

utilização do azevém como fonte exclusiva de alimentação animal, proporcionando maior 

produção e qualidade da pastagem, e maior ganho por hectare.  

Palvaras chave: Integração lavoura pecuária, Lolium multiflorum, produção de ovinos. 
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INTRODUÇÃO 1 

A produção de ovinos no Brasil se caracteriza pela exploração de pastagens, que 2 

representam a principal, ou até mesmo a única fonte de nutrientes aos animais (Rossi Júnior et 3 

al., 2013), além de representar a forma mais econômica de alimentação disponível (Skonieski 4 

et al., 2011). Essa característica de exploração faz com que no inverno ocorra um período de 5 

carência de alimento para os animais, devido à redução da produtividade e da qualidade das 6 

pastagens, ocasionando perda de peso dos animais, e consequente instabilidade econômica da 7 

atividade (Cassol et al., 2011; Lupatini et al., 2013).     8 

A fim de amenizar as consequências deste período crítico, uma das alternativas 9 

encontradas pelos produtores é a utilização das áreas agricultáveis para a produção de 10 

pastagens de inverno, sob forma de Integração lavoura pecuária (ILP). Porém, para que essa 11 

atividade seja considerada rentável, a pastagem implantada no inverno deve possuir 12 

características de elevada produção de biomassa de forragem, permitindo que haja aumento na 13 

produtividade e no desempenho animal, e ainda, que a cultura subsequente alcance alto 14 

rendimento de produção (Terra Lopes et al., 2009).  15 

Nessas condições, as principais espécies forrageiras de inverno utilizadas para 16 

estabeleciomento ou implantação do sistema ILP são a aveia preta (Avena strigosa) e o 17 

Azevém(Lolium multiflorum) (Cassol et al., 2011; Lupatiniet al., 2013; Marques et al., 2014), 18 

sendo muito comum a utilização de ambas em forma de consórcio, afim de obter-se a 19 

complementariedade em relação a distribuição da produção de pastagem (Tonato et al., 2014).  20 

No entanto, a dinâmica de crescimento dessas espécies acontece em períodos 21 

diferentes, impactando negativamente o consórcio quando mal manejado, devido á 22 

competição interespecífica (Tonato et al., 2014). Contudo, essa característica possibilitou 23 

algumas indagações a respeito da real produtividade do azevém, proporcionando assim, novos 24 

estudos que consideram a sua utilização em exclusividade. 25 

Sabe-se que o azevém proporciona excelente cobertura vegetal e elevada qualidade 26 

nutricional, o que possibilita a intensificação do seu uso como forrageira de duplo propósito, 27 

ou seja, serve tanto para a produção de sementes quanto para pastejo. Essa versatilidade 28 

possibilita a maximização da propriedade, já que diminui os custos com produção de 29 

pastagens, além de permitir a produção pecuária em áreas antes desocupadas no período de 30 

inverno (Cassol et al.,2011).  31 
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Porém, o azevém somente responderá de maneira eficiente, se lhe for proporcionado 32 

condições de  manejo adequadas (Cassol et al., 2011). Dentro dessas condições está a 33 

utilização da adubação nitrogenada em cobertura que vem sendo utilizada como um recurso 34 

para aumento da produção de matéria seca (MS), e consequentemente da produção animal, 35 

gerando o aumento da taxa de lotação na pastagem (Assmann et al., 2004; Pellegrini et al., 36 

2010; Cassol et al., 2011; Skonieski et al., 2011;).  37 

Além desses benefícios, o manejo de adubação nitrogenada permite um incremento na 38 

composição bromatológica das pastagens, durante todo o ciclo fenológico da planta (Vahl et 39 

al., 2014), melhorando a qualidade da mesma, bem como a sua aceitabilidade pelo animal. 40 

Porém, quando se trata do conhecimento da influência da adubação nitrogenada na taxa de 41 

desaparecimento ruminal dos componentes da pastagem, pouco se sabe. Estudou- se neste 42 

trabalho a influência da adubação nitrogenada na taxa de desaparecimento ruminal nos teores 43 

de FDN e MS, pois sabe-se que o aumento da FDN possui impacto negativo sobre o consumo 44 

da pastagem pelo animal, e também sobre a digestibilidade da MS (Van Soest, 1994; Nussio 45 

et al., 2011).  46 

Considerando a necessidade de maior conhecimento em relação a produtividade do 47 

azevém como fonte exclusiva de alimentação animal, bem como sua resposta a doses de 48 

adubação nitrogenada em cobertura,  este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos da 49 

adubação nitrogenada sobre a massa de forragem e sua taxa de acúmulo, a capacidade de 50 

suporte (Carga animal)  e o potencial produtivo em ganho de quilograma (Kg) de peso vivo 51 

por hectare de cordeiros, além de sua influência na composição bromatológica, e na taxa de 52 

desaparecimento ruminal in situ da fibra em detergente neutro e da matéria seca. 53 

 54 

MATERIAL E MÉTODOS 55 

Este trabalho foi realizado na área experimental de Integração Lavoura_pecuária (ILP)  56 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), no Campus CEDETEG, 57 

localizado no município de Guarapuava- PR. A área localiza-se na região fisiográfica 58 

denominada Terceiro Planalto Paranaense entre as coordenadas de 25º  33’ latitude Sul e  51º 59 

29’ longitude Oeste e tem altitude de aproximadamente 1100 metros. O solo é classificado, 60 

segundo a EMBRAPA (2006) como Latossolo Bruno Distroférrico típico, e em ocasião 61 

antecipada a semeadura apresentou as seguintescaracterísticas químicas (0 a 20 cm): pH 62 
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CaCl2: 4,5; P: 4,4 mg dm-3; K+: 0,5 cmolc dm-3; MO: 4,15%; Al3+: 0,15 cmolc dm-3; H+ + Al3+: 63 

6,99 cmolc dm-3; Ca2+: 2,8 cmolc dm-3 e Mg2+: 2,2 cmolc dm-3). 64 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é o Cfb, Subtropical 65 

Mesotérmico Úmido, sendo comuns verões amenos e invernos moderados, sem estação seca 66 

definida e com geadas severas. Os valores médios de temperatura máxima e mínima, a 67 

umidade relativa do ar, e a precipitação pluviométrica e insolação associados á Produção de 68 

forragem ocorridos no período do experimento estão demonstrados na Figura 1. 69 

A semeadura da pastagem de azevém (Lolium multiflorum cv. Ponteio) foi realizada 70 

no dia 04 de abril de 2015 em sistema de plantio direto, com espaçamento entre linhas de 0,17 71 

m, profundidade de 0,01 m e densidade de 40 kg ha-1 de semente. A adubação de base foi 72 

realizada com 260 kg ha-1 do fertilizante formulado 04-20-20 (N-P2O5-K2O) em toda a área 73 

experimental.  74 

A área total de 3 hectares foi dividida em 12 piquetes de 2.000 m2 cada, onde 75 

receberam doses de adubação nitrogenada em cobertura na forma de Uréia (46% de N) de: 76 

zero, 75, 150 e 225 kg ha-1 de N com três repetições cada, no momento que coincidiu com o 77 

perfilhamento do azevém e condições climáticas adequadas. A emergência da pastagem 78 

ocorreu no dia 12/04/2015 e o primeiro período de avaliação da pastagem aconteceu no dia 79 

03/06/2015, ou seja, 52 dias após a emergência da pastagem. O início de pastejo ocorreu no 80 

dia 02/06/2015, sendo utilizadas trinta e seis matrizes em estado final de gestação, com peso 81 

médio de 70 kg, mestiças Texel e Ile de France. A utilização dos animais foi aprovada pelo 82 

Comitê de Ética em uso de Animais (CEUA) sob o protocolo número 018/2015.  83 

O método de pastejo foi o de lotação contínua com carga variável, onde se utilizou 84 

dois grupos animais, sendo os “testes”, que permaneceram durante todo o período 85 

experimental na mesma área,e os “reguladores”, que eram inseridos ou retirados de acordo 86 

com o acompanhamento da altura da pastagem utilizando estacas de 15 cm de altura, onde os 87 

10 cm inferiores foram pintados em vermelho e os 5 cm superiores pintados de amarelo. Os 88 

mesmos foram distribuídos em 9 pontos nos piquetes, e quando a altura atingia 10 cm eram 89 

retirados  os animais “reguladores”. 90 

Para controle da verminose os animais foram submetidos mensalmente ao método de 91 

avaliação FAMACHA© (VAN WYK et al., 1997). Os animais selecionados pelo método 92 

foram vermifugados utilizando-se produto a base de Monepantel, com teste de eficácia 93 

previamente comprovado através do teste de redução de contagem de ovos nas fezes. Além 94 
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disso, a cada 15 dias foram realizados casqueamentos e pedilúvio (formalina a 2%) 95 

preventivos e/ou para tratamento de afecções de casco.   96 

A avaliação de desempenho animal compreendeu 112 dias. Os mesmos foram pesados 97 

utilizando-se balança graduada com precisão de 100 gramas, num intervalo médio de 14 dias, 98 

totalizando nove períodos de pesagem para ovelhas e sete períodos para os cordeiros 99 

considerando a sua data de nascimento à partir do dia 28 de avaliação, sendo: dia 0 (04/06 a 100 

17/06), dia 14 (17/06 a 02/07), dia 28 (02/07 a 18/07), dia 42 (18/07 a 30/07), dia 56 (30/07 a 101 

13/08), dia 70 (13/08 a 29/08), dia 84 (29/08 a 10/09), dia 98 (10/09 a 23/09) e  dia 112 102 

(23/09 a 05/10).  103 

A carga animal (kg PV ha-1) foi calculada por meio da soma do peso médio dos 104 

animais-teste mais o peso dos animais reguladores por categoria, multiplicado pelo número de 105 

dias que permaneceram na pastagem, e em seguida o resultado foi dividido pelo número de 106 

dias do período de pastejo. 107 

Já em relação á avaliação da pastagem, os períodos de avaliação tiveram em média 23 108 

dias de intervalo, sendo: dia 0 (dia 03/06), dia 23 (dia 24/06), dia 46 (dia 20/07), dia 69 (dia 109 

10/08), dia 92 (dia 04/09)  e dia 115 (dia 28/09). Para o acompanhamento da massa de 110 

forragem foram considerados a taxa de crescimento e o acúmulo de forragem, analisados por 111 

meio da quantidade total de massa seca de pastagem previamente protegidas em gaiolas de 112 

isolamento, sendo utilizada a metodologia do triplo emparelhamento (Moraes et al., 1990). A 113 

massa de forragem parcial foi obtida por meio da multiplicação da taxa de acúmulo média do 114 

período pelo número de dias do período. Já a produção total de massa de forragem da 115 

pastagem foi obtida por meio do somatório das taxas de acúmulo de massa de forragem do 116 

período experimental mais a massa de forragem presente na entrada dos animais.  117 

Para realização das análises laboratoriais as amostras foram obtidas nas áreas com 118 

pastejo, por meio do corte em nove áreas representativas 0,25 m2 cada, por piquete. O peso 119 

total desses pontos representa a oferta de forragem no momento do corte (Figura 1), dessas 120 

amostras obtidas, uma sub-amostra foi retirada para as análises laboratoriais que foram secas 121 

em estufa de ar forçado a 55°C por 72 horas, e moídas a 1mm em moinho tipo “Willey” e 122 

armazenadas para as futuras análises. 123 

A amostras pré-secas foram utilizadas para determinação de parâmetros químico-124 

bromatológicos, sendo: Matéria Seca Total em estufa a 105°C por 12 horas (Silva e Queiroz, 125 

2009),  Proteína Bruta pelo método micro Kjeldahl, MM por incineração a 550ºC (4 horas) 126 
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(AOAC, 1995), Fibra em Detergente Neutro (FDN) conforme Van Soest et al. (1991), 127 

utilizando-se α amilase termoestável (Termamyl® 120L, Novozymes® Latin América Ltda.). 128 

As análises laboratoriais foram processadas no Núcleo de Produção Animal -NUPRAN, 129 

também localizado nas dependências da UNICENTRO, Guarapuava-Pr.   130 

As amostras analisadas em relação á taxa de desaparecimento ruminal foram obtidas 131 

dos mesmos períodos de avaliação da pastagem, totalizando seis períodos com três repetições 132 

para cada dose avaliada.  133 

A taxa de desaparecimento ruminal da MS e da FDN foram determinadas segundo 134 

técnica de digestibilidade in situ (Vazant et al., 1998). Foram colocados 5 gramas das 135 

amostras, em sacos de náilon de 40 micras, com 12 cm de comprimento e 8 cm de largura, e 136 

foram incubados em dois animais com 24 meses de idade, peso vivo médio de 350kg, com 137 

fístulas ruminais, onde as amostras permaneceram por um período de 24 horas. 138 

 Durante esse período os animais foram confinados em baias individuais e alimentados 139 

com silagem de milho.  Após o período de incubação os sacos contendo as amostras foram 140 

retirados dos animais e colocadas em balde contendo gelo por 20 minutos, após foram lavados 141 

em água corrente para retirada das impurezas externas. Após, foram colocadas em estufa a 142 

56°C por 72 horas até que estivessem totalmente secas para as futuras análises quanto aos 143 

teores de MS e FDN. A determinação dos parâmetros avaliados, tanto o material inicial 144 

quanto o pós incubação, foram através dos métodos em estufa a 105°C por 12 horas (Silva e 145 

Queiroz, 2009) e conforme Van Soest et al. (1991), para MS E FDN, respectivamente. A 146 

determinação da degrabilidade, tanto da MS, quanto da FDN,  se deu através da diferença 147 

entre o material inicial e o material pós incubação:  148 

Degradabilidade: (Material Inicial – material pós incubado)/MS do alimento incubado * 100 149 

Afim de eliminar a influência dos animais nos resultados as amostras foram analisadas 150 

em duplicata, totalizando 144 amostras para cada variável analisada. Para a análise estatística 151 

os dados foram submetidos ao teste de  homogeneidade das variâncias através do teste de 152 

Bartlett pelo software Assistat®. Uma vez comprovada a homogeneidade, os dados foram 153 

submetidos à análise de variância pelo Teste F, em delineamento de blocos casualizados com 154 

arranjo fatorial 4X6 para as avaliações da pastagem, e com arranjo fatorial 4X7 para avaliação 155 

do desempenho animal. Quando os resultados revelaram significância a 5 ou 1% de 156 

probabilidade, foram submetidos a análise de regressão pelo software Sisvar® considerando  157 

modelos lineares e quadráticos 158 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 159 

 Na tabela 1 estão resumidas as análises de variância da massa de forragem e da taxa de 160 

acúmulo da pastagem. Para a massa de forragem houve efeito isolado para as fontes de 161 

variação dia de avaliação e nitrogênio (p≤0,01). Já para a variável Taxa de acúmulo houve 162 

interação entre as mesmas (p≤0,01).  163 

Embora o comportamento da variável massa de forragem não tenha apresentado 164 

interação, nota-se que a dose de nitrogênio proporcionou aumento da disponibilidade de 165 

forragem durante os diferentes períodos do experimento (Figura 2 A). Iniciou-se a avaliação 166 

da forragem, bem como a utilização da pastagem pelos animais com massa de forragem média 167 

de 1903,65 kg ha-1, valor este acima da indicação prática de Floss (2001, apud Cassol et al., 168 

2011), que é de 1500 kg ha-1. A presença de massa de forragem adequada no momento de 169 

inserção dos animais é importante pois o pastejo em áreas descoberta pode diminuir a 170 

densidade de perfilhos, e a área foliar do pasto, comprometendo tanto a produção forrageira, 171 

quanto a produção animal (Cassol et al., 2011). Nota-se ainda que a massa de forragem inicial 172 

foi semelhante para as quatro doses estudadas, porém com o passar dos dias de experimento 173 

aquelas áreas com a ausência de nitrogênio resultaram em menor produção. Houve ao final do 174 

experimento incremento de produção de 17,7%; 30,3% e 32,9%, para as doses de 75, 150 e 175 

225 kg ha-1 de N, respectivamente, quando comparados á ausência de N.Tal resultado é 176 

confirmado pela baixa taxa de acúmulo diária proporcionada pela ausência de N, onde nota-se 177 

que apenas a ausência de N não foi significativa na interação entre dia de avaliação e 178 

nitrogênio (Figura 2 B), apesar de inicialmente  todas as doses estudadas serem semelhantes.  179 

Porém, á partir do 23° dia de avaliação nota-se que aquelas áreas com doses de adubação 180 

nitrogenada em cobertura tiveram comportamento quadrático com significância a 1%. Esse 181 

comportamento de crescimento permitiu neste estudo, da dose de máxima eficiência aos 223 182 

kg ha-1 de N, possibilitando uma massa de pastagem de 2622, 31 kg ha -1. Quatrim et al. 183 

(2015), estudando o efeito de doses de 50, 100 e 150 kg. ha-1 em pastagem de azevém 184 

estimarama  adubação máxima de 100 kg ha-1com produção média de 1928 Kg. ha-1.  Porém 185 

ao compararmos as doses utilizadas neste trabalho verificamos similaridade entre as doses 186 

150 e 225 kg há -1, embora estas diferenças na produção de massa de foragem podem estar 187 

relacionada a fatores como manejo adequado do pasto,  adubação,  ano e dinâmica do N no 188 

solo, o que interfere com a capacidade de absorção e da eficiência de utilização do nitrogênio 189 

pelas plantas (Lupatini et al., 2013). 190 
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Tanto o incremento à massa de forragem, quanto à taxa de acúmulo, proporcionado 191 

pela utilização da adubação nitrogenada em cobertura, possibilitam a antecipação da entrada 192 

dos animais na área, podendo assim aumentar o tempo de pastejo, com consequente aumento 193 

na produção animal e diminuição do vazio forrageiro no período de inverno (Cassol et al., 194 

2011). Além disso, considerando a utilização do sistemas de integração lavoura pecuária, a 195 

adubação nitrogenada proporciona benefícios em relação á quantidade de massa de forragem 196 

disponível em todo o experimento, já que para as doses de 75, 150, e 225 kg ha-1 de N houve 197 

crescimento diário considerável. A ausência de crescimento adequado pode resultar em danos 198 

a safra subseqüente, pois o pisoteio em solo descoberto ou com baixa densidade de forragem 199 

pode contribuir para a compactação do solo. 200 

A carga animal total,  matrizes junto com cordeiros, apresentou significância isolada a 201 

1% para as fontes de variação dia de avaliação e nitrogênio (Tabela 2).  202 

Embora as significâncias para carga animal total tenham sido comprovadas 203 

isoladamente para dia de avaliação e nitrogênio, quando observa-se os efeitos isolados de 204 

cada dose nos diferentes períodos de avaliação dos animais, nota-se que as doses de 75, 150 e 205 

225 kg ha-1 de N apresentaram comportamento quadrático positivo, diferente da ausência de 206 

nitrogênio que apresentou comportamento linear decrescente, demonstrando que com o passar 207 

dos dias de avaliação houve a necessidade de diminuição do número de animais naquelas 208 

áreas sem a adubação nitrogenada (Figura 3 A). Já para as demais, embora tenha ocorrido a 209 

diminuição da capacidade de carga até determinado período (42 dias), após esta data houve a 210 

possibilidade de aumento do número de animais, já que a massa de forragem disponível foi 211 

influenciada pelas doses de nitrogênio aplicadas possibilitando maior capacidade de suporte. 212 

Quando compara-se as doses de N em relação a ausência (0 kg ha-1 de N) observa-se 213 

incremento na carga animal total, ao final das avaliações 75%, 112% e 114% a mais para as 214 

doses de 75, 150 e 225 kg ha-1 de N, respectivamente. Neste estudo a dose de 197,68 kg ha-1de 215 

N foi considerada a de máxima eficiência produtiva, proporcionando 1708,03 kg PV ha-1. 216 

Quatrim et al. (2015) obtiveram melhores resultados para a dose de 150 kg ha-1de N, 217 

correspondendo a 1494 kg PV ha-1, enquanto Lupattini et al. (2013) em consorcio do azevém 218 

com a aveia preta também encontraram  melhor eficiência em ganho de peso na dose de 150 219 

quando comparado a 300 kg de N ha-1. Esses dados, somados aos resultados encontrados 220 

neste trabalho, permitem inferir que as doses de adubação nitrogenada entre 150 a 190 seriam 221 

as mais indicadas para maximizar a carga animal. 222 
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Considerando que a categoria  de cordeiros é o produto final da produção de ovinos, o  223 

ganho de peso vivo de cordeiros por hectare foi considerado separadamente, e apresentou 224 

significância para a interação entre dia de avaliação e nitrogênio (p≤1) (Tabela 03).  As  225 

equações de regressão (Figura 3 B) demonstram comportamento linear para todas as doses 226 

estudadas.  227 

De forma geral, a dose de 225 kg ha-1 de N viabilizou, a partir do dia 84 de avaliação, 228 

uma carga de cordeiros superior as demais, proporcionando na última avaliação um ganho de 229 

136% de kg de peso vivo de cordeiros por hectare quando comparada ausência de N.  230 

Se considerarmos o peso médio de abate de cordeiros aos 40 kg PV, esses resultados 231 

permitem inferir produção de 4, 8 e 9 cordeiros a mais por hectare para as doses de 75, 150 e 232 

225 kg ha-1 de N.  Tais resultados foram semelhantes aos encontrados por outros autores, 233 

Soares & Restle (2002) e Pellegrini et al. (2009), onde os valores médios de produção animal 234 

foram influenciados positivamente em relação a dose de adubação nitrogenada em cobertura.  235 

  Além da influência da adubação nitrogenada em cobertura sobre a taxa de acúmulo, a 236 

massa de forragem e conseqüente aumento da carga animal por unidade de área, neste estudo 237 

foram testadas a sua influência sobre a composição bromatológica bem como a  taxa de 238 

desaparecimento ruminal de alguns dos componentes nutricionais, afim de se conhecer a 239 

qualidade da pastagem.  240 

Na tabela 4 estão demonstradas as significâncias dos parâmetros bromatológicos da 241 

forragem. A análise de variância demonstra efeito isolado para as fontes de variação dia e 242 

nitrogênio para as variáveis MM, FDA e PB.  Já para as variáveis MS e FDN  houve interação 243 

(p≤0,05) entre as mesmas fontes de variação.  244 

 A figura 4 demonstra que com o passar dos dias de avaliação ocorreu a diminuição da 245 

qualidade da pastagem, perceptível através do aumento dos teores de FDN e FDA, e 246 

diminuição dos teores de PB e MM. Porém, demonstra também que a utilização da adubação 247 

nitrogenada é capaz de auxiliar na melhoria dos aspectos químicos bromatológicos ao longo 248 

do período de utilização.  249 

 De forma geral o aumento dos teores de FDA e FDN  observados com o decorrer dos 250 

dias do experimento são proporcionados pelas modificações fisiológicas ao longo do avanço 251 

do ciclo da pastagem, onde a aproximação da época de florescimento promove menor 252 

quantidade de lâminas foliares e aumento na porcentagem de colmo (Pellegrini et al., 2010). 253 

A maior participação de colmos, que é constituinte estrutural das plantas, faz com que haja 254 
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maior parede celular e  maiores porções de carboidratos fibrosos, e consequente aumento dos 255 

teores dessas fibras (TONETTO et al., 2011; MARCHESAN et al., 2015). Esse aumento no 256 

teor de FDA, além de proporcionar menor qualidade da forragem proporciona também menor 257 

digestibilidade de seus componentes (Figura 4 E). Tais resultados se assemelham ao 258 

encontrado por Marchesan et al. (2015), que ao avaliarem o valor nutricional do azevém  259 

(Lolium multiflorumLam.) cv. Barjumbo e do azevém comum (Lolium multiflorum) 260 

consorciados  ou  não  com  aveia  (Avena  strigosa)  cv.  IAPAR  61, observaram que com o 261 

passar dos dias após emergência da pastagem ocorreu aumento nos teores de FDA, bem como 262 

nos de FDN. 263 

 Porém, mesmo com o aumento dos teores de FDA proporcionados pelo ciclo 264 

fenológico da planta observa-se que as houve significância para a fonte variável nitrogênio 265 

onde a ausência de N apresentou teor de 33,04 %, e as demais doses proporcionaram 266 

diminuição linear para esta variável, sendo 32,8; 31,7 e  31,2  para as doses de 75, 150 e 225 267 

kg ha-1 de N (Figura 4 E), demonstrando a possibilidade de diminuição dos teores de FDA 268 

com a utilização da adubação nitrogenada. 269 

 Quanto ao teor de FDN nota-se entre os tratamentos estudados valores  muito 270 

semelhantes até o terceiro período avaliado, onde todas as equações de regressão demonstram 271 

comportamento quadrático (Figura 4 A). Porém, ao final do experimento, 115 dias, a ausencia 272 

de N demonstra 4,5% a mais de FDN em relação á dose de 225 kg ha-1 de N, sendo 72,1%, 273 

70,3%, 68,2% e 67,6% para 0, 75, 150 e 225 kg ha-1 de N, respectivamente.  274 

 Embora neste trabalho adiferença entre o teor da ausência e da maior dose seja 275 

pequena, esta variável é importante pois indica o conteúdo de parede celular, possuindo 276 

relação inversa com o consumo voluntário animal, onde altos teores de FDN correspondem a 277 

um menor consumo do alimento, além de representar menor digestibilidade da forragem, 278 

diminuindo assim o ganho de peso dos animais (Van Soest, 1994; Tonetto et al., 2011; Vahl 279 

et al., 2014).  280 

 A queda nos teores de MM (Figura 4 C) e PB (Figura 4 D) também demonstram o 281 

decréscimo de qualidade da forragem com o passar dos dias de avaliação. A PB, quando 282 

analisada isoladamente para dia de avaliação, apresentou diminuição nos seus teores de 283 

acordo com o passar dos dias de avaliação iniciando a avaliação com 20,91% (dia 0) 284 

chegando a 9,77% (dia 115), comportamento também encontrado por  Marchesan et al. (2015) 285 

em pastagem de azevém comum e azevém Barjumbo, solteiros ou consorciados com aveia, 286 
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observaram comportamento semelhante, onde a PB apresentou comportamento quadrático 287 

ascendente em função dos dias de avaliação.  288 

 Já em relação a fonte variável nitrogênio, a análise demonstra significância  tanto para 289 

a variável PB (p≤0,01), quanto para MM (p≤0,05), demonstrando incremento positivo desses 290 

teores com a utilização da adubação nitrogenada.  Observa-se aumento nos teores de PB com 291 

a utilização da adubação nitrogenada em cobertura, passando de 10,58% para 17,93% com o 292 

uso de 0 e de 225 kg ha-1 de N, respectivamente. Marchesan et al. (2015)  também observaram 293 

efeito positivo em relação á presença de nitrogênio e o aumento dos teores de PB, 294 

considerando que o aumento dos níveis de proteína das variedades de azevém estudadas, 295 

comum e barjumbo, observados nos primeiros dias de avaliação foram possivelmente 296 

influenciados pelas aplicações de nitrogênio realizadas após cada coleta das amostras. A 297 

capacidade de reestruturação da pastagem proporcionada pela presença de nitrogênio permite 298 

o surgimento de novos perfilhos, e conseqüente aumento dos teores de PB. Já Quatrin et al. 299 

(2015), utilizando doses menores para os tratamentos (50, 100 e 150 kg ha-1 de N), não 300 

encontraram diferença significativa nos teores de PB em pastagem de azevém entre as 301 

distintas doses estudadas. 302 

Embora o valor de proteína para a ausência de N estudada seja inferior ao indicado por 303 

Cassol et al. (2011), que afirma que o nível de proteína bruta da pastagem necessária para 304 

animais em terminação é de 12%, o mesmo não deve ser considerado isoladamente, uma vez 305 

que, segundo Soares e Restle (2002), o alto teor de proteína não se traduz em ganho de peso 306 

médio diário, portanto existe a necessidade de considerar outros parâmetros de qualidade da 307 

forragem, como por exemplo a quantidade de MS e de FDN, que estão intimamente ligadas ao 308 

consumo da pastagem pelos animais.  309 

Em relação aos teores de MS houve interação entre as fontes de variação dia de 310 

avaliação e nitrogênio, apresentando comportamento quadrático para todas as doses estudadas 311 

(Figura 4 B).  Observa-se ainda que a a ausência de adubação nitrogenada quando comparadas  312 

com as demais doses, apresentou em todos os períodos avaliados os maiores teores de MS.  313 

Quatrim et al. (2015), ao avaliarem a pastagem de azevém sob doses de nitrogênio 314 

observaram que aqueles tratamentos com níveis elevados de N possibilitaram menores valores 315 

da fração de material senescente, demonstrando a capacidade de reestruturação da pastagem 316 

frente a presença de N. 317 



33 
 

Este comportamento deve-se a menor capacidade de reestruturação e rebrote das 318 

pastagens não adubadas, já que a ausência de N não permite o surgimento de novos perfilhos, 319 

tendo conseqüentemente menor participação de folhas em sua composição. Além disso, a 320 

disponibilidade de nitrogênio estimula o crescimento das plantas e conseqüentemente acarreta 321 

em maior acúmulo de água diminuindo os teores de MS na planta (Castagnara et al., 2011).  322 

A alteração na composição bromatológica proporcionada pelos dias de utilização da 323 

pastagem, bem como pelas doses de N em cobertura estudadas, foram responsáveis também 324 

por alterações na taxa de desaparecimento ruminal da FDN e da MS (Tabela 4). Observou-se 325 

significância para os dias de avaliação e para as doses de nitrogênio avaliadas, isoladamente, 326 

tanto para taxa de desaparecimento ruminal da FDN (p≤0,01) quanto da MS (p≤0,05).   327 

 Considerando a fonte variável dia de avaliação observa-se que com o passar dos dias 328 

de avaliação tanto a taxa de desaparecimento ruminal da FDN quanto da MS apresentam 329 

comportamento decrescente, sendo linear e quadrático, respectivamente (Figura 7A).   330 

Marchesan et al. (2015) observaram o mesmo comportamento em relação a digestibilidade in 331 

vitro da MS, das pastagens de azevém estudadas, onde  todos  os tratamentos apresentaram 332 

efeito quadrático, com uma pequena  elevação  no  início  e  posterior  diminuição até o final 333 

do experimento.  334 

 Assim como observado na composição bromatológica, a taxa de desaparecimento 335 

ruminal dos mesmos teores são influenciados pelo aumento dos teores de celulose, 336 

hemicelulose e lignina decorrentes da maior proporção de colmos do que de folhas (Rossi 337 

Junior et al., 2013). Lopes et al. (2010) afirmam que quanto maior o teor de lignina na 338 

forragem, menor é a sua degradabilidade devido á sua ligação com carboidratos da parede 339 

celular, o que ocasiona menor digestibilidade da fibra. A menor digestibilidade do alimento 340 

faz com que o mesmo permaneça por maior tempo dentro do trato gastrointestinal do animal e 341 

ocorre a diminuição do consumo de alimentos e do ganho de peso.  342 

Ao contrário do ocorrido nos dias de avaliação, a adubação nitrogenada proporcionou 343 

aumento da taxa de desaparecimento ruminal da FDN e da MS, demonstrando comportamento 344 

linear para ambas (Figura 5 B).  Embora o comportamento linear tenha se adequado, a dose de 345 

150 kg ha-1 de N proporcionou nas duas variáveis testadas as maiores médias de taxa de 346 

desaparecimento ruminal, sendo 55,5% para a FDN e 74,3% para MS, quando comparadas 347 

com as demais estudadas. Todavia, quando consideramos que a adubação nitrogenada em 348 

cobertura diminuiu os teores de FDN e MS (Figura 5 A) pela maior capacidade de 349 
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reestruturação e rebrote estimulada pela disponibilidade de nitrogênio (Castagnara et al., 350 

2011), aumentando a proporção folha: colmo, é esperado que ocorra esse impacto positivo 351 

também na taxa de desaparecimento ruminal. Isso ocorre porque a maior participação de 352 

folhas na estrutura da planta torna a digesta mais digestível, quando comparadas àquelas com 353 

maior presença de colmos. Dietas mais digestíveis resultam em maior aproveitamento dos 354 

nutrientes e conseqüente ganho de peso aos animais, comprovado neste estudo pela maior 355 

produção de kg de peso vivo por hectare naqueles piquetes que utilizaram a dose de 356 

nitrogênio em cobertura.  357 

 358 

CONCLUSÃO 359 

1. O avanço do ciclo fenológico da pastagem  modifica a composição 360 

bromatológica do azevém reduzindo a qualidade do mesmo.  361 

2. A adubação nitrogenada em cobertura aumenta a massa de forragem 362 

durante todo o período de experimento demonstrando máxima eficiência produtiva na 363 

dose de 223 kg ha-1 de N. Em consequência desse aumento houve a possibilidade de 364 

aumento da carga animal total, com dose de máxima eficiência aos 197,68 kg ha-1de 365 

N, possibilitando 1708,03 kg PV ha-1  de carga animal total.  366 

3.  A presença de nitrogênio aumenta os teores de PB e MM, e diminui  os 367 

teores de FDA, FDN e MS, auxiliando na manutenção da qualidade da forragem. Fato 368 

este comprovado pelo aumento da taxa de desaparecimento ruminal dos teores de 369 

FDN e MS, onde a dose de 150 kg ha-1 de N proporcionou a melhor média.  370 
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Figura 1. (A) Dados da temperatura máxima e mínima (ºC) e umidade relativa do ar (%), e 
(B) Dados da precipitação pluviométrica (mm), insolação (horas dia-1) e O 
forragem (kg ha-1) no período de realização do experimento, em Guarapuava – 
PR. Fonte dos dados climáticos: Estação Meteorológica do IAPAR instalada no 
CEDETEG/UNICENTRO, Guarapuava – PR. 
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Figura 2. (A) Massa de forragem (kg ha-1) e (B) taxa de acúmulo (kg ha-1 dia) de pastagem de 
azevém durante o período de avaliação da pastagem, em função da dose de 
nitrogênio em cobertura (kg ha-1). 

 
 
 

 

Figura 3. (A) Carga animal total (kg PV ha-1) em função das dia de avaliaçãos para cada dose 
de adubação nitrogenada em cobertura (kg ha-1 N). (B) Ganho por hectare de 
cordeiros (kg PV ha-1) em função do dia de avaliação para cada dose de adubação 
nitrogenada em cobertura (kg ha-1 N). 
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Figura 4. (A) Teores de FDN (Fibra em detergente neutro), (B) Teores de MS (Matéria seca), 
(C) Teores de Matéria mineral, (D) Teores de PB (proteína bruta) , (E) Teores de 
FDA (fibra em detergente ácido) em função da dose de nitrogênio, e dos dias de 
avaliação em pastagem de azevém. Guarapuava, PR.  
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Figura 5. Taxa de desaparecimento ruminal in situ da Fibra em detergente neutro (FDN) e da 
Matéria seca (MS) em pastagem de azevém em função dos dias de avaliação (A) e 
das doses de nitrogênio estudadas (B). Guarapuava, PR.  

 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância com os valores do quadrado médio da Massa de 

forragem e da Taxa de acúmulo da pastagem de azevém. Guarapuava, PR, 2015.  

    Quadrado Médio 

FV GL 
Massa de forragem 

(kg ha-1) 
Taxa de acúmulo  

(kg ha-1 dia) 

Bloco 2 344809,08ns 49,47ns 

Dias 5 4664181,8** 7825,76** 
Nitrogênio 3 1579140,8** 8258,13** 

Dias*nitro 15 136449,3ns 313,69** 
Erro 46 165119,41 112,85 

CV (%) - 17,16 15,09 

Média geral - 2368,41 70,39 
FV – Fonte de variação; GL – graus de liberdade; ns – não significativo; ** e * - significativo 
respectivamente a 1% e a 5%. 
 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância com os valores do quadrado médio da carga animal 

total, de ovinos mantidos em pastagem de azevém.  Guarapuava, PR, 2015. 

    Carga Animal Total  
(kg PV ha-1) FV  GL 

BLOCO 2 1308900,62** 

DIAS_PASTEJO 8 1702592,90** 
NITRO 3 5322979,48** 

DIAS*NITRO 24 234517,50ns 

Erro 70 156854,38 

CV (%) 29,31 

MÉDIA GERAL 1351,41 
FV – Fonte de variação; GL – graus de liberdade; ns (não significativo); ** e * - (significativo 
respectivamente a 1% e a 5%). 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância com os valores do quadrado médio do ganho por 

hectare de cordeiros mantidos em pastagem de azevém. Guarapuava, PR, 2015. 

FV GL 
Ganho por hectare 

cordeiros (kg PV ha-1) 

BLOCO 2 185806,60** 

DIAS_PASTEJO 6 251306,06** 
NITRO 3 152779,06** 

DIAS*NITRO 18 9634,28** 
Erro 54 2733,78 

CV (%) 18,13 

MÉDIA GERAL 288,43 
FV – Fonte de variação; GL – graus de liberdade; ns (não significativo); ** e * - (significativo 
respectivamente a 1% e a 5%). 
 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância com os valores do quadrado médio de MS (Matéria 

Seca), PB (Proteína Bruta), MM (Matéria Mineral), FDA (Fibra em Detergente Ácido) e FDN 

(Fibra em Detergente Neutro). Guarapuava, PR, 2015. 

Análise químico bromatológica (QM) 

FV GL MS FDN MM FDA PB 

Bloco 2 0,000006ns 0,000008ns 0,000005ns 0,000007ns 0,000011ns 

Dias 5 0,000432** 0,000132** 0,000226** 0,000128** 0,000385** 

Nitrogênio 3 0,000212** 0,000005ns 0,000072** 0,000010* 0,000391** 

dias*nitro 15 0,000011* 0,000005* 0,000003ns 0,000006ns 0,000010ns 

Erro 46 0,000005 0,000002 0,000003 0,000003 0,000006 

CV(%) - 5,89 1,92 5,13 3,29 6,6 
Média 
geral - 0,0394267 0,0774635 0,0341438 0,0566617 0,0381513 

FV – Fonte de variação; GL – graus de liberdade; ns – não significativo; ** e * - significativo 
respectivamente a 1% e a 5%. 
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Tabela 5. Resumo da análise de variância com os valores do quadrado médio da taxa de 

desaparecimento da FDN (Fibra em Detergente Neutro) e da MS (Matéria Seca).  

Guarapuava, PR, 2016. 

    Quadrado médio 

FV GL Taxa desap. FDN Taxa desap. MS 

Bloco 5 0,000321** 0,000059** 
Dias 5 0,001370** 0,000793** 

Nitrogênio 3 0,000090* 0,000033* 
Dias*nitro 15 0,000038ns 0,000014ns 

Erro 115 0,000028 0,000009 

CV(%) 7,35 3,48 

Média geral   0,0725718 0,0853696 
FV – Fonte de variação; GL – graus de liberdade; ns – não significativo; ** e * - significativo 
respectivamente a 1% e a 5%. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Normas de submissão da Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira 

Organização do Artigo Científico 

A ordenação do artigo deve ser feita da seguinte forma: 

- Artigos  em  português - Título,  autoria,  endereços  institucionais  e  eletrônicos,  Resumo, 

Termos  para  indexação,  título  em  inglês,  Abstract,  Index  terms,  Introdução,  Material  e 

Métodos,  Resultados  e  Discussão,  Conclusões,  Agradecimentos,  Referências,  tabelas  e 

figuras. 

- Artigos em inglês - Título, autoria, endereços institucionais e eletrônicos, Abstract, Index 

terms,  título  em  português,  Resumo,  Termos  para  indexação,  Introduction,  Materials and 

Methods,  Results  and  Discussion,  Conclusions,  Acknowledgements,  References,  tables, 

figures. 

- Artigos  em  espanhol - Título,  autoria,  endereços  institucionais  e  eletrônicos,  Resumen, 

Términos para indexación; título em inglês, Abstract, Index terms, Introducción, Materiales y 

Métodos,  Resultados  y  Discusión,  Conclusiones,  Agradecimientos,  Referencias,  cuadros 

e  figuras. 

- O título, o resumo e os termos para indexação devem ser vertidos fielmente para o inglês, no 

caso  de artigos  redigidos  em  português  e  espanhol,  e  para  o  português,  no  caso  de 

artigos redigidos em inglês. 

- O artigo científico deve ter, no máximo, 20 páginas, incluindo-se as ilustrações (tabelas e 

figuras), que devem ser limitadas a seis, sempre que possível.  

Título 

-  Deve  representar  o  conteúdo  e  o  objetivo  do  trabalho  e  ter  no  máximo  15  palavras, 

incluindo-se os artigos, as preposições e as conjunções. 

- Deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, e em negrito. 

- Deve ser iniciado com palavras chaves e não com palavras como “efeito” ou “influência”.  

-  Não  deve  conter  nome  científico,  exceto  de  espécies  pouco  conhecidas;  neste  caso, 

apresentar somente o nome binário. 

- Não deve conter subtítulo, abreviações, fórmulas e símbolos. 

- As palavras do título devem facilitar a recuperação do artigo por índices desenvolvidos por  

bases de dados que catalogam a literatura. 

Nomes dos autores 

- Grafar os nomes dos autores com letra inicial maiúscula, por extenso, separados por vírgula;  

os dois  últimos  são  separados  pela  conjunção  “e”,  “y”  ou  “and”,  no  caso  de  artigo  em 

português, espanhol ou em inglês, respectivamente. 

- O último sobrenome de cada autor deve ser seguido de um número em algarismo arábico, 

em forma de expoente, entre parênteses, correspondente à chamada de endereço do autor. 

Endereço dos autores 

- São apresentados abaixo dos nomes dos autores, o nome e o endereço postal completos da 

instituição e o endereço eletrônico dos autores, indicados pelo número em algarismo arábico, 

entre parênteses, em forma de expoente. 
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- Devem ser agrupados pelo endereço da instituição. 

- Os endereços eletrônicos de autores da mesma instituição devem ser separados por vírgula. 

Resumo 

- O termo Resumo deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, na margem 

esquerda, e separado do texto por travessão. 

- Deve  conter,  no  máximo,  200  palavras,  incluindo  números,  preposições,  conjunções  e 

artigos. 

- Deve  ser  elaborado  em  frases  curtas  e conter  o  objetivo,  o  material  e  os  métodos,  os 

resultados e a conclusão. 

- Não deve conter citações bibliográficas nem abreviaturas. 

- O final do texto deve conter a principal conclusão, com o verbo no presente do indicativo.  

Termos para indexação 

- A  expressão  Termos  para  indexação,  seguida  de  dois-pontos,  deve  ser  grafada  em 

letras minúsculas, exceto a letra inicial. 

- Os termos devem ser separados por vírgula e iniciados com letra minúscula. 

- Devem ser no mínimo três e no máximo seis, considerando-se que um termo pode possuir 

duas ou mais palavras. 

- Não devem conter palavras que componham o título. 

- Devem conter o nome científico (só o nome binário) da espécie estudada. 

-  Devem, preferencialmente, ser termos contidos  no AGROVOC:  Multilingual  Agricultural 

Thesaurus ou no Índice de Assuntos da base SciELO . 

 

Introdução 

- A palavra Introdução deve ser centralizada e grafada com letras minúsculas, exceto a letra 

inicial, e em negrito. 

-  Deve  apresentar  a  justificativa  para  a  realização  do  trabalho,  situar  a  importância  do 

problema científico  a  ser  solucionado  e  estabelecer  sua  relação  com  outros  trabalhos 

publicados sobre o assunto. 

- O último parágrafo deve expressar o objetivo de forma coerente com o descrito no início do 

Resumo. 

 

Material e Métodos 

- A  expressão  Material  e  Métodos deve  ser  centralizada  e  grafada  em  negrito;  os  

termos Material e Métodos devem ser grafados com letras minúsculas, exceto as letras 

iniciais. 

- Deve ser organizado, de preferência, em ordem cronológica. 

- Deve apresentar a descrição do local, a data e o delineamento do experimento, e indicar os 

tratamentos, o número de repetições e o tamanho da unidade experimental. 

- Deve conter a descrição detalhada dos tratamentos e variáveis. 

- Deve-se evitar o uso de abreviações ou as siglas.  

- Os materiais e os métodos devem ser descritos de modo que outro pesquisador possa repetir 

o experimento. 
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- Devem ser evitados detalhes supérfluos e extensas descrições de técnicas de uso corrente. 

- Deve conter informação sobre os métodos estatísticos e as transformações de dados. 

- Deve-se evitar o uso de subtítulos; quando indispensáveis, grafá-los em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial, na margem esquerda da página. 

Resultados e Discussão 

- A expressão Resultados e Discussão deve ser centralizada e grafada em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

- Todos os dados apresentados em tabelas ou figuras devem ser discutidos. 

- As tabelas e figuras são citadas seqüencialmente. 

- Os dados das tabelas e figuras não devem ser repetidos no texto, mas discutidos em relação 

aos apresentados por outros autores. 

- Evitar o uso de nomes de variáveis e tratamentos abreviados. 

- Dados não apresentados não podem ser discutidos. 

- Não deve conter afirmações que não possam ser sustentadas pelos dados obtidos no próprio 

trabalho ou por outros trabalhos citados. 

- As chamadas às tabelas ou às figuras devem ser feitas no final da primeira oração do texto 

em questão; se as demais sentenças do parágrafo referirem-se à mesma tabela ou figura, não é 

necessária nova chamada. 

- Não apresentar os mesmos dados em tabelas e em figuras. 

- As novas descobertas devem ser confrontadas com o conhecimento anteriormente obtido. 

 

Conclusões 

- O  termo  Conclusões  deve  ser  centralizado  e  grafado  em  negrito,  com  letras 

minúsculas, exceto a letra inicial.  

- Devem  ser  apresentadas  em  frases  curtas,  sem  comentários  adicionais,  com  o  verbo 

no presente do indicativo. 

- Devem ser elaboradas com base no objetivo do trabalho. 

- Não podem consistir no resumo dos resultados. 

- Devem apresentar as novas descobertas da pesquisa. 

- Devem ser numeradas e no máximo cinco. 

 

Agradecimentos 

-  A  palavra  Agradecimentos  deve  ser  centralizada  e  grafada  em  negrito,  com  letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

- Devem ser breves e diretos, iniciando-se com “Ao, Aos, À ou Às” (pessoas ou instituições). 

- Devem conter o motivo do agradecimento. 

 

Referências 

- A  palavra Referências deve  ser  centralizada  e  grafada  em  negrito,  com  letras  

minúsculas, exceto a letra inicial. 

- Devem ser de fontes atuais e de periódicos: pelo menos 70% das referências devem ser dos 

últimos 10 anos e 70% de artigos de periódicos. 
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- Devem ser normalizadas de acordo com a NBR 6023 da ABNT, com as adaptações descritas 

a seguir. 

- Devem ser apresentadas em ordem alfabética dos nomes dos autores, separados por ponto 

evírgula, sem numeração. 

- Devem apresentar os nomes de todos os autores da obra. 

- Devem conter os títulos das obras ou dos periódicos grafados em negrito. 

- Devem conter somente a obra consultada, no caso de citação de citação. 

- Todas as referências devem registrar uma data de publicação, mesmo que aproximada. 

- Devem ser trinta, no máximo.  

 

Exemplos: 

 

- Artigos de Anais de Eventos (aceitos apenas trabalhos completos) 

AHRENS,  S.  A  fauna  silvestre  e  o  manejo  sustentável  de  ecossistemas florestais.  In: 

SIMPÓSIO  LATINO-AMERICANO  SOBRE  MANEJO  FLORESTAL,  3.,  2004,  Santa 

Maria. Anais.Santa  Maria:  UFSM,  Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  

Florestal, 2004. p.153-162. 

 

- Artigos de periódicos  

SANTOS,  M.A.  dos;  NICOLÁS,  M.F.;  HUNGRIA,  M.  Identificação  de  QTL  

associados  à simbiose  entre  Bradyrhizobium  japonicum,  B.  elkanii  e  soja. Pesquisa  

Agropecuária Brasileira, v.41, p.67-75, 2006. 

 

- Capítulos de livros 

AZEVEDO, D.M.P. de; NÓBREGA, L.B.  da; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S.; BELTRÃO, 

N.E. de M. Manejo cultural. In: AZEVEDO, D.M.P.; LIMA, E.F. (Ed.). O agronegócio da 

mamona  no  Brasil.  Campina  Grande:  Embrapa  Algodão;  Brasília:  Embrapa  Informação 

Tecnológica, 2001. p.121-160. 

 

- Livros 

OTSUBO,  A.A.;  LORENZI,  J.O. Cultivo  da  mandioca  na  Região  Centro-Sul  do  Brasil.  

Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste; Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 

2004. 116p. (Embrapa Agropecuária Oeste. Sistemas de produção, 6). 

 

- Teses 

HAMADA,  E. Desenvolvimento  fenológico  do  trigo  (cultivar  IAC  24 -  Tucuruí), 

comportamento  espectral  e  utilização  de  imagens  NOAA-AVHRR.  2000.  152p.  Tese 

(Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

- Fontes eletrônicas 

EMBRAPA  AGROPECUÁRIA  OESTE. Avaliação  dos  impactos  econômicos,  sociais  e  

ambientais  da  pesquisa  da  Embrapa  Agropecuária  Oeste:  relatório  do  ano  de  2003.  
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Dourados:  Embrapa  Agropecuária  Oeste,  2004.  97p.  (Embrapa  Agropecuária  Oeste.  

Documentos, 66). Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2006.  

 

Citações 

-  Não  são  aceitas  citações  de  resumos,  comunicação  pessoal,  documentos  no  prelo  ou 

qualquer  outra  fonte,  cujos  dados  não  tenham  sido  publicados. - A  autocitação  deve  ser 

evitada.  

-  Devem  ser  normalizadas  de  acordo  com  a  NBR  10520  da  ABNT,  com  as adaptações 

descritas a seguir. 

- Redação das citações dentro de parênteses 

- Citação  com  um  autor:  sobrenome  grafado  com  a  primeira  letra  maiúscula,  seguido  

de vírgula e ano de publicação. 

- Citação com dois autores: sobrenomes grafados com a primeira letra maiúscula, separados 

pelo "e" comercial (&), seguidos de vírgula e ano de publicação. 

- Citação com mais de dois autores: sobrenome do primeiro autor grafado com a primeira letra 

maiúscula, seguido da expressão et al., em fonte normal, vírgula e ano de publicação. 

- Citação  de  mais de uma  obra: deve  obedecer à  ordem cronológica e em seguida à  ordem 

alfabética dos autores. 

- Citação de mais de uma obra dos mesmos autores: os nomes destes não devem ser repetidos; 

colocar os anos de publicação separados por vírgula. 

- Citação de citação: sobrenome do autor e ano de publicação do documento original, seguido 

da expressão “citado por” e da citação da obra consultada. 

- Deve ser evitada a citação de citação, pois há risco de erro de interpretação; no caso de uso 

de citação de citação, somente a obra consultada deve constar da lista de referências. 

- Redação das citações fora de parênteses 

- Citações com os nomes dos autores incluídos na sentença: seguem as orientações anteriores, 

com os anos de publicação entre parênteses; são separadas por vírgula. 

Fórmulas, expressões e equações matemáticas 

- Devem  ser  iniciadas à  margem  esquerda  da  página  e  apresentar  tamanho  padronizado  

da fonte Times New Roman.  

-  Não  devem  apresentar  letras  em  itálico  ou  negrito,  à  exceção  de  símbolos  escritos 

convencionalmente em itálico. 

 

Tabelas 

- As tabelas devem ser numeradas seqüencialmente, com algarismo arábico, e apresentadas  

em folhas separadas, no final do texto, após as referências. 

- Devem ser auto-explicativas. 

-  Seus  elementos  essenciais  são:  título,  cabeçalho,  corpo  (colunas  e  linhas)  e  coluna 

indicadora dos tratamentos ou das variáveis. 

- Os elementos complementares são: notas-de-rodapé e fontes bibliográficas. 
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- O  título,  com  ponto  no final,  deve  ser  precedido  da  palavra  Tabela,  em  negrito; deve 

ser claro,  conciso  e  completo;  deve  incluir  o  nome  (vulgar  ou  científico)  da  espécie  e  

das variáveis dependentes. 

- No cabeçalho, os nomes das variáveis que representam o conteúdo de cada coluna devem ser  

grafados por extenso; se isso não for possível, explicar o significado das abreviaturas no título  

ou nas notas-de-rodapé. 

- Todas as unidades de medida devem ser apresentadas segundo o Sistema Internacional de  

Unidades. 

- Nas colunas de dados, os valores numéricos devem ser alinhados pelo último algarismo. 

- Nenhuma  célula  (cruzamento  de  linha  com  coluna)  deve  ficar  vazia  no  corpo  da  

tabela; dados  não  apresentados  devem  ser  representados  por  hífen,  com  uma  nota-de-

rodapé explicativa. 

- Na comparação de médias de tratamentos são utilizadas, no corpo da tabela, na coluna ou na  

linha, à direita do dado, letras minúsculas ou maiúsculas, com a indicação em nota-de-rodapé 

do teste utilizado e a probabilidade. 

- Devem ser usados fios horizontais para separar o cabeçalho do título, e do corpo; usá-los 

ainda  na  base  da  tabela,  para  separar  o  conteúdo  dos  elementos  complementares.  Fios 

horizontais  adicionais  podem  ser  usados  dentro  do  cabeçalho  e  do  corpo;  não  usar  fios 

verticais.  

- As tabelas devem ser editadas em arquivo Word, usando os recursos do menu Tabela; não  

fazer  espaçamento  utilizando  a  barra  de  espaço  do  teclado,  mas  o  recurso  recuo  do 

menu Formatar Parágrafo. 

- Notas de rodapé das tabelas 

- Notas de fonte: indicam a origem dos dados que constam da tabela; as fontes devem constar  

nas referências. 

- Notas  de  chamada:  são  informações  de  caráter  específico  sobre partes  da  tabela,  para 

conceituar  dados.  São  indicadas  em  algarismo  arábico,  na  forma  de  expoente,  entre 

parênteses, à direita da palavra ou do número, no título, no cabeçalho, no corpo ou na coluna 

indicadora. São apresentadas de forma contínua, sem mudança de linha, separadas por ponto.  

Para indicação de significância estatística, são utilizadas, no corpo da tabela, na forma de 

expoente, à direita do dado, as chamadas ns (não-significativo); * e ** (significativo a 5 e 1%  

de probabilidade, respectivamente). 

 

Figuras 

- São  consideradas  figuras:  gráficos,  desenhos,  mapas  e  fotografias  usados  para  ilustrar 

o texto. 

- Só devem acompanhar o texto quando forem absolutamente necessárias à documentação dos 

fatos descritos. 

- O  título  da  figura,  sem  negrito,  deve ser  precedido  da  palavra  Figura,  do  número  em 

algarismo arábico, e do ponto, em negrito. 

- Devem ser auto-explicativas. 
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- A legenda (chave das convenções adotadas) deve ser incluída no corpo da figura, no título,  

ou entre a figura e o título. 

- Nos gráficos, as designações das variáveis dos eixos X e Y devem ter iniciais maiúsculas, e  

devem ser seguidas das unidades entre parênteses. 

- Figuras não-originais devem conter, após o título, a fonte de onde foram extraídas; as fontes  

devem ser referenciadas.  

- O crédito  para  o  autor de fotografias é  obrigatório, como  também é  obrigatório  o crédito  

para o autor de desenhos e gráficos que tenham exigido ação criativa em sua elaboração.  

- As  unidades, a fonte  (Times  New  Roman) e o corpo das  letras  em  todas  as  figuras 

devem  ser padronizados. 

- Os pontos das curvas devem ser representados por marcadores contrastantes, como: círculo,  

quadrado, triângulo ou losango (cheios ou vazios). 

-  Os  números  que  representam  as  grandezas  e  respectivas  marcas  devem  ficar  fora  do  

quadrante. 

- As curvas devem ser identificadas na própria figura, evitando o excesso de informações que 

comprometa o entendimento do gráfico. 

- Devem ser elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução gráfica e 

medir 8,5 ou 17,5 cm de largura. 

- Devem ser gravadas nos programas Word, Excel ou Corel Draw, para possibilitar a edição  

em possíveis correções. 

- Usar fios com, no mínimo, 3/4 ponto de espessura. 

- No caso de gráfico de barras e colunas, usar escala de cinza (exemplo: 0, 25, 50, 75 e 100%,  

para cinco variáveis). 

- Não usar negrito nas figuras. 

- As  figuras  na  forma  de  fotografias  devem  ter  resolução  de,  no  mínimo,  300  dpi  e  

ser gravadas em arquivos extensão TIF, separados do arquivo do texto. 

- Evitar usar cores nas figuras; as fotografias, porém, podem ser coloridas. 

Notas Científicas  

- Notas  científicas  são  breves  comunicações,  cuja  publicação  imediata  é  justificada,  por  

se tratar de fato inédito de importância, mas com volume insuficiente para constituir um artigo  

científico completo. 

Apresentação de Notas Científicas  

- A  ordenação  da  Nota  Científica  deve  ser  feita  da  seguinte  forma:  título,  autoria  (com  

as chamadas  para  endereço  dos  autores),  Resumo,  Termos  para  indexação,  título  em  

inglês, Abstract, Index  terms,  texto  propriamente  dito  (incluindo  introdução,  material  e  

métodos, resultados e discussão, e conclusão, sem divisão), Referências, tabelas e figuras. 

- As normas de apresentação da Nota Científica são as mesmas do Artigo Científico, exceto 

nos seguintes casos: 

- Resumo com 100 palavras, no máximo. 

- Deve ter apenas oito páginas, incluindo-se tabelas e figuras. 

- Deve apresentar, no máximo, 15 referências e duas ilustrações (tabelas e figuras). 

Outras informações 
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- Não há cobrança de taxa de publicação. 

- Os manuscritos aprovados para publicação são revisados por no mínimo dois especialistas. 

- O editor e a assessoria científica reservam-se o direito de solicitar modificações nos artigos e  

de decidir sobre a sua publicação. 

-  São  de  exclusiva  responsabilidade  dos  autores  as  opiniões  e  conceitos  emitidos  nos  

trabalhos. 

-  Os  trabalhos  aceitos  não  podem  ser  reproduzidos,  mesmo  parcialmente,  sem  o 

consentimento expresso do editor da PAB. 

 

Contatos com a secretaria da revista podem ser feitos por telefone: (61)3448-4231, via e-mail:  

sct.pab@embrapa.br ou pelos correios: 

Embrapa Informação Tecnológica Pesquisa Agropecuária Brasileira – PAB 

Caixa Postal 040315 CEP 70770 901 Brasília, DF 

Condições para submissão  

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de  

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1.  O  manuscrito  deve  ser  inédito  e  não  pode  ter  sido  submetido,  simultaneamente,  a 

outro periódico, e seus dados (tabelas e figuras) não podem ter sido publicados parcial ou  

totalmente  em  outros  meio  de  publicação  técnicos  ou  científicos  (boletins  institucionais, 

anais de eventos, comunicados técnicos, notas científicas, etc.). 

2.  O texto deve ser submetido no formato do Microsoft Word, em espaço duplo, escrito na  

fonte  Times  New  Roman  12,  tamanho  de  papel  A4,  com  páginas  e  linhas  numeradas; 

e o arquivo não deve ultrapassar o tamanho de 20 MB.  

3.  O  artigo  deve  ter,  no  máximo,  20  páginas  e  tem  que  estar  organizado  na  seguinte  

ordem:  Título;  nome  completo  dos  autores,  seguido  de  endereço  institucional  e  

eletrônico; Resumo; Termos para indexação; Title, Abstract; Index terms; Introdução;  

Material  e  Métodos;  Resultados  e  Discussão;  Conclusões;  Agradecimentos;  Referências; 

tabelas e figuras.  

4.  Os padrões de texto e de referências bibliográficas devem ser apresentados de acordo com 

as orientações, para a apresentação de manuscritos, estabelecidas nas Diretrizes aos autores, 

as quais se encontram na página web da revista PAB. 

5.  Mensagens  de  concordância  dos coautores  com  o  conteúdo  do  manuscrito  e  sua 

submissão à revista devem ser compiladas pelo autor correspondente em um arquivo do  

Microsoft  Word  e  carregadas  no  sistema  como  um  documento  suplementar,  no quarto 

passo do processo de submissão. 

6.  Diante do grande número de trabalhos recebidos para publicação (média de 110 por mês),  

solicitamos  sua  concordância  com  os  seguintes  procedimentos  adotados  pela revista 

PAB: 

Os trabalhos são analisados pela Comissão Editorial, antes de serem submetidos à 

assessoria  

científica. Nessa  análise,  consideram-se  os  seguintes  aspectos,  entre  outros:  escopo,  
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apresentação do artigo segundo as normas da revista; formulação do objetivo de forma clara;  

clareza  da redação; fundamentação  teórica; atualização da revisão da  literatura; coerência e  

precisão  da  metodologia;  discussão  dos  fatos  observados  em  relação  aos  descritos  na  

literatura;  resultados  com  contribuição  significativa;  qualidade  das  tabelas  e  figuras;  e,  

finalmente, originalidade e consistência das conclusões. 

 

Após  a  aplicação  desses  critérios,  caso  o  número  de  trabalhos  aprovados  

ultrapasse  a capacidade de publicação mensal, é aplicado o critério da relevância relativa. 

Segundo esse critério,  os  trabalhos  com  contribuição  mais  significativa  para  o  avanço  

do  conhecimento científico  são  aprovados.  Esse  critério  é  aplicado  apenas  aos  trabalhos  

que  atendam  aos requisitos  de  qualidade,  mas  que,  por  excederem  a  capacidade  de  

publicação  mensal  da revista,  não  podem  ser  todos  aprovados.  Por  esse  mesmo  motivo,  

informamos  que  não aceitamos pedido de reconsideração. 


