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RESUMO 

 

Fábio Teixeira Sampaio. Qualidade de pastagem de centeio submetido a doses de 

nitrogênio e seus efeitos no desempenho de borregos. 

 

 O centeio é uma alternativa de forrageira utilizada em períodos críticos onde existe a 

ocorrência de baixas temperaturas e diminuição na oferta de forragem. Objetivou-se avaliar a 

utilização de pastagem de centeio submetido a doses de nitrogênio e o seu desempenho na 

qualidade da forrageira, produção de massa seca e no ganho de peso dos animais. Para o 

experimento foram utilizados borregos da raça corriedale, machos, castrados, os quais foram 

alocados em 15 piquetes. As doses de nitrogênio utilizadas na pastagem foram: 0, 75, 150 e 

225 kg de N ha‾¹. O sistema utilizado foi o de lotação continua com carga animal variável. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três repetições cada. A porcentagem 

de proteína bruta (PB) na forrageira foi mais elevado no tratamento com 225 kg de N ha‾¹, 

entretanto a porcentagem de FDN e FDA não apresentaram diferenças significativas entre as 

doses de nitrogênio, porem ocorreu um aumento linear na porcentagem de FDN e FDA em 

relação ao período de pastejo. A taxa de acumulo da forrageira, kg MS dia, foi maior quando 

utilizado 150 e 225 kg de N ha‾¹. O ganho médio diário (kg) não houve diferença entre as 

doses de nitrogênio utilizadas. O ganho por área foi maior nas doses 150 e 225 kg de N ha‾¹. 

O peso médio dos borregos manteve-se similar em todos os tratamentos. O aumento das doses 

de nitrogênio utilizadas na pastagem acarretou aumento na produção e qualidade da forragem, 

e maior ganho por hectare.  

 

Palavras-Chave: Adubação, Secale cereale, Borregos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ABSTRACT 

 

Fábio Teixeira Sampaio: Quality of rye pasture exposed to doses of nitrogen and its 

effects on the performance of Young lambs. 

 

 The Rye is a forage alternative used in critical periods, there is the occurrence of low 

temperatures and a decrease in forage supply. The present study aimed to evaluate the 

utilization of rye pasture submitted to nitrogen doses and its performance in forage quality, 

dry mass production and weight gain of the animals. Corriedale, male, castrated lambs were 

used in the experiment, which were allocated in 15 pickets.  The dose of nitrogen was used in 

the pasture were: 0, 75, 150 and 225 kg of N ha‾¹. The system used was the continuous 

stocking with variable animal load. The experimental design was in randomized blocks with 

three replicates each. The percentage of crude protein (CP) in forage was higher in the 

treatment with 225 kg of N ha‾¹, however, the percentage of NDF and ADF did not present 

significant differences among the nitrogen doses, but a linear increase in the percentage of 

NDF and FDA in relation to the grazing period. The forage accumulation rate, kg MS day, 

was higher when using 150 and 225 kg of N ha‾¹. The average daily gain (kg) did not differ 

between the nitrogen doses used. The gain per area was higher in doses 150 and 225 kg of N 

ha‾¹. The mean lamb weight remained similar in all treatments. The increase of the nitrogen 

rates used in the pasture resulted in an increase in forage production and quality, and a higher 

gain per hectare. 

 

Key words: Fertilization, Secale cereale, lambs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A produção de ovinos no estado do Paraná possui aptidão para animais de corte 

criados principalmente em sistemas onde os animais utilizam as pastagens como fonte 

principal de alimentação (PIRES, 2014). O estado do Paraná possui um rebanho estimado em 

598 mil cabeças representando 3,2% do rebanho brasileiro (IBGE, 2016). 

 Atualmente o mercado de carne ovina encontra-se em ascensão. Porém, cada vez mais, 

seus consumidores estão passando a exigir produtos com melhores qualidades e padronização. 

Estes fatores serão alcançados utilizando melhorias nos índices zootécnicos a fim de atingir o 

consumo nos principais centros urbanos, além das possíveis oportunidades de exportação da 

carne ovina (BORTOLLI, 2008). 

 As tecnologias utilizadas na criação de ovinos estão ganhando cada vez mais espaço, 

tais como a utilização de pastejo rotacionado, pastagens cultivadas e implantação de sistemas 

integrados de produção agropecuária, resultando no aumento da produção da carne ovina 

(LUCENA, 2006). 

 Forrageiras que apresentam alta relação entre folha e colmo e alta densidade de massa 

seca facilitam a alimentação dos ovinos em pastejo (MOTT, 1981), e portanto, a melhor 

utilização e a intensificação das pastagens são de suma importância para uma melhor 

rentabilidade da atividade. 

 O uso de poáceas de clima temperado, como o centeio forrageiro (Secale cereale L.), 

tem-se mostrado como uma opção forrageira para o período de inverno. O centeio é uma 

forrageira que apresenta grande resistência ao frio, alta rusticidade e alta capacidade de 

absorção de água, estes fatores permitem que o centeio produza forragem de qualidade aos 

ovinos no período crítico para outras espécies forrageiras (LIBRELOTTO et al., 2013). O 

presente trabalho objetivou avaliar os efeitos da adubação nitrogenada sobre a qualidade do 

centeio, taxa de acumulo, disponibilidade de forragem, ganhos por hectare e o ganho médio 

diário de borregos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Centeio Forrageiro 

De acordo com (LIBRELOTTO et al., 2013), o centeio (Secale cereale L.) foi a 

primeira cultivar utilizada pelos imigrantes alemães e poloneses, que introduziram a planta no 

Brasil há dois séculos e ainda hoje a maior parte do cultivo é realizada por descendentes de 

europeus. 

O centeio é indicado para grãos, pastejo, forragem verde e fenação por ser uma poácea 

rústica que suporta condições adversas tanto de solo quanto de clima, cresce em condições de 

baixa e elevada fertilidade e destaca-se pelo “crescimento inicial vigoroso, rusticidade a 

doenças, possui sistema radicular profundo e agressivo”. (BAIER, 1988). 

De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2013 (IBGE, 2013), o centeio é 

cultivado, em sua grande maioria (82,7%) em grandes propriedades e apenas 17,3% cultivado 

em pequenas propriedades familiares, demonstrando que a produção é utilizada como uma 

atividade econômica de lavoura temporária.  

A grande maioria das propriedades que cultivam o centeio (69,9%) dedicavam a 

lavoura temporária como atividade econômica e 22,1%, tinham a pecuária e criação de 

animais como principal atividade, indicando seu uso na produção animal. Do total produzido 

no ano de 2006, 36,2% da quantidade não foram comercializadas, sendo 37,8% utilizadas 

como sementes, 28,4% consumidas no estabelecimento e 23,6% empregadas no consumo 

animal (IBGE, 2013). 

Segundo destaca a EMBRAPA (2013) o uso do centeio seja significativo na região sul 

do Brasil como forragem, principalmente por sua resistência ao clima, tornando-se uma ótima 

opção de cultura nos períodos de baixas temperaturas, estimando que o centeio esteja plantado 

em mais de dez mil hectares (grão + forragem + cobertura de solo) na região sul do país. 

O centeio forrageiro variedade Temprano apresenta estatura média de 160 cm, sendo 

que seu ciclo vegetativo varia de 75 a 90 dias até o espigamento e 145 a 160 dias até a 

maturação dos grãos (EMBRAPA, 2014). 

De acordo com Jardim (1976), o centeio Temprano ainda verde é composto por 7,6% 

de fibra, 0,8% de extrato etéreo, 2,8% de proteína bruta e 16,2% de extrativos não 

nitrogenados. Conforme Caldas Neto et.al. (2013), a composição química da parte aérea do 

centeio verde é de 2,2% de massa mineral, 2,9% de fibra, 0,8% de extrato etéreo, 5,2% de 
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proteína bruta e 5,6% de extrativos não nitrogenados. Callegari et.al. (1998) afirmam que a 

porcentagem na massa seca de elementos minerais é de 0,075% de fósforo, 1,40% de 

potássio, 0,18% de cálcio e 0,14% de magnésio. 

Em seu estado vegetativo, segundo Andriguetto (1990) centeio compõe-se de 24,46% 

de proteína bruta, 4,15% de extrato etéreo, 34,63% de extrativos não nitrogenados, 15,69% de 

fibra bruta, 11,07% de massa mineral, 0,60% de cálcio. 

Gonçalves et al. (2004) diz que o centeio apresenta 7,5 a 11,5% de proteína bruta, 1,5 

a 2,2% de extrato etéreo, 75% de NDT e 3,8 Mcal/kg de EM. 

De acordo com a EMBRAPA (2013), para a formação de pastagens ou cobertura de 

solo no Sul do Brasil, o centeio é semeado a partir de março. Para produção de grãos, a 

semeadura é realizada em abril e maio, no norte do Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais e 

em Mato Grosso do Sul, e em junho e julho, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no 

sul do Paraná. 

A profundidade de semeadura indicada é de 2 a 4 cm, o espaçamento indicado é de 17 

cm entre as linhas, quando o cultivo destina-se para pastejo (EMBRAPA, 2014). A densidade 

varia de 300 a 350 sementes viáveis por m². 

Segundo Baier (1988), o centeio teve sua origem em duas regiões ao sul da Rússia, 

onde era possível observar uma grande diversidade genética, com uma variação contínua entre 

as cultivares, tanto com os tipos primitivos como com as espécies silvestres, sendo que estas 

últimas brotavam em lavouras de trigo, cevada e centeio, sendo este considerado impureza do 

trigo e da cevada até o norte da Europa. 

 

2.1.1 Características botânicas e biológicas 

Conforme os estudos de Baier (1988), o centeio possui uma espiga longa, geralmente 

com duas flores férteis e, portanto, com dois grãos por espigueta, glumas lineares e 

uninervadas e aristas curtas, diferenciando-se dos outros cereais e tendo esses aspectos como 

características marcantes. 

As flores apresentam três anteras grandes que produzem muito pólen, além de um 

pistilo com dois estigmas plumosos durante a antese. O espigamento é o mais precoce entre os 

cereais de inverno, porém com ciclo reprodutivo mais longo. Os coleóptilos, as primeiras 

folhas, as bases dos colmos, os nós, as aurículas, as anteras, bem como a camada de aleurona 

dos grãos são geralmente coloridos por pigmentos de antocianina (BAIER, 1988). 
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Ainda de acordo com Baier (1988), durante o período vegetativo, o centeio pode ser 

distinguido dos demais cereais de inverno por possuir aurículas pequenas e glabras. As da 

cevada são grandes, com glabras e amplexicaules. A aveia não apresenta aurículas, tendo uma 

lígula bem desenvolvida e o trigo apresenta lígulas e aurículas com pilosidade. 

Por sua rusticidade, o centeio apresenta alta resistência à acidez do solo e às doenças, 

possuindo um sistema radicular profundo e agressivo, sendo capaz de absorver nutrientes que 

outras espécies não absorvem ou absorvem de forma parcial, por isso tem um crescimento 

inicial vigoroso. Possui ainda alta capacidade de adaptação ao frio, à seca e às doenças e 

necessita de 70 a 80% de água para produzir a mesma quantidade de matéria seca em 

comparação com o trigo, sendo cultivado desde o Círculo Polar Ártico até altitudes acima de 

4.300 metros acima do nível do mar, como no Himalaia, por exemplo (BAIER, 1988). 

 

2.1.2 Descrição do cultivar – Centeio Temprano  

É uma espécie anual de inverno, cespitosa, de 1,2 a 1,8 metro de altura, glabra ou seja 

sem pelos. Possui colmos cilíndricos eretos e glabros. As folhas são lineares, de coloração 

verde-azulada com lígulas membranosas e com aurículas pequenas (DERPSCH e 

CALEGARI, 1992).  

A espiga de centeio é densa e tem de 5 a 20 cm de comprimento. O ráquis é piloso. O 

fruto é do tipo cariopse rugoso com 4 a 9 mm de comprimento, glabro, com ápice truncado e 

piloso. O centeio pode ser distinguido dos demais cereais de inverno, durante o período 

vegetativo, por possuir aurículas pequenas e lígulas glabras (MUNDSTOCK, 1983).  

A espigueta possui até cinco flores, mas, geralmente não forma mais de dois grãos. A 

espiga de centeio caracteriza-se por ser comprida e laxa (MUNDSTOCK, 1983). 

Apresenta maior digestibilidade dentre todos os materiais de inverno (85 a 90%), com 

relação folha/colmo elevada. Possui equilíbrio bromatológico, sendo capaz de produzir mais 

do que os azevéns tetraploides na mesma área (MUNDSTOCK, 1983). 

 

2.1.3 Produção de centeio 

Centeio é indicado para pastejo, para forragem verde e para fenação. Aparentemente o 

centeio é apreciado por ruminantes. É uma espécie estratégica no forrageamento de outono e 

inverno, em razão da precocidade. Centeio deve ser pastejado quando as plantas estiverem 

entre 25 a 30 cm de altura. Pode produzir até 4,0 t/ha de MS (BAIER, 1988).  
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Brusche (1986) concluiu que centeio permite aproveitamento precoce mesmo quando 

semeado tardiamente, sendo indicado para pastejo, para silagem ou para adubação verde, 

especialmente em estabelecimentos em que se valoriza o aproveitamento intensivo de 

nitrogênio. Centeio pode ser consorciado com azevém, aveias e fabáceas como: ervilhaca, 

serradela, trevo subterrâneo, trevo vesiculoso e trevo vermelho (FONTANELLI, 2009). 

Na terminação de novilhos, nos Estados Unidos, centeio-azevém-trevo 

proporcionaram maior ganho médio, de 575 kg de peso vivo ha‾¹, considerando-se toda 

primavera, do que após festuca ou leguminosas. Não tolera solo compactado, competição com 

plantas daninhas e falta de adubação, sendo indicada a utilização de inseticidas na dessecação 

da área antes do plantio, bem como, tratamento de sementes (FONTANELLI, 2009). 

É recomendada a consorciação de centeio com outras forragens verdes, pois a 

adaptação a temperatura baixa e o rápido crescimento vegetativo tornam centeio uma ótima 

opção de cultivo, principalmente quando usado com outras poáceas e fabáceas de inverno 

para melhor aceitação e para elevar a qualidade e a disponibilidade de forragem 

(FONTANELLI, 2009). 

A produção de massa seca da planta na fase de floração é superior a 6000 kg ha‾¹ e a 

produção de sementes pode alcançar 2,200 kg ha‾¹ (NASCIMENTO JÚNIOR; BAIER, 2008). 

 

2.1.4 Qualidade da Bromatológica do Centeio  

Os cereais de inverno, entre eles o centeio, também podem ser utilizados como 

espécies de duplo propósito, ou seja, para produção de forragem precoce e de grãos 

(FONTANELI, 2009).  

A forragem é produzida em dois períodos de crescimento distintos, vegetativo e 

reprodutivo. O período vegetativo ocorre no outono e inverno e é caracterizado por quase 

100% da biomassa de folhas, que acumula 33 a 50% da biomassa total e pode ser pastejada. O 

período reprodutivo (primavera) é caracterizado pelo rápido crescimento das plantas, com 

aumento da proporção de colmos, e representa 50 a 67% da biomassa total (FONTANELI, 

2009). 

Fontaneli (2009) afirma que a qualidade da forragem produzida pela planta é 

determinada pelo estágio de crescimento da mesma e por suas condições durante a colheita. 

Em sentido amplo, a qualidade da forragem é o resultado das espécies presentes e da 
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quantidade de forragem disponível, bem como da composição e da textura de cada espécie. O 

potencial biológico das espécies adaptadas depende do clima de cada ecossistema. 

Além disso, a temperatura, a disponibilidade de água, a fertilidade do solo e a 

quantidade de radiação solar são os fatores mais importantes que determinam a quantidade e o 

valor nutritivo da forragem produzida (FONTANELLI, 2009). 

 

2.2 Adubação nitrogenada 

Moreira et al. (2006) afirmaram que as pastagens, no Brasil, ocupam uma área 

estimada em 185 milhões de hectares, constituindo aproximadamente 20% de sua área 

agricultável, representando uma atividade de grande potencial produtivo devido à 

disponibilidade de área e às características das espécies forrageiras cultiváveis no país. 

No entanto, de acordo com Castagnara et al. (2011), a forma de exploração dessas 

áreas (essencialmente extrativista) faz com que a fertilidade das áreas de pastejo seja muito 

baixa e a degradação do solo e seu consequente esgotamento prejudique a produção de 

pastagens, especialmente pela baixa concentração de fósforo e nitrogênio. 

Conforme França et al. (2007) o nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes na 

produção de forrageiras por conter compostos orgânicos essenciais, como aminoácidos e 

proteínas, ácidos nucléicos, hormônios e clorofila. O nitrogênio é um nutriente muito 

importante nos sistemas de produção de pastagens manejados intensivamente, tanto pelo seu 

custo quanto pela quantidade utilizada. Esse nutriente é também o responsável pelos grandes 

incrementos em produção de massa, que permitem ofertar aos animais quantidade de 

forragem suficiente para manter alta lotação animal por unidade de área, uma das principais 

características dos sistemas de manejo intensivo de pastagem. 

Werner (1986) enfatizou a importância do nitrogênio no porte da planta forrageira 

influenciando o tamanho de folhas e do colmo, o aparecimento e desenvolvimento dos 

perfilhos. O autor salienta que, quando há baixa disponibilidade de nitrogênio no solo, o 

crescimento é lento e as plantas apresentam-se de porte baixo, com poucos perfilhos, e os 

teores de proteína tornam-se insuficientes para atender às exigências do animal. A fonte 

natural de nitrogênio no solo é a matéria orgânica que não é absorvida diretamente pela 

planta, mas precisa sofrer mineralização pela ação dos microorganismos, de modo a liberar o 

nitrogênio para as plantas.  
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Fagundes et al. (2005) afirmam que apesar do potencial produtivo das plantas 

forrageiras serem determinados geneticamente, a produtividade pode ser estimulada através 

da adubação nitrogenada, fundamental para manutenção da produtividade das pastagens e 

para sua sustentabilidade, uma vez que a deficiência de nitrogênio é o primeiro fator 

desencadeador do processo de degradação. 

Nesse aspecto, a adubação nitrogenada constitui-se em estratégia importante para 

encurtar o período de utilização inicial do pasto e também entre os pastejos, além de elevar a 

produção, a qualidade e a distribuição de forragem durante o período de crescimento da planta 

(FAGUNDES, et al., 2005). 

 

2.2.1. Quantidades recomendadas para adubação nitrogenada em pastagem  

De acordo com Silva et.al. (2013), para atender as necessidades metabólicas e 

promover um melhor desenvolvimento das plantas forrageiras, a aplicação de fertilizantes é 

essencial e a adubação nitrogenada em especial, visto que promove o aumento da produção de 

biomassa e a recuperação de pastagens. 

O manejo de pastagens com a adubação nitrogenada é importante porque, conforme 

Carvalho et al. (2000), pode “ajudar a oferecer ao animal uma estrutura de dossel que possa 

otimizar as ações de manejo da forrageira.” 

Rosso et al. (2015), realizaram uma pesquisa com aplicação de nitrogênio em uma área 

experimental. As parcelas receberam as doses de 0, 60, 120 ou 240 kg de N ha‾¹  a cada corte. 

A espécie avaliada foi a Secale cereale L. variedade Temprano. Os teores de massa seca, 

matéria mineral, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e lignina 

sob diferentes doses de nitrogênio não tiveram alterações de valores significativas, com 

exceção da proteína bruta, que apresentou regressão linear em relação às doses de nitrogênio 

aplicadas, demonstrando que quanto maiores forem as doses de nitrogênio aplicadas na 

adubação, maiores serão os teores de proteína bruta. 

Soares e Restle (2002) também realizaram pesquisa submetendo forrageiras (azevém + 

triticale) a diferentes doses de nitrogênio. Por meio do acompanhamento do desenvolvimento 

da forragem, os autores verificaram que a aplicação de 300 kg N ha‾¹ foi a que apresentou 

melhore resultado quanto à produção de matéria seca e aumento significativo de nitrogênio na 

proteína bruta, demonstrando que a realização da adubação nitrogenada precisa ser feita 
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observando-se aspectos como tipo de solo, condições climáticas e adubação anterior do solo 

para adequar-se a dosagem de nitrogênio que melhor rendimento poderá dar à pastagem. 

 

2.2.2 Produção de matéria seca x adubação nitrogenada 

Conforme Wilkins et al. (2000), o potencial das forrageiras para produção de massa 

seca é consequência, em primeiro lugar, do índice de área foliar a qual é maior do que em 

outros cultivos por ter a capacidade de rebrotar após o corte ou pastejo. Em razão disto, e 

admitindo que as poáceas têm um longo período de crescimento, suas respostas à adubação 

nitrogenada são mais significativas que qualquer outro cultivo.  

Lupatini, et.al. (1998) avaliando a produção e a qualidade de forragem em misturas de 

forrageiras sob pastejo, obteve acúmulo diário de 37,82 e 96 e uma produção de 4.893,9.327 e 

10.905 kg ha‾¹ de massa seca para as doses 0, 150 e 300 kg ha‾¹ de nitrogênio, 

respectivamente.  

Restle et al. (1999) obteve acúmulo diário de 42, 56 e 51 e produção de 9.696, 10.273 

e 8.041 kg ha‾¹ de massa seca para as misturas (triticale + azevém), (aveia + azevém) e 

(triticale + aveia + azevém), respectivamente. Ainda Restle, et.al. (2000) obtiveram acúmulo 

diário que variou de 46 a 48 kg ha‾¹ de massa seca, com uma produção de 7.410 kg ha‾¹ 

quando utilizado como fonte de nitrogênio a uréia e de 6.620 kg ha‾¹ de massa seca quando 

utilizado o sulfato de amônio. Estes resultados demonstram o grande potencial de produção 

destas espécies quando associadas. 

Restle et al. (1999), estudando o efeito da aplicação de doses de nitrogênio na 

produção de massa seca, obtiveram uma produção média de 9.730 e 10.242 kg ha‾¹ de massa 

seca para as doses de 300 e 400 kg ha‾¹ de nitrogênio, respectivamente. Os trabalhos 

realizados em parcelas sob cortes demonstraram que as forrageiras anuais aumentam a 

produção de massa seca substancialmente com doses crescentes de nitrogênio. Em áreas sem 

utilização de adubação nitrogenada a produção anual das pastagens varia entre 1.000 a 8.000 

kg ha‾¹ de massa seca e de 8.000 a 19.000 kg ha‾¹ de massa seca com o uso de doses 

crescentes de nitrogênio. Esta produção depende das condições climáticas e dos sistemas de 

utilização e produção da forragem.  

Assim, fica evidente a influência das adubações nitrogenadas no crescimento, e em 

diversos aspectos de morfologia e fisiologia de forragens quanto à produção de massa seca. 
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2.2.3. Incremento de produção e carga animal com utilização de adubação nitrogenada 

De acordo com Lupatini et al. (2013), em regiões com temperaturas mais baixas, 

especialmente no inverno, acontece a redução da disponibilidade e também da qualidade de 

pastagens na região sul brasileira, o que leva à utilização de forrageiras mais resistentes a esse 

tipo de clima, entre elas o azevém, a aveia e o centeio, consideradas pastagens de estação fria. 

Nesse contexto, a adubação nitrogenada oferece um maior rendimento das pastagens e, 

consequentemente, um incremento na produção e carga animal. Em pesquisa realizada por 

Lupatini et al. (2013), na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, realizou-se um 

experimento com adubação nitrogenada dividida em nove piquetes com diferentes doses de 

nitrogênio, sendo utilizado entre 0 e 300 kg N ha‾¹. Esse experimento foi realizado com 

bovino de corte e os autores observaram que houve significativo ganho de peso nos animais 

que estavam nos piquetes onde a adubação nitrogenada ficou em torno de 220 kg N ha‾¹ 

demonstrando a alta resposta da adubação nitrogenada na produtividade animal, resultados 

estes demonstrados também na pesquisa de Soares e Restle (2002) e Rosso et al. (2015) com 

ganhos de peso vivo de 726 kg ha‾¹, porém, com resultados mais baixos que os de Lupatini et. 

al. (2013) com ganhos de peso vivo 865 kg ha‾¹. 

Lupatini et al. (2013) afirmam que os dados reforçam a constatação de que, com 

manejo, e planejamento adequado das pastagens, associado às adubações equilibradas e em 

quantidades para suprir as exigências nutricionais das plantas, potencializa-se a produção da 

pastagem e, utilizando-se animais com potencial genético, permite-se a obtenção de alta 

produtividade.  

Os autores justificam esse maior desempenho relacionado à produção e carga animal 

com o ganho de peso por hectare obtido com a adubação nitrogenada à combinação de manejo 

adequado da pastagem e a dinâmica do nitrogênio no solo, acontecendo uma melhor absorção 

pelas plantas e consequentemente aumentando a produção de massa seca e proteína bruta, o 

que potencializa o ganho de peso animal (LUPATINI et al., 2013). 

Siewerdt et al. (1995) a adubação nitrogenada em pastagens, apesar de ter um custo 

elevado, apresenta vantagens que superam a relação custo-benefício, uma vez que aumenta 

significativamente a produtividade das pastagens e, consequentemente, o incremento da 

produção e a carga animal. 

Esses autores verificaram que, com o manejo correto e a aplicação de doses de 

nitrogênio adequadas ao tipo de solo, bem como às condições climáticas, a produção de massa 
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seca e proteína bruta (que agregam maior ganho de peso aos animais), são significativamente 

maiores em relação a outros tipos de adubação, uma vez que o nitrogênio é um nutriente 

eficiente para a produção e qualidade de pastagens. 

 

2.2.4 Comparação entre pastagens que receberam adubação nitrogenada e pastagens 

sem adubação nitrogenada 

Silveira et al. (2012), afirmam que a inclusão de forrageiras sob pastejo ocasiona uma 

série de benefícios, entre os quais a manutenção das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo, a racionalização na aplicação de adubos e defensivos e o uso mais 

eficiente dos recursos ambientais. Além disso, proporcionam uma maior produtividade de 

animais por área. Os autores ressaltam que quando a área de pastagem é bem manejada, com a 

utilização de fertilizantes e uma taxa de lotação adequada, reflete no aumento do crescimento 

tanto da parte aérea quanto radicular da forrageira, aumentando a quantidade de carbono no 

solo e a estabilidade da estrutura do mesmo, o que acarreta o aumento de produção de forma 

geral. 

Em pesquisa Silveira et.al., cujo objetivo era verificar a produtividade das forrageiras 

de inverno com o uso da adubação nitrogenada, utilizando-se 150 kg de N ha‾¹, observaram 

que o pastejo e adubação nitrogenada de forrageiras de inverno como a aveia, o centeio e o 

azevém apresentaram maior produtividade, principalmente as áreas mais pastejadas e no 

inverno e que a mesma favorece a produção de massa seca residual destas plantas, enquanto 

que nas áreas onde não houve a adubação nitrogenada a produtividade e a produção de massa 

seca foi menor.  

Teixeira et al. (2014) também verificaram a eficiência da adubação nitrogenada, com 

aumento considerável da massa seca e acrescentam ainda que esse tipo de adubação evita a 

degradação do solo, o impacto da chuva e a exposição ao sol. 

Silveira et al. (2012), observaram que a massa seca residual de aveia com adubação 

nitrogenada, mesmo na área com pastejo contínuo foi sempre superior, variando entre 1.042 a 

2.272 kg ha‾¹ na primeira e na última avaliação, com média de 1.605 kg ha‾¹ enquanto que na 

ausência de adubação nitrogenada a média foi de 1.095 kg ha‾¹, e variou de 871 kg ha‾¹ na 

primeira avaliação até 1.574 kg ha‾¹ na última avaliação de massa seca.  

Assmann et al. (2003) encontraram aumento linear na massa seca residual de pastagem 

de inverno até a dose próxima a 200 kg de N ha‾¹. Da mesma forma, Lang (2004) trabalhando 
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com aveia + azevém observou aumento da fitomassa residual com aplicação de nitrogênio 

tanto na presença quanto na ausência de pastejo. 

 

2.2.5 Absorção do nitrogênio pelas forrageiras 

De acordo com Heinrichs et al. (2006), o N é considerado o fator mais importante após 

a deficiência de água o qual limita a produção de biomassa em ecossistemas naturais. Nos 

cultivos anuais, as práticas de adubação nitrogenada podem fornecer a quantidade suficiente 

para as plantas alcançarem a máxima produção.  

Heinrichs et al. afirmam a apresentação de duas formas de absorção por plantas: 

amoniacal e nítrica sendo que possuem diferentes efeitos no crescimento, na qualidade 

vegetal, na produção de biomassa e na reprodução. Ressaltam ainda que a existência de 

formas preferenciais de nitrogênio na absorção pelas plantas está associada a fatores 

intrínsecos às espécies vegetais, dentre os quais, processos fotossintéticos, estádio de 

crescimento e repartição na formação da biomassa. 

Rocha et al. (2014) dizem que de modo geral, a forma amoniacal é preferencialmente 

absorvida no início do desenvolvimento das plantas, sendo a forma nítrica mais absorvida à 

medida que vai avançando o ciclo vegetativo. A assimilação de amônio em compostos 

nitrogenados consome menos energia que a assimilação de nitrato. A absorção exclusiva de 

amônio provoca diminuição no crescimento de algumas culturas, devido à utilização de 

carboidratos produzidos para a rápida assimilação do NH4 + absorvido, a fim de evitar seu 

acúmulo e consequente toxidez, o que levaria a alterações no pH celular e desbalanço iônico e 

hormonal (ROCHA et al. 2014).  

Rocha et al. ressaltam ainda que os responsáveis pela absorção preferencial de formas 

nitrogenadas pelas plantas são fatores intrínsecos às espécies vegetais, como processo 

fotossintético, estádio de crescimento e partição na formação de biomassa. O conhecimento 

da cinética de absorção de N serve de informação básica para a definição do manejo da 

adubação nitrogenada na cultura, permitindo maior racionalização na sua utilização e 

reduzindo custos com ganhos de produtividade (ROCHA et al., 2014). 

 

2.3 Produção de Ovinos em Pastagem 

Conforme Souza e Viana (2007), a ovinocultura começou no Brasil na Região Sul com 

a produção de lã, com queda deste produto, provocou uma diminuição no efetivo, seguida 
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pela Região Nordeste com a produção de carne, leite e couro e a utilização das raças nativas. 

Nas últimas décadas a produção desses animais alavancou novamente abrindo horizontes para 

a ovinocultura de corte, entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Centro-

Oeste Brasileiro, a partir de animais com alto valor genético, excelente acabamento de 

carcaça. 

Assim, a criação de ovinos tornou-se uma atividade rentável e os esforços para 

melhorar cada vez mais a produção são crescentes. Souza e Viana (2007) afirmam que em 

qualquer sistema de produção animal, procura-se sempre adequar e equacionar suprimento e 

demanda por alimento. Todos os esforços e recursos são despendidos no sentido de que a 

quantidade de alimento disponível seja suficiente para atender as exigências, tanto 

quantitativas, quanto qualitativas do rebanho e uma das preocupações é com a alimentação 

dos animais, sendo o regime de pasto a mais utilizada. 

De acordo com Mendes (2010), a criação de animais em regime de pasto é um desafio 

aos criadores, pois a maximização da produção depende de alguns aspectos importantes como 

o manejo eficiente da pastagem e o conhecimento a respeito da interação entre o ambiente de 

pastagem e o animal e, dentro desse contexto, o produtor precisa conhecer diversos aspectos 

relacionados ao animal, ao solo e à planta forrageira utilizada. 

Mendes (2010) citando o NRC (2007) afirmaram que os animais em pastejo são 

seletivos ao escolher o que irão consumir, sendo que caprinos e ovinos são ainda mais 

seletivos que os bovinos, priorizando plantas ou partes da planta que apresentam maior 

digestibilidade, maior concentração de proteína e pouca presença de compostos secundários. 

Ainda conforme este autor, por serem mais seletivos, o comportamento ingestivo dos animais 

e a maneira como o ambiente do pasto é alterado dependendo de aspectos como o tamanho do 

corpo, a capacidade do estômago, o peso do animal, o tamanho da boca e a anatomia labial. 

Zanine, et.al.(2006) ressaltou que a mobilidade dos lábios superiores de caprinos e ovinos 

facilita a apreensão de partes selecionadas das forragens e a ação conjunta dos lábios, dentes e 

língua oportuniza o pastejo rente ao solo, com maior aproveitamento do pasto. 

Moreno e Mitzi (2008) afirmaram que ovinos apresentam excelente capacidade de 

aproveitamento dos alimentos fibrosos, por isso, o uso de pastagens naturais ou cultivadas 

apresenta elevada importância no suprimento de nutrientes e a maioria dos sistemas de 

produção dos ovinos baseia-se na utilização de pastagens, ou seja, o volumoso é o principal 
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componente da dieta dos ruminantes, sendo a pastagem a forma mais econômica e prática de 

produzir e de disponibilizar forragem aos animais.  

Andrigueto (1983) esclareceu que os ovinos fazem a seleção no pastejo preferindo 

pastos mais finos e tenros e desprezam os grosseiros e priorizam gramíneas de porte médio ou 

baixo, sendo que nas plantas de porte mais alto (acima de 0,80 cm) exploram as áreas 

marginais, o que resulta em sub-aproveitamento da forragem em suas áreas centrais. Assim, 

esse autor aconselha que não é conveniente estabelecer pastagens com diferentes espécies de 

gramíneas, pois, pela sua seletividade, os ovinos darão preferência àquela com maior valor 

nutritivo. 

Zanine et al. (2006) esclareceram que ovinos não pastejam continuamente, tendo seu 

ciclo interrompido por períodos de descanso e ruminação e sendo os maiores períodos de 

pastejo no início da manhã e no final da tarde ou ao anoitecer perfazendo aproximadamente 

de 6 a 11 horas diárias com picos de pastejo e ruminação nos horários em que a temperatura 

está mais amena, ficando em repouso nos horários em que o dia está mais quente para um 

melhor aproveitamento energético do alimento. 

Silva Sobrinho (2001) alertaram para o fato de que a escolha da forragem depende do 

sistema de produção, das condições climáticas, entre outras características. E, nesse sentido, 

em regiões de clima mais ameno como o sul do Brasil, podem-se usar as forrageiras anuais de 

inverno como a Aveia Preta, o Azevém e o Centeio para a nutrição de ovinos e eles 

respondem muito bem a essas forrageiras, tendo boa aceitabilidade e ganho de peso. 

 

2.3.1 Exigências nutricionais de ovinos  

Pires, Souza e Sanchez (2000) afirmaram que conhecer as exigências nutricionais dos 

ovinos é fundamental, uma vez que a nutrição é um dos principais aspectos dentro do sistema 

produtivo. Os dados obtidos em pesquisas a respeito das exigências nutricionais de ovinos 

ainda são determinados por parâmetros internacionais (Agricultural Research Council – ARC) 

enquanto que os estudos para a determinação das exigências nutricionais de ovinos são 

recentes no Brasil, demonstrando a importância dos mesmos para a ovinocultura brasileira, 

pois essas exigências variam conforme a raça, o sexo, o tipo de ração oferecida entre outros 

aspectos. 

Griebler (2015) afirma que os sistemas internacionais como ARC (1980), AFRC 

(1993), NRC (1985, 2007), SCIRO (2007) de ovinos, tomaram como base trabalhos que 
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foram realizados principalmente em países onde as condições de ambiente são mais adversas 

que no Brasil. Os fatores climáticos podem afetar as exigências nutricionais dos animais por 

interferir nas suas atividades metabólicas, pois afetam a ingestão e a eficiência de utilização 

de alimentos.  

Perez et al. (2016) salientaram que para se melhorar a produtividade na criação de 

ovinos três pontos principais devem ser observados: a genética, a saúde e a nutrição, que estão 

interligados e precisam ser atendidos para que se obtenham os melhores resultados, pois não 

basta ter animais geneticamente superiores se as condições nutricionais e sanitárias, bem 

como o manejo nutricional adequado e específico para cada situação não forem tratados com 

cuidado. 

Perez et al. (2016) alertaram que deve ser dada uma atenção especial à época de 

cobertura, gestação e lactação no que diz respeito às exigências nutricionais e que as mesmas 

podem ser atendidas por meio de suplementos alimentares. 

Griebler (2015) ressaltou ainda que, como as recomendações de exigências 

nutricionais de ovinos, em sua maioria adotam parâmetros internacionais, há que se levar em 

conta a individualidade do animal, tendo em vista as diferenças metabólicas de cada indivíduo 

e que cada animal tem um aproveitamento distinto dos nutrientes da dieta oferecida ou 

disponível. 

De acordo com Martins (2017) as pesquisas sobre exigências nutricionais de ovinos no 

Brasil vêm demonstrando que existe uma grande variação entre os resultados obtidos levando-

se em conta a diversidade metodológica, climática e de raças.  

Resende et al. (2008) avaliando as exigências nutricionais de pequenos ruminantes 

pelos sistemas de alimentação recomendados pelo AFRC, NRC, INRA e CSIRO. A exposição 

dos resultados obtidos pelo sistema adotado pelo CSIRO, que deu ênfase às estimativas para 

animais em pastejo, visto que esse sistema é bastante utilizado na Austália, onde o mesmo foi 

desenvolvido, porém, os autores ressaltam que a aplicação no Brasil deve ser ponderado, uma 

vez que este sistema apresenta como limitação a não consideração do genótipo dos animais. 

Quanto ao consumo de matéria seca, o CSIRO definiu o potencial de ingestão de 

alimentos como a quantidade de alimento ingerido quando oferecido à vontade e o animal é 

capaz de selecionar uma dieta com uma digestibilidade da massa seca (MS) de pelo menos 

80% ou com uma concentração de pelo menos 2,6 Mcal/kg de MS (11 MJ EM/kg de MS). 

Esse comitê adotou para os cálculos de ingestão de MS o peso à maturidade relativo (peso 
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corporal atual/peso corporal a maturidade), indicando que o pico de ingestão ocorre quando o 

tamanho relativo for 0,85. Ainda, sugere um fator de correção em função do estádio de 

desenvolvimento do animal, baseado nas curvas preconizadas por Brody (1945) e Taylor 

(1968). Este sistema de alimentação disponibiliza on-line planilhas para avaliação da 

influência desses fatores de correção na estimativa de consumo de matéria seca. 

Quanto à exigência de energia para mantença, o consumo de oxigênio do corpo, sendo 

a metade dessas necessidades utilizada pelas paredes do trato gastrintestinal e fígado para 

absorção e metabolismos de nutrientes digeridos, um terço pela pele, rins e tecido nervoso e o 

restante para as atividades musculares básicas (RESENDE et al., 2008). 

O CSIRO (2007), que está sendo usado como referência neste trabalho apresenta a 

seguinte equação para o cálculo quanto à exigência de energia para mantença: 

 

 

Fonte: Resende et al. (2008). 

 

No entanto, o CSIRO (2007) recomenda o ajuste para aclimatação não somente peso 

corporal e da temperatura, mas também leva em consideração a idade do animal, como mostra 

a equação abaixo: 

 

 

Fonte: Resende et al. (2008). 
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Quanto à exigência de proteína para mantença, o CSIRO (2007) preconiza para ovinos 

e caprinos a seguinte equação também recomendada para ovinos pelo ARC (1980), a qual 

leva em consideração o peso corporal.  

 

 

Fonte: Resende et al. (2008). 

Quanto às exigências para ganho, o CSIRO (2007) prediz os valores de composição do 

ganho em função da taxa de maturidade, que expressa a relação entre o peso corporal atual e o 

peso corporal à maturidade (máximo de 1). Este peso à maturidade ou peso padrão, representa 

o peso médio dos animais com esqueleto completamente desenvolvido e com escore corporal 

2,5 para caprinos e 2,8 a 3,0 para ovinos, estimado numa escala de 0 a 5. Sendo que para 

ovinos, este animal padrão deve, ainda, conter 25% de gordura no corpo vazio. 

Como se percebe, a nutrição dos ovinos criados em pastagens ainda é um tema a ser 

estudado e pesquisado, visto que os parâmetros que se tem atualmente, ainda são baseados em 

dados internacionais, sendo poucos os estudos realizados no âmbito e condições brasileiras. 

 

2.3.2 Carga animal de ovinos em pastagens hibernais  

Ao se considerar a carga animal sob pastejo, o manejo adequado das pastagens que 

serão utilizadas pelos ovinos é essencial, devendo ser observado alguns aspectos importantes, 

tais como as áreas de pastejo, tipo de forrageira cultivada, a qualidade e a quantidade da 

forragem oferecida em termos de produção de massa seca e um esquema de rotação de pasto. 

Esses aspectos irão refletir na carga animal a ser utilizada, ou seja, no número de animais que 

as pastagens poderão manter (SANTOS et al., 2009). 

Conforme Santos et al. (2009), visando-se a exploração intensiva das áreas 

disponíveis, determina-se o número total de matrizes da criação, que representará a carga 

animal máxima, com base na área de pastagens efetivamente disponível e no potencial de 

produção anual, em termos de MS, da forrageira predominante. Considera-se constante o 

número de matrizes durante todo o ano e admite-se, já de princípio, a necessidade de 

utilização de forragem conservada (preferencialmente silagem), para suprir a deficiência de 

alimento no período seco. 

Além disso, de acordo com Vieira Júnior et al. (2013), o desempenho individual dos 

animais apresenta relação direta com o aspecto qualitativo da pastagem, enquanto o número 
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de animais por unidade de área expressa o aspecto quantitativo. Neste sentido, a faixa de 

amplitude adequada de utilização das pastagens, que permite uma produção forrageira 

máxima aliada à otimização da resposta animal, sem, no entanto prejudicar o equilíbrio entre 

as espécies que integram a pastagem é definida como intensidade ótima de pastejo. 

Na definição da carga animal deve se considerar ainda uma perda média por 

acamamento e pisoteio de aproximadamente 20% do total da  massa seca produzida e uma 

média de ingestão da mesma de 3,0% do peso vivo (PV) cabeça dia (SANTOS et al., 2009). 

Santos et al. (2009), relatando experimento realizado no Instituto de Zootecnia de 

Nova Odessa – SP estima a potencial médio de produção de forrageiras em 18 a 20 toneladas 

de MS ha‾¹ ano, para condições de manejo rotacionado e nível de reposição anual de 

nitrogênio de 250 a 300 kg ha‾¹. Nessas condições a lotação máxima da pastagem seria de 

aproximadamente 30 cabeças ha‾¹, considerando-se valores médios de: 

- peso vivo de matriz  = 60 kg 

- intervalo entre partos =  8 meses 

- número de parições  =  1,5 / matriz / ano 

- período de aleitamento  = 52 dias / parição  (45 a 60 dias) 

- período de confinamento em aleitamento de crias  =  78 dias / ano 

- período de pastejo  =  287 dias  / ano 

- consumo diário de MS  =  1,8 kg (3% do PV) 

- consumo total de MS de forragem em pastejo =  517 kg MS / matriz / ano (a) 

- produção de forragem  =  19.000 kg de MS / ha de pasto / ano 

- perda de forragem por acamamento e pisoteio =-  3.800 kg de MS 

- forragem disponível  =  15.200 kg de MS / ha de pasto / ano (b) 

- lotação máxima =  30 cabeças / ha / ano  (b/a) 

 Os autores ressaltam a necessidade do plantio, anualmente, de uma área de 1,5 ha 

de milho ou sorgo para produção de silagem e de 1,0 ha de capineira, para um módulo de 

criação de 100 matrizes, estando incluído nessa estimativa, o consumo das matrizes, crias e 

reprodutores. 
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2.3.3 Manejo de ovinos em pastagens 

De acordo com Vieira Júnior et al. (2013) para que os animais possam desempenhar 

suas atividades fisiológicas de modo a atender às suas necessidades para mantença e 

produção, é imprescindível adequada ingestão de nutrientes. Segundo Mertens (1994), o 

consumo corresponde entre 60 a 90% da variação do desempenho animal, sendo apenas 10 a 

40% ligados a fatores relacionados com a digestibilidade da dieta. 

Para ruminantes, alguns fatores além da abundância de forragem, são determinantes na 

escolha do local de pastejo, como os atributos relativos aos custos energéticos gastos na busca 

pelo alimento e a distância em relação às fontes de água. Por outro lado, locais de topografia 

irregular, a presença de parasitas e plantas com compostos antinutricionais ou aleloquímicos 

podem causar rejeição aos animais. Além disso, as habilidades comportamentais são em 

grande parte adquiridas em processos de aprendizado durante a vida do animal. Também 

essas habilidades podem ser influenciadas pelo convívio social. O fato é que, para realizar o 

processo de colheita de forragem, os ruminantes acabam por gerar desuniformidades no 

ambiente de pastejo (VIEIRA JÚNIOR et al., 2013). 

De acordo com Carvalho et al. (2002), a premissa básica do manejo da pastagem 

começa pela escolha de forrageiras de qualidade, passando à otimização do consumo 

individual dos animais, ao mesmo tempo em que otimiza a interceptação da radiação solar 

através de um grande número de folhas na pastagem, devido à grande importância da 

qualidade das folhas para a nutrição dos ovinos.  

As pastagens podem ser utilizadas por meio de sistemas de manejo contínuo ou 

rotacionado. O primeiro refere-se ao sistema em que os animais permanecem longos períodos 

de pastejo em uma única área. Neste sistema, deve-se observar a carga animal com bastante 

cuidado, observando sempre o ajuste da carga conforme a disponibilidade de pasto, para que a 

oferta de forragem não fique abaixo da recomendação por categoria (chamado manejo 

contínuo com lotação animal variável). 

Conforme Vieira Júnior etal. (2013), podem ser utilizados dois sistemas de manejo: o 

sistema rotacionado e o sistema contínuo. 

Sistema rotacionado: 

- maior controle do consumo 

- pastejo mais uniforme na área 

- a manipulação da produção e da oferta de forragem é mais fácil 
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- maior custo em função das divisões em cercas 

- mais material morto e colmos, principalmente com espécies tropicais, que têm maior 

taxa de crescimento 

Sistema contínuo: 

- consumo a vontade (maior oportunidade de seleção) 

- formação de áreas de sub e superpastejo (áreas rejeitadas) 

- a manipulação da produção e da oferta de forragem é mais difícil 

-menor custo 

Quanto ao manejo de pastagens em sistema rotacionado, as espécies de pastagens 

comumente utilizadas devem ficar em descanso por período que as permitam alcançar 

novamente as metas de disponibilidade ou cobertura de forragem exigidas pela categoria 

animal em questão. 

Para controlar essa cobertura, pode-se utilizar a adubação nitrogenada no caso de 

escassez de forragem, ou fornecer forragem conservada (feno ou silagem) aos animais. Para 

controlar o excedente pode-se efetuar o diferimento de determinadas áreas, o corte para 

aproveitamento do excedente como forragem conservada, ou ainda o uso de outras espécies 

animais da propriedade.  

O manejo adequado da pastagem pode influenciar na produtividade animal, 

aumentando a eficiência na utilização da forragem. Para obtenção de melhores desempenhos 

produtivos baseados em sistemas de pastagens, é indispensável à adequação de manejos que 

integram a otimização do consumo de forragem pelo animal, bem como seu bem estar e 

disponibilidade de forrageira de qualidade para que este possa desempenhar seu potencial 

produtivo (VIEIRA JÚNIOR et al. 2013).  

Carvalho et al. (2002) afirma que o objetivo maior do manejo da pastagem é conciliar 

as exigências do animal e a necessidade de manter o potencial produtivo das plantas 

pastejadas. Com base neste princípio, a altura pode ser um guia para o correto ajuste da carga 

animal, nos mais diferentes sistemas de pastejo, pois a altura da pastagem está relacionada à 

quantidade de forragem constituindo, portanto, um índice aprimorado da quantidade de 

forragem presente na pastagem. Do ponto de vista do animal, a altura das plantas é um forte 

indicador de preferência, pois significa maior oportunidade de ingestão. 

Assim, por meio de variados estudos a respeito da relação entre a altura das forrageiras 

e a quantidade de alimento disponível permitiu o estabelecimento de guias de manejo de 
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pastagem usando a altura como referência, dada a sua facilidade de compreensão, análise e 

aplicação (CARVALHO et al., 2002). 

Além da altura da pastagem, outras variáveis precisam ser observadas como a taxa de 

lotação, carga animal, massa de forragem, índice de área foliar, oferta de forragem, pressão de 

pastejo, entre outras, ressaltando que nenhuma dessas variáveis é totalmente satisfatória, 

quando utilizada de forma exclusiva, para guiar o manejo de uma pastagem, mas é necessário 

realizar-se um estudo minucioso no planejamento do manejo das pastagens, o que acarretará, 

certamente, um ganho de produção (CARVALHO et al., 2002). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a utilização de doses de nitrogênio em pastagem cultivada de centeio 

forrageiro e a sua resposta no desempenho dos cordeiros e na qualidade da forragem. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar qualidade da forragem (PB, FDN e FDA); 

 Avaliar taxa de acumulo de matéria seca; 

 Avaliar disponibilidade de forragem (kg ha -¹); 

 Avaliar o ganho de peso médio diário (GMD); 

 Avaliar o ganho por kg PV ha -¹ . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

  

CAPITULO 1 

 

Qualidade de pastagem de centeio submetido a doses de nitrogênio e seus efeitos no 

desempenho de borregos 

 

Fábio Teixeira Sampaio 

 

Resumo 

O centeio é uma alternativa de forrageira utilizada em períodos críticos onde existe a 

ocorrência de baixas temperaturas e diminuição na oferta de forragem. Objetivou-se avaliar a 

utilização de pastagem de centeio submetido a doses de nitrogênio e o seu desempenho na 

qualidade da forrageira, produção de massa seca e no ganho de peso dos animais. Para o 

experimento foram utilizados borregos da raça corriedale, machos, castrados, os quais foram 

alocados em 15 piquetes. As doses de nitrogênio utilizadas na pastagem foram: 0, 75, 150 e 

225 kg de N ha‾¹. O sistema utilizado foi o de lotação continua com carga animal variável. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três repetições cada. A porcentagem 

de proteína bruta (PB) na forrageira foi mais elevado no tratamento com 225 kg de N ha‾¹, 

entretanto a porcentagem de FDN e FDA não apresentaram diferenças significativas entre as 

doses de nitrogênio, porem ocorreu um aumento linear na porcentagem de FDN e FDA em 

relação ao período de pastejo. A taxa de acumulo da forrageira, kg MS dia, foi maior quando 

utilizado 150 e 225 kg de N ha‾¹. O ganho médio diário (kg) não houve diferença entre as 

doses de nitrogênio utilizadas. O ganho por área foi maior nas doses 150 e 225 kg de N ha‾¹. 

O peso médio dos borregos manteve-se similar em todos os tratamentos. O aumento das doses 

de nitrogênio utilizadas na pastagem acarretou aumento na produção e qualidade da forragem, 

e maior ganho por hectare.  

 

Palavras-Chave: Adubação, Secale cereale, Borregos. 
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INTRODUÇÃO 

  O estado do Paraná possui um rebanho estimado em 598 mil cabeças representando 

3,2% do rebanho brasileiro (IBGE, 2016).A produção de ovinos no estado do Paraná possui 

aptidão para animais de corte criados principalmente em sistemas onde os animais utilizam as 

pastagens como fonte principal de alimentação (PIRES, 2014). 

 Atualmente o mercado de carne ovina encontra-se em ascensão. Porém, cada vez mais, 

seus consumidores estão passando a exigir produtos com melhores qualidades e padronização. 

Estes fatores serão alcançados utilizando melhorias nos índices zootécnicos a fim de atingir o 

consumo nos principais centros urbano, além das possíveis oportunidades de exportação da 

carne ovina (BORTOLLI, 2008). 

 As tecnologias utilizadas na criação de ovinos estão ganhando mais espaço. A 

utilização de pastejo rotacionado, pastagens cultivadas e implantação de sistemas integrados 

de produção agropecuária, resultaram no aumento da produção e padronização da carne ovina 

(LUCENA, 2006). 

 Forrageiras que apresentam alta relação entre folha e colmo e alta densidade de massa 

seca facilitam a alimentação dos ovinos em pastejo (MOTT, 1981), e portanto, a melhor 

utilização e a intensificação das pastagens são de suma importância para uma melhor 

rentabilidade da atividade. 

 Em decorrência da sazonalidade da oferta de forragem no inverno, há um déficit 

forrageiro nesse período e o uso de poáceas de clima temperado, como o centeio forrageiro 

(Secale cereale L.), tem-se mostrado como uma opção forrageira para esta estação. O centeio 

é uma forrageira que apresenta grande resistência ao frio, alta rusticidade, alta capacidade de 

absorção de água e capacidade de absorver nutrientes indisponíveis a outras espécies, estes 

fatores permitem que o centeio produza forragem de qualidade aos ovinos no período crítico 

para outras espécies forrageiras (LIBRELOTTO et al., 2013).  O presente trabalho objetivou 

avaliar os efeitos da adubação nitrogenada sobre a qualidade da forrageira, taxa de acumulo, 

disponibilidade da forrageira, ganhos por hectare e o ganho médio diário dos borregos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi conduzido na área de Integração Lavoura- Pecuária da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), no Campus Cedeteg, localizado no município de 
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Guarapuava- PR. A área esta localizada na região fisiográfica denominada Terceiro Planalto 

Paranaense situada entre as coordenadas de 25° 33’ latitude Sul e 51° 60’ 29” longitude 

Oeste, com altitude aproximada de 1100 metros. Segundo a EMBRAPA (2006), o solo é 

classificado como Latossolo Bruno Distroférrico típico. Segundo a classificação de Köppen, o 

clima da região é classificado como Subtropical Mesotérmico Úmido, Cfb, com verões 

amenos e invernos moderados, sem estação seca definida e com presença de severas geadas. 

 A semeadura da pastagem de centeio (Secale cereale L.) foi realizada através de 

plantio direto com espaçamento de 0,17m, profundidade de 0,02m e distribuição de 45 kg de 

semente por ha‾¹. A área total destinada ao experimento possui 25.168m² ou 2,52ha, sendo 

dividida em 15 piquetes com tamanhos variando entre 2047m² ate 2360m². Foram aplicadas 

doses de nitrogênio de cobertura, em única aplicação, na forma de Uréia (45% de N) de zero, 

75, 150 e 225 kg ha‾¹, com três repetições cada tratamento. O inicio do pastejo ocorreu no dia 

15 de junho de 2017, sendo utilizados 40 borregos, machos, castrados, da raça corriedale. Os 

animais possuíam peso vivo (kg) entre 24 a 35 kg. 

 O método de pastejo adotado foi o de lotação contínua com taxa de carga variável, 

adotando a técnica put-and-take Mott & Lucas (1952), onde foram utilizados dois grupos de 

animais, sendo os “testes”, os quais permaneceram durante todo o período do experimento na 

pastagem e os “reguladores”, os quais eram alocados ou retirados da pastagem, tendo como 

meta a altura do pasto de 10 cm. 

 As amostras de pastagem foram coletadas com intervalo médio de 23 dias. A coleta 

das amostras foi realizada através de cortes próximos ao solo aproveitando toda a forragem 

disponível para os animais. Foi utilizado um quadrado de 0,5m x 0,5m a fim de delimitar a 

área a ser cortada.  

 Após coletadas as amostras, as mesmas foram pré-secadas em estufa de ar forçado por 

72horas a 55°C. Posteriormente foram moídas em moinho tipo Willey a 1mm. Foi 

determinada a matéria seca total em estufa a 105°C por 12 horas. A Proteína bruta foi 

determinada através do método de Kjeldahl. Através desse método, estima-se o nitrogênio 

contido na matéria seca, incluindo o nitrogênio protéico propriamente dito e outros compostos 

nitrogenados não protéicos (Silva, 1998).  O FDN foi realizado a partir do método descrito 

por Van Soest et al. (1991). O FDA também foi realizado através do método e Van Soest et 

al. (1991). As análises laboratoriais foram processadas no Núcleo de Produção Animal- 

NUPRAN, UNICENTRO, Guarapuava-PR. 
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 Para analise do desempenho de ganho de peso dos animais, todos foram pesados na 

chegada ao local do experimento. Durante o período do experimento foram realizadas 5 

pesagens dos animais sendo elas realizadas: dia zero (15/07), dia 9 (24/07), dia 25 (10/07), dia 

39 (24/07) e dia 53 (07/08)  . Foi utilizada uma balança individual para ovinos com precisão 

de 100gramas. A diferença de peso dos animais nas datas de pesagens divida pelo intervalo 

entre as pesagens estimou-se o ganho médio diário de peso GMD. 

                                                Peso 2 – Peso 1  

                       GMD = ------------------------------------------------- 

                                     N° de dias de intervalo das pesagens 

 O ganho médio diário GMD, multiplicado pela lotação média da área foi possível 

obter o ganho de peso vivo por unidade de área. 

 A soma do peso médio dos animais, multiplicado pelo numero de dias que 

permaneceram na pastagem, dividindo pelo numero de dias de pastejo resultou na carga 

animal (kg PV ha‾¹). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As análises de variância para qualidade de forragem (proteína bruta PB, fibra em 

detergente neutro FDN e fibra em detergente ácido FDA) estão resumidas na tabela 1. Para as 

avaliações da proteína bruta (PB), a analise de variância demonstrou diferença significativa 

(p≤0,01) em relação à dose de nitrogênio. 

 Com relação à figura 1, foi possível observar um incremento positivo nos teores de PB 

com a utilização de adubação nitrogenada. Quanto maior foi à dose de nitrogênio aplicada, 

maior foi a porcentagem de PB. Foram encontrados teores de PB de 16,5%, 19,6%, 21,7% e 

22,7% nas doses de 0,75,150 e 225 kg de N, respectivamente. Obtendo um incremento de 

37,5% a mais de PB utilizando 225 kg de N em relação a dose 0 kg de N. Cassol (2011) 

encontrou resultados semelhantes utilizando pastagem de aveia e azevém, onde a 

porcentagem de PB aumentou de 22% para 27% com o uso de 0 e de 100 kg de N ha‾¹. Soares 

& Restle (2002), em pastos de triticale e azevém, onde o teor de PB aumentou de 24 para 27 

%, com a dose de 150 kg de N ha‾¹. Andrieguetto et al. (1990) mencionaram resultados 

semelhantes de PB, sendo estes valores influenciados pelas doses de nitrogênio aplicadas. 

 De acordo com a figura 2, com o decorrer dos dias em pastejo ocorreu um decréscimo 

na porcentagem da proteína bruta. Foi possível observar ao Dia 0 do experimento o teor de 
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PB era 24,06% e no Dia 53 o teor de PB estava em 16,07%, demonstrando assim o 

decréscimo de 33,2% no teor de PB. Segundo Pellegrini (2008), no decorrer dos estagio 

fenológicos de gramíneas ocorre diminuição gradual da qualidade da forragem devido ao 

decréscimo, dos teores de carboidratos estruturais (açúcar, amido) e, ao mesmo tempo, o 

aumento dos teores de carboidratos estruturais (celulose, hemicelulose e lignina). Sá & 

Oliveira (1995), realizaram um experimento a fim de avaliar a porcentagem de PB de 

forrageiras de inverno (aveia, centeio e triticale), eles observaram valores de PB de 18,3; 18,6 

e 16,7 % para cortes aos 50 dias e 9,2; 7,0 e 7,8% para cortes aos 110 dias. Restelatto (et al. 

2011) afirmou que quanto mais avançado o estagio fenológico da planta e menores as doses 

de N, menores serão os teores de PB, devido ao aumento na proporção de colmo e partes 

senescentes. 

 Para as avaliações da fibra em detergente neutro (FDN), a analise de variância 

demonstrou diferença significativa (p≤0,01) em relação aos dias de pastejo e (p≤0,01) em 

relação à dose de nitrogênio. Ao observar a figura 3, ocorreu um aumento linear na 

porcentagem de FDN com relação ao período de pastejo. Com o avanço dos dias de pastejo 

houve um aumento na porcentagem do FDN. Valores similares foram encontrados por 

Fontanelli et al., (2009), com FDN 52,3% para o centeio. O FDN esta relacionado aos 

carboidratos estruturais sendo um importante parâmetro para inferir no aproveitamento da 

forragem pelos cordeiros. Valores altos podem inibir o consumo de forragem nos cordeiros. 

Strack & Carvalho (2012), encontraram valor de 52% de FDN em centeio. De acordo com a 

figura 4, ocorreu um aumento linear na porcentagem de FDN em relação a dose de N. 

 Para as avaliações da fibra em detergente ácido (FDA), a analise de variância 

demonstrou diferença significativa (p≤0,01) em relação aos dias em pastejo. Ao analisar a 

figura 5, verificou-se que com o avanço dos dias em pastejo ocorreu um aumento na 

porcentagem de FDA. O aumento no teor de FDA propicia uma menor qualidade na forragem 

e uma menor digestibilidade de seus componentes (Tonetto et al., 2011; Marchesan et al., 

2015). Experimento realizado por Reis et al. (2002), encontraram teor de FDA de 24,8%, 

sendo a partir do segundo corte ocorreu um aumento nesse teor. Segundo o autor, o aumento 

na porcentagem de colmo da forrageira é o responsável por ocasionar o aumento nos teores de 

FDA. 

 Para as avaliações de disponibilidade de forragem kg ha‾¹ (Tabela 2), não apresentou 

interação entre nitrogênio e dias de pastejo. Porém a analise de variância demonstrou 
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diferença significativa (p≤0,01) em relação à dose de nitrogênio e diferença significativa 

(p≤0,01) em relação aos dias de pastejo. Ao observar a figura 6, verificou-se que houve um 

incremento de 32, 36,7 e 39,6% de kg ha‾¹, para as doses de 75,150 e 225 kg de N ha‾¹, 

respectivamente, quando comparados a ausência de N. O aumento das doses de nitrogênio 

proporcionou um incremento na disponibilidade da forrageira. Na figura 7, fica evidenciado 

que mesmo com o decorrer dos dias de pastejo a disponibilidade de forragem é mantida. No 

experimento foi possível observar que a disponibilidade da forrageira ficou condicionada a 

carga animal utilizada. Devido a utilização dos animais reguladores, quando ocorria a 

diminuição da oferta de forragem, era diminuída a carga animal da pastagem e a 

disponibilidade da forragem era mantida.  

 Para as avaliações de taxa de acumulo (kg ha-¹ dia de MS), houve interação entre a 

dose de nitrogênio e os dias de pastejo com significância estatística de (p≤0,05). Foi possível 

observar, na figura 8, que quando utilizadas doses de 150 e 225 kg de N ha‾¹, foi possível 

obter maiores taxas acumuladas de MS. Lupatini et al. (1996), afirmou que a adubação 

nitrogenada aumenta o rendimento de matéria seca das plantas forrageiras. A aplicação de N 

nas forrageiras possibilita o aumento no numero de perfilhos aumentando assim, a capacidade 

fotossintética da planta e aumentando sua taxa de acumulo Whitehead (1995).  

 As análises de variância para ganho médio diário (kg) estão resumidas na tabela 4. 

Para as avaliações de ganho médio diário não houve interação entre as doses de nitrogênio e 

os dias de pastejo. A análise de variância demonstrou diferença significativa (p≤0,05) em 

relação aos dias de pastejo. Foi possível observar, figura 9, com o decorrer dos dias de pastejo 

o ganho médio diário (kg) decresceu. Fato este, relacionado ao avanço do estádio de 

desenvolvimento da forrageira. Rosso (1998) observou diminuição na qualidade da forrageira 

conforme o avanço do estádio de desenvolvimento da planta. Pedroso et al. (2004) também 

observou redução na qualidade da pastagem com o avanço no estádio de desenvolvimento da 

planta, onde a porção folha reduziu e aumento a participação dos componentes estruturais da 

planta. 

No dia 0 os animais apresentaram ganho de 0,34 kg dia PV, e no dia 40 do experimento 

apresentaram ganho de 0,30 kg dia PV, representando um decréscimo no ganho médio diária 

de 11%.  

 As análises de variância para ganhos por hectare (kg PV ha-¹) estão resumidas na 

tabela 5. Para as avaliações de ganhos por hectare verificou-se que houve interação entre as 
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doses de nitrogênio e os dias de pastejo. A análise de variância demonstrou diferença 

significativa (p≤0,10). Por meio da analise estatística foi possível observar ganhos kg ha-¹ 

maiores durante o período ocorrendo com doses maiores de N. conforme França et al. (2007) 

o nitrogênio é um dos responsáveis pelos grandes incrementos em produção de massa, que 

permitem ofertar aos animais quantidade de forragem suficiente para manter alta lotação 

animal por unidade de área. Lupatini et al. (2013) afirmou que a adubação nitrogenada 

potencializa a produção de massa das pastagens podendo assim, aumentar ganhos de kg ha-¹.  

O incremento nas doses de N proporcionou aumentos de 47,2, 89,8 e 83,1% no ganho por 

hectares para as doses de 75, 150 e 225 kg de N ha-¹, em relação ao pasto sem dose de N. 

Pellegrini et al. (2006) encontraram incremento nas doses de N que proporcionaram aumentos 

de 90,8; 62,6 e 42,3% nos ganhos por hectares para as doses de 225, 150 e 75kg de N ha-¹ de 

N em relação ao pasto sem dose de N.  A carga animal é o parâmetro mais influenciado pela 

adubação nitrogenada, em razão do aumento da taxa de acúmulo de massa de forragem, o que 

proporciona maior capacidade de suporte da pastagem, permitindo aumentar o número de 

animais e o ganho por área (CARASSAI et al., 2008; SOARES e RESTLE, 2002).  

 

CONCLUSÃO 

 A adubação nitrogenada em centeio forrageiro apresentou efeitos positivos em relação 

a qualidade da forragem e o desempenho dos cordeiros. Teor mais alto de adubação 

nitrogenada, no experimento, proporcionou uma porcentagem maior de PB e manteve por um 

maior período os níveis de FDN e FDA.  A taxa de acumulo durante o período do 

experimento foi maior quando utilizado 225 kg de N ha-¹. O ganho médio diário não 

demonstrou alteração entre os tratamentos. O aumento da taxa de acumulo proporcionou 

maiores ganhos por hectare.  
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Tabela 1- Resumo da análise de variância. 

FV 

        QUADRADO MÉDIO       

GL PB FDN FDA Disponibilidade de Forragem Taxa de Acumulo GMD Ganhos por ha-¹  

Bloco 2 1,69 NS 8,48 NS 0,99 NS 430059,4 318,37NS 0,007* 1157,14 NS 

Nitrogênio 3 116,13** 13,02 * 0,71NS 1022951,61 ** 1776,15** 0 NS 28014,00 ** 

Período 3 119,01** 34,55 ** 102,08 ** 545323,31** 4453,83** 0,008* 31527,61 ** 

Nitrogênio x Período 9 2,67NS 3,50 NS 1,83 NS 41131,64 NS 173,54* 0,003NS 24577,50 ° 

Erro 38 1,57 4,43 1,67 68218,72 60,67 0,002 1306,7 

C.V (%) - 6,25 4,16 5,21 15,8 15,77 15,1 23,85 

Média Geral - 20,04 50,58 24,84 1653,26 49,39 0,332 151,58 
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Figura 10. Ganhos por Hectare (kg PV ha-¹), dias de pastejo ao longo do experimento. 

Guarapuava, PR, 2017. 
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ANEXOS 

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.  

- 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  
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- 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.   

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

o experimento.  

- 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.  



58 

 

  

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.  

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. 


