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RESUMO 

 

Um ensaio de fertilização azotada em pastagens, foi conduzido na ilha do Faial, durante 5 

meses. O objectivo foi o de avaliar o impacto do azoto, na proporção de leguminosas de uma 

pastagem mista, bem como as repercussões que o nutriente teria em alguns parâmetros qualitativos 

e produtivos da mesma. Assim, foram testados 7 níveis diferentes de N e a fertilização tradicional – 

N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6 e fertilização tradicional, correspondentes a 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e 125 

kg N ha
-1 

respectivamente. Foram realizados 5 cortes de pastagem e com o material recolhido fez-se 

uma análise da composição botânica, da produtividade de matéria seca (MS), de proteína bruta (PB) 

e de matéria orgânica (MO).  

A produção de MS foi crescente com o aumento dos níveis de N, e a esse aumento 

correpondeu um decréscimo da proporção de leguminosas e aumento do de gramíneas. O nível mais 

alto de N, originou o teor de PB e produção de MS mais elevados, 14,85% e 2,37 t ha
-1

 

respectivamente. Os tratamentos não tiveram um efeito significativo nos teores de MO. A época de 

corte teve um efeito significativo na composição botânica, produtividade e teores de MO da 

pastagem.    

 

 

Palavras-chave: Composição botânica, Fertilização azotada, Pastagens dos Açores, Produção de 

matéria seca, Proteína bruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZATION, ON HERBAGE 

ACCUMULATION, BOTANICAL COMPOSITION AND QUALITY OF PASTURES, 

IN FAIAL ISLAND, AZORES 

 

ABSTRACT 

 

A trial on nitrogen fertilization on pastures was conducted in Faial Island, for 5 months. The 

aim of this study was to evaluate the impact of nitrogen on the proportion of legumes present in a 

mixed sward, and the repercussion of this nutrient on some qualitative and productive parameters. 

Therefore, 7 different levels of N were tested along with the traditional fertilization - N0, N1, N2, N3, N4, 

N5, N6 and traditional, correspondent to 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e 125 kg N ha
-1 

respectively. The 

effect of the treatments on the sward was evaluated in 5 consecutive cuts throughout the trial. Sub-

samples were collected from the cut material, for botanical composition assessment and former dry 

matter accumulation (DM), crude protein and organic matter (OM) analysis. 

 The response of DM production to nitrogen, increased according with the increase of N 

treatments, and the proportion of legumes decreased whilst de grasses where enhanced. The highest 

level of N resulted in the highest CP concentration (14.85%) and DM accumulation (2.37 t ha
-1

), but 

had no significant effect on the level of OM. The cutting season had a significant effect on the 

botanical composition, herbage accumulation and OM.  

 

Keywords: Azores pastures, Botanical composition, Crude protein, Dry matter accumulation, Nitrogen 

fertilization. 

  



THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZATION, ON HERBAGE 

ACCUMULATION, BOTANICAL COMPOSITION AND QUALITY OF PASTURES, 

IN FAIAL ISLAND, AZORES 
 

 

EXTENDED ABSTRACT 

 

With the rising difficulties of every economical sector in the past few years, society saw and 

still sees itself forced to find better and less expensive ways of obtaining some essential goods and 

services. The increase of oil prices and of the demand of specific raw-materials by the emerging 

economies, mainly cereals, oleaginous plants and micronutrients, along with the energetic and 

environmental concerns, led the farmers and farming companies, to the inevitable need of arranging 

other alternatives within the production strategies. This tendency has the purpose of reducing the 

resort to the expensive concentrated fodder (principally due to the biodiesel and bioetanol industry), 

and synthesized fertilizers.  

In addition, the negative impact that some nutrients are known to have on human health, 

mainly N, began to arise environmental and agricultural goods quality, safeguard policies.   

With the contingences mentioned, a renewed interest in white clover (Trifolium repens L.), and 

other legumes, along with the performance of mixed swards receiving lower levels of N, is taking 

place.  

Legumes are known to establish symbiotic associations with Rhizobium, which in return allows 

the plant to benefit with atmospheric N fixed by the bacteria, meaning that the costs in fertilizers can 

be reduced. Thus, there are several reasons for finding and encouraging better ways of improving the 

nitrogen fertilizer use efficiency. 

A fertilizer trial was conducted for 5 months, in Faial Island, Azores, on a permanent pasture, 

mainly consisting of perennial ryegrass (Lolium perenne L.), cocksfoot (Dactylis glomerata L.), italian 

ryegrass (Lolium multiflorum Lam.), white clover and red clover (Trifolium pratensis L.). The pasture is 

established on a light, well drained soil, classified as an Andissol, with an organic matter content of 

5,17% and pH-H2O of 6,2. At the time, available phosphate was low (20 mg P2O5 kg
-1

 dry soil), and 

the potassium content very high (>200 mg K2O kg
-1

 dry soil). 

The aim of the experiment was to evaluate the effect of a range of 7 nitrogen levels and the 

traditional fertilization, on the dry matter accumulation (DM at 60-65 ºC and 100-105 ºC, the last one 

only evaluated for treatments 0, 40, 80, 120 kg N ha
-1

 and traditional fertilization), botanical 

composition and some quality parameters, namely organic matter (OM) and crude protein (CP).  

Seven N levels were tested, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, corresponding to 0, 20, 40, 60, 80, 100 

and 120 kg N ha
-1

. The traditional fertilization consisted on the application of 480 kg ha
-1

 of 

synthesized compost, adding up 125 kg N ha
-1

, plus Ca, Mg and S. The effect of the treatments on the 

sward was evaluated in 5 consecutive cuts during the trial. 

The botanical composition was evaluated, resorting to sub-samples collected from the cut 

material, where grasses, legumes, other species and debris were manually separated, and dried at 

60-65 ºC for 48 h, to assess their percentage on total DM, after each cut. The compostition of legumes 



in the sward according to the treatments 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 kg N ha
-1

 and traditional 

fertilization, corresponded to 2.66, 5.54, 4.45, 0.40, 5.24, 0.80, 2.68 and 4.31% respectively. The OM 

was evaluated in percentage on DM, and the CP in mass and percentage on DM.  

The increase of N levels resulted in an increase of DM accumulation, mainly due to the 

enhancement of grasses, and the depressing of the legumes proportion. The DM (at 100-105 ºC) 

accumulation of the treatments 0, 40, 80, 120 kg N ha
-1

 and traditional fertilization, corresponded to 

1.85, 1.88, 2.02, 2.37 and 2.11% respectively. Also the CP increased with N treatments, but had no 

significant effect on the levels of OM. The proportion of CP in the DM according to the treatments 0, 

40, 80, 120 kg N ha
-1

 and traditional fertilization, corresponded to 12.71, 13.99, 14.52, 14.86 and 

14.23% respectively. The cutting season had a significant effect on the grasses and legumes 

proportion, DM accumulation, and quality parameters of the pasture. The traditional fertilization 

revealed not to be the most adequate one, whilst treatment N4, corresponding to the application of 80 

kg N ha
-1

, seems the one more suitable for the farm exploration, since it resulted in high proportions of 

legumes (5,24%) and CP (14,52%), without reducing significantly the DM, compared with other 

treatments. 

  

 

Keywords: Azores pastures, Botanical composition, Crude protein, Dry matter accumulation, Nitrogen 

fertilization. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Com as dificuldades crescentes em todos os sectores da economia nos últimos anos, a 

sociedade viu-se obrigada a encontrar soluções menos dispendiosas para bens e serviços 

indispensáveis. Não sendo a agricultura uma excepção, esta área sofreu também em termos 

económicos, em parte devido aos elevados gastos de energia (Brum et al., 2009). O aumento do 

preço do petróleo, da procura de matéria primas por parte das economias emergentes, principalmente 

dos cereais, oleaginosas e micronutrientes, face a uma oferta em quebra e stocks em baixa, 

associado à instabilidade dos mercados, levou a que muitos agricultores e empresas se vissem 

obrigados a encontrar alternativas, que nem sempre se revelaram frutíferas (Piçarra, 2008). Com as 

preocupações energéticas e ambientais, aumentou a necessidade de se encontrarem soluções para 

a agricultura, que ulteriormente se revelassem eficazes na redução do recurso a alimentos 

concentrados, mais dispendiosos, e também aos fertilizantes (Andrews et al., 2007). O interesse cada 

vez maior das economias, na capacidade de produzir biodiesel e bioetanol a partir dos cereais, 

permite vaticinar ou especular o aumento incomportável de preços, para a maioria dos agricultores, 

aumentando desta forma os custos de produção e a necessidade de regressar a sistemas menos 

intensivos (Laidlaw & Teuber, 2001; Andrews et al., 2007).  

 Outra preocupação distinta das referidas anteriormente, mas no entanto convergente no que 

se refere à solução, é a que se prende aos impactos da agricultura no ambiente. Noutros tempos, o 

uso de fertilização azotada, era recorrente para obter as máximas produções, não havendo qualquer 

limitação ao seu uso. Hoje, com o conhecimento existente de que alguns nutrientes têm repercussões 

na saúde humana e animal, nomeadamente o azoto na forma de nitratos, surgiram políticas com 

salvaguarda de questões ambientais e de qualidade dos produtos agrícolas, começando a notar-se a 

redução dos níveis de aplicação de fertilizantes, principalmente azotados, nas explorações (Saarijärvi 

et al., 2007). 

 As contingências referidas aumentaram o interesse no trevo branco (Trifolium repens L.) e no 

desempenho potencial que pastagens mistas de gramíneas e leguminosas poderão ter de acordo 

com os níveis de N aplicados. Aspira-se que as pastagens possam vir a desempenhar um papel cada 

vez mais importante na alimentação animal, melhorando a sua qualidade e com impactos cada vez 

menores no ambiente. A redução dos níveis de aplicação de N, diminuem também os custos 

energéticos associados à síntese e produção de adubos, bem como os custos energéticos para o seu 

transporte, armazenamento e distribuição nos solos (Andrews et al., 2007; Ferris et al., 2008). 

 De acordo com Schils (1997), uma alimentação de qualidade e equilibrada poderá ser 

entendida como aquela que fornece os nutrientes necessários para a manutenção e produção dos 

animais. Assim, pretende-se que as pastagens possuam uma composição botânica variada, onde se 

manifestem espécies com características agronómicas importantes. 

 Este objectivo só poderá ser alcançado se forem utilizadas práticas agrícolas e de maneio 

correctas, principalmente na adequação da aplicação de fertilizantes. Torres (2002), aponta para a 

real vantagem que a aplicação de N poderá trazer na produção de matéria seca, em pastagens 

dominadas principalmente por gramíneas, com respostas a este nutriente, muitas vezes lineares e 
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crescentes em solos de textura grosseira. Acrescenta no entanto, que esse acréscimo de 

produtividade surge em detrimento da qualidade dos cobertos vegetais, principalmente no Verão, 

devido ao efeito negativo que o N tem na proporção de leguminosas. 

 Em Maaninka, Finlândia, um estudo efectuado por Saarijärvi et al. (2007), com dois 

objectivos, sendo o primeiro o de estudar a lixiviação de N em pastagens de gramíneas fertilizadas 

com 220 kg N ha
-1

, e em pastagens mistas de gramíneas e trevos sem fertilização, instaladas em 

solos de textura média, e o segundo, a comparação dos níveis de produtividade de matéria verde e 

de leite, para cada pastagem, permitiu concluir que os níveis de N aplicados, deveriam ser 

restringidos de forma a reduzir a lixiviação deste nutriente das pastagens. Os autores observaram 

que, não obstante a ligeira diminuição de produtividade de vacas leiteiras na ordem dos 4% em 

pastagens mistas de gramíneas-leguminosas, quando comparadas com as pastagens estremes de 

gramíneas fertilizadas, a eficiência de utilização do N por parte das pastagens mistas era muito 

superior, representando cerca de 40% menos lixiviação do que em condições estremes de 

gramíneas. Com estes resultados, e para as condições em que decorreram os ensaios, os autores 

exortam um sistema misto, como forma de reduzir, tanto os impactos ambientais dos nitratos, como 

os custos de produção das explorações. 

Também Ryden et al. (1984), observaram que em prados e pastagens mistos de gramíneas e 

leguminosas, as perdas de azoto através da lixiviação na forma de nitratos e por volatilização do 

amoníaco, representavam apenas um quarto das perdas verificadas em cobertos estremes de 

azevém perene. 

Na Holanda, Schils (1996) conduziu um ensaio com dois grupos de vacas leiteiras, cada um 

com 60 animais, em que um era alimentado com base numa pastagem de gramíneas com adubação 

de 279 kg N ha
-1

 ano
-1

, e o outro grupo, numa pastagem de azevém perene e trevo branco com 

adubação de 69 kg N ha
-1

 ano
-1

. Com um complemento alimentar concentrado, aprovisionado aos 

animais em iguais quantidades em cada grupo, o autor verificou que tanto a produção anual de leite, 

como o lucro bruto por vaca, eram ligeiramente superiores no sistema de pastagem mista. Também 

os custos energéticos eram inferiores, sendo, em média, 15 % mais baixos. 

Davies (2001) nos seus estudos sobre a competição entre gramíneas e leguminosas em 

pastagens, acentuou a importância económica da relação entre o azevém perene (Lolium perenne L.) 

e o trevo branco, dando especial atenção aos factores que influenciam a mesma, principalmente o 

papel do N. O autor referiu que a interacção existente entre as gramíneas e os trevos, não depende 

somente da capacidade que cada um tem para explorar os recursos acima e abaixo do solo, uma vez 

que as primeiras beneficiam do N fixado pelas bactérias de Rhizobium nos seus nódulos radiculares. 

Estas bactérias encontram-se presentes no solo como organismos independentes, mas podem 

estabelecer uma simbiose com as leguminosas. O hospedeiro fornece a energia e os esqueletos 

carbonados, usado pelo Rhizobium para a fixação de N2 na forma de NH3.  A eficiência dessa fixação 

encontra-se dependente da especificidade de diferentes estirpes da bactéria para com os 

hospedeiros, bem como da capacidade de fixação do N associada a cada uma das estirpes. A 

fertilização com N é feita, normalmente, em quantidades altas, suficientes para resultar em 

concentrações inibitórias de nitrato, na solução do solo, com efeito directo na capacidade de infecção 

por parte do Rhizobium (Streeter,1988). 
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A composição botânica das pastagens é condicionada por factores como o clima, a 

competição pelo espaço físico e disponibilidades hídricas, pelo pisoteio associado à carga animal, 

bem como pelo maneio e estratégia do agricultor na altura de pastorear, dependendo ainda da 

selectividade que os animais manifestam enquanto pastoreiam. A capacidade de cada espécie 

pratense para resistir às pressões referidas anteriormente e a aptidão para crescer ou recrescer mal 

elas terminem, é por si só um factor de extrema importância na composição botânica dos pastos. 

Marriott e Grant (1990) referem a importância do que foi descrito anteriormente, e sublinham que a 

interacção entre factores abióticos (ambientais) e os de cariz fisiológico e morfológico das espécies 

vegetais, é modificada na presença do gado. Os autores chamam também a atenção para o facto de 

os diferentes padrões e épocas de crescimento existentes entre o trevo branco e o azevém perene, 

associados ao maneio do gado, possibilitarem uma maior estabilidade da composição da pastagem. 

 Parece não restar dúvida, quanto à importância e vantagens no estabelecimento de 

pastagens mistas de gramíneas e leguminosas, com redução nos impactos ambientais, redução de 

custos, e com promoção da qualidade do alimento disponibilizado aos animais e, ainda, a 

possibilidade de produções iguais às obtidas em pastagens estremes, com aplicação de 200 kg N ha
-

1
 ano

-1
  (Scheffer-Basso et al., 2002; Nyfeler et al., 2008). 

 Encontram-se assim razões para procurar uma forma mais eficiente do uso de fertilização 

azotada, pelo que um ensaio experimental foi realizado, na ilha do Faial, Açores, com a aplicação de 

oito níveis de azoto inorgânico a uma pastagem mista permanente (instalada num solo de 

características ândicas (Madeira et al., 2002) com um regime hídrico semelhante ao de regadio, 

embora proporcionado pelas próprias condições climáticas, características do local.  

O objectivo seria o de promover o aumento da quantidade de leguminosas, as quais já se 

sabia existirem à partida, como o trevo branco e o trevo pratense, sem grande prejuízo para as 

gramíneas, como o azevém, contribuindo assim, para o estabelecimento da adubação racional das 

pastagens na região, com o associado impacto na economia das exploraçãos. 

 

2. COMPOSIÇÃO BOTÂNICA DE PRADOS E PASTAGENS 

2.1. Considerações gerais sobre as gramíneas 

 

 O azevém perene é uma gramínea com grande importância a nível mundial, principalmente 

em zonas temperadas húmidas (Frame, 1992), o clima característico do local onde foi conduzido o 

ensaio. Assim, será feita uma pequena análise de alguns aspectos relacionados com a fisiologia, 

morfologia e hábitos de crescimento das plantas, antes de se proceder à avaliação da interacção e 

competição entre as gramíneas e as leguminosas. 
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2.1.1. Aspectos fisiológicos 

2.1.1.1. Fisiologia da semente 

 
Uma semente de uma planta da família das gramíneas, depois de germinar, desenvolve 

raízes, coleóptilo, baínha, e folhas emergentes. Dos gomos axilares evoluem rizomas com raízes 

adventícias, ao ritmo de um por semana, no Verão. Cada rizoma leva uma vida separada da planta 

mãe que lhe deu origem, mas continum ainda assim ligados, sendo possível a troca de metabolitos 

entre as plantas, em alturas de stresse, por exemplo, após desfoliação. O processo de afilhamento é 

fortemente influenciado pela desfoliação, seja ela por corte através de máquinas, ou por pastoreio e, 

pela luz (Frame, 1992). 

 

2.1.1.2. Temperatura 

 
 O crescimento das plantas de prados e pastagens permanentes inicia-se a cerca de 5 ºC, e o 

crescimento abundante só se verifica a partir dos 10 ºC (Klapp, 1971). Para as principais gramíneas 

pratícolas, o melhor crescimento é observado entre os 17 e os 21 ºC mas, acima dos 25 ºC, o seu 

desenvolvimento diminui muito, cessando a 30-35 ºC. A elevação da temperatura média poderá 

aumentar a produção líquida da pastagem (produção utilizável pelos animais), mas este fenómeno só 

se verifica se se mantiverem determinadas condições de pastoreio e de abastecimento de água. 

 O azevém perene (Lolium perenne L.), possui uma temperatura óptima de desenvolvimento 

entre os 18 e os 21 ºC, ligeiramente inferior aos 24 ºC óptimos para o trevo branco, apresentando 

igualmente um zero vegetativo inferior (Williams, 1970), pelo que manifesta uma vantagem em 

relação ao trevo, no cedo e na época tardia (Marriott & Grant, 1990).  

 Segundo Klapp (1971), outro factor importante relacionado com a temperatura, são as 

amplitudes térmicas entre o dia e a noite, obtendo-se os resultados mais positivos com o 

abaixamento da temperatura nocturna, favorecendo desta forma a acumulação de hidratos de 

carbono solúveis. Por seu turno, o aumento de temperatura diurna, permite, até certo limite, o 

aumento de matéria seca (MS) e de fibra bruta (FB). 

Dias curtos estimulam o afilhamento de Poa pratensis L., panasco (Dactylis glomerata L.), 

festuca pratense (Festuca pratensis L.) e azevém perene (Klapp, 1971) pelo que, antes da Primavera 

e no Outono, dominarão as gramíneas em vez das leguminosas. No entanto, a maioria das espécies 

pratenses, para fenómenos de floração, são plantas de dias longos e, para isso, a maioria das 

gramíneas precisa ainda de períodos de vernalização (Klapp, 1971). 

Nos Açores poderá ser complicada a vernalização com temperaturas baixas, visto que a 

temperatura mínima registada num período de 30 anos, nunca chega em média a descer abaixo dos 

4,3 ºC. Contudo, condições de dias curtos, podem substituir no todo ou em parte, as temperaturas 

baixas (Klapp 1971), pelo que aquele problema é atenuado.  
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2.1.1.3. Efeito da radiação solar 

 

Estudos apresentados por Deinum (1966), citados por Klapp (1971), dão a indicação de que o 

aumento da intensidade luminosa poderá aumentar o teor de MS, de hidratos de carbono solúveis e 

de unidades de amido e, opostamente, reduzir o teor de proteína bruta, fibra bruta, cinzas e nitratos. 

A irradiação solar apresenta-se como a fonte de energia da assimilação e é a sua duração diária 

(fotoperiodismo) que surge como factor determinante do decorrer do desenvolvimento das plantas 

(Klapp, 1971). 

Para se medir o possível aproveitamento de luz por parte de um povoamento vegetal, utiliza-

se o índice de área foliar (LAI), que representa a área de folhas por unidade de solo. Uma elevada 

densidade de sementeira aumentará o LAI e, consequentemente, o auto-ensombramento, até se 

atingir um máximo em que se inibe o crescimento. Qualquer tipo de corte do coberto vegetal rente ao 

solo, fará diminuir o LAI e o consequente ensombramento, pelo que o pastoreio ou o corte serão 

muito importantes na manutenção da boa qualidade da pastagem. O ponto óptimo de LAI é quando 

toda a luz é utilizada pelo pasto. Se aquele for ultrapassado, o ensombramento leva a que as plantas 

tenham de alcançar a assimilação através de combustão pelo que a parte mais baixa do povoamento 

amarelece e acaba por morrer (Klapp, 1971).  

Klapp (1971), referiu que baixas disponibilidades de nutrientes e de fotoassimilados acentuam 

a inibição dos gomos laterais, comparativamente a situações em que as disponibilidades são 

maiores. O mesmo autor, citando Langer (1966), afirma que as relações fisiológicas entre a inibição 

dos gomos laterais e a formação de rebentos laterais, são em grande parte explicadas pela 

concorrência entre diferentes partes das plantas, como os meristemas das principais zonas de 

crescimento. Esta concorrência influi, directa ou indirectamente, através de hormonas de 

crescimento, na distribuição das substâncias assimiladas e de outras substâncias estruturais e 

energéticas. Alguns autores, como Evans et al. (1964), Langer (1966) e Ryle (1963, 1964), citados 

por Klapp (1971), apontam para a importância da nutrição, no desenvolvimento de rebentos em 

muitas gramíneas e sublinham a importância que a adubação mineral, principalmente a azotada, 

poderá ter na periodicidade do afilhamento e ainda no aumento da percentagem de rebentos férteis e 

aceleração da diferenciação floral. 

 

 

2.1.2. Alguns aspectos sobre a morfologia e hábitos de crescimento das 
gramíneas 

 

 As gramíneas, sendo monocotiledóneas, apresentam raízes fasciculadas principais e 

adventícias (klapp, 1971; Frame, 1992). A colonização do solo é feita principalmente através de 

rizomas (“caule subterrâneo, com aspecto de raiz, distinguindo-se desta pela anatomia e por possuir 

escamas e gemas” (Fernandes, 2007)), do qual surgem rebentos rizomatosos (Frame, 1992). Nestes 

pontos, distinguem-se orgãos axilares, que neste caso serão rebentos das folhas ou caules que se 

encontram e emergem da axila de caules ou folhas mais velhas (Thomas, 1980; Frame, 1992; 
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Fernandes, 2007). De cada axila, concretamente dos gomos axilares, podem emergir entre 8 a 11 

folhas de acordo com os níveis de adubação azotada (Harris et al., 1996).  

As gramíneas, como o azevém perene e o timótio (Phleum pratense L.), são consideradas 

plantas cespitosas ou tufosas, com excelente capacidade e velocidade de enraizamento (Klapp, 

1971). Segundo Klapp (1971), as gramíneas apresentam formas que vão desde uma roseta prostrada 

até um rebento erecto, que têm folhas ordenadas em duas filas e alternas. As folhas são estreitas e 

paralelinérveas, e o limbo envolve como um tubo, as folhas jovens em crescimento. É possível 

também distinguir estolhos (“ramo prostrado, longo, delgado, capaz de enraizar nos nós e originar 

outras plantas”, (Fernandes, 2007)) e o respectivo rebento estolonífero (Frame, 1992).  

Harris et al. (1996), analisaram os efeitos da aplicação de N na morfologia de azevém perene, 

com pastoreio por vacas leiteiras, e concluiram que a adubação azotada influencia o número de 

estolhos internodais, associados ao crescimento reprodutivo. Os autores observaram que 35 e 34 % 

das plantas criaram estolhos, quando adubadas com níveis de azoto iguais a 200 e 400 kg ha
-1

 por 

ano, respectivamente. Aqueles valores foram superiores, quando comparados com o tratamento 

correspondente à não aplicação de azoto (onde apenas 22 % das plantas desenvolveram estolhos). 

Também o número de plantas filhas poderá aumentar com a aplicação de azoto (Klapp, 1971; Harris 

et al.,1996). 

As características morfológicas referidas são de extrema importância para a produção total 

anual de forragem, visto que delas depende a capacidade de recrescimento das plantas após o corte 

ou o pastoreio, bem como o afilhamento e desenvolvimento do colmo (Klapp 1971). Thomas (1980), 

afirma que o recrescimento após a desfoliação, fica dependente das reservas acumuladas no restolho 

(a parte da planta que vai desde a superfície do solo até à extremidade da parte aérea cortada). O 

mesmo autor acrescenta, ainda, que só após os primeiros dias de recrescimento, quando haja uma 

maior área foliar, é que a canópia consegue atingir um balanço de carbono positivo. Estes factos 

impõem uma escolha cuidada das espécies e respectivas cultivares a instalar numa pastagem, com 

ênfase para a altura das plantas e dimensão das folhas, de acordo com o genótipo (Nassiri & 

Elgersma, 1998). A adubação azotada poderá também aumentar a densidade de gomos axilares, o 

número de folhas por planta, bem como o número de plantas por m
2
. No entanto esta adubação não 

terá efeito significativo na dimensão do limbo ou mesmo no comprimento dos colmos basais (Klapp, 

1971).  

As gramíneas apresentam folhas erectófilas, o que implica que a superfície das mesmas se 

encontra numa posição próxima da vertical. Este facto conduz a uma reduzida capacidade de 

intercepção da radiação solar, quando comparada com outras espécies como as pertencentes à 

família das leguminosas, que possuem folhas numa orientação planófila (horizontal). O facto de as 

gramíneas possuírem folhas erectas, leva a uma redução no ensombramento de folhas que se 

encontrem a alturas inferiores. Isto permite uma absorção da radiação mais equilibrada ao longo da 

canópia (Marriott & Grant, 1990). 

Nassiri e Elgersma (1998), indicaram que o índice de área foliar (LAI) para 3 variedades de 

azevém perene não ultrapassa 2, e que a área específica da folha (SLA), não chega a 260 cm
2 

g
-1

. 

Para o trevo branco, os autores determinaram para o LAI e SLA, valores superiores a 4 e 360 cm
2 
g

-1
, 

respectivamente. Estes valores traduzem o impacto que pode ter uma pastagem mista na intercepção 
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da radiação solar. Segundo a equação de Lambert-Beer o trevo branco poderá, para um LAI igual a 

2, interceptar 80% da radiação, enquanto que, para o mesmo LAI, uma gramínea como o timótio 

intercepta apenas 30%. 

Segundo Chang (1968), citado por Salgueiro (1983), quando há mais de 4 m
2
 de área foliar 

por metro quadrado de terreno, a produção de matéria seca começa a diminuir, podendo mesmo 

anular-se. É óbvio que este valor é indicativo, visto que o LAI óptimo estará dependente do tipo de 

porte e de folhas pertencentes às espécies que compõem a pastagem. 

  

2.2. Considerações gerais sobre as legumiosas 

 

Neste capítulo serão abordadas algumas questões importantes para o comportamento das 

leguminosas em pastagens. Será dada ênfase ao trevo branco (Trifolium repens L.), a espécie da 

família das leguminosas mais abundante na pastagem onde decorreu o ensaio, sendo mesmo a 

espécie com maior importância a nível mundial em pastagens com pastoreio, dentro do género 

Trifolium (Frame et al., 1998;  Andrews et al., 2007).  

Frame et al. (1998), consideram, ainda, que a importância do trevo branco reside não só no 

seu contributo para o aumento da qualidade das pastagens e forragens em termos nutritivos, mas 

também na sua capacidade de fornecer N fixado pela simbiose leguminosa-rizóbio à componente de 

gramíneas numa pastagem. Actualmente a nível mundial, há um consumo anual de  8 000 a 10 000 t 

de sementes desta espécie, de entre 300 cultivares. Isto por si só é representativo da importância que 

esta planta tem nas pastagens de hoje.  

 

2.2.1. Aspectos fisiológicos 

2.2.1.1. Fisiologia da Semente 

 

 Nas leguminosas em geral, a germinação e a fase incial de desenvolvimento da planta, 

encontram-se muito dependentes das reservas presentes nos cotilédones, pelo que a profundidade 

de sementeira tem grande influência nas probabilidades de sobrevivência daquelas. Isto deve-se ao 

facto de a germinação ser epígea (o elongamento do hipocótilo empurra os cotilédones acima da 

superfície do solo). Assim, se a semente de trevo branco, por exemplo, for semeada demasiado 

funda, o hipocótilo poderá não conseguir extender-se até ao nível do solo. Verifica-se uma exposição 

da semente, a níveis de humidade pouco constantes, se o contrário acontecer (Frame et al., 1998). O 

trevo branco em particular, poderá sofrer mais com a seca, quando comparado com outras 

leguminosas (Foulds, 1978, citado por Frame et al., 1998).   

 Frame et al. (1998), acrescentam que o trevo branco poderá ver a sua velocidade de 

germinação afectada com as baixa temperaturas. As altas temperaturas, por sua vez, poderão inibir a 

germinação. Durante o início da Primavera, quando a temperatura e a radiação começam a 



Influência da Fertilização Azotada na Produção, Composição Botânica e Qualidade de Pastagens, na Ilha do Faial, Açores 

8 

 

aumentar, há um aumento líquido da produção, quando comparado com a época de Inverno visto 

que, conforme a altura da canópia de pastagens mistas aumenta, os trevos respondem com um 

aumento do comprimento dos seus pecíolos, de forma a manter a sua eficiência fotossintética 

(Dennis & Woledge, 1982, 1983). 

 

 2.2.1.2. Temperatura 

 

 A temperatura óptima para o crescimento do trevo branco, é cerca de 25 ºC, enquanto que o 

azevém perene, como já foi referido, consegue o seu crescimento mais rápido para 20 ºC. Para 

temperaturas inferiores a 10 ºC é o azevém que apresenta uma maior velocidade de desenvolvimento 

comparativamente ao trevo branco. 

Frame et al. (1998), observaram que para temperaturas iguais a 15,5 ºC, emergiram o dobro 

das folhas de trevo branco, do que em plantas submetidas a 8,5 ºC. Os mesmos autores indicam, 

ainda, que o aumento de temperatura permite uma maior taxa fotossintética, quando este se dá 

durante o desenvolvimento das folhas. Não obstante, alguns ecótipos de regiões com maior oscilação 

térmica durante o ano, como os que se encontram em locais alpinos, apresentam uma maior 

capacidade fotossintética para temperaturas baixas, do que aqueles que se desenvolvem a 

temperaturas mais elevadas, conseguindo aqueles acumular mais hidratos de carbono nos estolhos, 

do que os ecótipos das terras baixas (Mächler & Nösberger, 1977).  

 Em condições de Inverno, Frame et al. (1998), observaram que a extensão dos pecíolos em 

trevos, será mais fortemente afectada do que a extensão e desenvolvimento do limbo e da baínha 

das gramíneas. Isto implica, por isso, no Inverno, uma menor taxa de fotossíntese por unidade de 

área de folha, para o trevo, em comparação com as gramíneas, bem como uma menor acumulação 

de biomassa (Woledge et al., 1989). 

 No referente à influência térmica nas raízes, temperaturas inferiores a 5 ºC provocam nos 

trevos um stresse hídrico induzido pelo frio, aspecto da maior importância para o insucesso no 

desenvolvimento do trevo a baixas temperaturas, mais do que a da redução de outros processos, 

como a fotossíntese e a fixação de N2, influenciados pelo frio (Patterson et al., 1995). 

 Contudo, é importante referir que, regra geral, não se verificarão temperaturas abaixo de 4,3 

ºC, e que a temperatura média mínima observada no mês de Fevereiro, o mês mais frio do ano para 

a ilha do Faial, não passou abaixo dos 11,4 ºC, pelo que dificilmente as pastagens desta região, em 

baixas altitudes, sofrerão danos de natureza fisiológica, com as baixas temperaturas. 

 

2.2.1.3. Efeito da radiação solar 

 

Algumas variedades de trevo branco, entre outros trevos, apresentam um hábito de 

crescimento prostrado. Isto leva a que as folhas se distribuam horizontalmente no coberto vegetal, 
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facto este com enorme peso na capacidade de intercepção da radiação solar, de acordo com a sua 

posição no interior do coberto (Torres, 2002).  

No entanto, a luz, ou mais correctamente, a irradiância, tem influência não só na taxa 

fotossintética, mas também no efeito fotomorfogénico. As folhas do trevo branco, desenvolvidas sob 

baixos níveis de radiação solar, possuem uma capacidade potencial de fotossíntese inferior às das 

folhas desenvolvidas sob elevadas irradiâncias. Contudo, através do alongamento do pecíolo até à 

superfície do coberto vegetal da pastagem, para que, posteriormente, as folhas jovens se possam 

desenvolver com o máximo de radiação possível, os trevos conseguem evitar o ensombramento, 

contrariamente às folhas das gramíneas (Frame et al., 1998). 

Os trevos possuem, assim, uma excelente capacidade de adaptação ao ambiente envolvente 

em que se encontram. Thompson (1995), observou que o trevo branco possui dois tipos de 

crescimento: crescimento horizontal e crescimento vertical. O primeiro é da responsabilidade dos 

estolhos, enquanto que o segundo se encontrará dependente do pecíolo. O autor constatou que 

consoante a menor recepção de radiação por parte das estruturas morfológicas referidas (nós dos 

estolhos e extremidades dos pecíolos), as plantas responderiam crescendo mais no sentido 

horizontal ou vertical, dando a indicação de que nos trevos existem pelo menos dois locais de 

fotopercepção, que permitem à planta responder a variações na luz total disponível na pastagem. O 

mesmo autor acrescenta ainda, que a distribuição espectral da radiação solar é mediada pelo 

fitoreceptor presente no fitocromo, que é capaz de detectar a razão entre a radiação na banda do 

vermelho (660 ± 5 nm) e o vermelho-distante (730 ± 5 nm), representado por R:FR (razão entre a 

radiação na banda do vermelho e a radiação na banda do vermelho distante), razão esta 

significativamente reduzida pela presença de plantas na vizinhança, que tem como reflexo, uma 

adaptação da planta, de forma a explorar da melhor forma possível, o ambiente luminoso envolvente.  

Também a desfoliação (por corte e/ou pastoreio) poderá ter influência nas características e 

dimensões das folhas, tanto das leguminosas, como das gramíneas. Assim, um estudo sobre a 

compatibilidade entre uma mistura de azevém perene e trevo branco, conduzido por Nassiri e 

Elgersma (1998), mostrou que uma pastagem mista, depois de cortada a 5 cm de altura, aumentava 

a radiação interceptada, de 20-30%, para 95%, nas 3 semanas seguintes. Verificou-se também, que 

a taxa de crescimento relativo da área foliar e da matéria seca (MS), era maior no trevo branco, do 

que no azevém perene, observando-se o aumento na proporção de trevo, no índice de área foliar e 

MS, durante cada período de recrescimento.  

Marriot & Grant (1990), acrescentam, ainda, que é precisamente no início da Primavera e no 

Outono, que os trevos têm maior dificuldade em manter as suas folhas próximas ou acima da 

pastagem, devido ao facto de as temperaturas serem demasiado baixas para promover o 

alongamento do pecíolo. 

Isto significa que o maneio terá elevada importância na capacidade de intercepção da 

radiação solar em pastagens, com um grande peso no aumento da área foliar e consequente 

aumento de produção de matéria seca.  
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2.2.2. Aspectos sobre a morfologia e hábitos de crescimento 

 

Ao contrário das gramíneas, as leguminosas são dicotiledóneas. A germinação das sementes 

consiste, numa fase inicial, num conjunto muito ramificado de raízes. Posteriormente, raízes 

adventícias, com vários ramos laterais, emergem dos nós dos estolhos que se ramificam da planta 

mãe (Frame et al., 1998). As raízes adventícias desenvolvem-se a partir de dois primórdios em cada 

nó, e o desenvolvimento de cada primórdio em raízes, encontra-se dependente da humidade relativa 

(HR) em redor desses mesmos nós, sendo necessário que esta seja igual ou superior a 90 % 

(Stevenson & Laidlaw, 1985). 

 Frame et al. (1998) indicam que as raízes do trevo branco alcançam uma profundidade 

semelhante à de gramíneas de zonas temperadas, como o azevém perene. Não obstante as raízes 

dos trevos se encontrarem nos primeiros 20 cm de solo, estes possuem pêlos radiculares de menores 

dimensões e uma massa de raízes inferior nas camadas superiores de solo, camadas essas com 

grande importância na nutrição das plantas (Caradus, 1990). 

 Condições de solo permanentemente húmidas ou encharcadas, bem como secura excessiva, 

conduzem à morte prematura de raízes. Em último caso, a persistência do trevo na pastagem, 

encontra-se dependente das plântulas enraizadas a partir dos estolhos nodais. É esta aptidão, em 

conjunto com o hábito de extensão dos estolhos, que leva os trevos a procurarem e a estabelecerem-

se em locais mais adequados, nas pastagens pastoreadas (Frame et al., 1998). Com efeito, o 

carácter vivaz de muitas espécies pratícolas está associado ao facto de nos rebentos laterais, os 

rizomas e estolhos serem a base da multiplicação vegetativa (Klapp, 1971). 

  É ainda nas raízes que se dá a simbiose com o rizóbio. Em primeiro lugar, nas raízes mais 

finas originais, desenvolvem-se grandes quantidades de nódulos, posteriormente, nas raízes 

adventícias dos nós, segue-se a infecção com rizóbio fixador de N2 presente no solo, ou nas próprias 

sementes, quando estas tenham sido inoculadas (Frame et al., 1998). 

No trevo branco, as folhas, glabras, costumam ser trifoliadas, de forma ovada a circular, e 

desenvolvem-se em longos pecíolos. Apresentam uma altura média baixa na pastagem, devido ao 

seu hábito de crescimento estolonífero e de ramificação. Mas em pastagens com pastoreio não muito 

intensivo ou cuja finalidade seja a conservação, os trevos de folhas mais largas e com portes mais 

erectos, vingam em pastagens mais altas, como consequência do alongamento do pecíolo (Frame et 

al., 1998).  

 Sob condições de desfoliação severa, o género Trifolium apresenta plasticidade fenotípica, 

pelo que, em pastagens com elevados encabeçamentos, resulta numa atrofia e redução do tamanho 

das folhas e pecíolos e a ramificação dos estolhos é também reduzida. O contrário verifica-se em 

pastagens com maior intervalo de tempo entre cortes (Frame et al., 1998). 
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2.3. Mistura de gramíneas e leguminosas 

 

A importância dada à composição botânica dos prados e pastagens, não é um tema recente. 

Vários autores apontam para o papel fundamental que as leguminosas poderão ter, na qualidade dos 

prados. Torres (2002), destaca três vantagens da integração de espécies daquela família, em 

pastagens:  i) capacidade de fixação do azoto atmosférico, como alternativa à aplicação de 

fertilizantes azotados, cuja produção é dispendiosa em termos energéticos e consequentemente, 

também em termos económicos; ii) redução de risco de consequências ecológicas, com o uso de 

elevados níveis de azoto, como o aumento dos teores de nitratos nas águas superficiais e 

subterrâneas, e iii) o aumento do valor nutritivo e ingestibilidade das forragens, acompanhado da 

consequente redução do uso das rações na produção de carne e leite, com benefício económico e 

com maior garantia de sanidade animal. 

 Deste modo, e visto que os Açores se encontram numa região do globo onde o seu clima 

temperado húmido, favorece o desenvolvimento do trevo branco, haverá todo o interesse em 

promover o desenvolvimento desta leguminosa – e possivelmente de outras – de forma a melhorar os 

vários aspectos das pastagens, referidos anteriormente, trazendo, também, o associado benefício 

para o agricultor. 

 Em primeiro lugar, para que o desenvolvimento das leguminosas se faça com sucesso, é 

preciso analisar numa fase inicial, quais as vantagens que elas poderão trazer à produção e 

qualidade dos prados. Seguidamente, deverá ser levada em conta a reacção da população de 

leguminosas à aplicação crescente de azoto, de forma a calcular o nível de azoto adequado para as 

fertilizações. E em terceiro lugar, há que considerar a influência da fertilização mineral com azoto, e a 

sua sazonalidade, na capacidade de fixação biológica de N2 (Torres, 2002). 

 Fernandes et al. (2000), indicam que o azoto é extremamente eficiente no aumento da 

produção, mas também na alteração da composição do povoamento vegetal de uma pastagem, 

podendo a sua aplicação reduzir o número de espécies constituintes. Os autores constataram uma 

correlação positiva do aumento significativo das gramíneas, com o aumento das doses de azoto 

aplicado, em detrimento das leguminosas. 

 Por outro lado, é preciso não esquecer que a persistência de trevos numa pastagem mista, se 

encontra também dependente de outros factores, como a disponibilidade de água, o tipo de solo, e 

outros nutrientes, (Davies, 2001) bem como da compatibilidade estirpe de rizóbio-hospedeiro e 

também da cultivar de trevo em questão (Caradus et al., 1993; Crush et al., 1993; Crush & Caradus, 

2001; Davies, 2001), bem como das gramíneas que compõem a mistura e que competem com ele 

(Elgersma et al. 1998). 
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2.3.1. Influência do clima e variação sazonal da composição botânica 

 

Como anteriormente mencionado, a avaliação da variação de composição botânica num 

prado ou pastagem em resposta à fertilização, deverá também ter em conta, a sazonalidade das 

espécies. De uma forma geral, as curvas de crescimento de leguminosas – principalmente o trevo 

branco – costumam ser complementares às curvas de crescimento das gramíneas de climas 

temperados, o que resulta na observação de dominância do desenvolvimento de trevos no Verão, 

seguido de dominância do desenvolvimento de gramíneas no Outono tardio, Inverno e Primavera 

(Torres et al., 1993). 

Fonseca et al. (1992), num estudo do crescimento de um prado de regadio, instalado num 

solo franco-argiloso, com a duração de dois anos, avaliaram as curvas de crescimento de trevo 

branco, dactilo (Dactylis glomerata L.), festuca alta (Festuca arundinacea Schreb.) e infestantes, para 

o período entre Março e Outubro, com uma fertilização de fundo de 20 kg N ha
-1

. Observaram que, no 

1º ano, a curva das infestantes aumentava paralelamente à curva de produção total do prado, até 

Maio. A partir dessa data, as infestantes anuais desapareceram e começaram a surgir as vivazes. No 

2º ano, a taxa média de crescimento das infestantes foi o dobro da observada no 1º ano. No que se 

refere ao trevo branco, os autores constataram que, entre o fim de Maio e o fim de Agosto, esta 

espécie encontrava o seu máximo de produção, enquanto que até Março, mantinha um crescimento 

muito reduzido, em parte devido aos Outonos e Invernos geralmente muito frios (temperatura média 

inferior a 10 ºC), o que dificulta a iniciação dos estolhos a partir dos gomos axiais do caule principal, 

cerca de 6 a 8 semanas depois da germinação. 

Klapp (1971), considera, que climas mais húmidos, alteram a composição florística do 

povoamento vegetal, a favor das espécies apreciadoras de humidade e que, pelo contrário, um 

período de seca prolongado, faz elevar a percentagem de espécies apreciadoras de secura na 

composição botânica da pastagem. O autor refere, ainda, que a época do ano com temperaturas 

mais baixas é favorável a espécies de gramíneas como a festuca pratense, o timótio ou o panasco, e 

a maior parte das espécies com estolhos subterrâneos. Muito afectado pelo frio é o azevém perene, 

embora só se verifiquem os maiores prejuízos, dois anos depois. A alternância entre Invernos 

rigorosos e Verões secos, leva a uma marcada evolução do povoamento no sentido de tipos 

continentais.  

Também Frame (1992), num estudo de 5 anos em pastagens estremes de azevém perene, 

observou um pico de dominância desta espécie em Abril, com um decréscimo abrupto desde este 

mês até ao início do Outono. 

 

2.3.2. Aspectos associados ao maneio da pastagem 

 

Em sentido estrito, na maioria da bibliografia consultada, o maneio de uma pastagem 

corresponde ao controlo da altura do tapete de erva, recorrendo ao corte e/ou pastoreio (Hodgson, 
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1979). Há, contudo, intervenções de outra natureza, como a regularização das condições hídricas e 

de arejamento, fertilização e correcção, ou o controlo de infestantes (Klapp, 1971). 

Hodgson (1979), define desfoliação como o processo de remoção parcial ou total da parte 

aérea de uma planta, morta ou viva, através do recurso a uma máquina de corte ou através de 

animais em pastoreio. Pastoreio, por sua vez, é definido pelo mesmo autor, como a desfoliação, por 

parte de animais, de plantas enraizadas num campo.  

O trevo branco responde à desfoliação produzindo pecíolos mais curtos, lâminas mais 

pequenas e entre-nós dos estolhos também mais curtos (Frame et al., 1998). A ramificação dos 

estolhos do trevo branco é reduzida, quando se faz uma desfolição próxima do nível do solo, 

repetidas vezes, o que está associado a uma redução nos hidratos de carbono totais disponíveis 

(TAC), (Jones & Davies, 1988). Contudo, cortes pouco frequentes, levam à redução da densidade de 

pontos de crescimento, por se verificar uma relação R:FR baixa, na base do coberto vegetal, inibindo 

o desenvolvimento de gomos vegetativos (Frame  et al., 1998). Ainda assim, maiores intervalos de 

tempo entre desfoliações, levam a uma redução da densidade de componentes das gramíneas e 

devido às melhores condições de luz resultantes, ao aumento do comprimento e diâmetro dos 

estolhos e pecíolos, bem como ao aumento da massa de folhas de trevo branco. 

Segundo Davies (2001), o animal em pastoreio influi na composição de pastagens, 

principalmente da seguinte forma: 1) quando a intensidade de pastoreio seja tal, que a erva restante 

possua uma maior área foliar de uma espécie, do que de outra; 2) pela deposição de urina e de fezes 

resulta que: a) haja um padrão de distribuição de N no solo, desequilibrado e heterogéneo; b) o 

animal sinta repulsa de áreas recentemente contaminadas pelas suas próprias fezes; e 3) selecção 

activa de áreas ricas em trevo.  

A deposição de urina e excrementos leva a elevadas concentrações de N, em pequenos 

volumes de solo, provocando uma grande irregularidade de distribuição do trevo (Marriot & Grant, 

1990), por prejudicar os estolhos, reduzir o número de pontos de crescimento e inibir a infecção de 

raízes com rizóbio (Minchin et al., 1986). 

Relativamente à selectividade dos animais, Davies (2001), indicou que ovinos a pastar em 

áreas com pouco trevo, apresentavam na sua dieta, proporções de trevo muito mais elevadas, 

embora este facto possa estar relacionado com a altura ao solo, a que os animais pastam 

(normalmente mais próximo do chão, onde se encontra uma maior quantidade de trevos). O mesmo 

autor refere ainda alguns estudos, embora não concludentes, onde os animais seleccionaram para 

ingestão, espécies que não existiam na última dieta, sugerindo não uma selectividade devido a 

melhor palatabilidade, mas sim por necessidade em variar a composição da dieta. 

O pastoreio intensivo poderá ter, também, o efeito negativo provocado pelo pisoteio e 

prostração dos animais no chão para descanso, de degradação do solo e dos orgãos vegetativos e 

fotossintéticos das plantas (Klapp, 1971; Frame et al., 1998; Davies, 2001; Kemp & King, 2001). 

Davies (2001) indica que, explorações que possuam pastoreio permanente, a opção por 

pastoreio rotacional, permitiria ao trevo manter-se presente na pastagem, desenvolvendo-se em 

locais onde haja menor concentração de N, e onde a luz penetre melhor – estando isto dependente 

da capacidade que a planta tiver de acumular área foliar suficiente para potenciar a exploração da 

vizinhança. 
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Se, por um lado, conforme aumenta a intensidade do pastoreio, diminui a percentagem de 

leguminosas de uma pastagem, por outro, o aumento da frequência de cortes mecânicos, poderá ter 

o efeito contrário (Schils, 1997; Schils et al., 1999; Elgersma et al., 1998; Davies, 2001). 

Davies (2001) aponta como forma de aumentar a proporção de trevos numa pastagem mista, 

intervenções que permitam aumentar os resíduos dos mesmos e da respectiva área foliar, em 

detrimento de componentes de gramíneas. Para tal, indica como possível estratégia, a intercalação 

de um corte para silagem com os períodos de pastoreio. Esta acção remove uma relativa pequena 

quantidade de estolhos de trevos – que se encontram abaixo da altura de corte – mas quantidades 

apreciáveis de pseudo-caules de gramíneas (e de N), resultando também, numa produção continuada 

de folhas largas, por parte da leguminosa. O autor adverte, ainda, que se as gramíneas não forem 

desfoliadas no Outono, poderão sobrepôr-se ao trevo, e que com o tempo, aquele poderá 

virtualmente desaparecer, o que está em concordância com as observações de Frame et al. (1998), 

relativamente à desfoliação em geral. 

 Schils et al. (1999), também observaram que o corte mecânico tem um efeito positivo na 

percentagem de trevo branco numa pastagem. Num estudo conduzido na Holanda, onde se 

avaliaram os efeitos do N, do pastoreio rotacional e do sistema de corte, os investigadores concluiram 

que as desfoliações influenciaram de forma mais substancial a composição botânica da pastagem, 

durante os 4 anos que durou o ensaio, muito embora só tenham sido usados níveis de N de 0 e 50 kg 

ha
-1

. 

De uma forma geral, um maneio adequado poderá influenciar a composição botânica da 

pastagem – com reflexo óbvio na produtividade. Cabe ao agricultor a escolha da data de realização 

dos cortes e o intervalo de tempo entre cada um, verificando-se que quanto mais frequente o corte, 

melhores as condições de luz para o trevo. Por outro lado, o agricultor pode utilizar a pastagem para 

pastoreio e corte em simultâneo. O mais aconselhado nestes casos, será o pastoreio rotacional 

(Klapp, 1971; Davies, 2001), com cortes para silagem intercalados, tendo sempre em conta a 

evolução do coberto vegetal e o estado fenológico das espécies. O controlo da composição botânica, 

com recurso ao pastoreio, consiste na premissa de deixar descansar as espécies com interesse, 

quando se encontrem numa fase sensível do seu ciclo de vida, e atacar as espécies indesejadas, no 

seu ponto mais fraco, como por exemplo, no início da floração, reduzindo assim a potencial re-

sementeira de indesejáveis (Kemp & Wing, 2001). 

É também adequada a realização de um corte ou de outras intervenções no Inverno, para 

reduzir a proliferação de gramíneas e deixar os trevos acumularem algumas reservas e multiplicarem 

os estolhos. Assim promove-se a pontencial persistência destas leguminosas na época seguinte 

(Patterson et al., 1995).  

Caso o agricultor pretenda realizar pastoreio o ano todo, Kemp & King (2001) exortam os 

agricultores a controlar a quantidade ingerida e as espécies vegetais seleccionadas pelo gado, 

manipulando o encabeçamento. Um exemplo dado, é o de um estudo realizado por Kemp et al. 

(1999), onde os animais em pastoreio intensivo de curta duração, não tiveram tempo de 

efectivamente escolher o que comer. Isto levou a que todas as espécies constituintes do coberto 

fossem consumidas em proporções aproximadamente idênticas (é importante referir que neste último 

exemplo, os animais pastavam uma semana, e de seguida a pastagem era deixada em repouso e 
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recuperação do elevado encabeçamento, durante 5 semanas). No mesmo estudo foi observado, que 

em condições de pastoreio permanente, os animais puderam seleccionar as espécies de melhor 

palatabilidade, tendo-se verificado o desaparecimento quase total das mesmas, num período de 5 

anos, tendo dado lugar a espécies infestantes. 

Conway (1992), sugere, ainda, que o corte da pastagem de algumas folhas restantes, após o 

pastoreio, pode melhorar a produção animal, por melhorarem a composição e a produtividade do 

coberto. O mesmo autor concluiu que o pastoreio intensivo, tem uma maior influência positiva na 

composição botânica, do que o corte intensivo e aconselha a exploração do uso estratégico do 

pastoreio e corte, para aproveitar todo o potencial do pasto. 

No que se refere ao maneio, é a intensidade, frequência e altura do pastoreio, que induzem 

uma maior influência na composição e produtividade de pastagens (Frame et al. 1998). Segundo os 

autores, o pastoreio intensivo com ovelhas, por curtos períodos de tempo no Inverno, ou início da 

Primavera, aumenta o conteúdo em trevos. Por outro lado, nos períodos referidos, se o pastoreio for 

mais prolongado, poderá ser prejudicial para a produtividade e persistência dos trevos, uma vez que 

pode ser removido em excesso, o tecido fotossintético. No Verão, períodos longos de pastoreio pouco 

intensivo são prejudiciais ao trevo branco, uma vez que aumenta o ensombramento ao nível do solo, 

reduzindo a densidade de estolhos e de pontos de crescimento (Dennis & Woledge, 1987). 

No Quadro I, apresentam-se alguns dados relativos à composição botânica de pastagens, 

que diversos investigadores obtiveram, em função de vários tipos de maneio/desfoliação. 
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Quadro I – Influência do maneio de pastagens (corte e pastoreio), segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. 

Tipo de 

maneio/desfoliação 

Duração 

do 

ensaio 

(anos) 

Algumas 

características 

do ensaio de 

desfoliação 

 

Espécies 

constituintes 
Parâmetros observados Observações País Referência 

   
 

 
Efeito da desfoliação, pisoteio e excreta na % de trevo 

 
   

Pastoreio intensivo - 50 ovelhas/ha 

 

Trevo branco Declínio de 45 % 

Os autores verificaram 
que o pisoteio e as fezes, 
tiveram 60 % de impacto, 
no impacto total do factor 
animal, na composição 

de trevo branco 

 
Currl & Wilkins 

(1983) 

   

 

 
Proporção de espécies na 

pastagem original (%) 

Proporção de 
espécies no fim do 

ensaio 
(%) 

   

Pastoreio com 
encabeçamento 

elevado 
3 - 

 Agrostis 
tenuis Sibth. 

50 11 

Pastoreio efectuado com 
gado bovino de carne 

- 

Conway (1992) 

 Festuca rubra 
L. 

5 12 

 Azevém 
perene 

0 1 

 Poa trivialis 
L. 

2 37 

 Trevo branco 
e pratense 

7 8 

Pastoreio intensivo 2 - 

 Azevém 
perene 

4 32 

O pastoreio intensivo 
aumentou a proporção 
de azevém, de 3,5 % 
para 31,5 %. O corte 

intensivo só aumentou o 
azevém perene de 3 % 

para 5,0 % 

- 

 Trevo branco 2 5 

 Festuca rubra 
L. 

2 1 

Corte intensivo 
para silagem 

2 - 

 Azevém 
perene 

3 5 

 Poa trivialis L. 46 56 

 Poa annua L. 0 4 

 Agrostis spp 25 18 

 
outras 26 14 
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Quadro I – Influência do maneio de pastagens (corte e pastoreio), segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. (continuação) 

 

Tipo de 

maneio/desfoliação 

Duração 

do 

ensaio 

(anos) 

Algumas 

características 

do ensaio de 

desfoliação 

 

Espécies 

constituintes 
Parâmetros observados Observações País Referência 

 
 

  
 

 
% de trevo branco no fim do 

ensaio de 4-5 cortes 

% de trevo branco 
no fim do ensaio de 

6-7 cortes 
   

Cortes frequentes 
vs. cortes pouco 

frequentes 
5 

4 a 5 cortes vs. 
6 a 7 

 

Trevo branco 46 54 

Os valores 
correspondem a um 

ensaio com nenhuma 
aplicação de N 

Lelystad, 
Holanda 

Schils (1997) 

 
 

  
 

      

   
 

 
% de trevo branco no fim do 

ensaio de 6 cortes 

% de trevo branco 
no fim do ensaio de 

de 8 cortes 
   

Cortes pouco 
frequentes vs. 

Cortes frequentes 
2 

6 cortes vs. 8 
cortes 

 

Trevo branco 58% 62% 

Proporção média de 
trevo na matéria seca, 

para o 1º ano 

experimental 

Wageningen, 
Holanda 

Elgersma  et al. 
(1998) 

   
 

 
Efeito do pastoreio 

permanente nas espécies 

Efeito do pastoreio 
rotacional nas 

espécies 
   

Pastoreio 
permanente vs 

Pastoreio 
rotacional com 

elevado 
encabeçamento 

3 

Pastoreio 
permanente vs 
1 semana de 

pastoreio 
seguido de 5  
semanas de 
repouso da 
pastagem 

 
Chicorium 
intybus L. 

Esta forrageira anual, de elevada 
palatabilidade 

(Alemseged,1999), quase 
desaparece 

Permanece com uma 
grande %, ao longo 

dos 3 anos 

Os autores concluiram, 
que os animais em 

pastoreio permanente, 
tinham mais tempo para 

escolher as espécies 
com melhor 

palatabilidade. Em 
períodos de pastoreio 
curtos, com elevados 
encabeçamentos, os 
animais não tiveram 
tempo para serem 

selectivos 

- 
Kemp et al. 

(1999) 

 Echyum 
plantagineum 

L. 
Domínio desta infestante 

Redução desta 
infestante 

 
Lolium 
rigidum 
Gaudin, 

azevém anual 

Presença reduzia a nula 
Permanece com uma 
grande %, ao longo 

dos 3 anos 

          

                                            
 Os autores, neste estudo, põem a hipótese de a diferença na proporção de trevo, de cortes frequentes para pouco frequentes, ser devida às condições climáticas daquele ano. Contudo, afirmam que 
noutros estudos, em diferentes anos, se confirmou de facto uma diferença de proporção dos trevos, de acordo com a frequência de corte. 
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Quadro I – Influência do maneio de pastagens (corte e pastoreio), segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. (continuação) 
 

Tipo de 

maneio/desfoliação 

Duração 

do 

ensaio 

(anos) 

Algumas 

características 

do ensaio de 

desfoliação 

 

Espécies 

constituintes 
Parâmetros observados Observações País Referência 

   
 

 
% de trevo branco no fim do 

ensaio de pastoreio mais corte 

% de trevo branco 
no fim do ensaio 7 
cortes mecânicos 

   

Pastoreio 
rotacional  com 1 

corte vs 
Cortes frequentes 

4 

6 datas de 
pastoreio (150-

250 
cabeças/ha, 
durante meio 
dia) + 1 corte 

vs 
7 cortes 

 

Trevo branco 21 38 

Os autores pretendiam 
demonstrar a diferença 
na proporção de trevo 
branco provocada pelo 
pastoreio rotacional + 1 
corte para silagem, e o 
mesmo nº desfoliações 

executadas 
mecanicamente 

Lelystad, 
Holanda 

Schils et al. 
(1999) 

Quadro I – Influência do maneio de pastagens (corte e pastoreio), segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. 
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2.3.3. Influência da fertilização azotada na composição botânica de 
pastagens 

 

 A manutenção da qualidade de uma pastagem mista, de forma a assegurar uma composição 

botânica adequada, exige ao agricultor a compreensão de um complexo número de factores, todos 

eles ligados entre si. Marriot & Grant (1990) admitem que o equilíbrio de espécies alcançado é o 

resultado de interacções entre a capacidade de crescimento inerente a essas espécies, com o clima, 

o microclima ao nível do tapete de erva, o impacto dos animais em pastoreio, e a fertilização, sendo 

possível prever as consequências que essas interacções terão na composição florística. Advertem, 

ainda, que se tem verificado um interesse crescente na redução da fertilização como forma de 

aumentar, nos prados e pastagens, a composição em trevos, particularmente o trevo branco, de valor 

alimentar mais interessante. 

 Uma das razões que leva à má manipulação – fertilização – das pastagens, é o facto de 

historicamente, e em primeiro lugar, o mercado ter dado importância às forragens, não tanto pela sua 

qualidade, mas mais pela quantidade; e em segundo lugar, quando a erva era produzida para uso 

próprio da exploração e não para venda, o agricultor optava por deficientes produções em grandes 

áreas de terra em detrimento de uma adequada fertilização (Walton, 1983). Assim, com a conjuntura 

actual – situação energética mundial – há uma necessidade premente de maximizar o lucro por 

hectare, combinando o máximo rendimento possível de forragens de qualidade, com a mais eficiente 

e completa utilização dos recursos. 

 Vários autores observaram a influência que a fertilização poderá ter na composição botânica 

– e consequentemente na qualidade – das pastagens. Mais concretamente, esses investigadores 

advertem para a possibilidade do aumento ou manutenção das percentagens de trevo branco, 

presente em pastagens mistas, ao longo dos anos, de acordo com os níveis de azoto aplicado 

(Walton, 1983; Marriot & Grant, 1990; Conway, 1992; Frame, 1992; Caradus et al., 1993; Torres et al., 

1993; Harris & Clark, 1996; Torres et al., 1996; Schils, 1997; Elgersma, 1998; Höglind & Frankow-

Lindberg, 1998; Schils et al., 1999; Fernandes, 2000; Torres, 2002; Pontes, 2007; Saarijärvi, 2007; 

Brum et el., 2009). 

 O valor percentual de trevo numa pastagem mista, que tem sido sugerido como o mais 

indicado para que o seu superior valor alimentar se manifeste na nutrição animal, encontra-se na 

ordem de grandeza dos 30% (Currl, 1982; Thompson, 1984). A obtenção de tais valores só é 

normalmente atingida, quando não é feito qualquer tipo de fertilização azotada. Também Frame 

(1992), considera que pastagens com valores de 25-35 % de trevo na composição botânica de uma 

pastagem só são possíveis se esta não receber qualquer nível de fertilização de N. Torres (2002), 

acrescenta, que enquanto que a percentagem de trevo diminui com o aumento sucessivo dos níveis 

de azoto na fertilização, as gramíneas por sua vez vão aumentando. Estas atingiram valores médios 

de proporção no coberto vegetal de 80%, com a aplicação de níveis de azoto entre 200 e 252 kg ha
-1

, 

e de 93,7% quando foram aplicados níveis do mesmo nutriente, entre 300 e 400 kg ha
-1

. 

 Harris & Clark (1996), Höglind & Frankow-Lindberg (1998), Wen & Jiang (2005) e Saarijärvi et 

al. (2007), constataram que a redução da percentagem de trevos em pastagens mistas, provocada 
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por elevados níveis de fertilização azotada, era devida a uma redução nos pontos de 

crescimento/orgãos reprodutivos dos trevos, associada a uma redução da nodulação de raízes. Harris 

& Clark (1996), num estudo em que testaram três níveis de fertilização com N (0, 200 e 400 kg ha
-1

), 

concluiram que o número de estolhos/planta, correspondia, para cada tatamento respectivamente, a 

5,99, 5,59 e 4,61. Por sua vez, o número de pontos de crescimento/planta, observava valores de 

4,74, 4,57 e 3,80, para 0, 200 e 400 kg N ha
-1

, respectivamente. Höglind & Frankow-Lindberg (1998) 

verificaram uma redução dos pontos de crescimento do trevo branco, com a aplicação de                 

90 kg N ha
-1

.  

Desta forma, parece haver todo o interesse em dedicar mais tempo de estudo, a esta 

questão. Uma problemática de importância vital para a manutenção da qualidade na produção animal 

(Walton, 1983), e no nosso consequente bem-estar, seja de ordem ambiental ou nutricional.  

 No Quadro II, constam os resultados obtidos por vários autores, relativamente ao impacto da 

fertilização azotada, na composição botânica de pastagens. A sua análise permite concluir que o 

emprego de adubos azotados em pastagens mistas, exercerá uma força depressória sobre a 

percentagem de leguminosas da mesma. A maioria dos autores referidos neste ponto, sugere que se 

faça uma utilização racional deste nutriente, de forma a obter boas produções de matéria seca, sem 

que haja decréscimo da qualidade desta. Marriott & Grant (1990), sugerem para a sustentabilidade do 

trevo em pastagens mistas: i) utilizar feno e silagem nas alturas mais apropriadas do ano; ii) reduzir 

os níveis ou frequência de utilização de fertilizantes azotados; e iii) evitar elevados encabeçamentos, 

em pastagens instaladas em solos pesados e húmidos.  

Torres (2002), considera a utilização da fertilização azotada, de forma estratégica, indicando 

que será mais adequada na Primavera e/ou Outono, as épocas em que normalmente o trevo branco 

se encontra naturalmente deprimido pelas condições climáticas. 
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Quadro II – Influência da fertilização azotada em pastagens mistas, segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. 

Espécies consituintes 
Tipo de 

solo 

Níveis 

de 

Azoto 

Proporção de 

leguminosas 

Proporção 

de 

gramíneas 

Proporção 

de outras 

espécies 

Observações País Referência 

Várias gramíneas e leguminosas, 
com destaque para a festuca alta, 

dactilo e trevo branco 
Arenoso 

0 18 60 13 

 
Pegões, 
Portugal 

Torres et al. 
(1993) 

120 8 75 9 

240 2 73 9 

360 1 84 9 

25 36 64 - 

50 33 67 - 

75 27 73 - 

         

Trevo branco e outras espécies 
Não 

indicado 

0 17 - - Afectação a nível 
morfológico, da maioria 

das estruturas de 
desenvolvimento do trevo 

branco 

Hamilton, 
Nova 

Zelândia 

Harris & 
Clark (1996) 

200 11 - - 

400 2 - - 

         

Azevém perene, trevo branco Argiloso 

0 46 54 - 
Baixa frequência de corte 

(4-5 cortes/ano). 
Pastagem estabelecida um 

ano antes do ensaio. 

Lelystad, 
Holanda 

Schils (1997) 

25 43 57 - 

50 40 60 - 

75 39 61 - 

100 34 66 - 

Azevém perene, trevo branco Arenoso 

0 40 60 - 
Pastagem com mais de 5 

anos, recebeu uma 
sementeira de trevo 

branco. 

Heino, 
Holanda 

50 34 66 - 

100 30 70 - 

 
 
 

        

Festuca pratense, timótio, trevo 
branco 

Arenoso 

0 54 46 - 
Valores relativos ao peso 

que o trevo branco teve na 
matéria seca total. 

Uppsala, 
Suécia 

Höglind & 
Frankow-
Lindberg 
(1998) 

115 38 62 - 
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Quadro II - Influência da fertilização azotada em pastagens mistas, segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. (continuação) 

Espécies consituintes 
Tipo de 

solo 

Níveis 

de 

Azoto 

Proporção de 

leguminosas 

Proporção 

de 

gramíneas 

Proporção 

de outras 

espécies 

Observações País Referência 

Azevém, trevo branco  
0 30 70 - Os valores indicados, são 

também função do corte e 
pastoreio 

Lelystad, 
Holanda 

Schils et al. 
(1999) 50 27 63 - 

         

 
Festuca alta, Azevém perene, 
trevo branco 

 
Arenoso 

 
0 

 
27 

 
54 

 
8 

 
Resultado obtido ao fim de 

3 anos, num corte 
efectuado em Outubro. 

 
Pegões, 
Portugal 

 
Fernandes et 

al. (2000) 

60 16 68 6 

120 5 82 7 

180 0,00 93 2 

240 0,00 93 2 

300 0,00 92 3 

         

Festuca alta, Panasco, azevém 
perene e trevo branco 

Arenoso 

0 23 50 13 
Valores referentes a um 
dos anos experimentais 

(1990) 

Pegões, 
Portugal 

Torres 
(2002) 

120 9 65 11 

240 2 74 11 

360 0,21 80 11 

         

Dactylis glomerata L., Festuca 
pratensis Huds., Holcus lanatus 

L., Lolium perenne L., Poa 
pratensis L., Poa trivialis L., 

Trisetum flavescens L. Beauv., 
Trifolium pratense L., Trifolium 

repens L., entre outras. 

Argilo-
limoso 

0 19 57 - 
Valores em % de MS, para 

um estudo em que os 
autores avaliaram também 

o impacto de 3 cortes 
mecânicos. 

Las Salas, 
Espanha 

Brum et al. 
(2009) 

60 10 68 - 

120 5 64 - 

180 4 75 - 

Quadro II – Influência da fertilização azotada em pastagens mistas, segundo vários autores e em condições diferentes, na composição botânica das mesmas, nomeadamente nas 
leguminosas e gramíneas. 
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2.3.4. Influência de outros nutrientes 

 

 O N é um nutriente com a maior importância na composição botânica de prados e pastagens, 

principalmente por reduzir a proporção de leguminosas e estimular o desenvolvimento de gramíneas. 

Contudo, outros nutrientes têm um peso a considerar, na composição do coberto vegetal. Torres et al. 

(1996), demonstraram, que a aplicação de 80 kg ha
-1

 de K2O e 240 kg ha
-1

 de P2O5, aumentou 

significativamente, a proporção de leguminosas (trevo branco), comparativamente à não aplicação de 

fósforo e de potássio, mas com igual nível de N (0 kg N ha
-1

).  

 Outros estudos concluiram que tanto o fósforo como o potássio tinham influência na 

composição botânica. Bailey & Laidlaw (1998), observaram que apesar de a deficiência de K ser 

negativa para a produção de MS numa fase inicial, esta não teve efeito no número de ramificações ou 

na morfologia das folhas de trevo branco. Pelo contrário, a deficiência de P afectou adversamente 

todos estes parâmetros durante o início do desenvolvimento. Contudo, no fim do estudo, à quinta 

colheita, a deficiência de K, teve um impacto muito mais prejudicial no tamanho das folhas e de 

estolhos do trevo, do que a deficiência de P. Os autores verificaram que as baixas taxas de 

crescimento quando não se aplicou K eram devidas a uma baixa produção de folhas, medida através 

da razão entre LAI e número de estolhos, mais a massa total de raízes na última colheita. Os 

mesmos autores indicam, ainda, que o K tem um papel relevante na repartição de carbono e outros 

nutrientes para os estolhos e raízes. 

 Bailey e Laidlaw (1999), num estudo realizado na Irlanda do Norte, apresentaram dados 

referentes ao número de ramificações, comprimento dos pecíolos, comprimento do limbo e taxa de 

produção de folhas de trevo branco, para diferentes interacções entre o P, K, Mo e calagem, e a 

importância da aplicação destes nutrientes no desenvolvimento da leguminosa. 

  

 

2.3.5. Algumas características das variedades de trevo branco 

 

 Será feita uma abordagem breve a este tema, mas indicam-se alguns autores que 

aprofundaram estudos sobre o impacto que as variedades de trevo branco poderão ter na persitência 

desta espécie, numa pastagem mista, onde a competição por luz e nutrientes com as gramíneas é 

muito marcada (Caradus et al., 1993; Crush, 1994; Caradus & Woodfield, 1997; Frame et al., 1998; 

Elgersma et al., 1998; Nassiri & Elgersma, 1998). 

 De acordo com Frame et al. (1998), as cultivares de trevo branco foram classificadas em três 

tipos: 

1. Prostrado, trevo branco selvagem, de folha pequena, com estolhos finos, multi-ramificados; 

2. Cultivares de folhas pequenas, mediamente pequenas e mediamente grandes, do noroeste 

da Europa, mas com estolhos mais curtos e menos ramificados e pecíolos maiores do que os 

de tipo selvagem; 
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3. Tipo ladino, de folha grande, que possui estolhos grossos, e um robusto sistema radical, é 

uma planta de dias curtos e é mais sensível ao frio que os outros tipos. 

 

Em geral, Frame et al. (1998), afirmam que as cultivares de folha pequena, comportam-se 

melhor sob frequentes desfoliações, como o pastoreio intensivo de ovelhas, enquanto que as 

cultivares de folha larga resistem melhor ao pastoreio rotacional ou cortes periódicos. Os autores 

indicam, ainda, que é comum realizar-se uma sementeira com mistura de sementes de trevo branco, 

com diferentes dimensões de folhas. Uma cultivar de folhas largas, com maiores produtividades de 

MS, do que as de uma cultivar de folha pequena, não restiste nem persiste numa pastagem mista 

com pastoreio permanente, de forma tão eficiente como a segunda, sendo utilizada com gado em 

pastoreio rotacional e/ou corte para conservação. Em pastoreio contínuo, as variedades de trevo 

branco de folha pequena compensam esta característica produzindo mais folhas e mais estolhos (os 

últimos responsáveis pela persistência). Ledgard et al. (1995) e Frame et al. (1998) verificaram que 

as variedades de folha pequena apresentam um maior grau de plasticidade e adaptabilidade. 

Por outro lado, em regiões secas, uma mistura de trevo branco de folha larga e porte erecto, 

com trevo branco de folha pequena e prostrado, é frequentemente usada. As cultivares de folha larga 

fornecem alimento aos animais, enquanto que as cultivares de folha pequena permanecem abaixo da 

altura de pastoreio, continuando a fornecer N fixado à pastagem. 

Caradus et al. (1993) observaram, num estudo de produtividade de 15 variedades de trevo 

branco, que a origem parental dessas mesmas variedades tinha uma grande influência no parâmetro 

considerado, e indicaram as cultivares de origem europeia e neozelandeza como aquelas que 

apresentavam maior produtividade. Woodward & Caradus (2000), chegaram às mesmas conclusões 

dos autores anteriores, mas acrescentaram que as variedades de trevo branco deveriam ser 

melhoradas no sentido de apresentarem maior tolerância à seca. 

Quanto à influência que a variedade possa ter, na maior ou menor sensibilidade à aplicação 

de azoto, em termos absolutos, há um consenso entre vários investigadores, de que os resultados 

obtidos não são concludentes (Caradus et al., 1993; Woodward & Caradus, 2000; Torres, 2002), 

embora haja casos pontuais de diferentes resistências ao N, entre algumas cultivares. 

 

2.4. A fixação biológica de N2 em pastagens. Breves considerações. 

 

Uma das grandes vantagens evolutivas das espécies da família das leguminosas, e da sua 

inclusão em prados e pastagens, é a sua capacidade de fixar o azoto atmosférico (N2), contribuindo 

assim para o melhoramento da fertilidade dos solos e da consequente produtividade agrícola. As 

leguminosas estabelecem uma simbiose com bactérias de rizóbio, vivendo estas em nódulos nas 

raízes. Uma vez albergadas nos nódulos, as bactérias de Rhizobium, tranformam-se em bacteróides, 

e podem obter energia e esqueletos carbonados, da leguminosa hospedeira, extraindo, em 

contrapartida, N do solo e do ar processando-o em N combinado, que é ulteriormente disponibilizado 

à planta, para produção de forragem e proteína (Davies, 2001). 
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As leguminosas podem ainda contribuir para a quantidade de N no solo, através dos nódulos 

secos, de raízes mortas ou destacados da planta, folhas mortas e outros orgãos, que se depositam 

sobre a superfície do solo (Walton, 1983; Frame, 1992; Frame et al., 1998), possibilitando a redução 

em custos associados à fertilização com este nutriente. 

É preciso sensibilizar os agricultores para a vantagem de uma pastagem botanicamente 

variada, capaz de ela própria captar algum do azoto necessário, complementando as fases do ano 

em que a fixação de N2 é mais baixa – fim do Outono e Inverno (Davies, 2001), com adubações 

azotadas ligeiras. 

A influência que uma leguminosa poderá ter no aumento de disponibilidade de N numa 

pastagem e consequente produtividade, encontra-se dependente de vários factores, como o maneio 

da pastagem, características do solo, a compatibilidade estirpe de rizóbio-hospedeiro, das cultivares 

de leguminosas, disponibilidade de azoto e outros nutrientes, e também do clima. (Walton, 1983; 

Frame, 1992; Frame et al., 1997; Davies, 2001). 

Vários trabalhos sobre a fixação de N2 por parte das leguminosas, são abordados por autores 

como Klapp (1971), Halliday & Pate (1976), Newbould (1982), Walton (1983), Davidson & Robson 

(1990), Crush (1987), Ryle et al. (1989), Frame (1992), Caradus et al. (1993), Harris & Clark (1996), 

Frame et al. (1998), Elgersma et al. (1998) e Davies (2001). 

Na Nova Zelândia, Crush (1987), calculou uma eficiência de fixação biológica de N2, que 

variou entre 27 e 112 kg Nfixado t
-1

 de MS de trevo, tendo verificado, anualmente, valores entre 17 e 

680 kg Nfixado ha
-1

 ano
-1

. 

Por outro lado, no Reino Unido, foram observadas por Newbould (1982), taxas de fixação na 

ordem dos 50 kg Nfixado ha
-1

 ano
-1

, enquanto que Halliday & Pate (1976), verificaram valores de 270 kg 

Nfixado ha
-1

 ano
-1

. 

Frame (1992), divide a capacidade de fixação das leguminosas em duas situações. A 

primeira, em que uma pastagem mista que se encontra a baixa altitude, poderá fixar 75 a 280 kg N 

ha
-1

. A segunda situação, é a de pastagens mistas de montanha, que poderão fixar entre 100 e 150 

kg N ha
-1

. 

Contudo, níveis crescentes de N, aplicado em prados e pastagens mistos de leguminosas e 

gramíneas, reduzem a precentagem das primeiras. Isto deve-se à interacção do NO3
-
, com alguns 

processos fisiológicos da simbiose. Minchin et al. (1986), concluiram que o nitrato afecta a fixação, 

por reduzir o fluxo de O2 até aos bacteróides. 

Na Carolina do Norte, EUA, num estudo em que se aplicaram, 28, 56, 112 e 224 kg N ha
-1

, a 

uma pastagem com trevo branco de cultivar tipo ladino, verificou-se que a quantidade de N fixado da 

atmosfera, decresceu respectivamente a cada tratamento, para 91, 87, 75 e 43 % (Walton, 1983). 

A conclusões idênticas chegaram Harris & Clark (1996), na Nova Zelândia, num ensaio onde se 

testaram diferentes níveis de azoto e intensidades de pastoreio, no N fixado por hectare, por dia. Nas 

folhas do ensaio onde aplicaram 200 e 400 kg N ha
-1

, obtiveram uma fixação de 64 e 32 % da 

observada na folha onde não aplicaram azoto. 

 Outros factores, como o pH, as condições climáticas, outros nutrientes, o maneio da 

pastagem e encabeçamento, têm também influência na capacidade de fixação biológica. 
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Valores de pH abaixo de 4,5, são indicativos de excesso de alguns iões, como por exemplo 

os de alumínio e manganésio, cujos efeitos são tóxicos para grande parte das plantas de interesse 

agrícola (Costa, 2004) e prejudiciais à simbiose (Varennes, 2003). Um pH baixo, poderá 

indisponibilizar, ainda, nutrientes como o fósforo, importante também para a nodulação.  

Micronutrientes como o boro, molibdénio, cobre, cobalto e ferro, são mais necessários à 

nodulação e fixação simbiótica, do que ao crescimento da planta per se; o molibdénio entra na 

composição da nitrogenase (enzima responsável pela fixação de N) e o cobalto é usado é necessário 

à síntese de legohemoglobina (proteína que regula o fornecimento de O2 ao bacteróide) e ao 

metabolismo do rizóbio (Varennes, 2003). 

Um défice de água, leva a que a planta entre em stresse, vendo reduzida a sua capacidade 

para suportar os nódulos. Um decréscimo do potencial de água no solo, leva a que a concentração de 

produtos da nitrogenase se acumule nos nódulos. Isto causa uma auto-regulação da enzima, no 

sentido de baixar a sua actividade (Varennes, 2003). Em termos sazonais, observações de campo 

indicaram que o número de nódulos perdidos e a proporção de nódulos inactivados, aumenta no 

Inverno, enquanto que o reaparecimento e reactivação se observam na Primavera (Davies, 2001). 

Elevados encabeçamentos levam a uma maior deposição de N das fezes e urina, por área. 

Nesses pontos de concentração do nutriente, Frame et al. (1998) apontam para concentrações 

equivalentes a 300-600 kg N ha
-1

. Estas quantidades vão ter um efeito negativo na produtividade do 

trevo branco, pelas razões expostas anteriormente, por Minchin et al. (1986). 

As desfoliações frequentes resultam, normalmente, na perda de nódulos (Davies, 2001). 

 

 

3. A PRODUÇÃO DE BIOMASSA EM PRADOS E 
PASTAGENS 

 

A necessidade da fertilização é conhecida desde há milhares de anos. Ainda assim, dentro 

das diferentes culturas agrícolas, as pastagens eram as mais desprovidas de tal intervenção. 

Contudo, com a industrialização e a necessidade de aumentar as produções, começou a observar-se 

a necessidade de existência de pastagens intensificadas e de melhor qualidade. Quando os 

agricultores se começaram a aperceber das carências alimentares dos animais, resultantes da 

utilização de erva deficientemente fertilizada, foram despertados para a utilização de adubos 

azotados em ligação com os processos de utilização por corte e pascigo. A evolução deste conceito, 

que se processou depois da Segunda Guerra Mundial, teve efeitos revolucionários no maneio de 

pastagens (Klapp, 1971). 

O êxito da fertilização encontra-se dependente de vários factores, principalmente do estado 

original das pastagens, bem como da disponibilidade hídrica, do clima, do tipo de solo em que elas se 

encontram instaladas e do tipo de utilização e duração da aplicação dos fertilizantes. Klapp (1971) 

indica, que o máximo de aumento relativo de produção, para a mesma fertilização, é alcançado nas 

áreas onde as produções são mais baixas, estando este facto associado ao mau estado cultural da 
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pastagem, constituída por espécies de fraca capacidade produtiva, que respondem mal aos 

fertilizantes. As adubações elevadas contrariam estas espécies e dão lugar a outras mais produtivas.  

Já no que respeita o solo, os resultados são contraditórios, visto que decisivas são a 

capacidade de troca catiónica, de adsorção e a estrutura, independentemente das reservas naturais 

de nutrientes, tendo também uma grande importância factores como a textura condicionando a 

lixiviação ou não de nutrientes, a desnitrificação e actividade dos seres vivos do solo (Klapp, 1971). 

Vários autores alertam ainda, para a importância que a desfoliação poderá ter na competição 

entre gramíneas e leguminosas, com repercussão directa na produtividade (Conway, 1992; Elgersma 

et al., 1998; Davies, 2001; Pontes et al., 2007).   

Neste capítulo será abordado o efeito da fertilização azotada mineral, na produtividade e 

desenvolvimento das pastagens e serão feitas algumas observações referentes a outros nutrientes, 

mas de forma menos aprofundada. Serão igualmente avaliados, os impactos pedo-climáticos, e o 

maneio. 

 

3.1. A fertilização azotada 

 

 O azoto é considerado o nutriente mais importante, enquanto responsável por maiores 

aumentos de produtividade das gramíneas, estando o seu fornecimento fortemente dependente do 

controlo do agricultor. No passado, este facto levou ao uso excessivo de fertilizantes azotados, 

associado a uma intensificação da exploração de pastagens estremes de gramíneas (Frame, 1992).  

De uma forma geral, as culturas pratenses e forrageiras, removem quantidades consideráveis 

de nutrientes, quando comparadas com as culturas de cereais para grão. No caso das forragens, 

quase toda a MS é removida do campo, enquanto que com os cereais, amiúde, a palha é deixada no 

terreno e incorporada, ajudando a manter a fertilidade do solo (Walton, 1983). Valores de 80, 8 e 34 

kg ha
-1

, de N, P e K respectivamente, são indicados por Walton (1983), como sendo removidos do 

solo, através de uma pastagem mista a produzir 4 t ha
-1

 de MS. 

Segundo Frame (1992), a média anual de utilização de N como fertilizante em explorações, é 

de cerca de  115-135 kg N ha
-1

, mas pode variar entre 0 e 450 kg N ha
-1

. Os níveis mais elevados de 

aplicação deste nutriente correspondem a explorações leiteiras intensivas e os valores mais baixos às 

explorações extensivas para produção de carne de vaca e de borrego. Por outro lado, os campos 

destinados a pastoreio, recebem menores quantidades de fertilizantes que os destinados a corte para 

conservação (Frame, 1992). 

Muitos estudos indicam que uma pastagem estreme de azevém perene, por exemplo, 

adequadamente fertilizada, poderá produzir em média 10 t MS ha
-1

 ano
-1

 (Frame, 1992). Torres et al. 

(1996), obtiveram, em pastagens mistas, para 120 e 240 kg N ha
-1

, 8 239 e 10 066 kg MS ha
-1

, e 

Garcia et. al. (2008), registaram valores de MS na ordem das 17 t ha
-1

 ano
-1

, para uma pastagem 

composta pelas gramíneas Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. e azevém anual (Lolium 

multiflorum Lam.). 
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As deficiências em azoto são praticamente universais. Embora a mineralização do N possa 

ocorrer a diferentes taxas em diferentes solos, não há nenhum tipo de solo, que sob pastagens 

estremes de gramíneas, consiga fornecer a quantidade adequada de N disponível, de forma a obter 

as produções pretendidas (Walton, 1983). 

É preciso ter em conta, contudo, que a composição botânica das pastagens poderá ter um 

forte impacto nos níveis de produtividade de uma pastagem. O efeito da adubação apresenta um 

efeito paradoxal, pois a sua utilização, em determinadas condições, permite obter maiores respostas 

de produtividade, mas ter um peso profundo na alteração da composição do povoamento, a que 

corresponde a degradação da qualidade do alimento pascigo-forrageiro (Klapp, 1971). 

 

3.1.1. A fertilização azotada em prados e pastagens estremes de 
gramíneas 

 

 As gramíneas extraem N, principalmente na forma de nitrato, durante praticamente toda a sua 

vida, sendo convertido em amoníaco na planta, o primeiro passo para produção de proteína vegetal 

(Walton, 1983). A maioria das gramíneas pode ser considerada, como consumidora de N bruto, 

extraindo rapidamente o azoto do solo. Assim, para assegurar um bom desenvolvimento de 

gramíneas, a disponibilização de azoto deve ser abundante ao longo de toda a época de crescimento. 

O azoto é pois, o nutriente que permite a maior variação de produtividade em pastagens estremes, de 

época-fria. 

 Com os sucessivos aumentos de fertilização azotada, a produção de uma monocultura de 

espécies de gramíneas, poderá aumentar linearmente, correspondendo a respostas de 15-25 kg MS 

kg
-1

 N aplicado, a uma taxa de aplicação de 250 a 350 kg N ha
-1

, tal como se pode confirmar pela 

Figura 1 (Frame & Newbould, 1984). Este aumento linear de produtividade, está dependente não só 

dos níveis de N que são aplicados, mas também das características do solo (quanto mais grosseiro 

maior a capacidade de resposta por parte das gramíneas), humidade e frequência de desfoliação. 

 Comparativamente a uma pastagem mista de gramíneas e trevos, verifica-se que a partir dos 

200 kg N ha
-1

 se observam acréscimos decrescentes, obtendo-se 80 a 90 % da produção máxima, 

com 50 a 60 % do N necessário para chegar à máxima produção (Frame, 1992) (Figura 1). Contudo, 

uma pastagem estreme de gramíneas, possui o seu limite, sendo que a partir de níveis de N 

correspondentes a 350-450 kg ha
-1

, a MS das gramíneas normalmente decresce para valores entre 5-

15 kg ha
-1

 por kg N, até se chegar a um ponto assimptótico, onde não se registará qualque resposta 

ao aumento do nutriente, provavelmente a partir dos 450-600 kg ha
-1

 (Frame, 1992). Caberá ao 

agricultor avaliar se compensam os custos em aplicações de níveis elevados de N. Caso a 

exploração seja uma leiteira intensiva, uma resposta na ordem dos 5 a 10 kg de MS, por kg de N 

aplicado, poderá ser rendível mas, com uma exploração de carne, já não se verificará o mesmo, pois 

o “output” animal por kg de MS é inferior (Frame, 1992). 

 A aplicação de níveis de azoto tão elevados, para obtenção de produtividades aceitáveis, 

acarreta, não só, custos financeiros pelo investimento em si, mas também por ser maior a 
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percentagem de nutriente eventualmente perdida por lixiviação, com repercussões negativas para o 

ambiente (Walton, 1983; Saarijärvi et al., 2007). 

Muitos autores reportaram a influência de N, na produtividade de pastagens estremes de 

gramíneas, pelo que serão referidos, a título de exemplo, os dados e trabalhos de Walton (1983), 

Doyle et al. (1984), Harris et al. (1996), Garay et al. (1997), Scheneiter & Rimieri (2001), Andrews et 

al. (2007), Pontes et al. (2007) e Hennessy et al. (2008).  

Walton (1983), indicou valores obtidos em Scott, Canadá, de matéria seca de brómus no 

primeiro corte do ano para feno, de 1023, 1672, 1998, 2493 e 2856 kg MS ha
-1

, para 0, 22, 45, 90 e 

180 kg N ha
-1

, respectivamente.  

Doyle et al. (1984), obtiveram para 200 e 400 kg N ha
-1

, uma média de produção de MS, de 

seis locais distintos, igual a 7,86 e 10,6 t MS ha
-1

 respectivamente (Quadro III). 

Harris et al. (1996), realizaram um estudo na Nova Zelândia, onde avaliaram a persistência e 

produtividade do azevém perene face a diferentes níveis de azoto e diferentes intensidades de 

pastoreio e concluiram que onde foram aplicados níveis de N de 200 e 400 kg ha
-1

, com baixo 

encabeçamento na parcela de estudo, que a percentagem de acumulação de erva aumentou 22 e 

37% respectivamente, quando comparada com a não aplicação de N, para o mesmo encabeçamento. 

A MS resultou em aumentos de 14 346 kg ha
-1

 para 16 964 kg ha
-1

 e para 18 827 kg ha
-1

, aquando da 

aplicação de 0, 200 e 400 kg N ha
-1

, num dos anos do ensaio, com baixo encabeçamento. 

Scheneiter & Rimieri (2001), testaram diferentes níveis de azoto em Bromus catharticus Vahl, 

a espécie de gramíneas mais frequente, seja naturalmente ou semeada na zona húmida das 

Pampas, na Argentina. Conduziram o ensaio em dois locais edaficamente distintos. Contudo, mesmo 

com essas diferenças, a resposta na produção de matéria seca por hectare, foi a esperada – 

aumento de produtividade com o aumento dos teores de N aplicados. Assim, a média de 

produtividade de MS dos dois ensaios, foi, para 0, 125, 250 e 375 kg N ha
-1

, correspondente a 14,5; 

17,7; 20,8 e 23,1 t MS ha
-1

, respectivamente. 

Hennessy et al. (2008), na Irlanda, demonstraram, numa pastagem estreme de azevém 

perene, que a aplicações crescentes de N, correspondiam aumentos de produtividade de MS. No 

primeiro ano do ensaio a 0, 50, 150 e 250 kg N ha
-1

 corresponderam 9,4, 10,77, 13,65 e 14,77 t MS 

ha
-1

. No entanto, é importante referir, que os autores verificaram, para o primeiro ano do ensaio, uma 

eficiência de utilização do azoto, variável para os diferentes níveis. Assim, para 50 kg N ha
-1

, foram 

produzidos 26,8 kg MS ha
-1

 kg
-1

 N aplicado; para 150 kg N ha
-1

, foram produzidos 28,2 kg MS ha
-1

 kg
-

1
 N aplicado e, finalmente, para 250 kg N ha

-1
, foram produzidos 21,3 kg MS ha

-1
 kg

-1
 N aplicado, um 

valor inferior às duas primeiras fertilizações, ilustrando a obtenção dos acréscimos decrescentes de 

produtividade de MS.  

Isto permite concluir, que apesar de ser possível obter maiores produtividades, com maiores 

aplicações de N, esta pode não ser a forma mais eficiente de explorar a pastagem, uma vez que para 

obter produções elevadas, os custos em fertilizantes azotados serão muito maiores. 
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3.1.2. A fertilização azotada em prados e pastagens mistos 

 

Dentro da pastagem, e de acordo com as espécies que a compõem, vai variar a capacidade 

daquela em extrair e utilizar os nutrientes do solo. Esta variação origina diferentes padrões de 

crescimento (Kemp & King, 2001). De acordo com a maior ou menor proporção de gramíneas ou 

leguminosas dentro de uma pastagem ou prado misto, são observadas diferentes produtividades. Na 

Figura 1 consta o comportamento, em termos médios, de uma pastagem mista ou estreme de 

gramíneas, face a diferentes níveis de N aplicado por hectare e por ano (Frame & Newbould, 1984). 

 

 

Figura 1 – Efeito do aumento dos níveis de fertilização azotada em pastagens estremes de gramíneas e em pastagens mistas 
de gramíneas com trevos (Frame & Newbould, 1984). 

 

Frame (1992), observou que os aumentos de MS por kg de N aplicado numa pastagem mista, 

são inferiores aos de uma pastagem estreme de gramíneas a receber a mesma quantidade do 

nutriente. A resposta da gramínea ao azoto numa pastagem mista, é acompanhada de um 

decréscimo da contribuição dos trevos. Isto explica a razão pela qual, a curva de produção de 

povoamentos mistos, se aproxima mais da horizontal, do que a de pastagens de monoculturas de 

gramíneas. 

Na literatura relacionada com este tema, a eficiência de utilização ou fixação do azoto, por 

parte de uma leguminosa em simbiose com rizóbio, é definida por equivalente fertilizante-N, isto é, a 

quantidade de fertilizante azotado que seria necessário aplicar anualmente a uma pastagem estreme 

de gramíneas, para produzir a mesma quantidade de matéria verde que uma pastagem mista de 

gramíneas e leguminosas, sem qualquer aplicação de azoto (Frame, 1992; Frame et al., 1998). Uma 

média de 172 kg N ha
-1

, é sugerida como a capacidade ou contributo azotado dos trevos à produção 

total de uma pastagem com consociações (Royal Society, 1983). 

Vários autores constataram o que foi ilustrado por Frame e Newbould (1984). Serão feitas 

referências aos estudos e dados obtidos por alguns desses investigadores, como por exemplo, 

Caradus et al. (1993), Harris & Clark (1996), Schils (1997), Höglind & Frankow-Linderg (1998), 

Scheffer-Basso et al. (2002), Abbasi & Khan (2004), Andrews et al. (2007), Saarijärvi et al. (2007), 

Nyfeler et al. (2008). 
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 Caradus et al. (1993), num ensaio em que testaram a resposta ao azoto (0, 25, 100 e 225 kg 

N/ha ano
-1

), de várias cultivares de trevo branco consociados com azevém perene, concluiram que a 

produtividade da pastagem estava fortemente relacionada com a produtividade do trevo branco, 

quando foram aplicados 25 kg N ha
-1

. No entanto, níveis de 225 kg N ha
-1

, deprimiram a produtividade 

do trevo em 45% e a sua proporção em 38%, tendo, contudo, aumentado a produtividade geral da 

pastagem em 27%. 

 Harris & Clark (1996), concluiram que, enquanto níveis de 200 kg N ha
-1

 não produziram 

efeito no tamanho e morfologia dos trevos, níveis de 400 kg N ha
-1

, originavam plantas geralmente 

mais pequenas, com menor número de estolhos e a desenvolverem-se a partir de menos gomos 

axilares, implicando uma menor participação do trevo branco na MS total da pastagem. 

 Em dois locais distintos na Holanda, Schils (1997), estudou 5 níveis de N aplicado (0, 25, 50, 

75 e 100), em misturas de azevém perene com trevo branco, tendo concluído que, para a gama entre 

0 e 50 kg N ha
-1

, a eficiência de uso aparente do azoto, foi de 10 kg MS kg
-1

 N aplicado, enquanto 

que na gama situada entre 50 e 100 kg N ha
-1

, a eficiência do azoto foi de 4 kg MS kg
-1

 N aplicado.   

Scheffer-Basso et al. (2002), apontam melhorias na produtividade de uma pastagem de 

festuca alta e azevém perene, consociadas com diferentes leguminosas (Adesmia latifolia Spreng, 

Lotus corniculatus L., Lotus subbiflorus Lag., Lotus uliginosus Schkuhr e trevo branco). Na média das 

misturas com as diferentes leguminosas, obtiveram 15,038 t MS ha
-1

, em que 54% desse total foi 

produzido no verão, o período mais favorável ao desenvolvimento das leguminosas, o que permitiu 

concluir que estas espécies dão um fortíssimo contributo para a produtividade global da pastagem. 

 A fertilização azotada tem um efeito negativo na proporção de trevo branco e outras 

leguminosas numa pastagem mista. Este efeito tem repercussões óbvias na produtividade, 

principalmente por afectar a dinâmica dos pontos de crescimento, directamente dependentes do 

desenvolvimento de estolhos e do número de nós por planta. Assim, Höglind & Frankow-Linderg 

(1998), constataram que a aplicação de N aumentou significativamente a acumulação de MS de 

gramíneas, enquanto que a acumulação de MS do trevo branco decresceu. Isto deveu-se a uma 

redução na biomassa de estolhos e partes aéreas, provocada pelo N. 

Num estudo decorrido no Paquistão, onde se pretendia verificar as vantagens da introdução 

do trevo branco em pastagens de montanha, confirmou-se que a mistura desta leguminosa com 

gramíneas indígenas, traria proveitos. Foram instalados talhões com monocultura de trevo branco, e 

de trevo branco com gramíneas, todos eles sem qualquer tipo de fertilização. Deste modo, Abbasi & 

Khan (2004) observaram para o trevo branco e para a mistura trevo branco/gramíneas, uma 

produtividade média de 3 e 6 t MS ha
-1

, respectivamente (7 e 15 t ha
-1

 de matéria verde). 

Constataram, ainda, que o trevo foi capaz de assimilar 3 vezes mais N que as gramíneas, tendo 

conseguido fixar entre 45 e 86 kg N ha
-1

. O mais interessante, foi que os autores registaram no ensaio 

em que se estudava a mistura trevo branco/gramíneas, uma quantidade de N assimilado, que variou 

entre 51 e 147 kg N ha
-1

, um valor médio superior ao da monocultura de trevo. Isto indicou que a 

introdução desta leguminosa poderia aumentar não só a eficiência de uso do N, como também a 

produtividade e qualidade das pastagens mistas. 

Andrews et al. (2007), num estudo sobre a utilização do trevo branco como alternativa ao uso 

de fertilizantes azotados, para explorações leiteiras no Reino Unido, verificaram que a produtividade 
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de azevém perene/trevo branco seria equivalente ao de azevém perene fertilizado com 200 kg N ha
-1

 

por ano, o suficiente para cobrir as necessidades de uma exploração com um encabeçamento de 1,8 

vacas ha
-1

. 

A inclusão do trevo branco poderá ter, para além da vantagem produtiva e qualitativa, uma 

vantagem ambiental associada. Saarijärvi et al. (2007), verificaram, que uma pastagem mista, sem 

qualquer adubação, comparada com uma pastagem estreme de gramíneas, a receber 200 kg N ha
-1

 

por ano, poderia reduzir a lixiviação de N, em 8 kg ha
-1

. Os autores observaram que para os 4 anos 

avaliados no ensaio de pastagem mista, tinha sido possível poupar 44 kg N ha
-1

, e que a sua 

produtividade média tinha sido de 11 386 kg MS ha
-1

, enquanto que uma monocultura de gramíneas 

mais N, produziu 12 250 kg MS ha
-1

, uma redução de produtividade pouco acentuada, mas uma 

poupança em fertilizante considerável. 

Uma análise da produtividade, de misturas de gramíneas/leguminosas e de monoculturas de 

umas e de outras, foi também conduzido por Nyfeler et al. (2008). Estes estudos permitiram definir 

qual a adequada proporção de leguminosas e de gramíneas numa pastagem, para obter a maior 

produção de MS possível, com os menores custos em fertilizantes de N inorgânico. Assim, as 

maiores produtividades obtidas, para 50, 150 e 450 kg N ha
-1

, corresponderam a misturas (compostas 

por azevém, panasco, trevo pratense e trevo branco) com porporções de leguminosas de 63%, 56% e 

46% respectivamente. Estes investigadores demonstraram, que de uma forma geral, a produtividade 

era sempre superior em pastagens mistas, comparada à de pastagens estremes. Nos ensaios onde 

as proporções de cada espécie eram iguais (25% do coberto para cada espécie), a pastagem 

respondeu com 14,8, 16,0 e 17,7 t MS ha
-1

, para 50, 150 e 450 kg N ha
-1

, valores consideravelmente 

mais altos que os de produtividade média das monoculturas, para cada um dos nívei de azoto 

referidos, de 9,1, 10,3 e 12,0 t MS ha
-1

 respectivamente. Contudo, apesar da maior produtividade nas 

pastagens consociadas, o contributo do N fixado pelas leguminosas decresceu, com o aumento dos 

níveis de azoto. A percentagem de contribuição do azoto fixado por leguminosas à pastagem, foi de 

54 %, 36 % e 14 % para 50, 150 e 450 kg N ha
-1

 respectivamente (Quadro IV). Relativamente à 

eficiência de utilização do N por parte da pastagem, ela foi maior onde as aplicações do nutriente 

foram mais baixas – 261,2, 106,7 e 41,2 kg MS kg
-1

 de N aplicado, para 50, 150 e 450 kg N ha
-1

, 

respectivamente. 

Em suma, os fertilizantes azotados poderão, em certa medida, ter um efeito adverso na 

produtividade das pastagens mistas, principalmente por a eles estarem associados, relativamente às 

leguminosas, uma redução da fotossíntese, da densidade de pontos de crescimento, redução da 

alocação dos assimilados, inbição da ramificação e, possivelmente, redução da assimilação de outros 

nutrientes, provocada pelo desenvolvimento das gramíneas (Frame, 1992). Outro aspecto importante, 

é o de por vezes, ao contrário do que se poderia pensar, haver a necessidade de realizar uma 

fertilização azotada ligeira, que serve de “starter” aquando da sementeira de leguminosas. Esta 

aplicação de azoto permite às plantas, numa fase inicial, um desenvolvimento adequado até se 

formarem os nódulos e se começar a fixar biologicamente o N2 (Frame, 1992; Varennes, 2003). 

Seguidamente apresenta-se um Quadro onde se reúnem diferentes resultados, relativamente 

à eficiência de utilização do N, por parte de pastagens mistas, em várias regiões do Reino Unido. 
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Quadro III – Produtividade média de MS, para azevém perene/trevo branco, azevém perene mais 200 kg N ha
-1
, e 

azevém perene mais 400 kg N ha
-1
, em várias regiões no Reino Unido. (Doyle et al., 1984). 

Produtividade (t MS ha
-1

) 

Região Gramíneas/Leguminosas 
Gramíneas + 200 kg N 

ha
-1

 
Gramíneas + 400 kg N 

ha
-1

 

North 7,39 6,81 10,60 

Midlands/west 7,74 7,88 10,63 

Wales 7,47 8,35 10,87 

East 7,96 6,90 10,43 

South west 7,83 10,06 10,90 

South east 7,94 7,15 10,17 

Média 7,72 7,86 10,6 

 

 No Quadro III, verificamos que os resultados obtidos por Doyle et al. (1984), permitiram 

concluir, mesmo em diferentes regiões, que o recurso a pastagens mistas de gramíneas e 

leguminosas, resultou em produtividades médias por hectare (t MS ha
-1

) muito próximas, e por vezes 

superiores, às obtidas numa pastagem de monocultura de gramíneas com aplicação de 200 kg N ha
-1

 

tendo sido a produtividade média na pastagem mista e na pastagem de gramíneas mais azoto, igual 

a 7,72 e 7,86 t MS ha
-1

, respectivamente, uma diferença muito pouco acentuada. 

 

Quadro IV – Rendimento previsto das monoculturas, rendimento efectivamente atingido, proporção de N fixado com a 
simbiose, e eficiência do N em misturas semeadas com iguais porporções de L. Perenne L., D. glomerata L., T. 
pratense L. e Trifolium repens L., bem como o rendimento previsto das misturas óptimas, e correspondente proporção 
de leguminosas para a máxima produtividade para 3 níveis de N. (Kg MS kg

-1
 N=kg matéria seca colhida por kg de N 

aplicado). Nyfeler et al. (2008); SE – desvio padrão.    

 Misturas com igual proporção Misturas óptimas 

N aplicado 

Rendimento 
médio 

previsto das 
monoculturas 

Rendimento 
alcançado 

Nfixado 

simbioticamente 
Rendimento 
MS/Nfertilizante 

Rendimento 
previsto 

Proporção 
de 

leguminosas 
à sementeira 

kg N ha
-1

 ano 
-1

 
t MS ha

-1
 ano 

-

1
 

t MS ha
-1

 ano 
-1

 
% kg MS kg

-1
 N 

t MS ha
-1

 ano 
-1

 
% 

50 9,1 14,8 54 261,2 15,2 63 

150 10,3 16,0 36 106,7 16,1 56 

450 12,0 17,7 14 41,2 17,9 46 

SE 0,38 0,43 - - 0,38 - 

 

No Quadro IV verificamos que, numa pastagem mista de gramíneas e leguminosas, a 

eficiência de fixação simbiótica do azoto foi igual a 54%, para a aplicação mais baixa de N (50 kg N 

ha
-1

 ano
-1

), com um rendimento alcançado de 14,8 t MS ha
-1

 ano
-1

 (próximo das 16 t MS ha
-1

 ano
-1

 

obtidas com a aplicação de 150 kg N ha
-1

 ano
-1

). Isto permite concluir que os custos em N serão 

menores, uma vez que há maior eficiência de utilização associada a uma menor quantidade de 

nutriente aplicada, sem que a produtividade sofra um grande impacto. É possível observar, também, 

que no caso em que se aplicaram 450 kg N ha
-1

 ano
-1

, que a percentagem de N fixado 

simbioticamente foi apenas 14% o que permite concluir um efeito provavelmente inibitório e negativo 

sobre o rizóbio em simbiose com as leguminosas. 

De notar, que o rendimento previsto das misturas óptimas, com uma menor proporção de 

leguminosas (46%), mas com 450 kg N ha
-1

 ano
-1

, foi a maior (17,9 t MS ha
-1

 ano 
-1), por pormover 

certamente as gramíneas em detrimento das leguminosas. Contudo, quando a proporção de 
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leguminosas à sementeira foi de 63 %, e com uma aplicação de 50 kg N ha
-1

 ano
-1

, a diferença foi 

muito reduzida quando comparada com a situação em que se aplicaram 150 kg N ha
-1

 ano
-1

, e com 

uma proporção de leguminosas à sementeira de 56%, (diferença de 0,9 t MS ha
-1

 ano
-1

). Esta 

diferença de produtividade não justificará técnica e economicamente a aplicação de mais 100 kg N 

ha
-1

 ano
-1

, para além dos 50 kg N ha
-1

 ano
-1

 aplicados na pastagem com 63 % de proporção de 

leguminosas à sementeira. 

 

3.1.3. Efeito de outros nutrientes em pastagens mistas 

 

 Para além do N, muitos outros nutrientes têm uma grande influência na produtividade das 

pastagens. Destacam-se o P, K, S, Ca e Mg, de entre os macronutrientes, e o Fe, B, Mn, Cu, Zn e 

Mo, como micronutrientes de relevo (Klapp, 1971; Walton, 1983; Frame, 1992; Frame et al, 1998). 

 Frame (1992) observou que o P em quantidades adequadas permite optimizar a produção de 

erva, principalmente por ter um papel activo no metabolismo das plantas e por participar no processo 

de amadurecimento das mesmas, embora no fim da maturidade a concentração deste nutriente seja 

inferior. Este aumento actua também ao nível das raízes e no desenvolvimento inicial de plantas 

acabadas de germinar.  

Quanto ao potássio, este nutriente é muito importante, visto que a seguir ao azoto, é aquele 

que mais é extraído por parte das plantas, tendo por isso um grande peso na produtividade das 

pastagens. Pastagens para corte, que estejam instaladas em solos ricos em K devem ser fertilizadas 

quando seja necessário, uma vez que, na ausência de pastoreio, deixa de haver reposição deste 

nutriente através das fezes animal. O potássio participa nos mecanismos de regulação de água das 

células e transpiração da planta, através dos poros das folhas (estomas). Este nutriente tem por isso 

um papel na manutenção do turgor e fortalecimento das folhas, bem como no desenvolvimento de 

raízes, produção de açúcares e no transporte de metabolitos. O trevo branco é particularmente 

sensível à deficiência de K, estando a sua proporção na pastagem, dependente deste nutriente 

(Frame, 1992). O mesmo autor apresenta também aumentos de produtividade de pastagens, com o 

aumento de potássio aplicado na forma de K2O (para três cortes, a não aplicação de K, produziu 61% 

do rendimento óptimo, enquanto que para 192 kg K2O ha
-1

, foi atingida uma produção correspondente 

a 97 % do rendimento óptimo). Smith & Sinclair (1998), verificaram, na Nova Zelândia, em pastagens 

mistas de trevos e gramíneas, um aumento médio de MS de 27 %, ao fim de um ensaio de 5 anos, 

com a aplicação anual de 24 kg P ha
-1

. 

Sinclair et al. (1996), verificaram que a produção de trevo branco de 1130 a 1787 kg MS ha
-1

, 

sem qualquer aplicação de nutrientes, poderia aumentar para valores entre 4006 e 7373 kg ha
-1

 para 

a aplicação conjunta de 80 kg P ha
-1

 e de 30 kg S ha
-1

. 

Griffin et al. (2002), observaram que a aplicação de fertilizantes NPK, quando comparada com 

a aplicação única de N, produzia aproximadamente mais 4 t MS ha
-1

, numa média de 6 anos.  

O enxofre, por seu turno, é muito importante para o desenvolvimento das gramíneas, uma vez 

que faz parte dos aminoácidos essenciais, como a metionina e cisteína (Frame, 1992). Morton et al. 

(1998), advertem, também, que solos pobres em S, poderão ter um impacto negativo nas 



Influência da Fertilização Azotada na Produção, Composição Botânica e Qualidade de Pastagens, na Ilha do Faial, Açores 

35 

 

leguminosas, tendo verificado que o trevo branco responde à aplicação deste nutriente, com 

aumentos de produtividade de MS. 

Já o cálcio tem influência no pH do solo, tendo, por isso, um papel importante na 

disiponibilização de outros nutrientes essenciais às plantas. É aplicado na forma de CaCO3 por 

exemplo, com a finalidade de aumentar o pH (calagem) até valores próximos da neutralidade de 5,5-

6.0 (Frame, 1992; Edemeades, 2004).  

Bailey & Laidlaw (1999) concluiram que o sucesso na sobrevivência do trevo branco em 

pastagens mistas, se encontra fortemente dependente da disponibilidade de P, e que uma das 

grandes vantagens da calagem é aumentar a disponibilidade daquele nutriente para as plantas. 

 Edemeades (2004) indica que o Mg é um nutriente fundamental tanto para alguns processos 

fisiológicos de plantas, como para os animais. 

 Os micronutrientes como o Fe e o Mo são importantes por pertencerem à composição da 

enzima nitrogenase (Frame et al, 1998; Varennes, 2003). Bailey e Laidlaw (1999), apontam para a 

influência que o Mo terá na concentração de N nas leguminosas, mais do que propriamente no 

aumento da sua produtividade. 

3.2. Influência edafo-climática  

3.2.1. Tipo de Solo  

 

 O tipo de solo poderá ter uma grande influência na produtividade de pastagens. Dele fazem 

parte uma série de factores que poderão ter um papel mais ou menos importante, nomeadamente a 

reacção do solo, a textura, a estrutura, e a fertilidade. 

 De acordo com a origem pedológica, ou tipo de textura dos solos, Klapp (1971) indica que em 

solos arenosos a produtividade de pastagens sujeitas a vários cortes poderá ser de 9200 kg MS ha
-1

, 

9600 kg MS ha
-1

 em solos de aluvião (argilosos) e de 11200 kg MS ha
-1

 em solos turfosos. 

 Já quanto à reacção do solo, o autor referido destaca a sua importância, por ter influência 

directa na disponibilidade de vários nutrientes enssenciais. Normalmente, em solos cuja reacção seja 

neutra, o valor nutritivo dos povoamentos vegetais é mais elevado (Klapp, 1971). 

 A estrutura do solo, poderá, por sua vez, influenciar o desenvolvimento das raízes e ter 

impacto na disponibilidade de água, estando muitas vezes relacionada com o pisoteio provocado 

pelos animais em pastoreio. 

Podemos referir ainda a biologia do solo, onde se destacam os fungos, capazes de 

estabelecer associações com as raízes de algumas plantas, anelídeos, que aumentam a 

macroporosidade do solo ou mesmo o Rhizobium, as bactérias responsáveis pela fixação biológica 

de N2 em leguminosas (Klapp, 1971; Frame et al, 1998; Varennes, 2003). 
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3.2.2. Disponibilidade de água no solo, clima e estado do tempo 

 

 A disponibilidade de água é um dos factores mais importantes para o desenvolvimento de 

prados e pastagens, sendo prova disso a presença e permanência destas culturas em locais húmidos 

e com frequentes precipitações, como por exemplo, na ilha do Faial. Walter (1949-1951), citado por 

Klapp (1971) diz que o vigor do crescimento das plantas prende-se mais com a disponibilidade de 

água do que de nutrientes. Quanto a isto, Klapp (1971) admite que é apenas válido para locais 

comparáveis e que para as mesmas condições hídricas, será obviamente a disponibilidade de 

nutrientes, o factor decisivo para a produção. 

 O mesmo autor observou, num estudo em que se avaliaram pastagens com fertilização e sem 

fertilização, casos em que a um aumento de N, estava associado um aumento de produção de 120 % 

enquanto que o consumo de água aumentava apenas 8-11 %. Significando uma redução em mais de 

50 % da água consumida por cada kg MS, produzida. 

 

3.2.2.1. Clima local – relevo, altitude e conformação do terreno 

 

Na ilha do Faial, como aliás, na maior parte das ilhas do arquipélago dos Açores, encontra-se 

uma forte diferenciação ambiental, e um forte gradiente de precipitação com a altitude. A 

produtividade e as diferentes actividades agrícolas na ilha encontram-se dependentes deste factor 

(Madeira et al., 2002). 

Os terrenos presentes nas ilhas dos Açores são ainda caracterizados por possuirem declives 

que vão de inclinações muito suaves a declives com inclinações muito elevadas, tendo isto influência 

na drenagem de água, na erosão, no pastoreio, na captação da radiação e exposição solar, bem 

como na estrutura e no reservatório de nutrientes do solo. 

Em zonas muito declivosas fazem-se sentir os efeitos variáveis entre o grau de inclinação e a 

exposição. Em zonas com declives próximos de 25 % cessa o cultivo das terras para culturas 

agrícolas como os cereais, e a partir de declives de 35-40 % cessa a ceifa mecânica e a preparação 

do feno. Assim, a decisão de utilizar um terreno com declive demasiado acentuado, para pastagem, 

poderá trazer logo à partida limitações técnicas, como o impedimento de realização de silagens ou 

fardos de feno e/ou palha. 

Locais com inclinações de 20-25 % implicam um aumento de trabalho de 40 % quando 

comparados com áreas planas. Deste modo, os animais dispendem mais energia, quando se vêem 

obrigados a subir para procurar locais com mais erva. Para além disso, os movimentos dos animais a 

partir da inclinação referida, levam ao aumento dos prejuízos provocados pelo pisoteio – em especial 

quando o solo está húmido (situação frequente nos Açores) – o que acarreta riscos de erosão 

associado à compactação, bem como de destruição dos orgãos vegetativos das espécies que 

compõe a pastagem. 

As regiões montanhosas apresentam ainda, diferenças na espessura do solo, sendo normal 

encontrar solos profundos no sopé e mais delgados em cima. 
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Quanto à exposição, as encostas orientadas a sul, em contraste com as voltadas a norte, 

recebem com maior intensidade a radiação solar, são mais aquecidas e normalmente mais secas. É 

possível encontrar uma temperatura superior em 2 ºC numa encosta virada a sul, quando comparada 

com uma exposta a norte. Os solos das encostas voltadas a sul são, normalmente, mais ricos em 

bases, possuem uma melhor estrutura, mas são mais pobres em húmus (Klapp, 1971). 

Assim, de uma forma geral, as terras viradas a nascente são consideradas como dando 

maiores produções, enquanto que em terras viradas a poente se verifica o contrário, sendo mais 

afectadas pelas temperaturas baixas e sofrendo amiúde um efeito semelhante ao produzido pela 

sombra das árvores. 

Relativamente à altitude, verifica-se que, conforme esta aumenta, baixa a temperatura média 

do ar, aumenta a amplitude térmica entre o dia e a noite, a humidade do ar e o enevoamento crescem 

e os efeitos do relevo são mais acentuados, também a precipitação pode aumentar. Mas em qualquer 

situação, com a altitude, encurta-se o período de vegetação e o possível período de pascigo. Klapp 

(1971) indicou que a duração da época de pastoreio diminuiu cerca de 21 dias, quando comparada 

uma exploração que se encontrava a 50 m acima do nível do mar, com outra que se encontrava a 

450-500 m de altitude. Isto significa que por cada 100 m de altitude, se perdem cerca de 5 dias de 

pastoreio. O autor observou também, que o rendimento em 150 dias de pastoreio de uma pastagem a 

1050 m de altitude, era reduzido para 85 dias de pastoreio, quando a pastagem se encontrava a 1750 

m de altitude. 

 

Associada ao aumento de altitude vem a diminuição de produção. Mas isto não se deve 

somente à variação de altitude mas também a outros factores que se vão alterando com ela. Assim, 

com a altitude, os solos são normalmente mais permeáveis, o que permite uma lavagem mais intensa 

e maiores perdas de bases. Quanto aos valores de pH, Madeira et al. (2002), indicam, numa 

caracterização dos solos da ilha do Faial, que entre os 450-750 m, o pH possuia valores entre 5,5-5,2 

e que entre os 25-50 m de altitude, os valores de pH encontravam-se entre os 6,2 e os 6,7.  

Os riscos de erosão agravam-se nas encostas. Isto é de resto muito comum no Faial e 

noutras ilhas do arquipélago, desenvolvendo-se as chamadas grotas, em locais onde a precipitação é 

intensa e quando a água da chuva é conduzida pelo relevo, convergindo intensamente em locais de 

escoamento.  

É preciso, também, ter em linha de conta, que a pastagem inclinada acarreta um acréscimo 

de dificuldade e encarecimento dos amanhos, fertilização e aproveitamento da erva. Contudo, nestas 

situações, as culturas de lavradio seriam ainda mais prejudicadas, pelo que, com a altitude se verifica 

o aumento da área de prados e pastagens permanentes. 

Klapp (1971), indica que dos 400-500 m, para os 2200-2400 m de altitude, a produção de 

prados bem explorados, passara de 4,8 t MS ha
-1

 para 1 t MS ha
-1

.  

Todas estas particularidades são tidas em conta, uma vez que na ilha do Faial poderão ter 

efeito nos resultados obtidos. 
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3.3. Influência do maneio na produtividade 

 

Frame et al. (1998), indicam que o pastoreio pode ser composto de um variado leque de 

sistemas, desde uma forma intermitente (rotacional), a contínua, ou a mistura das duas, numa mesma 

época, podendo ainda ser intercalados com acções de corte, para conservação (Garay et al., 1997; 

Schils et al., 1999;  Pontes et al., 2007). 

Klapp (1971), admite que o tipo de pastoreio rotacional é superior ao contínuo. Apresenta, 

como argumentos, o registo de aumento de rendimentos na ordem dos 15-25 % em explorações com 

pastoreio rotativo, quando comparado com o livre. 

Já foi referido o impacto que o pastoreio ou o corte poderão ter na composição botânica das 

pastagens mistas. Esse impacto, que destrói de diferentes formas a capacidade fotossintética, de 

reprodução vegetativa e de captação de água e nutrientes, tem um efeito óbvio na produtividade. 

 Garay et al. (1997), por exemplo, admitem que pastoreio pouco intensivo na Primavera 

seguido de pastoreio intensivo, poderá promover a produção da pastagem, particularmente no Verão, 

por aumentar tanto a densidade de população de rebentos, como o crescimento líquido de folhas por 

rebento. 

 Schils et al. (1999), concluiram, num estudo realizado na Holanda, em solos argilosos, que o 

pastoreio rotacional, intercalado com cortes para silagem, provocava um incremento de produção de 

1,2 t MS ha
-1

 e aumento do rendimento de N de 39 kg ha
-1

 ano
-1

 quando comparado com um sistema 

de maneio, em que apenas se realizavam cortes para silagem. 

 Num sistema em que foram comparados 6 cortes e 3 cortes de erva por ano, Pontes et al. 

(2007), concluiram que os cortes mais frequentes reduziam em 48 g MS m
-2

 a produtivdade, quando 

comparado com os 3 cortes anuais. 

 Contudo, na China, Wen & Jiang (2005), não verificaram que o aumento da frequência de 

corte pudesse ter um efeito significativo na produção de MS, mas poderia, sim, promover uma 

interacção positiva entre o azevém perene e o trevo branco, pelo que concluiram que o corte reduzia 

os efeitos inibitórios e de competição de cada uma destas espécies na outra. Também Schils (1997), 

não observou que a frequência de corte pudesse ter um efeito consistente na produção anual de MS.  

 

4. Alguns aspectos da qualidade de pastagens 

4.1. Aspectos gerais 

 

A qualidade de uma pastagem depende de vários factores, como a composição botânica, o 

estado fenológico das espécies que a constituem e a sua proporção na altura do corte ou pastoreio, o 

clima, o tipo de solo e a sua fertilidade, o pH do solo e a associada disponibilidade de nutrientes, 

época do ano e aplicação de fertilizantes. Estes factores associados ao tipo de maneio têm uma forte 

influência na composição química da pastagem, principalmente por controlarem o estágio de 
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desenvolvimento e a proporção folha/caule – a folha possui um teor de proteína bruta (PB) mais 

elevado e menor de fibra bruta (FB), logo, maior digestibilidade – bem como por participarem na 

recirculação dos nutrientes das plantas (Frame, 1992; Frame et al., 1998). 

Dentro da composição química dos alimentos para animais, é feita a divisão da matéria verde, 

em MS e água (850 g kg
-1 

em folhas e caules jovens e 500 g kg
-1

 em folhas e caules velhos, de 

espécies pratenses). A MS é por sua vez dividida em MO e matéria inorgânica (esta composta por 

macro e micronutrientes). Dentro da matéria orgânica (MO) encontram-se os hidratos de carbono (os 

solúveis em água e os estruturais, como a celulose e a hemicelulose), a lenhina, os lípidos, as 

vitaminas e a proteína bruta (que engloba as proteínas propriamente ditas e o azoto não proteico). O 

conjunto da celulose, hemicelulose e lenhina, constituem os principais componentes de fibra. As 

gramíneas possuem ainda maiores quantidades de hidratos de carbono fermentescíveis do que as 

leguminosas, condição que facilita também os processos de ensilagem. 

É consensual entre vários investigadores, que forragens ricas em leguminosas possuem 

vantagens nutricionais sobre as forragens estremes de gramíneas (Costa et al., 2006), principalmente 

no respeitante à eficiência de utilização da energia (Laidlaw e Teuber, 2001). 

De uma forma geral, é possível admitir que uma pastagem mista de gramíneas e leguminosas 

é preferencialmente ingerida e em maiores quantidades, que uma monocultura de gramíneas. Este 

aspecto foi comprovado por Heikkila et al. (1992), que observaram um consumo, por parte de vacas 

leiteiras, 13 % superior de uma silagem de trevo pratense/gramíneas, comparada com uma silagem 

de gramíneas (as duas com a mesma digestibilidade). 

Contudo, é preciso observar que a qualidade da pastagem está directamente relacionada 

com a altura em que é cortada ou disponibilizada aos animais. Deste modo, a influência da 

desfoliação, seja através do pastoreio ou do corte, ou ambos, possui uma indiscutível importância na 

qualidade pontual da pastagem, uma vez que tanto a digestibilidade como os teores de PB, 

apresentam um consistente padrão sazonal (Schils et al., 1999; Torres, 2002). 

Schils et al. (1999) observaram, na Holanda, que a utilização de uma forragem simplesmente 

para silagem, sem pastoreio, revelou um menor teor em FB e, consequentemente, maior 

digestibilidade da MO, comparando com a mesma forragem onde se realizou o pastoreio rotacional. 

Esta conclusão, porém, é apenas aplicável quando comparada com pastos da mesma idade e 

fundamentalmente no mesmo estado fenológico. Também Pontes et al. (2007), em França, 

demonstraram a importância da frequência de corte na qualidade de pastagens estremes de 

gramíneas. Os autores constataram, que, apesar de a composição florística ser o factor de maior 

variabilidade na qualidade da pastagem, cortes frequentes (6 neste caso), aumentavam a 

digestibilidade, quando comparados com cortes pouco frequentes (3 cortes). Concluiram que isto 

ocorreria por se evitar que as espécies evoluissem até estados de maturação mais avançados, onde 

normalmente a proporção de constituintes da parede celular é mais elevada. Os mesmos autores 

confirmaram ainda, que a digestibilidade variou de acordo com a época do ano, apontando para 

importância do estado fenológico e das condições ambientais, nas variações nutritivas das espécies. 

Quanto à PB, verificaram que o aumento da frequência de corte (de 3 para 6 cortes) aumentaria este 

parâmetro, em 46 g kg
-1

 MS. 
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Kyriazopoulos et al. (2008), avaliaram o valor nutritivo de panasco e trevo subterrâneo 

(Trifolium subterraneum L.) em misturas com diferentes proporções e concluiram que uma proporção 

de 50% na pastagem, da leguminosa e da gramínea, apresentava os maiores teores em PB. 

4.2. Composição mineral da pastagem  

Os parâmetros qualitativos de uma pastagem, encontram-se dependentes da composição 

botânica da pastagem e as legumionsas, de onde se destaca o trevo branco, poderão dar um 

incremento qualitativo a uma pastagem mista, com repercussões directas no desempenho produtivo 

do animal (Schils et al., 2000).  

Uma quantidade adequada de minerais é essencial tanto para as plantas, como para os 

animais a que se destinam. A utilização de pastagens mistas, onde se encontre trevo branco, 

apresenta geralmente, maiores quantidades de Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Co, Mo, B e Sn, revelando-se 

uma fonte mais rica de minerais importantes para os animais (Frame, 1992). 

Destaca-se a importância do Mg, visto que a sua presença em deficientes quantidades 

poderá originar, nos animais, uma desordem alimentar denominada hipomagnesémia, (níveis 

demasiado baixos de Mg no sangue de ruminantes), tendo reflexos na saúde e produtividade dos 

mesmos (Edemeades, 2004). 

 A concentração de Ca e Mg é positivamente afectada pelo decréscimo de azoto aplicado, 

favorecendo, desta maneira, o aumento da proporção de trevo numa pastagem. Por outro lado, a 

concentração do K é muito pouco afectada pelo N (Frame, 1992). 

  

4.3. Digestibilidade da matéria orgânica 

  

O valor alimentar da erva está directamente ligado à digestibilidade e ingestibilidade de 

forragem. Desta forma, o objectivo do dono da exploração não deverá ser o de simplesmente obter a 

maior quantidade de MS, mas sim o de maior quantidade de MS digestível. 

Quando comparadas pastagens mistas de azevém perene e de trevo branco, com pastagens 

estremes de azevém perene a receber 350 kg N ha
-1

, as mistas apresentam valores de digestibilidade 

da matéria orgânica, mais elevados (Hassoun et al., 2007). A superioridade no respeitante à 

digestibilidade variou de 1,7 a 5,8 unidades percentuais, tendo sido observados os valores mais 

baixos no Verão. Isto deve-se ao facto de nesta época, as flores e pedúnculos se encontrarem mais 

desenvolvidos, apresentando estas estuturas uma menor digestibilidade – esta explicação poderá 

justificar a razão de por vezes não se ver melhorada a digestibilidade de uma pastagem mista de 

gramíneas e trevos (Altimimi, 1984, citado por Frame et al., 1998). 

O trevo branco apresenta uma digestibilidade superior à da grande maioria das outras 

leguminosas forrageiras de climas temperados e o decréscimo de digestibilidade conforme a idade, é 

também menos acentuado (Schils et al., 2000). 

Thomson et al. (1985), avaliaram a composição química do azevém perene e do trevo branco 

e concluiram que este possuia uma muito menor quantidade de compostos da parede celular, 
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particularmente de celulose e de hemicelulose – as fracções menos digestíveis – e teores muito 

superiores de compostos azotados e solúveis de mais fácil digestão. 

Contudo, Frame et al. (1998), advertem que ainda não foi definida a quantidade ou altura 

certa de corte ou pastoreio, para que se verifique a vantagem da leguminosa, numa pastagem mista. 

Ainda assim, são indicados valores de 20 a 30 % de trevo branco na MS, como os mais adequados 

para se verem manifestadas as qualidades desta leguminosa. Os mesmos autores apontam um 

aumento médio anual de digestibilidade de uma pastagem mista com trevo branco e gramíneas, de 3 

% (digestibilidade igual a 66 %), quando comparado com a digestibilidade de uma pastagem estreme 

de gramíneas a receber 350 kg N ha
-1

 (63 %). A época do ano onde se observou maior diferença de 

digestibilidade foi na Primavera (5 %) e a menor diferença, no Verão (2 %), pelas razões já 

explicadas. 

 

4.4. Teor de proteína bruta 

 

O teor de N está dependente da idade da planta, sendo mais baixo, quanto mais velha a 

planta. A PB, que pode ser composta por azoto não proteico e por proteína propriamente dita (70 a 90 

% da PB), é metabolizada em proteína microbiana durante as fermentações que ocorrem no rúmen, 

por acção de bactérias e protozoários (Adrews et al., 2007). Uma proporção da PB é de elevada 

degradabilidade, mas a outra parte, é considerada como não degradável, uma vez que só é absorvida 

ao longo do tracto digestivo. De uma forma geral, os animais precisam de compostos azotados em 

quantidade suficiente para promover e satisfazer as necessidades e actividade dos microrganismos e 

posteriormente de proteína de origem microbiana mais proteína não degradada, para satisfazer as 

suas próprias necessidades. A silagem de erva é um caso em que o suplemento de proteína não 

degradável é necessário para o gado em produção, mesmo quando a forragem dada pareça possuir 

a quantidade de PB adequada para a produção animal. Isto é devido ao facto de a proteína 

facilmente degradável libertar amoníaco após a acção microbiana, sendo depois rapidamente 

absorvida em quantidades elevadas. Posteriromente, essa proteína é excretada através da urina em 

vez de utilizada pelos microrganismos do rúmen. A palha é uma melhor fonte de proteína não 

degradável do que a silagem, mas o seu conteúdo em PB poderá ser inadequado para as 

necessidades do animal. Uma baixa relação de energia originária de hidratos de carbono facilmente 

fermentescíveis/energia de PB, pode afectar negativamente a digestão e utilização da proteína, 

enquanto que, uma baixa relação energia de PB/energia de hidratos de carbono, desencoraja uma 

eficiente digestão de hidratos de carbono (Frame, 1992; Frame et al., 1998). 

O teor em PB pode variar muito de acordo com a maturidade das plantas. Folhas jovens 

apresentam em média 300 a 350 g PB kg
-1

 MS, enquanto que material mais maduro ou caulinar 

apresenta teores de PB, na ordem dos 50 a 100 g kg
-1

 MS. As leguminosas forrageiras são 

normalmente superiores às gramíneas, no teor de PB, mas prados estremes de gramíneas altamente 

fertilizados com N, podem exceder os valores das leguminosas (Frame, 1992).  
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Também Ledgard et al. (1999), aconselham a que se aumente a quantidade de hidratos de 

carbono rapidamente fermentescíveis na dieta animal, de forma a melhorar a eficiência de utilização 

do N, uma vez que os animais ao consumirem preferencialmente leguminosas – mais ricas naquele 

nutriente – aumentaram os riscos de perdas do mesmo, com prejuízo para o ambiente e para a 

economia de uma exploração. 

 

4.5. Influência da fertilização azotada na qualidade de pastagens 

 

Vários autores constataram que a fertilização azotada poderia ter influência na qualidade de 

pastagens, destacando principalmente o seu impacto nos teores de PB.  

Pontes et al. (2007), avaliaram as respostas produtivas e qualitativas ao N, de 13 gramíneas 

C3, características de climas temperados. Testaram dois níveis de fertilização, 120 e 360 kg N ha
-1

 

ano
-1

 e observaram que o aumento do nível de fertilização correspondia a um aumento muito 

significativo de PB, em média 34 g kg
-1

 MS. Os mesmos autores verificaram um ligeiro aumento na 

digestibilidade da MS, com o aumento de N, embora considerem não ser usual qualquer tipo de 

influência neste parâmetro. 

Brum et al. (2009), conduziram um ensaio durante sete anos, no Noroeste de Espanha, num 

prado permanente irrigado, em solo franco-arenoso, constituído por azevém perene, dactilo, festuca 

pratense, trevo branco e trevo pratense e onde estudaram, entre outros factores, a influência da 

adubação azotada no conteúdo proteico da MS. Os níveis de fertilização foram de 0, 60, 120 e 180 kg 

N ha
-1

 ano
-1

. Um dos resultados mais interessantes foi o de, no ensaio sem qualquer fertilização, os 

teores de PB terem sido, em média, sempre superiores (143 g PB kg
-1

 MS) aos ensaios que recebiam 

60 kg N ha
-1

 (139 g PB kg
-1

 MS), revelando a importância da contribuição das leguminosas para a 

qualidade do alimento. Contudo, a partir deste nível de fertilização, concluiram que o aumento de N 

poderia aumentar, ou não, o nível de proteína bruta, consoante a época em que se fazia a colheita do 

material, pelo que, na Primavera, aos aumentos de N correspondeu um aumento de PB, enquanto 

que, no Verão, 180 kg N ha
-1

 resultaram num teor de PB igual a 160 g kg
-1

 MS (para a mesma época, 

sem qualquer fertilização, verificaram-se teores de 164 g kg
-1

 MS); no Outono, ao aumento da 

aplicação de N correspondeu um decréscimo sucessivo de PB. Os autores justificaram estas 

observações, pelo facto de o prado ser composto por gramíneas e leguminosas, tendo a MS de 

leguminosas sido fortemente afectada pelos níveis crescentes de azoto, vendo a sua massa no total 

de MS produzida, diminuída de 1,872 t na MS ha
-1

, para 421 t na MS ha
-1

 da fertilização com 0 kg N 

ha
-1

 para 180 kg N ha
-1

. Uma vez que as leguminosas são mais ricas em PB do que as gramíneas, o 

teor da mesma, na pastagem, sofreu igualmente um decréscimo. Ainda assim, a massa total 

acumulada de PB, foi mais elevada para a aplicação de 180 kg N ha
-1

 (1,335 kg PB ha
-1

) enquanto 

que, aos níveis 0, 60 e 120 kg N ha
-1

, corresponderam 1,012, 1,091 e 1,081 kg PB ha
-1

 produzidos no 

ano, respectivamente. 

Também Torres (2002), obteve resultados similares, admitindo, de facto, um aumento dos 

teores de proteína bruta para os níveis mais elevados de azoto estudados – 240 e 360 kg 
-1

 – mesmo 
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em épocas do ano mais propícias ao desenvolvimento de leguminosas, podendo significar, que, 

apesar da redução da proporção destas espécies induzida pela aplicação de N, as gramíneas foram 

estimuladas, mantendo-se em estados precoces de desenvolvimento, logo, com uma maior razão 

folhas/caules. O autor indica, ainda, que para além dos efeitos da fertilização azotada, a época de 

corte da pastagem provocou uma variação altamente significativa na média do ensaio de fertilização 

que decorreu ao longo de três anos.  

Sölter et al. (2007), referiram, que no Mediterrâneo, apesar de as temperaturas mais elevadas 

no Verão favorecerem o desenvolvimento das leguminosas, se verifica também a ausência de chuva, 

o que tem um impacto muito negativo para o desenvolvimento destas espécies, só sendo possível 

obter produções elevadas e de qualidade, com irrigação. Os Açores apresentam, contrariamente ao 

clima mediterrânico, excelentes condições climáticas para o desenvolvimento de leguminosas, 

principalmente do trevo branco. 

 

4.6. Factores anti-nutritivos de pastagens mistas, para a saúde   
animal 

 

Apesar das vantagens apresentadas acerca da inclusão do trevo branco e outras 

leguminosas em prados e pastagens, é preciso realçar que, aquelas, em elevada proporção, poderão 

induzir vários problemas, dos quais se destaca o timpanismo, uma desordem digestiva que poderá 

ser fatal para o animal (Costa et al., 2006), principalmente o bovino (Frame et al., 1998). 

Na Europa, o timpanismo é visto como o maior obstáculo à conversão de pastagens de 

gramíneas + N, a pastagens mistas de gramíneas mais trevos. Contudo, tem sido encorajador o facto 

de que neste continente esta desordem não se tenha vindo a revelar um problema grave (Frame et 

al., 1998). Uma das técnicas apresentada pelos autores anteriormente mencionados, para reduzir 

esse risco, é o de prolongar o tempo de pastoreio rotacional para 4 a 6 semanas (em vez de 3 a 4 

semanas), disponibilizando, assim, a erva num mais avançado estado de maturidade (com mais FB). 

Indicam ainda a possibilidade de se adicionar uma quantidade limitada de feno ou palha, mais rica em 

fibra, ou ainda a adição de agentes de anti-espuma, como o poloxaleno, um agente superfície-activo 

não iónico, que pode ser incorporado na água dos bebedouros ou nos comedouros como 

suplemento, ou ainda em blocos a serem lambidos pelo gado. Este co-polímero tem a capacidade de 

reduzir a tensão superficial da espuma, permitindo a libertação dos gases de fermentação do rúmen.   

Laidlaw & Teuber (2001), indicam, ainda, que a presença de taninos condensados – baixa em trevos 

e na luzerna (Medicago sativa L.) – poderá melhorar a disponibilização de N de outra origem que não 

a de amoníaco, aumentando a eficiência de uso do azoto (porque reduz a degradação da proteína 

alimentar por parte dos microrganismos do rúmen, uma vez que os taninos ligam-se ao azoto 

formando complexos não degradáveis, a pH do rúmen, assim, esta proteína, por não ser degradável, 

funciona como proteína bypass, podendo ser posteriomente utilizada fora do rúmen, pelo animal) e 

reduzindo os riscos de timpanismo, quando aqueles compostos se encontrem em concentrações de 

20 a 40 g kg
-1 

MS. Acima de 60 g kg
-1

 MS, os taninos poderão reduzir o volume de alimento 

consumido, a digestibilidade e o desempenho produtivo do animal. Também as saponinas, 
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principalmente as provenientes da luzerna, possuem um efeito negativo na alimentação animal, uma 

vez que, no rúmen, estes compostos afectam os protozoários aí presentes, reduzindo o seu número 

de tal maneira, que poderão ser responsáveis pelo decréscimo da degradabilidade das proteínas dos 

alimentos, ou mesmo por potenciar, por efeitos sinergéticos a actividade dos taninos. O efeito 

negativo das saponinas dependerá da sua concentração, uma vez que se esta não for excessiva, 

poderá também afectar o animal positivamente, funcionando por vezes como anti-fúngico ou antiviral 

(Francis et al., 2002). 

Outro dos factores anti-nutritivos dos trevos brancos é o de possuirem potencial cianogénico, 

visto que a metabolização de ácido hidrociânico (HCN) por parte do ruminante, poderá originar 

tiocianato inorgânico, um composto goitrogénico, isto é, que induz dificuldade de fixação de iodo, 

criando problemas na tiróide dos animais, como o bócio (Laidlaw & Teuber, 2001). Estes problemas 

são normalmente evitados, recorrendo a variedades de trevo branco que tenham um potencial 

moderado abaixo de HCN, ou permitindo que o gado ingira a erva mais madura, uma vez que este 

composto vê a sua concentração diminuir com o avançar da idade das espécies. O maior paradoxo é 

o facto de as substâncias cianogénicas desempenharem um papel importante na resistência do trevo 

branco ao ataque de pragas pelo que não se deverão criar variedades totalmente livres de HCN 

(Laidlaw & Teuber, 2001).   

Outra das desvantagens das leguminosas é o facto destas possuirem alguma capacidade 

tampão e menores quantidades de hidratos de carbono fermentescíveis, dificultando a realização de 

silagens de qualidade (Costa et al., 2006); estes problemas podem ser ultrapassados recorrendo a 

aditivos que potenciem a fermentação, mais ricos em hidratos de carbono facilmente fermentescíveis, 

como os melaços, ou inclusão de culturas de grão e forragens de gramíneas, ou mesmo práticas 

mais adequadas, como deixar a erva cortada algum tempo no campo, antes de proceder à ensilagem 

(Fernandes et al., 1999; Jones et al., 2003). 

Assim, Laidlaw & Teuber (2001), admitem que, para todos os factores de anti-qualidade atrás 

mencionados, é a presença de gramíneas, numa proporção adequada a cada situação, que poderá 

diluir os efeitos e reduzir os riscos de elevadas proporções de leguminosas em pastagens mistas. 

 

5. Pastagens de gramíneas fertilizadas com N vs. 
Pastagens mistas: influência no ambiente. 

 

Têm sido realizados estudos sobre o efeito da aplicação de fertilizantes em pastagens e 

forragens e as perdas de N. Relativamente à aplicação de fertilizantes, as pressões financeiras 

exigem, cada vez mais, eficiências de uso óptimas, como por exemplo, precisão na data de aplicação 

e precisão nas quantidades utilizadas. Também a crescente preocupação a longo termo, com o 

desaparecimento das reservas de combustível fóssil, e a sua quantidade insuficiente para sustentar 

economicamente a produção de fertilizantes azotados, tem atraído a atenção para o papel das 

leguminosas forrageiras, na fixação de azoto (Frame, 1992). Mas, as considerações 

custos/benefícios, não podem, nem devem ser, única e exclusivamente o único critério de decisão. 

Em regiões ou áreas onde, por questões ambientais, o uso de fertilizantes azotados seja limitado, 
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recorrer a leguminosas poderá ser uma solução interessante (Laidlaw & Teuber, 2001; Costa et al., 

2006). 

Uma vez que o nitrato é vulnerável à lixiviação nas pastagens, devido à baixa quantidade de 

N adicionada aos produtos e às elevadas taxas de reciclagem do N dos excrementos do animal em 

pastoreio, dos estrumes e chorumes aplicados e da matéria orgânica do solo, riscos ambientais 

podem surgir (Andrews et al., 2007). 

Em pastagens mistas, a MS produzida por unidade de N introduzida no sistema, é inferior à 

produzida pela fixação de N2 (Andrews et al., 2007). Os autores anteriores admitem, ainda, que a 

acumulação de N no solo poderá ser maior num sistema estreme de gramíneas a receber 200 kg N 

ha
-1

, do que um sistema com trevo branco incluído. 

Contudo, há evidências de que as plantas fixadoras de N2, exsudam maior quantidade de 

aminoácidos para o solo, do que as plantas não fixadoras (Steen Jensen & Hauggaard-Nielsen, 

2003), e que a lixiviação do N orgânico dissolvido é superior em pastagens de azevém perene/trevo 

branco, do que em pastagens puras a receber fertilizantes azotados (Scholefield & Oenema, 1997). 

A legislação da UE, estabeleceu o máximo admissível de concentração de nitratos na água 

potável, em 50 mg L
-1

 (Directiva da UE para a Água Potável 80/778/EEC e Directiva para os nitratos 

91/676/EEC) e o sector agrícola tem o dever de salvaguardar práticas que vão ao encontro destas 

exigências. 

Ledgard et al. (1999) observaram que a quantidade de nitrato lixiviado por unidade de área de 

uma pastagem mista demonstrou ser igual ou ligeiramente inferior à de um pasto estreme de azevém 

perene fertilizado, para níveis idênticos de “output” animal.  

Andrews et al. (2007), indicam que, numa pastagem mista em que o trevo branco se encontre 

presente em 20 % da MS produzida, poderá ver lixiviada por unidade de área, a mesma quantidade, 

de nitrato, que numa pastagem de azevém perene fertilizada com 200 kg N ha
-1

 ano
-1

. Vários estudos 

concluiram que tanto o sistema de pastagem mista como o de pastagem estreme a receber N 

originavam lixiviados com concentrações de NO3
-
 dentro dos limites estabelecidos pela UE (McDuff et 

al., 1990; Cuttle et al., 1992; Hooda et al., 1998). Contudo, Scholefield (2003) verificou, que em 

pastagens onde a proporção de trevo branco fosse substancialmente superior a 20 % da MS total 

produzida, as concentrações de nitratos poderiam exceder as estabelecidas pela legislação Europeia. 

Também os sistemas à base de pastagens estremes a receber mais de 200 kg N ha
-1

, poderão 

aumentar a concentração de nitratos na água. 

Laidlaw & Teuber (2001) indicam uma redução de 50% da quantidade de nitrato lixiviado em 

pastagens mistas comparadas com estremes de gramíneas fertilizadas, com uma redução de 

produtividade apenas de 20 %. Assim, o sistema com menos desperdícios de N, é o de gramíneas 

mais trevos (Ledgard et al., 1999). 

A inclusão do trevo branco poderá ter, para além da vantagem produtiva e qualitativa, uma 

vantagem ambiental associada. Na Finlândia foi possível provar que uma pastagem mista de trevo 

branco, trevo híbrido, timótio e Poa pratensis L. – sem qualquer adubação – comparada com uma 

pastagem estreme de gramíneas (festuca pratense e timótio) – a receberem 200 kg N ha
-1

 – poderia 

reduzir a lixiviação de N, em 8 kg ha
-1

 (Saarijärvi et al., 2007). Os autores observaram que para os 4 

anos avaliados, no ensaio de pastagem mista, se tinham poupado 44 kg N ha
-1

, e que a sua 
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produtividade média tinha sido de 11 386 kg MS ha
-1

, enquanto que a monocultura de gramíneas, 

produziu 12 250 kg MS ha
-1

. Mesmo com as diferenças de produtividade apresentadas – muito pouco 

significativas –, a mistura permitiu poupar nos custos associados a perdas por lixiviação, ou mesmo 

nos custos de aquisição e aplicação do fertilizante, com uma maior eficiência de utilização do azoto 

disponível e menor prejuízo para o ambiente. 

Loiseau et al. (2001), avaliaram o efeito do N presente no solo (três classes de solo: pobre, 

intermédio e rico em N) e na urina, na concentração de NO3
-
 na água percolada em pastagens 

estremes de azevém perene, pastagens estremes de trevo branco e pastagens mistas de trevo 

branco mais azevém perene. Foi simulado, sobre cada sistema de pastagem, o pastoreio tipo 

rotacional, sem qualquer adição de N, durante seis anos, tendo a água lixiviada, sido recebida por 

lisímetros de 3 m
2
 de área. Os autores concluíram, que o baixo conteúdo em nitratos da água 

percolada (≤ 20 mg NO3
-
 l

-1
) fazia, das pastagens mistas, o sistema mais sustentável em termos 

ambientais. A experiência demonstrou que o complexo solo-pastagem mista fazia uma autoregulação 

dos fluxos de N, consistindo em: i) na redução do N lixiviado na presença de gramíneas, 

comparativamente à situação estreme de trevo branco; ii) o rápido desaparecimento do efeito do N 

inicial do solo no N lixiviado; e iii) uma inversão do N inicial do solo no N lixiviado nos últimos 2 anos, 

devido ao aumento da abundância de trevos nos solos incialmente pobres.  

Há duas razões apresentadas que explicam porque o sistema de trevo branco puro originou 

maiores quantidades de N lixiviado. As taxas de fixação simbiótica, bem como a mais baixa 

capacidade de imobilização de N, devida a uma baixa relação C:N nos detritos do trevo, aumentaram 

a mineralização líquida do N no solo, sendo esta a causa da incapacidade do trevo branco em 

prevenir a lixiviação do nutriente. 

Por outro lado, na altura da sementeira, a quantidade de NO3
-
 lixiviado foi bastante elevada 

(78 e 79 mg l
-1

), tanto para a cultura estreme de azevém como para a mistura. Isto deveu-se ao facto 

de inicialmente o sistema radical ainda se encontrar pouco desenvolvido, não conseguindo interceptar 

o N nas camadas mais fundas do solo. Os valores médios de N lixiviado, obtidos por Loiseau et al. 

(2001), para os ensaios estremes de gramíneas, mistos, estremes de trevo branco e solo nú, foram 

de 3, 9, 72 e 129 kg N ha
-1

 respectivamente. Poder-se-ia achar que o sistema mais adequado seria o 

estreme de gramíneas, por apresentar os níveis mais baixos de N lixiviado. Contudo, esse sistema 

apresentou como níveis de N disponível, 44, 62 e 104 kg N ha
-1

 ano
-1

, para o solo pobre, intermédio e 

rico em N, respectivamente; níveis bastante inferiores aos do sistema misto de azevém perene e 

trevo branco, que apresentou valores de 283, 240 e 277 kg N ha
-1

 ano
-1

, para o solo pobre, intermédio 

e rico em N respectivamente, permitindo concluir que o sistema misto consegue autoregular de forma 

mais adequada a utilização e reciclagem do azoto para a produção forrageira. 

Os autores admitem que os sistemas de autoregulação do N, por parte de pastagens mistas, 

atingem a saturação, quando submetidos às manchas onde se situa a urina. Dizem ainda, que a 

frequência, a concentração de N, o tamanho e a distribuição das manchas de urina, poderão ser 

factores com influência na lixiviação de nitratos, em função do encabeçamento, do conteúdo em N da 

água e da dieta animal e do tamanho dos animais. Assim, o maneio dos prados e pastagens poderá 

ser o factor decisivo nos níveis de N lixiviado em sistemas mistos com pastoreio. 
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6. Material e Métodos 

6.1. Localização do ensaio 

 

O ensaio teve lugar numa pastagem com seis anos, situada numa exploração próxima da 

costa, pertencente à empresa João Tomé Medeiros Agropecuária Lda., na Ilha do Faial, Açores, na 

Freguesia da Feteira, pertencente ao concelho da Horta.  

A Ilha pertence ao grupo de Arquipélagos que compõem a Macaronésia e que apresentam 

características muito próprias (Açores, (Portugal) Madeira, (Portugal) Canárias, (Espanha) Cabo 

Verde, (República de Cabo Verde) e Ilhas Selvagens, (Madeira, Portugal)).  

A área total utilizada para conduzir este estudo, tinha cerca de 438 m
2
, numa folha da 

exploração com 0,572 ha. Aqui foram ensaiados 8 níveis de adubação azotada mineral, de forma a 

verificar e confirmar as vantagens ou objectivos explanados na introdução deste trabalho. 

 

6.2. Caracterização da exploração 

 

 A exploração dedica-se à engorda e acabamento de novilhos cruzados de carne, com uma 

área de pastagem de 18 ha (Anexo 1). Possui um efectivo médio anual de 80 cabeças (4,44 cabeças 

ha
-1

 ano
-1

). Como é hábito nos Açores, não se verifica uma raça dominante ou utilizada 

preferencialmente para cruzar com outras raças, como é normal noutras regiões do país. No entanto, 

pode-se afirmar que, dentro do gado de carne, as raças Charolesa, Hereford e Simmental (dupla 

aptidão) são as que ocupam um lugar mais representativo na Ilha e na exploração, tanto puras, como 

cruzadas. Também surgem animais cruzados e puros de Limousine, BBB, Angus e Blonde 

d’Aquitaine, mas em menor escala. Na Ilha vizinha do Pico observa-se um grande contraste de 

qualidade do gado de carne, quando comparado com o gado da Ilha do Faial, sendo dominante a 

presença de animais de raça Charolesa. Os Açores possuem uma raça regional (Ramo Grande), no 

entanto hoje em dia pouco explorada, visto que a sua aptidão está direccionada para o trabalho. 

 Na exploração a engorda é feita num regime semi-intensivo, em que os animais são 

adquiridos, em média, já com um ano de idade, a lavradores locais. A alimentação é composta por 

pastagem mista (18 ha), onde se procede ao pastoreio rotacional, com complementação à base de 

silagem de erva, silagem de milho, feno e ração granulada. A última, adquirida na cooperativa 

agrícola local, é formada por grânulos de 5 milímetros, e composta por cereais de trigo e milho, 

bagaços de girassol, colza e palmiste, e com alguns aditivos, como carbonato de cálcio e algumas 

vitaminas. 

 De Abril/Maio a meados de Setembro, visto que a maioria das terras está ocupada com o 

milho forrageiro, o gado encontra-se em parques, sendo alimentado com recurso a feno, ração e 

silagem de erva. 
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A engorda divide-se em dois esquemas: a) na engorda de machos para serem enviados para 

o continente, com cerca de 16-17 meses onde serão acabados e dirigidos ao matadouro (abate entre 

os 18 e 24 meses); b) acabamento e engorda de fêmeas (18 a 24 meses), com destino ao mercado 

da Ilha da Madeira, que procura principalmente carcaças com maiores percentagens de gordura. 

  

6.3. Caracterização edáfica 

 

A Ilha do Faial localiza-se no Oceano Atlântico norte, sobre a Dorsal Média Atlântica, nos 38º 

31’ latitude Norte. Sendo uma ilha de origem vulcânica, os solos enquadram-se, segundo o World 

Reference Base for soil Resources (IUSS, ISRIC & FAO, 1998), no Grupo de Referência Andossols. 

Segundo Madeira et al. (2002), os pédones estudados não se enquadram no Sistema de 

Classificação dos Solos de Portugal (Cardoso, 1974), visto que nele não são considerados solos de 

características ândicas. 

Os pédones analisados por Madeira et al. (2002), encontram-se sobre materiais de projecção 

de natureza pomítica/traqueítica, a uma altitude que varia entre os 50 e os 480 m. A massa volúmica 

aparente pode variar entre os 0.67 e os 0.93 g cm
-3

, e os solos estudados apresentam valores de 

retenção de fósforo muito elevados (87 a 95 %). O P fica imobilizado por se fixar na forma de óxidos 

de Al.  

A caracterização sumária do solo utilizado para o ensaio, foi obtida a partir de uma amostra 

de terra composta por 20 sub-amostras, colhidas aleatoriamente em zigzag, a uma profundidade de 0 

a 20 cm.  

As análises de terra efectuadas pelo Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva, 

confirmam realmente a carência de fósforo no solo (na forma de P2O5). No entanto, os níveis de Mg e 

de K (na forma de K2O) indicam valores muito elevados, superiores a 125 e 200 ppm respectivamente 

(Quadro V).  

Quadro V – Algumas características fisico-químicas dos solos usados para o ensaio experimental.  

Parâmetro Resultados Interpretação 

Azoto Total (N%) 0.371 Muito alto 

Fósforo (P2O5 ppm) 20 Muito baixo 

Potássio (K2O ppm) >200 Muito alto 

Magnésio (ppm) >125 Muito alto 

Matéria Orgânica (%) 5.17 Alto 

pH (H2O) 6.2 Pouco Ácido 

Nec. Em Cal (CaCO3 t/ha) 0 - 

Textura Franca Boa drenagem 

 

Estamos na presença de um solo pouco ácido, de textura franca, com um altíssimo teor em 

azoto total, K2O e Mg, alto teor em matéria orgânica e níveis de P2O5 muito baixos. A capacidade de 

troca catiónica, baseada no estudo de Madeira et al. (2002), poderá situar-se entre 8,38 e os 17,82 
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cmolc kg
-1

. Tudo indica que os solos não são susceptíveis ao encharcamento, reunindo por isso, 

condições muito boas para o estabelecimento de consociações gramíneas-leguminosas. Segundo 

Frame (1992) o azevém perene é uma espécie que aprecia elevados níveis de fertilidade, 

principalmente de N, que neste solo poderão ser encontrados. Quanto aos trevos, em particular o 

trevo branco, McAdam (1983), indica que solos mal drenados e por isso susceptíveis ao 

encharcamento, têm um efeito prejudicial para a espécie. Também a seca excessiva poderá ter 

efeitos muito negativos. Na Ilha do Faial, como iremos ver no ponto seguinte, onde são analisadas as 

condições climáticas da ilha, a disponibilidade hídrica é constante, visto que a precipitação é 

distribuída ao longo do ano.  

 

6.4. Caracterização climática 

 Seguidamente apresenta-se uma análise e caracterização do clima no arquipélago dos 

Açores, seguido da avaliação das condições climáticas na Ilha do Faial, concretamente na Freguesia 

da Feteira, recorrendo para isso aos registos climatológicos disponibilizados pela estação 

meteorológica mais próxima, que se encontra na Cidade da Horta, referentes a um período de 30 

anos que decorreu de 1961 a 1990. O observatório meteorológico, pertencente ao Instituto de 

Meteorologia, encontra-se a uma altitude de 60 m, latitude 36º 31’N e longitude 28º 38’W, 

(http://www.climaat.angra.uac.pt/PDFs/Faial.pdf; consultado a 15/5/2009).  

 É importante frisar que o clima da Ilha, para além da localização geográfica no contexto da 

circulação global atmosférica e oceânica (zona de altas pressões e por isso com elevadas 

precipitações) e pela influência da massa aquática da qual emergem, encontra-se também muito 

dependente da orografia e da exposição. Assim, é comum ver culturas semelhantes em iguais 

intervalos de altitude. De uma forma pouco precisa, podemos dizer que em terras próximas da costa 

e a baixa altitude, são as culturas agrícolas como o milho e a tremocilha, e algumas hortícolas e 

frutícolas que dominam. Em locais mais húmidos, a partir dos 150 m de altitude e mais declivosos, 

dominam as pastagens e a partir dos 250-300 m observamos áreas de floresta. Nos pontos mais 

altos (frios e chuvosos – mais de 2200 mm de precipitação média anual (Madeira et al., 2002)), são 

as espécies endémicas, bem adaptadas, que dominam a paisagem. Muito embora se verifique uma 

variação das condições do clima de um extremo ao outro do arquipélago e se observe uma variação 

espacial significativa dentro de cada ilha, o seu clima pode ser classificado de mesotérmico húmido 

com características oceânicas (Azevedo et al., 2004). 

 De acordo com os autores anteriores, relativamente à classificação de Koppen, o clima dos 

Açores está abrangido pela categoria dos climas temperados quentes (grupo C), caracterizados por 

apresentarem Verão e Inverno e a temperatura média do mês mais frio ser inferior a 18 ºC mas 

superior a -3 ºC. Acrescentam, ainda, que a distribuição espacial das ilhas conduz, no entanto, a que 

o seu clima possa ser classificado, de Leste para Oeste, de transição entre os subgrupos Cs e Cf 

respectivamente, transitando de clima chuvoso temperado com Verão seco a clima chuvoso 

temperado húmido, em todas as estações. A estes subgrupos é conjugada a letra b (Csb e Cfb), 

significando que a temperatura média do mês mais quente não ultrapassa em média, os 22 ºC 

http://www.climaat.angra.uac.pt/PDFs/Faial.pdf
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(Azevedo et al., 2004). A ilha do Faial, pertencendo ao grupo central, apresenta, pois, um clima cuja 

classificação será mais próximo do grupo Cfb. 

A precipitação média anual para o período de 30 anos é de 974 mm. Os máximos de 

precipitação, durante o ano, são verificados nos meses de Novembro (114,6 mm), Dezembro (120,2 

mm) e Janeiro (111,5 mm). A mínima precipitação é verificada para os meses de Junho (48,8 mm) e 

Julho (35 mm).  A temperatura média anual é 17,3 ºC, enquanto que a temperatura média mais baixa 

verifica-se habitualmente nos meses de Janeiro e Fevereiro, com o valor de 14,2 e 13,6 ºC, 

respectivamente. A temperatura média mais alta costuma observar-se nos meses de Agosto e 

Setembro com valores médios de 22,2 e 21,3 ºC.  

 No que se refere à humidade relativa, a média anual é de 79 %, verificando-se o máximo para 

o mês de Dezembro com 80,33 %. 

 O risco de geadas é nulo para esta altitude, não apresentando uma única observação de 

temperaturas inferiores a 4,3 ºC para qualquer mês de Inverno do ano. Os riscos de seca são muito 

reduzidos visto que a ilha se encontra numa zona de células de altas pressões (Azevedo et al., 2004). 

 

Quadro VI – Precipitação  média mensal e total (mm) de 30 anos (1961 a 1990), para o período em que decorreu o 
ensaio, e valores de precipitação mensal e total (mm), para o ano de 2009, para o período em que decorreu o ensaio. 

Mês 
Precipitação Média de 1961 a 

1990 
Precipitação registada em 

2009
1
 

Fevereiro 98,2 142,8 
Março 80,9 48,25 
Abril 65 43,94 
Maio 56 50 
Junho 48,8 93 
Julho 35 85,85 

Agosto 53,6 29,48 
Total 437,5 493,92 

Quadro VII – Temperatura média (ºC) de 30 anos (1961 a 1990), para o período em que decorreu o ensaio e valores 
médios de temperatura mensal (ºC), para o ano de 2009, para o período em que decorreu o ensaio. 

Mês 
Temperatura Média de 1961 a 

1990 
Temperatura média registada 

em 2009 

Fevereiro 13,6 14,5 
Março 14,2 14,8 
Abril 14,9 15,7 
Maio 16,4 16,7 
Junho 18,6 18 
Julho 21,1 20 

Agosto 22,2 21,9 
Média para o período 17,29 17,37 

 

6.5. Caracterização da pastagem em que foi realizado o ensaio 

 

 A pastagem onde foi conduzido o ensaio que serviu de base ao estudo realizado, foi semeada 

com uma mistura de várias espécies pratenses no ano de 2004. Desde esse tempo para cá, a 

                                            
1
 Dados de 2009 obtidos no site http://www.tutiempo.net/clima/HORTA_ACORES/2009/85060.htm; consultado a 27/1/2010 

http://www.tutiempo.net/clima/HORTA_ACORES/2009/85060.htm


Influência da Fertilização Azotada na Produção, Composição Botânica e Qualidade de Pastagens, na Ilha do Faial, Açores 

51 

 

pastagem foi naturalmente sendo colonizada por outras espécies, apresentando uma composição 

vegetal muito variada. É possível distinguir, como seria de esperar, espécies da família das 

gramíneas, leguminosas, entre outras, sendo as últimas consideradas infestantes. Os Açores 

encontram-se na área geográfica do trevo branco (Trifolium repens L.) (Conway, 1992), pelo que 

algumas variedades desta espécie se verificam na pastagem em questão. Foram também 

identificadas as seguintes espécies, dentro da família das gramíneas: Azevém perene (Lolium 

perenne L.), dactilo/panasco (Dactylis glomerata L.), azevém italiano (Lolium multiflorum Lam.), erva-

molar (Holcus lanatus L.) e Paspalum dilatatum Poir.. Dentro da família das leguminosas, para além 

do trevo branco, identificou-se o trevo pratense (Trifolium pratensis L.) e o Lotus uliginosus Schkuhr. 

Dentro de outras espécies, com menor interesse agronómico, a maioria infestantes, detectou-se 

Stachys arvensis (L.) L., Sonchus oleraceus L., Rumex crispus L., Plantago lanceolata L., Mentha 

rotundifolia (L.) Huds., Galium aparine L. e Duchesnea indica (Andre.) Focke. 

 A pastagem desta folha, não apresentava a qualidade de pastagens de folhas adjacentes, 

visto que estas tinham sido renovadas há menos tempo. Outro factor muito importante a ter em conta, 

é o facto de, na folha em questão, os animais pastorearem à corda (um género de pastoreio típico 

nos Açores). Nas demais folhas, o pastoreio é livre e rotacional. Aquele tipo de pastoreio leva a que 

os animais sejam menos selectivos, obrigando-os a comerem o que têm disponível, o que leva a um 

melhor aproveitamento da pastagem. Tem também a vantagem de haver menos pisoteio sobre o 

material vegetal, visto que o agricultor deixa o animal alcançar apenas com o pescoço, até onde ele 

pretenda que o animal pastoreie. No entanto, apresenta uma desvantagem: visto que o agricultor só 

muda o animal de local, após a erva ter sido bem pastoreada, verifica-se alguma compactação 

superficial do solo e, possivelmente, danificação das estruturas remanescentes de recrescimento das 

espécies vegetais. Isto representa, ao fim de alguns anos, uma degradação da pastagem um pouco 

mais intensa. Contudo, no pastoreio à corda, a reposição de nutrientes através das fezes e urina, 

como o N e o K, fica localizada na própria área de onde haviam sido retirados.  

 

6.6. Descrição do ensaio de fertilização 

6.6.1. Delineamento experimental 

 

 Em Abril de 2009, na pastagem descrita anteriormente, foi instalado um ensaio experimental 

de adubação azotada mineral, que se prolongou até ao início de Agosto de 2009. Como já foi 

referido, o solo apresentava carência de fósforo, pelo que se decidiu realizar uma fertilização inicial 

com este nutriente, para reduzir o efeito de factor limitante (modelo proposto por Blackman em 1905). 

Foi também realizada uma fertilização potássica, apesar de este nutriente se encontrar em níveis 

bastante elevados. A razão desta fertilização deve-se ao facto de não haver a reposição habitual dos 

nutrientes através do estrume dos animais, já que o corte do material vegetal foi feito manualmente, 

em vez do habitual pastoreio. 
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Assim, o ensaio foi dividido em três repetições, em blocos completos casualizados, onde se 

incluíram 8 tratamentos diferentes, 6 dos quais correspondentes a 6 níveis de N, um sem adubação 

azotada e ainda um outro correspondente à adubação tradicional. É possível visualizar no Quadro VIII 

a descrição dos 8 tratamentos. 

Quadro VIII – Diferentes tratamentos utilizados no ensaio de fertilização: nível de azoto em kg N ha
-1
; nível de fósforo 

em kg P2O5 ha
-1
 e, entre parêntesis, kg P ha

-1
; nível de potássio em kg K2O ha

-1
 e, entre parêntesis, kg K ha

-1
.    

Tratamento 
Experimental 

Nível de Azoto 
kg N ha

-1
 

Nível de fósforo 
kg P2O5 ha

-1
(P) 

Nível de potássio 
kg K2O ha

-1
(K) 

1 – N0P1k1 0 140 (62.2) 50 (41.5) 

2 – N1P1k1 20 140 (62.2) 50 (41.5) 

3 – N2P1k1 40 140 (62.2) 50 (41.5) 

4 – N3P1k1 60 140 (62.2) 50 (41.5) 

5 – N4P1k1 80 140 (62.2) 50 (41.5) 

6 – N5P1k1 100 140 (62.2) 50 (41.5) 

7 – N6P1k1 120 140 (62.2) 50 (41.5) 

8 – Tradicional 125 - - 

 

6.6.2. Estabelecimento do local do ensaio. Esquema de fertilização 

 

 Visto que o ensaio foi dividido em 3 repetições, com oito tratamentos cada, por blocos 

casualizados, foram marcados 24 talhões. Cada um desses talhões possuía uma área de 10 m
2
 (5 m 

x 2 m), sendo a área total de ensaio igual a 240 m
2
. Entre os tratamentos existentes em cada bloco, 

foram estabelecidos caminhos com 1 m de largura. Por sua vez, entre cada bloco de oito tratamentos, 

foram criadas ruas com 0,80 m de largura. Cada um dos talhões foi associado a um tratamento. No 

Anexo 1 é possível verificar como estava organizado o local do ensaio. 

 

6.6.2.1 Descrição dos tratamentos experimentais 

 

A fertilização efectuou-se recorrendo a 3 tipos de adubos disponibilizados no mercado. Para a 

adubação azotada, utilizou-se uma diluição de nitrato de amónio com calcário, com 20,5% de N. Para 

a adubação de fósforo recorreu-se a um superfosfato de cálcio (18% P2O5) e finalmente para a 

adubação fosfatada, o sulfato de potássio (50% de K2O). 

 Para a adubação tradicional, foi utilizado um adubo composto, escolhido pelo responsável da 

exploração, com 26% de N (7% de N amoniacal e 19% de N ureico), 25% SO3, 9% CaO e 2% MgO. 

Antes de se distribuírem os diferentes adubos por cada talhão, efectuou-se um corte da 

pastagem em cada um deles (no dia 24, 25 e 26 de Abril, para a repetição I, II e III respectivamente) 

tendo sido contabilizada a produtividade actual e a respectiva composição botânica, antes do ensaio. 

Isto permitiu comparar o efeito dos tratamentos, do início para o fim da época de ensaio. 

 O fósforo e a primeira fracção da adubação potássica, foram aplicados em Abril, nos dias 27, 

28 e 29 para cada uma das respetições I, II e III, respectivamente. 
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 A segunda aplicação do potássio foi feita nos dias 16, 17 e 18 de Junho, para as repetições I, 

II e III respectivamente. Todas as adubações foram efectuadas sempre três dias depois do corte 

anterior. 

 O azoto foi fraccionado em 4 aplicações (a primeira juntamente com o fósforo e o potássio 

nos dias 27, 28 e 29 de Abril), e as seguintes, três dias depois de cada um dos restantes três cortes, 

no período que decorreu entre Maio e Agosto. 

No Quadro IX é possível verificar a calendarização das aplicações de azoto (N), fósforo 

(P2O5) e potássio (K2O), bem como as referentes quantidades, reportadas por hectare.  

 

Quadro IX – Quantidade de N, P2O5 e K2O, aplicados depois de cada corte, ao longo do período experimental e o total 
aplicado durante o ensaio, em kg ha

-1
. As quantidades indicadas no tratamento tradicional, correpondem à quantidade 

de N aplicado. 

Níveis de N, P 
(P2O5) e K (K2O) 

aplicados - kg ha
-1

 
27 Abril 22 Maio 16 Junho 11 Julho 

Total aplicado 
(kg ha

-1
) 

N1 5 5 5 5 20 
N2 10 10 10 10 40 
N3 15 15 15 15 60 
N4 20 20 20 20 80 
N5 25 25 25 25 100 
N6 30 30 30 30 120 

Tradicional
2
 31.25 31.25 31.25 31.25 125 (kg N ha

-1
) 

P1 70 - 70 - 140 
K1 25 - 25 - 50 

 

6.7. Colheita de dados experimentais 

 

Para a colheita dos dados experimentais foi considerada uma área útil em cada talhão. 

Assim, dos 10 m
2
 (5 m x 2 m) definidos como área para cada tratamento, somente 4 m

2
 (4 m x 1 m) 

foram considerados para efeito de colheita de dados experimentais. Esta decisão é tomada para 

atenuar ou evitar o já anteriormente referido, “efeito de bordadura” (Anexo 1).  

 

6.7.1. Colheita de amostras de terra 

 

 Vinte sub-amostras de terra foram retiradas da área total de pastagem utilizada e misturadas, 

antes da 1ª aplicação dos tratamentos experimentais, para serem analisadas. Somente no fim do 

ensaio é que se procedeu à colheita de amostras de terra, talhão a talhão, com o fim de ver o efeito 

que os tratamentos teriam tido na reserva de nutrientes do solo. Foram retiradas 15 sub-amostras de 

terra por talhão, com recurso a uma sonda de aço inoxidável, a uma profundidade de 15 cm, contudo, 

ulteriormente, limitações financeiras não permitiram proceder com essa análise. 

                                            
2
 Adubo utilizado pelo dono da exploração: 26% N (em que 7% é amoniacal e 19% ureico), 25% SO3, 9% CaO e 2% MgO.  
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6.7.2. Avaliação da composição botânica da pastagem 

 

 A avaliação da composição botânica consistiu num procedimento simples: 

 

1. De cada talhão, cortava-se a área útil de pastagem (4 m
2
), a 5 cm do solo; 

2. Pesava-se e homogeneizava-se muito bem a produção anteriormente cortada; 

3. Retirava-se uma amostra com 500 g; 

4. Com os 500 g de erva, realizava-se uma separação botânica em 4 grupos: gramíneas, 

leguminosas, outras espécies e detritos. Aos detritos pertenciam folhas, estolhos ou outros 

orgãos de plantas amarelecidas ou secas e, possivelmente, restos do corte anterior. 

O procedimento anterior repetiu-se para todos os 5 cortes (corte 1 a corte 5), em todos os 

talhões. 

Depois de efectuada a separação nestes 4 grupos para cada talhão, as diferentes fracções 

eram pesadas em verde e, posteriormente, em seco (após desidratação em estufa de ventilação 

forçada, durante 24 a 48 horas a 60-65 ºC). Assim, os 500 g da amostra já seca, foram utilizados para 

reportar os valores de cada fracção botânica à quantidade produzida por área útil de cada talhão (4 

m
2
), seguidamente calculou-se quanto seria possível obter em 10 000 m

2
, de forma a alcançar as 

frações botânicas em t MS ha
-1

, – mais tarde, para os tratamentos 1, 3, 5, 7 e 8, e após moenda, 

efectuou-se uma nova secagem a 100-105 ºC, com o fim de avaliar a produtividade da MS a essa 

temperatura e efectuar as análises laboratoriais de PB, MO e Cinza. A avaliação da composição 

botânica foi reportada na matéria seca, a 60-65 ºC para todos os tratamentos (tratamentos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 e 8). 

 

6.7.3. Avaliação da produção de matéria seca da pastagem 

 

 Cinco cortes foram efectuados de Abril a Agosto. O corte 1, efectuado em Abril, foi realizado 

sem qualquer tipo de aplicação de adubos, sendo considerada a situação padrão, ou ensaio em 

branco. A decisão da altura do corte 1 foi deixada ao critério do responsável da exploração, e 

prendia-se a a questões associadas à possível melhor dimensão de erva para as vacas entrarem na 

parcela para pastar. Os restantes 4 cortes foram efectuados em todos os 8 tratamentos para as 3 

repetições, tendo sido dado sempre o mesmo intervalo de tempo – 25 dias.  

Quadro X – Calendário com os dias em que se efectuaram os 5 cortes de cada repeticção, para todo o período em que 
se desenvolveu o ensaio. 

 Abril Maio Junho Julho Agosto 

 Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 

 Repetição Repetição Repetição Repetição Repetição 

 I II III I II III I II III I II III I II III 

Dia 24 25 26 19 20 21 13 14 15 8 9 10 2 3 4 



Influência da Fertilização Azotada na Produção, Composição Botânica e Qualidade de Pastagens, na Ilha do Faial, Açores 

55 

 

6.8. Métodos de caracterização laboratorial 

 As técnicas e métodos laboratoriais utilizados para analisar as amostras de terra recolhidas 

no local do ensaio, foram os praticados habitualmente no Laboratório Químico Agrícola Rebelo da 

Silva. Uma descrição resumida dos procedimentos, é feita seguidamente (LQARS, 1977).  

6.8.1. Terras 

6.8.1.1. Preparação das amostras 

 

As amostras de terra recolhidas, foram secas em estufa a 37 ºC, tendo sido posteriormente 

passadas num crivo de aço inoxidável de 2 mm de malha e guardadas em frasco de polietileno 

opaco, para subsequente análise química e física.  

 

6.8.1.2. Análise química e física 

 

As determinações químicas foram efectuadas na fracção de terra fina, ou seja, em partículas 

com diâmetro inferior a 2 mm: 

 A matéria orgânica foi obtida, multiplicando o teor de carbono orgânico total, doseado 

pelo método de Tinsley, pelo factor 1,724, assumindo que a matéria orgânica possui 

aproximadamente, 58 % de carbono; 

 O valor de pH, foi estimado potenciometricamente, utilizando uma suspensão da 

amostra (solo:água e solo:solução cloreto de potássio 1 mol dm
-3

), na proporção 1:2,5 

(m/v). As medições foram feitas na solução sobrenadante, após 1 hora de contacto; 

 O fósforo e o potássio foram determinados pelo método de Egner-Rhiem, após 

extracção através de uma solução de lactato de amónio e ácido acético tamponizada 

a pH compreendido entre 3,65 e 3,75, com um período de agitação constante de 2 

horas. No extracto obtido doseou-se o fósforo pelo método colorimétrico do 

vanadomolibdato de amónio, o potássio por fotometria de chama. Os resultados são 

expressos em mg de P2O5 e mg de K2O por kg de solo, respectivamente. 

 

6.8.2. Material Vegetal 

6.8.2.1. Preparação das amostras 

 

Após a separação botânica em 4 grupos – gramíneas, leguminosas, outras espécies e 

detritos – as amostras de material vegetal foram pesadas em verde. Seguidamente efectuou-se uma 

secagem a 60-65 ºC durante 24 a 48 horas, numa estufa de ventilação forçada, e voltou-se a pesar 

cada um dos grupos. Uma vez registados os pesos, juntaram-se as amostras secas das gramíneas, 
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leguminosas, outras espécies e detritos, para serem triturados num moínho tipo Willey, até as 

amostras ficarem reduzidas a partículas de diâmetro inferior a 1 mm (Anexo 1). 

Posteriormente, o material moído foi homogeneizado e condicionado, em frascos 

devidamente rotulados (Anexo 1). 

6.8.2.2. Análise química e bromatológica  

 
A análise química consistiu, para além da determinação da matéria seca (a 100-105 ºC), na 

quantificação dos teores de azoto existentes no material vegetal moído. Os teores de azoto são 

expressos relativamente à matéria seca. 

A determinação do azoto foi obtida pelo método de Kjeldahl (semi-micro) que resumidamente, 

consiste em (Duarte et al., 1998): 

 

1. Conversão das substâncias azotadas presentes na amostra à forma amoniacal, através 

da acção do ácido sulfúrico a quente, utilizando, como catalisador, o óxido vermelho de 

mercúrio; 

2. Fixação do ião amónio pelo excesso de ácido sulfúrico, sob a forma de sulfato de amónio; 

3. Na libertação do amoníaco por acção do hidróxido de sódio concentrado a quente; 

4. Titulação da solução de ácido bórico onde foi recebido o amoníaco condensado, com 

uma solução de ácido clorídrico, de título rigorosamente conhecido. 

 

Quanto à análise bromatológica, foi determinado apenas o teor de PB, bem como a cinza e a 

matéria orgânica (MO). Para tal procedeu-se da seguinte forma: 

 

1. Teor de cinza: obtido por incineração completa, colocando uma amostra de material 

vegetal, numa mufla a 550 ºC (NP – 872, 1971). 

2. Teor de matéria orgânica: % MO = 100 - % de cinza (valor obtido de acordo com o ponto 

anterior). 

3. Teor de proteína bruta: obtido multiplicando-se o teor de azoto determinado através do 

método de Kjeldahl, pelo valor 6,25, tendo em conta que todo o azoto presente é de 

natureza proteica e que a percentagem de azoto das proteínas é de 16 % (NP – 2030, 

1983). 

Todos os resultados foram expressos em percentagem, em relação à matéria seca a 100-105 ºC. 

6.9. Métodos estatísticos 
 

Para o tratamento dos dados referentes à influência dos tratamentos experimentais e da 

época de corte, na percentagem de cada fracção botânica, na produtividade de MS (a 60-65 ºC e 

100-105 ºC), nos teores de MO, e PB, os resultados foram sujeitos a uma análise de variância 

efectuada com recurso ao procedimento GML do programa SAS  - Stastical Analysis System Institute 
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(SAS, 1991)
3
. Sempre que o valor de F da análise de variância foi significativo (p<0,05) as médias 

ajustadas foram comparadas pela mais pequena diferença significativa, tendo sido os factores de 

variação avaliados, o tipo de tratamento, a época de corte e a interacção entre estes dois factores. 

Foram também avaliados os graus de liberdade, o quadrado médio, e a raíz quadrada do erro 

quadrático médio, tendo sido estabelecida, com o processamento estatístico, uma regressão linear da 

relação entre a produção de matéria seca e o nível de azoto aplicado nos tratamentos 1, 3, 5 e 7. 

 

7. Resultados e discussão 

7.1. Efeito dos tratamentos experimentais e da época de corte 
sobre a composição botânica da pastagem 

 

 No Quadro I do Anexo 2, encontram-se os dados experimentais recolhidos durante o ensaio, 

do peso da matéria verde e da matéria seca (a 60-65ºC e a 100-105ºC), em todas as épocas de 

corte. 

 O Quadro V e VI do Anexo 6, resumem os resultados da análise de variância dos efeitos dos 

diferentes tratamentos azotados, do corte, e da interacção entre os dois, em cada componente 

botânica e detritos. Segundo a análise do Quadro V, o efeito dos tratamentos experimentais e da 

época de corte, sobre a proporção de gramíneas e leguminosas na pastagem, mostrou-se 

significativo (p<0,05), enquanto que a interacção tratamento x época de corte, não foi significativa 

(p>0,05). Relativamente à fracção de outras espécies, a influência do tratamento foi altamente 

significativa (p<0,001), mas a época de corte e a interacção entre as duas variáveis, não se revelou 

significativa (p>0,05). Os detritos só sofreram efeitos significativos da época de corte (p<0,001) 

(Quadro VI). 

 Uma análise conjunta e mais pormenorizada do efeito médio do tratamento azotado, na 

composição do coberto vegetal em cada um dos cortes, pode ser observado nos Quadros XI e XII, 

para todos os tratamentos efectuados (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 kg N ha
-1

 e fertilização tradicional). 

O Quadro XI indica que em termos médios, a aplicação de 20 kg N ha
-1

, conduziu à maior proporção 

de leguminosas (cerca de 10%), no corte 4 (8 de Julho). É de frisar que apenas no tratamento 

correspondente à não aplicação de azoto se verificou o aumento contínuo da proporção de 

leguminosas ao longo de todo o ensaio, desde 0,48% (em Abril) até 5,20% (em Agosto). Na Figura 2, 

é possível, ainda, verificar que foi o tratamento 2 (20 kg N ha
-1

), aquele que, em termos médios, 

permitiu alcançar a maior proporção de leguminosas na pastagem (5,54%), ao longo do ensaio. A 

menor proporção de leguminosas (0,03%) verificou-se no corte 1, com a aplicação de 100 kg N ha
-1

. 

Em termos médios, foi a aplicação de 60 kg N ha
-1

 que originou a menor proporção de leguminosas 

(0,40%), para todo o ensaio (Figura 2).  

Relativamente às gramíneas, 120 kg N ha
-1

, originaram a maior proporção em termos médios 

(77,7%). O valor mais elevado atingido (86,2%), em todo o ensaio, correspondeu à aplicação de 60 

                                            
3
 SAS, 1991. SAS System for Linear Models 3ªEd SAS Institute Inc Cary NC. 
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kg N ha
-1

 no corte 1 realizado em 24 de Abril, altura em que as gramíneas são mais favorecidas pelas 

condições climáticas do que as leguminosas (Quadro XI). O aumento da proporção de gramíneas e 

da redução de leguminosas, com o aumento da aplicação de níveis de azoto e vice-versa, observado 

neste trabalho, é consistente com os trabalhos de Torres (2002) e Brum et al. (2009), provavelmente 

devido a uma redução nos pontos de crescimento/orgãos reprodutivos dos trevos, associada a uma 

redução da nodulação de raízes (Harris & Clark, 1996; Höglind & Frankow-Lindberg, 1998; Wen & 

Jiang, 2005 e Saarijärvi et al., 2007) 

Na Figura 3 é possível verificar que as leguminosas foram favorecidas entre o corte 3 e o 

corte 5 (entre 13 de Junho e 2 de Agosto), altura em que as temperturas se revelam mais adequadas 

ao desenvolvimento das mesmas, resultando em valores próximos de 4,5%. Por outro lado, as 

gramíneas tiveram, no mesmo período, a menor proporção ao longo do ensaio (entre os 66 e os 

70%).  

Relativamente às outras espécies, o efeito médio do tratamento azotado tradicional, originou 

o valor mais baixo (4,30%), enquanto que o corte 5 foi propício à maior proporção (7,68%). A não 

aplicação de N, conduziu à maior proporção de detritos (22,07%) enquanto que o nível mais elevado 

(120 kg N ha
-1

) deu origem à proporção de 15,35% de detritos, o valor médio mais baixo. Do corte 1 

ao corte 5 (24 Abril a 2 de Agosto), a percentagem de detritos aumentou sempre, verificando-se um 

acréscimo de 10 para 20%, do corte 1 para o corte 2, provavelmente por ficarem alguns restos de 

matéria verde remanescente após cada corte, tendo assim um efeito cumulativo ao longo do ensaio 

(Figura 3).   

 

 
 

Quadro XI – Efeito médio do corte x tratamentos sobre a proporção (%), de leguminosas e gramíneas na pastagem 
onde decorreu o ensaio, nos cinco cortes realizados (C1 a C5). 

Tratamento (kg N ha
-1

) % Gramíneas % Leguminosas 

 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

1 - N0 (0) 80,14 72,62 61,58 69,33 43,22 0,48 1,37 2,96 3,30 5,20 

2 - N1 (20) 82,36 64,93 60,69 66,37 65,39 0,46 1,19 6,52 9,99 9,53 

3 - N2 (40) 83,51 68,63 62,58 66,02 68,17 0,66 2,20 6,91 7,98 4,50 

4 - N3 (60) 86,92 78,52 76,31 72,79 63,51 0,11 0,28 0,18 0,32 1,10 

5 - N4 (80) 81,15 77,56 67,67 71,20 71,31 3,00 2,14 9,14 5,45 6,46 

6 - N5 (100) 84,52 78,98 79,00 68,19 68,44 0,03 0,14 1,39 0,62 1,80 

7 - N6 (120) 82,70 75,47 76,88 74,90 78,57 1,34 1,86 4,86 2,87 2,49 

8 - Tradicional 74,25 71,74 72,96 76,84 73,34 4,66 4,00 5,13 3,44 4,32 
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Quadro XII – Efeito médio do corte x tratamentos sobre a proporção (%), de outras espécies e detritos na pastagem 
onde decorreu o ensaio nos cinco cortes realizados (C1 a C5). 

Tratamento (kg N ha
-1

) % Outras espécies % Detritos 

 C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

1 - N0 (0) 10,87 5,44 8,10 9,97 15,05 8,51 20,57 27,35 17,41 36,53 

2 - N1 (20) 6,60 2,59 4,95 4,97 4,50 10,57 31,28 27,84 18,68 20,58 

3 - N2 (40) 9,93 9,39 7,46 8,82 9,71 5,90 19,79 23,06 17,19 17,62 

4 - N3 (60) 6,17 5,63 5,92 10,16 9,74 6,81 15,57 17,59 16,73 25,65 

5 - N4 (80) 3,90 3,08 5,33 5,82 5,29 11,95 17,22 17,86 17,53 16,94 

6 - N5 (100) 4,88 2,80 5,27 6,81 7,13 10,56 18,08 14,35 24,38 22,64 

7 - N6 (120) 4,73 3,39 2,60 5,83 5,84 11,24 19,28 15,65 16,40 13,11 

8 - Tradicional 4,32 4,62 4,42 3,99 4,15 16,77 19,63 17,48 15,73 18,18 

 

 
Figura 2 – Efeito médio dos tratamentos sobre a composição botânica da pastagem (% de gramíneas, leguminosas, 
outras espécies e detritos).  

 

 

Figura 3 – Efeito médio do corte sobre a composição botânica da pastagem (% de gramíneas, leguminosas, outras 

espécies e detritos). 
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 É de frisar que num período de tempo tão curto como aquele em que decorreu o presente 

ensaio não foi possível, para as condições disponíveis, alcançar a proporção de leguminosas ideal de 

30%. A presença inicial bastante elevada de gramíneas, poderá ter dificultado o desenvolvimento de 

leguminosas, diminuindo a proporção destas, principalmente de trevos, na pastagem. O Quadro V do 

Anexo 6, indica que a maior fonte de variação da proporção de gramíneas foi a época de corte 

(p<0,05), o que explica a redução da proporção na pastagem desta fracção botânica. Por outro lado, 

foram observadas quase sempre proporções de gramíneas, superiores a 80% no corte 1 (24 de 

Abril), altura em que ainda não tinha sido feita qualquer aplicação de fertilizantes. A partir deste corte, 

mesmo com a aplicação de N, a proporção de gramíneas nunca mais alcançou os 80% (Quadro XI). 

 Na Figura 3 constata-se que foi no corte 5 que a fracção de outras espécies teve o seu pico 

(7,68%), coincindente com o decréscimo de proporção de gramíneas nesta altura.  

 A sazonalidade da proporção das diferentes componentes é devida à temperatura, que no 

Verão é mais elevada, e que, de resto, foi igualmente observado por Fonseca et al. (1992), Torres et 

al. (1993), Frame et al. (1998) e Torres (2002). 

 

7.2. Efeito dos tratamentos experimentais e da época de corte 
sobre a produção de matéria seca da pastagem 

 

 Na análise estatística dos dados experimentais relativos à influência dos diferentes níveis de 

fertilização azotada na produção de matéria seca, foram consideradas duas situações. A primeira 

consistiu na avaliação da matéria seca total média produzida, para cada tratamento, no fim do ensaio; 

e a segunda, mais detalhada, na avaliação da produção em cada uma das 5 épocas de corte, para os 

tratamentos 1, 3, 5, 7 e 8. 

 No Anexo 2 (Quadro I), encontram-se os dados experimentais recolhidos durante o ensaio, 

por cada talhão, das diferentes repetições, por tratamento e por corte, com os valores de matéria 

verde, matéria seca a 60-65 ºC e matéria seca a 100-105 ºC (só o material recolhido dos talhões 

onde se procedeu ao tratamento 1, 3, 5, 7 e 8 é que foi submetido à secagem a 100-105 ºC), bem 

como da altura média da pastagem.  

 

7.2.1. Produção total de matéria seca a 100-105 ºC 

O Quadro VII do Anexo 6 demonstra, resumidamente, os resultados da análise de variância, 

relativamente ao efeito do tratamento, do corte e da interacção destas duas variáveis, sobre a 

produção total de matéria seca. A sua análise demonstra que o corte manifestou um efeito altamente 

significativo (p<0,001) na produtividade de MS a 100-105 ºC. Por sua vez, os tratamentos revelaram 

ser significativos na acumulação de MS (p<0,05). A interacção corte x tratamento experimental foi 

igualmente significativa (p<0,05). 

 Na Figura 4, é apresentado o efeito médio dos tratamentos experimentais correspondentes a 

0, 40, 80, 120 kg N ha
-1 

e fertilização tradicional, sobre a produção total de matéria seca a 100-105 

ºC, (em t MS ha
-1

) obtida durante o período em que decorreu o ensaio. A análise da figura demonstra 
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que todas as fertilizações ensaiadas, conduziram a maiores produções de MS, do que o tratamento 

sem aplicação de azoto (N0P1K1), contudo o tratamento 1 e 3 não originaram quantidade de MS 

significativamente diferentes dos talhões onde não se aplicou o nutriente. 

 Relativamente ao tratamento testemunha (N0P1K1), foi a aplicação de 120 kg N ha
-1

 que 

permitiu o maior acréscimo médio de produção (+520 kg MS ha
-1

), o equivalente a mais 28 % da 

produção obtida no tratamento 1. 

 A aplicação de níveis crescentes de azoto, 40, 80 e 120 kg ha
-1

, conduziu a um aumento de 

MS, de 1,62%, 9,19% e 28,1%, respectivamente, face ao tratamento com 0 kg N ha
-1

, enquanto que o 

tratamento tradicional representou um aumento médio final de matéria seca, face ao tratamento 1, de 

14,05%. A análise de variância da produtividade média de MS, por tratamento, indicou que a 

produtividade da pastagem com o tratamento 1 não se mostrou significativamente diferente da obtida 

com o tratamento correspondente à aplicação de 40 kg N ha
-1

 (p>0,05). Também os tratamentos 5, 7 

e 8, se revelaram não significativamente diferentes entre si (p>0,05), mas o efeito dos tratamentos 1 e 

3, foi significativamente diferente do efeito dos tratamentos 5, 7 e 8 (p<0,05) (Figura 4). Os resultados 

obtidos mostram o papel fundamental da fertilização azotada, na produção de biomassa em 

pastagens mistas de gramíneas e leguminosas, sendo essa variação devida, grandemente, à maior 

proporção de gramíneas no coberto a que conduz a aplicação de N, e à intrínseca maior capacidade 

de resposta à fertilização azotada, por parte dessas espécies (Klapp, 1971; Caradus et al., 1993; 

Torres et al., 1993; Schils, 1997; Höglind & Frankow-Lindberg, 1998; Schils et al., 1999; Fernandes et 

al., 2000; Torres, 2002; Andrews et al., 2007; Hennessy et al., 2008 e Brum et al., 2009).  

 

 

Figura 4 – Efeito médio da aplicação de azoto (0, 40, 80, 120 kg N ha
-1
 e fertilização tradicional) sobre a produção total 

de matéria seca (a 100-105 ºC) da pastagem, em t MS ha
-1
. Valores médios para cada tratamento, com a mesma letra, 

não diferem significativamente entre si (P>0,05). 

 

7.2.1.1. Resposta da produção total de matéria seca à aplicação de azoto: 
eficiência da fertilização azotada. 

 

O ensaio experimental permitiu estabelecer uma equação de resposta da produção total de 

matéria seca, à aplicação de níveis crescentes de azoto (0, 40, 80, e 120 kg N ha
-1

), na presença de 

140 kg P2O5 ha
-1

 e de 50 K2O ha
-1

, tendo a fertilização fosfatada e potássica, no presente estudo, o 

objectivo de reduzir a possibilidade de haver um nutriente limitante. 
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Como se pode observar na figura 5, o valor absoluto da produção obtida, condicionada pelas 

condições experimentais observadas durante o ensaio, como a evolução da composição botânica da 

pastagem (aumento da proporção de leguminosas, Figura 2), ou pelas disponibilidades hídricas, 

permitiu delinear uma função, entre a produção total de matéria seca e os níveis de azoto aplicados. 

Isto verifica-se, como referido anteriormente, em solos ligeiros principalmente, o que, neste caso, 

confere com os solos do local onde decorreu o ensaio.  

Assim, recorrendo à função delineada com recurso à relação entre a produção total de 

matéria seca e os níveis de azoto aplicados (função da figura 5), onde x é igual à quantidade de azoto 

aplicado durante este ensaio, e para 140 kg P2O5 ha
-1

 e 50 K2O ha
-1

, foi necessário aplicar, em média, 

11,70 kg de azoto, para produzir uma tonelada de matéria seca (substituindo na função, y, por 2688,1 

t MS, obteremos x igual a 11,70 kg N). Isto significa que a eficiência de utilização de azoto, foi de 85 

kg MS kg
-1

 N aplicado (valor obtido, substituindo x por 1 kg N). Quando a aplicação de azoto (valor de 

x), for igual a 0 kg, a produção esperada será igual a 1688,1 kg MS ha
-1

, visto que mesmo sem ser 

fertilizada, a pastagem produz MS com os nutrientes disponíveis no solo. 

 

Figura 5 – Resposta da produção total de matéria seca (a 100-105 ºC) da pastagem, em kg MS ha
-1
, à aplicação de 

níveis crescentes de N (p<0,05). 

 

7.2.2. Produção de matéria seca ao longo do período experimental 

A análise de variância do efeito da época de corte, tratamento e interacção corte x 

tratamento, foi já abordado no ponto 7.2.1. (Quadro VII do Anexo 6).  

É de destacar que foi a época de corte que mostrou o efeito mais significativo (p<0,001) na 

variação total observada na acumulação de biomassa seca.  

O efeito médio da interacção corte x fertilização azotada, foi significativo (p<0,05), indicando 

também a dependência de uma variável sobre a outra. 

Assim, observa-se que a produção de matéria seca mais elevada, 3,40 t MS ha
-1

, foi obtida 

no corte 5 (2 de Agosto), com a aplicação de 120 kg N ha
-1

 (tratamento 7), valor significativamente 

superior (p<0,05)  aos obtidos nos restantes cortes (Figura 6).  Produções de MS superiores a 3 t MS 

ha
-1

 foram observadas apenas no corte 5, para o tratamento com 80 kg N ha
-1

 e fertilização 

tradicional, para além do já referido tratamento com 120 kg N ha
-1

. 

As produções médias de MS mais baixas, verificaram-se no corte 1, quando ainda não tinha 

sido feita a fertilização (valor significativamente diferente – p<0,05 – dos correspondentes aos 

y = 85,45x + 1688,1
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restantes cortes). Mas foi no corte 2 (após a primeira fertilização), para o tratamento 1 e 8, e no corte 

4, para o tratamento 1, que se obtiveram os valores mais baixos (1,44, 1,57 e 1,37 t MS ha
-1

, 

respectivamente). Os cortes da Primavera foram os que deram origem a menores produções, 

enquanto que os cortes 4 e 5 (Julho e Agosto), promoveram a produtividade. Em todos os cortes, as 

produções mais elevadas foram obtidas com a aplicação de 120 kg N ha
-1

 (tratamento 7), embora por 

vezes sem diferenças significativas para a aplicação imediatamente inferior, ou para o tratamento 

tradicional, como nos cortes 4 e 5 (Quadro XIII).  

Quadro XIII – Efeito médio da interacção corte x fertilização azotada (tratamento 1, 3, 5, 7 e 8) sobre a produção de 
matéria seca da pastagem (expressa a 100-105 ºC, em t ha

-1
). 

Tratamento (kg N 
ha

-1
) 

Corte 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 
24 Abril 19 Maio 13 Junho 8 Julho 2 Agosto 

1 - N0 (0) 2,07 1,44 2,06 1,37 2,32 

3 - N2 (40) 1,48 1,76 1,62 1,83 2,69 

5 - N4 (80) 0,92 1,72 2,05 2,31 3,10 

7 - N6 (120) 1,27 2,22 2,34 2,62 3,40 

8 - Tradicional 0,92 1,57 2,21 2,47 3,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Efeito médio da época de corte (C1, C2, C3, C4 e C5) sobre a produção de matéria seca (a 100-105 ºC) da 
pastagem (em t.ha

-1
) ao longo do período experimental. Valores médios de produtividade para cada corte, que 

possuam a mesma letra, não diferem significativamente entre si (P>0,05). 

 

7.2.2.1. Resposta da produção de matéria seca, à aplicação de azoto, por 
época de corte 

 

Foi avaliada a resposta da produção de MS (a 100-105 ºC) aos níveis crescentes de azoto, 

em 3 épocas de corte, para tentar distinguir qual a altura do ano em que a aplicação de N se revelou 

mais eficiente, independentemente do valor absoluto das produções obtidas. A resposta da produção 

foi significativa (p<0,05), e crescente, de acordo com níveis crescentes do nutriente. A fertilização 

tradicional, por seu turno, correspondeu sempre a produções inferiores ao tratamento com 120 kg N 

ha
-1

. Os maiores acréscimos de produção, em função dos tratamentos, observaram-se no corte 4 (8 

de Julho). Depreende-se, assim, que essa terá sido a altura de maior eficiência de utilização do azoto 

(Quadro XIV). A relação corte x tratamento que permitiu alcançar o maior acréscimo de produção, foi 

a correspondente ao corte 4 x tratamento com 40 kg N ha
-1

 (aumento médio de 34,10%, 
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comparativamente ao tratamento 1 no mesmo corte). Para o corte 3, foi o tratamento de 80 kg N ha
-1

 

(acréscimo de 26,53%) e, para o corte 5, foi o tratamento com 40 kg N ha
-1

 (acréscimo de 16,03%). 

No Quadro XIV é possível relacionar os acréscimos de produção, com os tratamentos 1, 3, 5, 7 e 8 e 

os cortes 3, 4 e 5. 

Quadro XIV – Acréscimo de produção de matéria seca (a 100-105 ºC), em kg MS ha
-1
 e em percentagem (%), para os 

tratamentos correspondentes a 0, 40, 80 e 120 kg  N ha
-1
 e fertilização tradicional, respectivamente, para os cortes 3, 4 

e 5. 

Corte Data Tratamento kg N ha
-1

 MS total (kg ha
-1

) 
Acréscimos de Produção 

kg MS ha
-1

 % 

C3 13 Junho 

0 2057 
  

40 1621 -436 -21,19 

80 2051 430 26,53 

120 2343 291 14,20 

Tradicional 2207 -136 -5,79 

 
 

    

C4 8 Julho 

0 1367 
  

40 1833 466 34,10 

80 2309 476 25,97 

120 2622 313 13,57 

Tradicional 2474 -148 -5,63 

 
 

    

C5 2 Agosto 

0 2318 
  

40 2689 372 16,03 

80 3097 408 15,16 

120 3400 303 9,79 

Tradicional 3358 -42 -1,22 

 

 É possível verificar, que com o aumento dos tratamentos azotados, houve de facto um 

acréscimo de produtividade. Contudo, os acréscimos, entram em decrescimento, o que está em 

concordância com os dados reslutados apresentados por Frame & Newbould (1984) (cfr. 3.1.1).   

7.3. Apreciação conjunta da produção de matéria seca e da 
composição botânica da pastagem 

 

 A produção média de matéria seca, ao longo dos vários ciclos produtivos de uma pastagem 

mista à base de gramíneas e leguminosas, encontra-se intimamente associada não só à massa 

forrageira presente, mas também à natureza do coberto vegetal, designadamente à proporção com 

que cada um dos grupos de espécies pratenses se encontra representado (Torres, 2002), 

principalmente a partir do início do ensaio experimental. As diferentes espécies que compõem uma 

pastagem possuem potenciais produtivos distintos e marcadamente sazonais. Como já foi visto, as 

leguminosas beneficiam de temperaturas superiores, enquanto que as gramíneas se comportam 

melhor em climas mais frios. Por outro lado, são as gramíneas as espécies que maiores 

produtividades apresentam, respondendo melhor à fertilização azotada (cf. 3.1.2). 

 É de considerar, ainda, que as leguminosas respondem inversamente à aplicação de N, tendo 

tendência a desaparcer, quando são atingidos níveis demasiado elevados de azoto para o rizóbio em 

simbiose com estas plantas. As Figuras 7, 8 e 9, ilustram isto mesmo. Para iguais épocas de corte, a 
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percentagem de gramíneas e de leguminosas na matéria seca, varia com o nível de N aplicado. 

Assim, quando a quantidade de azoto aplicada é mais elevada, a produtividade de MS (a 60-65 ºC) 

aumenta também, mas a isto vem associado um decréscimo da proporção de leguminosas e um 

aumento da proporção de gramíneas. Os gráficos evidenciam, também, que em diferentes épocas do 

ano, para o mesmo nível do nutriente, se observam diferentes pecentagens das espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Relação entre a produção de matéria seca a 60-65 ºC (t ha
-1
) e a composição botânica da pastagem (em %): 

efeito da aplicação de níveis crescentes de azoto ao solo, para os cortes 1 e 2. No corte 1 não tinha sido ainda 
efectuado qualquer tipo de fertilização, explicando-se, assim, a irregularidade da produção de MS. 
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Figura 8 – Relação entre a produção de matéria seca a 60-65 ºC (t ha
-1
) e a composição botânica da pastagem (em %): 

efeito da aplicação de níveis crescentes de azoto ao solo, para os cortes 3, 4 e 5. 
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Figura 9 – Relação entre a produção de matéria seca a 60-65 ºC (t ha
-1
) e a composição botânica da pastagem (em %): 

efeito médio da aplicação de níveis crescentes de azoto ao solo, para o período em que decorreu o ensaio. 

 

É interessante observar como, do corte 1 para o corte 5, é evidente a resposta da pastagem, 

à aplicação dos tratamentos. É possível verificar que no gráfico do corte 1, antes de qualquer 

fertilização, a produção média de cada talhão era muito variada. Contudo, a partir dos 2º e 3º cortes, 

observa-se uma tendência para uma estabilização, ou regularização dos valores de produtividade de 

cada tratamento, de corte para corte. Nos cortes 4 e 5 é bem claro que a curva de produtividade está 

directamente relacionada com o nível de azoto aplicado, sendo crescente, a produtividade, com o 

aumento do nutriente. O tratamento tradicional, nos cortes 4 e 5, deu origem a menores produções 

que o tratamento correspondente a 120 kg N ha
-1

.  

É também possível observar que, nos cortes 4 e 5, as maiores produtividades foram obtidas 

para o tratamento com 120 kg N ha
-1

, com 2,83 e 3,68 t MS ha
-1

, respectivamente, facto também 

associado a uma elevada proporção de gramíneas, enquanto que nos mesmos cortes, para o 

tratamento 2 (40 kg N ha
-1

) obtiveram-se cerca de 1 t MS ha
-1

 menos que no tratamento 7, embora 

com uma muito maior proporção de leguminosas. Um ensaio de maior duração poderia permitir 

concluir que a proporção de leguminosas aumentaria com o tempo e o maneio adequado.  

Ainda assim, analisando a Figura 2 e o gráfico da média do ensaio da Figura 9, verifica-se 

que o tratamento com 80 kg N ha
-1

 permitiu alcançar proporções de leguminosas (5,24%) próximas 

das obtidas no tratamento correspondente a 20 kg N ha
-1

 (5,54%), mas com a vantagem de, no 

primeiro, terem sido obtidas maiores produções de MS (2,20 t MS ha
-1

), comparativamente às obtidas 

no tratamento 2 (2,04 t MS ha
-1

). O tratamento com 80 kg N ha
-1

 parece, deste modo, o mais indicado 

para obter a maior proporção de leguminosas e a maior produção de MS, visto que o valor de 2,20 t 

MS ha
-1

 não foi significativamente diferente (p<0,05) do obtido com o tratamento 7, com o valor de 

2,58 t MS ha
-1

 (o valor médio de MS a 60-65 ºC mais elevado em todo o ensaio).  

A avaliação conjunta da composição botânica associada à produtividade, demonstrou o que já 

Frame e Newbould (1984), Scheffer-Basso et al. (2002), Abbasi & Khan (2004), Andrews et al (2007), 

Saarijärvi et al. (2007) e Nyfeler et al. (2008), tinham comprovado, de que, mesmo com uma limitada 

resposta à aplicação de N, quanto maior a aplicação deste nutriente, maiores as respostas de 
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produção, devido ao favorecimento das gramíneas em detrimento das leguminosas, em prados e 

pastagens mistos. Facto este observado mais facilmente em solos grosseiros, onde as respostas ao 

nutriente são quase lineares (condição que encontramos no local onde foi desenvolvido o ensaio). 

 

7.4. Efeito dos tratamentos experimentais e época de corte sobre 
alguns parâmetros bromatológicos da pastagem 

 

No Anexo 5 encontra-se o Quadro IV, onde são indicados os efeitos dos tratamentos 

azotados, sobre alguns parâmetros químicos e qualitativos da pastagem, designadamente, os teores 

de azoto, de PB, de cinza e matéria orgânica, expressos em percentagem na matéria seca a 100-105 

ºC, por corte e repetição, dos tratamentos correspondentes a 0, 40, 80 e 120 kg N ha
-1

 e fertilização 

tradicional.  

 

7.4.1. Teores de matéria orgânica 

 

No Quadro VIII do Anexo 6 encontra-se, de forma resumida, a análise de variância do efeito 

dos diferentes níveis de N aplicado nos tratamentos 1, 3, 5, 7 e 8, da época de corte, e da interacção 

entre o corte x tratamento, nos teores de matéria orgânica presentes na matéria seca da pastagem, a 

100-105 ºC. A sua análise demonstra que os tratamentos experimentais não mostraram um efeito 

significativo na MO (p>0,05). A época de corte influenciou de forma altamente significativa (p<0,001), 

os teores do mesmo parâmetro. A interacção entre a época de corte e o tratamento também não 

revelou um efeito significativo (p>0,05). 

 No Quadro XV, constam os valores médios de matéria orgânica da pastagem, resultantes da 

interacção entre o corte e o tratamento estudado. Os valores mais elevados observaram-se no corte 

1, onde ainda não tinha sido feito qualquer tipo de fertilização (87,44%), mas foi no corte 2 que se 

alcançou, já com fertilização, o maior teor de MO (86,26%), correspondente ao tratamento com 40 kg 

N ha
-1

. Os teores mais baixos de MO da pastagem (78,10%) foram obtidos sem aplicação de N no 

mês de Agosto, altura em que se realizou o 5º corte. O tratamento 5 foi o único que resultou em 

teores de MO no corte 5, mais elevados do que no corte 1. Todos os outros tratamentos resultaram 

em teores de MO finais, inferiores aos iniciais. Na Figura 10 é possível comparar a produtividade de 

MS e os teores de MO. O tratamento 5 foi aquele que originou o teor médio de MO mais elevado para 

todo o ensaio (84,12%), enquanto que o tratamento 1 deu origem aos valores mais baixos (82,64%). 

É interessante verificar que o tratamento 7 resultou nas produções médias de MS mais elevadas, mas 

teores de MO mais baixos que os tratamento 3 e 5, os quais deram origem a menores produções de 

MS. Contudo, as diferenças nos teores de MO, de tratamento para tratamento, não foram 

significativas (p>0,05).  

Na Figura 11 verifica-se que os cortes 1, 2 e 3, não apresentaram valores de MO 

significativamente diferentes entre si (p>0,05), bem como entre os cortes 4 e 5, mas os cortes 1, 2 e 3  
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resultaram em teores de MO significativamente diferentes dos cortes 4 e 5 (p<0,05). Em termos 

médios, o corte 1 foi o que apresentou a maior percentagem de MO (86,62%) e o corte 5 a mais baixa 

(81,78%). 

 

Quadro XV – Efeito médio entre a época de corte e o tratamento azotado (0, 40, 80 e 120 kg N ha
-1
 e fertilização 

tradicional), sobre os teores de matéria orgânica da pastagem (expresso em % na matéria seca a 100-105 ºC). 

Tratamento (kg N 
ha

-1
) 

Corte 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 
24 Abril 19 Maio 13 Junho 8 Julho 2 Agosto 

1 - N0 (0) 85,65 82,73 84,37 82,33 78,10 

3 - N2 (40) 87,44 86,26 84,30 81,48 80,71 

5 - N4 (80) 85,38 84,12 84,37 81,05 85,68 

7 - N6 (120) 86,44 84,23 83,58 81,28 83,69 

8 - Tradicional 86,54 83,97 84,00 80,03 80,71 

 

 

Figura 10 – Relação entre os teores de matéria orgânica (% de MO), e a produção de matéria seca a 100-105 ºC 
(expressa em t MS ha

-1
), de acordo com o efeito médio dos tratamentos (1, 3, 5, 7 e 8 correspondentes a 0, 40, 80 e 120 

kg N ha
-1
 e tradicional, respectivamente). Valores médios de % MO para cada tratamento, com a mesma letra, não 

diferem significativamente entre si (P>0,05). 

  

 Já foi anteriomente referido que dentro da matéria orgânica, para além dos hidratos de 

carbono (os solúveis em água e os estruturais), da lenhina, dos lípidos e das vitaminas, faz também 

parte a proteína bruta (que engloba as proteínas propriamente ditas e o azoto não proteico). Uma vez 

que a aplicação de azoto resulta normalmente em maiores teores de PB comparativamente a 

situações em que não se faça a aplicação de N, é normal que o teor de MO aumente igualmente. 

Contudo, avaliando o tratamento com 120 kg N ha
-1

 e o tradicional, verificamos que há uma ligeira 

descida nos teores de MO. Isto poderá ser devido ao facto, de que a maiores quantidades de azoto 

aplicadas à pastagem, vem associado um decréscimo da proporção de leguminosas. As leguminosas 

(principalmente o trevo-branco), comparativamente às gramíneas, são normalmente mair ricas em 

pectinas, N, Ca, Mg e na maior parte dos micronutrientes, mas inferiores em MS, celulose, 

hemicelulose, lenhina e hidratos de carbono hidossolúveis e apresentam conteúdos semelhantes de 

lípidos, P, K, S e Zn (Frame et al., 1998). Poderá por isso ser difícil justificar a diferença do tratamento 

7 e tradicional quando comparados com os restantes tratamentos avaliados (Figura 10), baseado na 
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composição botânica, importando, ainda, destacar, que essa diferença, não foi no entanto 

significatica. 

 

Figura 11 – Efeito médio da época de corte (C1, C2, C3, C4 e C5) sobre o teores de MO (em %). Valores médios de % 
MO para cada corte, com a mesma letra, não diferem significativamente entre si (P>0,05). 

 

Uma das possíveis razões para o elevado teor de MO no corte 1 (em que ainda não tinha sido 

feito qualquer tratamento), comparativamente aos outros cortes, poderá ser o facto de este ter sido 

efectuado numa altura em que o estado fenológico da pastagem era mais avançado, apresentando 

plantas já em fase de floração, e num período que correspondeu, atipicamente, a baixas 

precipitações. Também Torres (2002) verificou que os cortes de pastagem efectuados na Primavera 

originaram teores de MO superiores aos observados nos cortes de pastagem realizados noutras 

épocas, o que dá a indicação da existência de sazonalidade no teor deste parâmetro. Nos cortes 4 e 

5, (período em que se registam temperaturas mais elevadas), vem associada a promoção do 

desenvolvimento e maturação das plantas, o que implica uma redução na relação folhas/caules. Esta 

relação, ou estágio de desenvolvimento, tem normalmente um forte impacto na composição química 

da pastagem o que poderá também justificar a variação de MO ao longo do ano. 

É, contudo, importante referir, que os valores de MO de uma pastagem são normalmente 

superiores a 90 %, valor este que não foi obtido. A principal razão para esta discrepância poderá ser 

devida ao facto de a amostra de pastagem de 500 g, recolhida após cada corte, não ter sido lavada 

com água para limpar bem a terra proveniente do local do ensaio de campo por razões logísticas. 

Essa terra terá provocado um aumento da proporção de cinzas, reduzindo assim a proporção de MO. 

 

7.4.2. Teores de proteína bruta 

É possível observar, de uma forma resumida, a análise de variância do efeito dos diferentes 

níveis de N aplicado, da influência da época de corte, e da interacção entre os dois, nos teores de PB 

na matéria seca a 100-105 ºC, no Quadro IX do Anexo 6. A sua análise demonstra que os 

tratamentos exerceram uma influência altamente significativa (p<0,001) sobre os teores de PB da 

pastagem. A época de corte e a interacção corte x tratamento não influenciaram de forma significativa 

(p>0,05), os teores do mesmo parâmetro.  

 No Quadro XVI, encontramos os valores médios de proteína bruta, resultantes da interacção 

entre o corte e o tratamento estudado. Os valores mais elevados observaram-se no corte 4 para o 
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tratamento com 120 kg N ha
-1

 (16,36%). Os teores mais baixos de PB da pastagem (11,77%), foram 

obtidos para o tratamento sem qualquer aplicação de N, no corte 5 (2 de Agosto). O tratamento de 

fertilização tradicional demonstrou originar sempre teores de PB inferiores aos do tratamento com 120 

kg N ha 
-1

 e próximos do tratamento correspondente a 80 kg N ha
-1

. De uma forma geral, a fertilização 

azotada demonstrou ter uma grande influência no teor de PB, ao longo de todo o período 

experimental e, pelo Quadro XVI, verifica-se que a partir do corte 2, a aumentos do nível de N, 

corresponderam sempre aumentos de PB. No corte 2, para o tratamento 1, 3, 5 e 7 obtiveram-se, 

respectivamente, teores de PB iguais a 12,9, 13,74, 14,21 e 14,95%. No corte 3, 4 e 5, verificaram-se 

igualmente aumentos nos teores de PB, do tratamento 1 para o tratamento 7, descendo apenas no 

tratamento tradicional.    

 No Quadro XVII consta a produção de PB em t PB ha
-1

. A produção média total do 

ensaio indica que o nível mais elevado de azoto (120 kg N ha
-1

), conduziu à maior quantidade de PB 

(1,79 t ha
-1

 acumuladas no fim do ensaio) e que a não aplicação do nutriente, pelo contrário, originou 

a menor quantidade (1,20 t ha
-1

). O efeito do tratamento nos teores de PB, só foi significativamente 

diferente (p<0,05), entre o tratamento sem qualquer aplicação de azoto e os restantes (Figura 12). 

Também a Figura 12, que ilustra o efeito médio da época de corte no teor de PB, indica que, 

em termos percentuais, foi o tratamento com 120 kg N ha
-1

 que deu lugar ao maior teor de PB no 

ensaio (14,86%) e, o tratamento 1 (0 kg N ha
-1

), o menor (12,71%).  

Na Figura 13 pode constatar-se que o corte 3 (13 de Junho) originou os valores mais 

elevados (14,52%). O corte 5 resultou em termos médios, nos valores de PB mais baixos de todo o 

ensaio (13,40%). Todavia, nenhum dos cortes teve um efeito significativamente diferente entre si 

(p>0,05) nos teores de PB. 

 

Quadro XVI – Efeito médio entre a época de corte e o tratamento azotado (0, 40, 80 e 120 kg N ha
-1
 e fertilização 

tradicional), sobre os teores de proteína bruta da pastagem (expresso em % na matéria seca a 100-105 ºC). 

Tratamento (kg N ha
-1

) 

Corte 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 
24 Abril 19 Maio 13 Junho 8 Julho 2 Agosto 

1 - N0 (0) 13,94 12,90 13,06 11,89 11,77 

3 - N2 (40) 15,78 13,74 13,99 13,98 12,47 

5 - N4 (80) 14,50 14,21 15,05 14,83 14,02 

7 - N6 (120) 12,65 14,95 15,28 16,36 15,07 

8 - Tradicional 13,22 14,63 15,20 14,43 13,67 

 

Quadro XVII – Efeito médio entre a época de corte e o tratamento azotado (0, 40, 80 e 120 kg N ha
-1
 e fertilização 

tradicional), sobre a produção de proteína bruta da pastagem e o total produzido durante o ensaio, para cada 
tratamento, expresso em t PB ha

-1
 na matéria seca a 100-105 ºC. 

Tratamento (kg N ha
-1

) 

Corte 

Total (t PB ha
-1

) Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 

24 Abr 19 Mai 13 Jun 08 Jul 02 Ago 

1 - N0 (0) 0,31 0,19 0,26 0,17 0,27 1,20 

3 - N2 (40) 0,24 0,24 0,23 0,26 0,33 1,30 

5 - N4 (80) 0,13 0,24 0,31 0,34 0,43 1,46 

7 - N6 (120) 0,16 0,33 0,36 0,43 0,51 1,79 

8 - Tradicional 0,13 0,23 0,34 0,36 0,46 1,51 
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Figura 12 – Efeito médio dos tratamentos 1, 3, 5, 7 e 8 (0, 40, 80 e 120 kg N ha
-1
 e tradicional) sobre os teores de 

proteína bruta (em % na matéria seca a 100-105 ºC). Valores médios de % PB para cada tratamento, com a mesma letra, 
não diferem significativamente entre si (P>0,05). 

 

Figura 13 – Relação entre a produção de matéria seca a 100-105 ºC, e os teores de proteína bruta (em % na matéria 
seca a 100-105 ºC), relativamente ao efeito médio da época de corte (C1, C2, C3, C4 e C5) observados para os 
tratamantos 1, 3, 5, 7 e 8. Valores médios de % PB para cada corte, com a mesma letra, não diferem significativamente 
entre si (P>0,05). 

 

Os resultados relativos aos teores de PB, de acordo com os tratamentos azotados e épocas 

de corte, são consistentes com os de Torres (2002), Pontes et al. (2007) e Brum et al. (2009). Todos 

os autores verificaram que o teor de PB aumentou com o aumento dos níveis de azoto aplicados à 

pastagem, e que a variação dos teores deste parâmetro, de acordo com a época de corte, foi 

reduzida.  

 

8. Breve análise económica  

Como já foi observado, explorações não intensivas poderão subsitir recorrendo a pastagens 

mistas de gramíneas e leguminosas sem receber qualquer tipo de fertilização azotada, quando 

comparadas com pastagens estremes de gramíneas a receber 200 kg N ha
-1

 (Scheffer-Basso et al., 

2002; Abbasi & Khan, 2004; Andrews et al., 2007; Saarijärvi et al., 2007; Nyfeler et al., 2008). Isto terá 

repercussões óbvias nas despesas de uma exploração que recorra com frequência ao uso de N.  
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Para o caso da exploração na qual decorreu o ensaio, em regime semi-intensivo, a 

alimentação animal é feita recorrendo a pastagem, feno, silagem de erva e de milho, complementada 

com ração composta concentrada, própria para recria/engorda de novilhos. Esta ração, apesar de 

indispensável para a obtenção da melhor performance por parte dos animais, acarreta uma maior 

despesa para a exploração, principalmente devido ao elevado custo dos cereais, e o continuado 

aumento dos preços dos mesmos (Koeleman & Beek, 2007). Assim, uma das propostas deste 

trabalho, seria a de avaliar a possibilidade de reduzir os custos em fertilização azotada e alimento 

concentrado, recorrendo a uma pastagem, botanicamente variada, através das estratégias 

apresentadas nos capítulos anteriores, como o recurso a menores quantidade de N associado a um 

adequado maneio da pastagem. 

Para tal, é necessário comparar o valor nutritivo do alimento concentrado com o da pastagem. 

No Quadro 18, encontram-se alguns dados de fábrica, relativos a alguns constituintes da ração usada 

na exploração. 

 

 

Quadro XVIII – Teores de alguns constituintes do alimento concentrado utilizado na exploração. 

PB 15,1 % 

GB 3,3 % 

Celulose Bruta 7,0 % 

Cinza total 6,7 % 

 

 

CÁLCULO DOS GASTOS EM RAÇÃO 

 

 Nº médio cabeças/ano = 80 

 kg ração ingerida/animal/dia = 4,5 kg ração/dia
(4)

   

 kg ração/ano = 80 x 4,5 x 360 dias = 129 600 kg ração/ano 

 

 Preço da ração = 0,28025 €/kg 

 Custos em ração/ano = 129 600 x 0,28025 = 36 320,4 €/ano 

 

CÁLCULO DA PB INGERIDA POR ANO 

 

 % PB na ração = 15,1 % 

 PB ingerida/ano = 129.600 x 0,151 = 19 570 kg PB ingerida/ano 

 

A aplicação de 80 kg N ha
-1

, resultou numa produção de MS não significativamente diferente 

da aplicação de 120 kg N ha
-1

 e da fertilização tradicional, mas proporcionou uma diferença 

significativa na proporção de leguminosas, relativamente aos mesmos tratamentos. Assim, visto que 

                                            
4
 Valor indicado pelo dono da exploração. 
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foram aplicados 480 kg ha
-1 

ano
-1

 de adubo composto tradicional, e sendo mais caro do que o adubo 

azotado elementar de N, a escolha deverá recair sobre o tratamento com 80 kg N ha
-1

 de forma a 

promover o desenvolvimento de leguminosas, reduzir os custos em fertilizantes, e diminuir o seu 

impacto no ambiente. 

 

Quadro XIX – Cálculo da diferença de custo entre a fertilização correspondente ao tratamento 8 e a fertilização 
correspondente ao tratamento 5. 

 

FERTILIZAÇÃO 

Tratamento 8 
(Tradicional) 

Tratamento 5 
(80 kg N ha

-1
) 

Preço por kg de adubo (€/kg) 0,4746 0,2554 

Quantidade de adubo aplicado (kg ha
-1

) 480 390,2 

Despesa em adubo (€/ha) 227,8 99,6 

Diferença de custo (€)  128,15 

 

Quadro XX – Comparação da diferença de produtividade de MS (t ha
-1
), teor de leguminosas, MO e PB, entre o 

tratamento 5 e o tratamento 8. 

 

FERTILIZAÇÃO 

Diferença Tratamento 5 (80 
kg N ha

-1
) 

Tratamento 8 
(Tradicional) 

Produtividade MS (t ha
-1

) 2,02 2,11 - 0,09 

% de Leguminosas na MS 5,24 4,31 0,93 

% MO na MS 84,12 83,05 1,07 

% PB na MS 14,52 14,23 0,29 

 

De acordo com o Quadro XX, apesar de as diferenças não serem significativas, é possível 

observar que a aplicação de 80 kg N ha
-1

 (tratamento 5) originou resultados superiores de teor de 

leguminosas, MO e PB, comparativamente à fertilização tradicional, a qual se revelou mais eficiente 

apenas na acumulação de MS. Contudo, no Quadro XIX, verifica-se que a despesa em adubo (€/ha), 

utilizado no tratamento tradicional, foi aproximadamente 2,3 vezes superior (227,8 €/ha) à despesa 

com o adubo utilizado no tratamento 5 (99,65 €/ha), pelo que a opção de eleger o tratamento 5, como 

a fertilização mais adequada para a exploração (redução de custos em adubo equivalente a 128,15 

€/ha) e para o ambiente, poderá ser assim justificada.  

Se admitirmos que a produtividade de MS não foi significativamente diferente entre os dois 

tratamentos e considerarmos o teor de PB em termos percentuais, verifica-se que o tratamento 5 

permitiu obter mais 0,29% deste parâmetro que o tratamento 8, o que significa que poderiam ser 

reduzidos custos em ração (uma vez que o preço da ração inclui para além dos custos de produção 

de PB, os de outros parâmetros, uma análise económica poderá não ser o mais precisa, contudo, 

partir-se-á do princípio que o preço do kg de ração está associado unicamente à proteína bruta), pelo 

que teremos: 
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 Acumulação MS ano
-1

 = produtividade média MS x 8 cortes
(5)

 

     = 2,02 x 8 = 16,16 t MS ha
-1 

ano
-1

 = 16 160 kg MS ha
-1 

ano
-1 

 

 Diferença de produção de PB = 0,29% x 16 160 = 47 kg PB ha
-1 

ano
-1

 

 

 Produção de PB em toda a área de pastagem = 18 ha x 47 = 846 kg PB ha
-1 

ano
-1

  

 

 Redução na PB da ração ingerida/ano = 19 570 kg PBração - 846 kg PBpastagem = 18 724 kg PB 

 

 Redução da ração ingerida/ano 

19 570 kg PB ano
-1

              129 600 kg ração/ano 

             18 724 kg PB ano
-1

               x 

 x = 123 997 kg ração/ano 

 Custo em ração = 123 997 x 0,28025 = 34 750 €/ano 

 

 Diferença de custos em ração = 36 320,4 – 34 750,3 = 1570,1 €/ano 

 

Este valor significa que a produção de PB, obtida com a aplicação de 80 kg N ha
-1

, 

permitirá poupar 1570,1 €/ano, em ração.  

 
É preciso não esquecer que uma pastagem apresenta um carácter sazonal, como se pode 

comprovar através dos dados obtidos, quer relativamente à produtividade, quer relativamente aos 

parâmetros de qualidade da pastagem, pelo que nem sempre se conseguirá manter um nível 

constante dos nutrientes necessários para a engorda dos animais, se não se recorrer, em algumas 

alturas, a maiores quantidades de ração, ou de silagem de erva e de milho. Por outro lado, o 

agricultor poderá optar por aplicar maiores quantidades de azoto na pastagem, de forma a obter 

maiores produtividades de MS, contudo, é preciso não esquecer, que ao maior custo nesse 

acréscimo de fertilizantes, vem também associado um maior custo em gasóleo e desgaste do tractor, 

para a sua distribuição. 

9. Conclusões  

O corte poderá ter promovido a persistência do trevo, associado ao facto de as temperaturas 

terem aumentado, uma vez que o ensaio decorreu desde a Primavera até ao Verão. Ficou 

demonstrado que o corte, apesar de estimular o desenvolvimento de estolhos, pontos de crescimento 

e rebentos, e de facilitar e aumentar a taxa fotossintética das leguminosas, poderá ter um efeito 

negativo na produtividade, como, aliás, demonstraram vários autores já anteriormente referidos.  

A fertilização azotada deverá promover uma produção de matéria seca que satisfaça as 

exigências de encabeçamento animal da exploração, mas tendo sempre em atenção a importância da 

presença de leguminosas no povoamento vegetal da pastagem. É certo, que em condições de 

elevadas aplicações de N, a produtividade será superior, mas a leguminosa terá dificuldades em 

                                            
5
 Considerou-se que em média, num ano, se realizariam 8 cortes de pastagem ou rotações do gado. 
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persistir, deixando de contribuir com o seu valor nutricional superior, para a alimentação animal. 

Contudo, o aumento na frequência de cortes, pode reduzir o efeito negativo da fertilização azotada na 

proporção das leguminosas. 

Desta forma, foi possível avaliar a variação de produtividade de matéria seca e da composição 

botânica, de acordo com diferentes níveis de azoto aplicados. Nove conclusões gerais são 

apresentadas relativamente à análise de dados e resultados obtidos: 

 

1. O aumento da fertilização azotada conduziu a um aumento na acumulação de matéria seca 

da pastagem, embora com prejuízo para a proporção de leguminosas no coberto; 

2. O aumento dos níveis de azoto levou a um aumento nos teores de PB; 

3. O nível de azoto de 20 kg N ha
-1

 (tratamento 2) foi o que conduziu à maior proporção de 

leguminosas, muito embora não se tenha atingido o valor desejado de cerca de 30 %, para 

que se manifestasse o seu superior valor nutritivo. Isto poderá ter sido devido, muito 

provavelmente, ao facto de o ensaio ter decorrido ao longo de apenas 5 meses, um período 

de tempo reduzido para permitir às leguminosas responderem ao tipo de fertilização e 

maneio da pastagem; 

4. A eficiência de utilização do N mais elevada, por parte da pastagem, foi obtida para o nível 

de 40 kg N ha
-1

 (tratamento 3), no corte 4, tendo sido observado um acréscimo de produção 

de cerca de 34%, para esta interacção; 

5. Um dos objectivos propostos, foi o de eventualmente poder reduzir os custos em alimentos 

concentrados. Não foi possível alcançar de forma signficativa este objectivo, uma vez que o 

valor médio máximo de teor de leguminosas foi de 5,5%, valor insuficiente para que se 

manifeste o superior valor nutritivo destas espécies; 

6. A adubação tradicional não se revelou a mais adequada em termos produtivos, 

manifestando-se inferior à fertilização com 120 kg N ha
-1

; 

7. O tratamento 7 (120 kg N ha
-1

), apresentou os valores médios mais elevados de produção de 

MS e de PB; 

8. Poderia ser interessante manter a fertilização de 80 kg N ha
-1

 (tratamento 5), durante mais 

algum tempo, associada ao adequado maneio, com posterior avaliação da composição 

botânica, para verificar se a proporção das leguminosas, principalmente do trevo branco, 

poderá aumentar para valores de cerca de 20 a 30%. Este tratamento parece ser o mais 

aconselhado para a exploração permitindo, embora de forma pouco significativa, uma 

redução de custos em adubo e em ração. 

9. A época de corte influenciou significativamente o teor de gramíneas, de leguminosas e de 

MO, e a produção de MS da pastagem. 
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Anexo 1 

Imagens de algumas etapas do ensaio experimental 

 

1. Vista geral da pastagem da exploração, nos Açores. 

2. Vista do local do ensaio, com 2 repetições colhidas. 

3. Estrutura de madeira usada para marcar a bordadura e a área de colheita. 

4. Vista do local do ensaio, com todos os talhões identificados e já colhidos. 

5. Diferentes fracções botânicas em estufa de secagem a 60-65 ºC. 

6. Diferentes fracções botânicas em estufa de secagem a 60-65 ºC. 

7. Erva seca a 60-65 ºC, acondicionada e rotulada em saco de plástico. 

8. Moínho tipo Willey utilizado para moer as amostras de erva seca, em partículas de diâmetro 

inferior a 1 mm. 

9. Erva moída acondicionada em frasco de vidro rotulado. 

10. Erva moída acondicionada em frascos de vidro rotulados. 
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Anexo 2 

Quadro I – Produção de matéria verde (em t ha
-1

), teor de matéria seca (MS) a 60-65 ºC (em %), 
teor de matéria seca a 100-105 ºC (em %) e altura média da pastagem na altura do corte, por 
tratamento, corte e repetição, ao longo de todo o ensaio. 
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Tratamento Corte Repetição MV( t/ha) % MS a 60-65 ºC % MS a 100-105 ºC Altura da pastagem (cm) 

1 1 1 2,50 21,0805 19,09 34,67 

1 1 2 12,50 18,8679 17,07 43,27 

1 1 3 18,75 21,3253 19,28 36,93 

1 2 1 5,02 26,9437 24,72 29,93 

1 2 2 7,88 22,0130 20,27 27,80 

1 2 3 6,75 24,1296 21,88 31,60 

1 3 1 11,41 30,5686 28,04 33,33 

1 3 2 6,25 28,4886 26,00 38,07 

1 3 3 5,50 26,7767 24,51 30,50 

1 4 1 3,00 26,4233 24,43 33,87 

1 4 2 9,50 22,3169 20,59 33,33 

1 4 3 7,25 20,9745 19,48 27,27 

1 5 1 12,15 24,2406 22,49 30,53 

1 5 2 15,63 11,6408 10,83 33,33 

1 5 3 14,38 19,0828 17,58 27,27 

2 1 1 3,75 23,3240 - 31,00 

2 1 2 6,88 19,6179 - 35,53 

2 1 3 7,50 20,0039 - 34,07 

2 2 1 6,00 26,9012 - 27,80 

2 2 2 6,13 23,8405 - 28,80 

2 2 3 3,50 28,6300 - 27,53 

2 3 1 11,00 29,3322 - 30,87 

2 3 2 5,25 28,0927 - 31,53 

2 3 3 5,75 27,7002 - 31,63 

2 4 1 5,00 26,9170 - 27,73 

2 4 2 6,75 22,9665 - 25,13 

2 4 3 12,50 16,8192 - 27,67 

2 5 1 12,13 22,6039 - 33,47 

2 5 2 12,63 22,3913 - 35,00 

2 5 3 13,88 17,2233 - 27,67 

3 1 1 8,75 15,9540 14,45 35,40 

3 1 2 8,75 19,5539 17,71 29,20 

3 1 3 10,00 17,9302 16,25 31,53 

3 2 1 10,13 22,2516 20,42 31,87 

3 2 2 7,75 19,8386 18,35 29,27 

3 2 3 8,00 24,7084 22,38 28,33 

3 3 1 5,50 25,8902 23,77 38,93 

3 3 2 6,50 27,2565 24,78 35,95 

3 3 3 8,50 25,0000 22,89 36,10 

3 4 1 7,50 24,7030 22,82 25,87 

3 4 2 10,50 20,0519 18,58 34,73 

3 4 3 12,50 15,8489 14,69 32,00 

3 5 1 13,63 21,6300 20,12 35,40 

3 5 2 15,63 19,1293 17,73 38,13 

3 5 3 14,63 18,9224 17,47 32,00 

4 1 1 7,50 17,6029 - 52,40 
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Tratamento Corte Repetição MV( t/ha) % MS a 60-65 ºC % MS a 100-105 ºC Altura da pastagem (cm) 

4 1 2 21,25 16,8529 - 45,93 

4 1 3 11,88 17,4450 - 45,33 

4 2 1 11,50 21,1987 - 38,53 

4 2 2 10,00 18,9204 - 32,67 

4 2 3 10,00 21,0890 - 40,13 

4 3 1 10,00 22,7723 - 43,27 

4 3 2 7,00 27,6435 - 38,20 

4 3 3 12,50 23,6180 - 39,17 

4 4 1 11,00 22,2466 - 39,20 

4 4 2 9,00 19,5326 - 36,73 

4 4 3 13,50 17,9503 - 37,47 

4 5 1 17,38 21,0311 - 39,40 

4 5 2 14,13 22,7826 - 24,47 

4 5 3 15,13 18,8823 - 37,47 

5 1 1 3,75 23,4785 21,37 27,47 

5 1 2 5,00 19,8092 18,03 31,07 

5 1 3 6,25 18,6997 17,11 27,73 

5 2 1 7,50 22,7302 20,83 33,93 

5 2 2 9,75 21,1682 19,56 33,20 

5 2 3 7,50 24,5672 22,45 32,00 

5 3 1 8,00 24,4454 22,33 35,00 

5 3 2 9,75 23,5358 21,35 35,77 

5 3 3 11,00 22,5531 20,78 38,30 

5 4 1 9,50 20,6680 19,07 45,00 

5 4 2 13,50 18,8266 17,41 47,67 

5 4 3 18,50 16,1046 14,94 35,93 

5 5 1 16,63 19,9197 18,47 46,07 

5 5 2 18,63 17,6573 16,19 38,27 

5 5 3 18,38 18,8823 17,43 35,93 

6 1 1 5,00 19,1818 - 39,73 

6 1 2 20,00 16,1064 - 40,93 

6 1 3 8,77 21,8530 - 42,87 

6 2 1 10,00 20,9846 - 34,33 

6 2 2 12,75 17,4254 - 32,20 

6 2 3 6,50 25,4604 - 32,20 

6 3 1 7,50 19,7335 - 38,47 

6 3 2 15,50 21,9780 - 42,60 

6 3 3 10,30 26,9803 - 36,47 

6 4 1 10,50 23,4651 - 39,27 

6 4 2 16,00 18,1608 - 38,67 

6 4 3 14,15 18,3965 - 40,07 

6 5 1 15,88 19,3865 - 42,00 

6 5 2 20,13 20,0131 - 33,20 

6 5 3 19,60 18,2729 - 40,07 

7 1 1 5,00 19,1851 17,41 41,27 

7 1 2 10,05 21,7156 19,73 37,67 
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Tratamento Corte Repetição MV( t/ha) % MS a 60-65 ºC % MS a 100-105 ºC Altura da pastagem (cm) 

7 1 3 5,00 21,5254 19,43 30,13 

7 2 1 15,50 21,1547 19,37 49,87 

7 2 2 9,53 20,8796 19,10 29,60 

7 2 3 8,00 25,3050 23,13 30,00 

7 3 1 13,00 20,6844 18,99 50,47 

7 3 2 10,13 24,7965 22,45 39,27 

7 3 3 10,50 23,6932 21,75 30,60 

7 4 1 13,50 20,5049 18,98 38,00 

7 4 2 14,24 18,6851 17,33 42,80 

7 4 3 19,50 15,6994 14,54 42,87 

7 5 1 21,63 16,3339 15,14 48,80 

7 5 2 19,21 19,2483 17,72 37,20 

7 5 3 22,13 17,2619 15,91 42,87 

8 1 1 4,38 21,9333 20,01 26,27 

8 1 2 6,25 19,3937 17,59 34,20 

8 1 3 3,75 23,0277 20,90 25,87 

8 2 1 7,00 21,5907 19,90 30,60 

8 2 2 9,50 21,9391 20,18 26,00 

8 2 3 6,00 25,6405 23,49 30,40 

8 3 1 10,50 22,6933 20,73 32,00 

8 3 2 10,75 24,0493 21,77 37,80 

8 3 3 9,50 24,2265 22,14 34,17 

8 4 1 14,50 20,6748 19,12 36,00 

8 4 2 17,50 16,6525 15,35 40,33 

8 4 3 11,50 18,3146 17,08 29,67 

8 5 1 20,38 17,9864 16,61 47,07 

8 5 2 23,63 18,2666 16,87 40,80 

8 5 3 15,13 19,3150 17,89 29,67 
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Anexo 3 

Quadro II – Produção de matéria verde (em t ha
-1

), produção de matéria seca a 60-65 ºC (em t 
MS ha

-1
), produção de gramíneas, leguminosas, outras espécies e detritos da pastagem (em t 

MS ha
-1

), por tratamento, corte e repetição, ao longo de todo o ensaio. 
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Tratamento Corte Repetição MV (t/ha) 
MS 60-65 ºC 

(t/ha) 

Composição botânica (expressa em peso seco a 60-65 ºC) 

Gramíneas (t/ha) Leguminosas (t/ha) 
Outras espécies 

(t/ha) 
Detritos (t/ha) 

1 1 1 2,50 0,53 0,42 0,00 0,03 0,08 

1 1 2 12,50 2,36 1,97 0,03 0,20 0,17 

1 1 3 18,75 4,00 3,10 0,01 0,76 0,13 

1 2 1 5,02 1,35 1,05 0,00 0,07 0,23 

1 2 2 7,88 1,73 1,12 0,04 0,09 0,49 

1 2 3 6,75 1,63 1,23 0,03 0,10 0,27 

1 3 1 11,41 3,49 1,97 0,00 0,21 1,30 

1 3 2 6,25 1,78 1,18 0,10 0,12 0,38 

1 3 3 5,50 1,47 0,91 0,05 0,17 0,34 

1 4 1 3,00 0,79 0,62 0,00 0,04 0,13 

1 4 2 9,50 2,12 1,36 0,11 0,22 0,43 

1 4 3 7,25 1,52 0,99 0,07 0,22 0,24 

1 5 1 12,15 2,95 1,78 0,03 0,29 0,85 

1 5 2 15,63 1,82 0,19 0,18 0,32 1,13 

1 5 3 14,38 2,74 1,61 0,13 0,49 0,51 

2 1 1 3,75 0,87 0,62 0,00 0,07 0,18 

2 1 2 6,88 1,35 1,16 0,01 0,15 0,03 

2 1 3 7,50 1,50 1,35 0,01 0,00 0,14 

2 2 1 6,00 1,61 0,96 0,02 0,05 0,58 

2 2 2 6,13 1,46 0,89 0,01 0,05 0,52 

2 2 3 3,50 1,00 0,75 0,02 0,01 0,22 

2 3 1 11,00 3,23 1,76 0,06 0,23 1,17 

2 3 2 5,25 1,47 1,07 0,07 0,07 0,26 

2 3 3 5,75 1,59 0,88 0,21 0,04 0,47 

2 4 1 5,00 1,35 0,90 0,01 0,11 0,33 

2 4 2 6,75 1,55 1,07 0,12 0,08 0,28 

2 4 3 12,50 2,10 1,34 0,45 0,03 0,28 

2 5 1 12,13 2,74 2,04 0,05 0,16 0,49 

2 5 2 12,63 2,83 1,66 0,18 0,13 0,86 

2 5 3 13,88 2,39 1,51 0,49 0,07 0,32 

3 1 1 8,75 1,40 0,95 0,00 0,26 0,19 

3 1 2 8,75 1,71 1,47 0,02 0,16 0,06 

3 1 3 10,00 1,79 1,74 0,02 0,03 0,02 

3 2 1 10,13 2,25 1,41 0,00 0,33 0,51 

3 2 2 7,75 1,54 1,03 0,02 0,14 0,35 

3 2 3 8,00 1,98 1,51 0,10 0,09 0,28 

3 3 1 5,50 1,42 0,75 0,00 0,13 0,54 

3 3 2 6,50 1,77 1,25 0,11 0,14 0,27 

3 3 3 8,50 2,13 1,37 0,30 0,10 0,35 

3 4 1 7,50 1,85 1,28 0,00 0,11 0,46 

3 4 2 10,50 2,11 1,26 0,11 0,31 0,42 

3 4 3 12,50 1,98 1,38 0,36 0,11 0,13 

3 5 1 13,63 2,95 2,17 0,02 0,22 0,54 

3 5 2 15,63 2,99 2,01 0,05 0,38 0,55 



Influência da Fertilização Azotada na Produção, Composição Botânica e Qualidade de Pastagens, na Ilha do Faial, Açores 

 

Tratamento Corte Repetição MV t/ha 
MS 60-65 ºC 

(t/ha) 
Composição botânica (expressa em peso seco a 60-65 ºC) 

     
Gramíneas (t/ha) Leguminosas (t/ha) 

Outras espécies 
(t/ha) 

Detritos (t/ha) 

3 5 3 14,63 2,77 1,76 0,31 0,25 0,44 

4 1 1 7,50 1,32 0,92 0,00 0,20 0,20 

4 1 2 21,25 3,58 3,49 0,00 0,04 0,05 

4 1 3 11,88 2,07 1,94 0,00 0,05 0,08 

4 2 1 11,50 2,44 1,88 0,00 0,21 0,35 

4 2 2 10,00 1,89 1,43 0,00 0,03 0,43 

4 2 3 10,00 2,11 1,75 0,02 0,14 0,21 

4 3 1 10,00 2,28 1,58 0,00 0,16 0,54 

4 3 2 7,00 1,94 1,65 0,00 0,06 0,23 

4 3 3 12,50 2,95 2,18 0,01 0,24 0,52 

4 4 1 11,00 2,45 1,44 0,01 0,28 0,71 

4 4 2 9,00 1,76 1,49 0,00 0,09 0,17 

4 4 3 13,50 2,42 1,81 0,01 0,33 0,27 

4 5 1 17,38 3,65 2,38 0,01 0,40 0,85 

4 5 2 14,13 3,22 1,90 0,01 0,14 1,17 

4 5 3 15,13 2,86 1,90 0,08 0,39 0,49 

5 1 1 3,75 0,88 0,59 0,00 0,04 0,25 

5 1 2 5,00 0,99 0,86 0,05 0,06 0,02 

5 1 3 6,25 1,17 1,04 0,05 0,02 0,06 

5 2 1 7,50 1,70 1,26 0,01 0,10 0,33 

5 2 2 9,75 2,06 1,69 0,04 0,04 0,29 

5 2 3 7,50 1,84 1,42 0,07 0,03 0,33 

5 3 1 8,00 1,96 1,16 0,03 0,16 0,61 

5 3 2 9,75 2,29 1,70 0,19 0,12 0,30 

5 3 3 11,00 2,48 1,73 0,45 0,07 0,24 

5 4 1 9,50 1,96 1,52 0,01 0,08 0,35 

5 4 2 13,50 2,54 1,70 0,12 0,22 0,50 

5 4 3 18,50 2,98 2,06 0,33 0,14 0,44 

5 5 1 16,63 3,31 2,47 0,06 0,15 0,63 

5 5 2 18,63 3,29 2,50 0,25 0,13 0,42 

5 5 3 18,38 3,47 2,21 0,35 0,26 0,66 

6 1 1 5,00 0,96 0,77 0,00 0,05 0,14 

6 1 2 20,00 3,22 2,87 0,00 0,30 0,05 

6 1 3 8,77 1,92 1,60 0,00 0,01 0,30 

6 2 1 10,00 2,10 1,78 0,00 0,04 0,28 

6 2 2 12,75 2,22 1,70 0,00 0,12 0,40 

6 2 3 6,50 1,66 1,25 0,01 0,02 0,38 

6 3 1 7,50 1,48 1,27 0,00 0,02 0,18 

6 3 2 15,50 3,41 2,38 0,06 0,40 0,57 

6 3 3 10,30 2,78 2,25 0,07 0,07 0,39 

6 4 1 10,50 2,46 1,66 0,00 0,15 0,66 

6 4 2 16,00 2,91 1,98 0,01 0,32 0,59 

6 4 3 14,15 2,60 1,80 0,04 0,08 0,68 
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Tratamento Corte Repetição MV t/ha 
MS 60-65 ºC 

(t/ha) 
Composição botânica (expressa em peso seco a 60-65 ºC) 

     
Gramíneas (t/ha) Leguminosas (t/ha) 

Outras espécies 
(t/ha) 

Detritos (t/ha) 

6 5 1 15,88 3,08 2,33 0,04 0,13 0,58 

6 5 2 20,13 4,03 2,31 0,07 0,52 1,13 

6 5 3 19,60 3,58 2,59 0,08 0,16 0,75 

7 1 1 5,00 0,96 0,75 0,00 0,09 0,13 

7 1 2 10,05 2,18 1,89 0,02 0,08 0,19 

7 1 3 5,00 1,08 0,90 0,03 0,02 0,13 

7 2 1 15,50 3,28 2,72 0,04 0,18 0,34 

7 2 2 9,53 1,99 1,46 0,02 0,05 0,46 

7 2 3 8,00 2,02 1,42 0,07 0,05 0,50 

7 3 1 13,00 2,69 2,00 0,03 0,09 0,57 

7 3 2 10,13 2,51 2,07 0,03 0,05 0,35 

7 3 3 10,50 2,49 1,83 0,30 0,07 0,29 

7 4 1 13,50 2,77 1,85 0,02 0,24 0,66 

7 4 2 14,24 2,66 2,02 0,02 0,16 0,46 

7 4 3 19,50 3,06 2,52 0,22 0,09 0,24 

7 5 1 21,63 3,53 2,93 0,01 0,18 0,40 

7 5 2 19,21 3,70 2,88 0,03 0,25 0,53 

7 5 3 22,13 3,82 2,85 0,24 0,21 0,52 

8 1 1 4,38 0,96 0,56 0,01 0,10 0,29 

8 1 2 6,25 1,21 1,16 0,01 0,03 0,02 

8 1 3 3,75 0,86 0,59 0,10 0,00 0,16 

8 2 1 7,00 1,51 1,05 0,05 0,12 0,30 

8 2 2 9,50 2,08 1,45 0,03 0,10 0,51 

8 2 3 6,00 1,54 1,18 0,12 0,02 0,22 

8 3 1 10,50 2,38 1,60 0,04 0,16 0,58 

8 3 2 10,75 2,59 2,03 0,09 0,09 0,37 

8 3 3 9,50 2,30 1,68 0,24 0,07 0,32 

8 4 1 14,50 3,00 2,13 0,04 0,18 0,65 

8 4 2 17,50 2,91 2,49 0,06 0,13 0,23 

8 4 3 11,50 2,11 1,56 0,15 0,03 0,37 

8 5 1 20,38 3,66 3,02 0,03 0,15 0,47 

8 5 2 23,63 4,32 3,29 0,06 0,16 0,80 

8 5 3 15,13 2,92 1,79 0,31 0,14 0,68 
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Anexo 4 

Quadro III – Produção de matéria seca a 60-65 ºC (em t MS ha
-1

), proporção de gramíneas, 
leguminosas, outras espécies e detritos da pastagem (em %), por tratamento, corte e 
repetição, ao longo de todo o ensaio. 
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Tratamento Corte Repetição MS a 60-65 ºC (t/ha) 
Composição botânica (expressa em % na MS a 60-65 ºC) 

Gramíneas Leguminosas Outras espécies Detritos 

1 1 1 0,53 79,50 0,00 5,34 15,16 

1 1 2 2,36 83,44 1,22 8,33 7,00 

1 1 3 4,00 77,47 0,21 18,95 3,37 

1 2 1 1,35 77,61 0,24 5,05 17,10 

1 2 2 1,73 64,66 2,14 5,19 28,00 

1 2 3 1,63 75,59 1,72 6,08 16,61 

1 3 1 3,49 56,40 0,07 6,13 37,40 

1 3 2 1,78 66,40 5,61 6,59 21,40 

1 3 3 1,47 61,96 3,20 11,59 23,25 

1 4 1 0,79 78,75 0,25 4,75 16,25 

1 4 2 2,12 64,12 4,96 10,50 20,42 

1 4 3 1,52 65,10 4,69 14,66 15,55 

1 5 1 2,95 60,56 1,00 9,70 28,74 

1 5 2 1,82 10,48 9,90 17,52 62,10 

1 5 3 2,74 58,62 4,69 17,94 18,76 

2 1 1 0,87 71,19 0,18 8,20 20,42 

2 1 2 1,35 86,19 0,52 11,40 1,88 

2 1 3 1,50 89,71 0,69 0,20 9,41 

2 2 1 1,61 59,46 1,30 3,33 35,91 

2 2 2 1,46 60,82 0,36 3,09 35,73 

2 2 3 1,00 74,52 1,91 1,35 22,21 

2 3 1 3,23 54,69 1,71 7,22 36,38 

2 3 2 1,47 72,30 4,80 4,96 17,93 

2 3 3 1,59 55,08 13,05 2,67 29,21 

2 4 1 1,35 66,58 1,09 7,85 24,48 

2 4 2 1,55 68,84 7,48 5,40 18,28 

2 4 3 2,10 63,67 21,39 1,65 13,29 

2 5 1 2,74 74,30 1,97 5,82 17,92 

2 5 2 2,83 58,64 6,21 4,76 30,39 

2 5 3 2,39 63,24 20,41 2,92 13,43 

3 1 1 1,40 67,87 0,00 18,88 13,26 

3 1 2 1,71 85,82 1,13 9,46 3,60 

3 1 3 1,79 96,86 0,85 1,45 0,85 

3 2 1 2,25 62,48 0,10 14,65 22,77 

3 2 2 1,54 67,01 1,24 9,15 22,60 

3 2 3 1,98 76,40 5,24 4,37 13,99 

3 3 1 1,42 52,65 0,04 9,46 37,84 

3 3 2 1,77 70,48 6,38 8,18 14,96 

3 3 3 2,13 64,60 14,30 4,74 16,37 

3 4 1 1,85 68,83 0,27 5,88 25,02 

3 4 2 2,11 59,65 5,39 14,89 20,06 

3 4 3 1,98 69,56 18,26 5,70 6,48 

3 5 1 2,95 73,63 0,51 7,54 18,33 

3 5 2 2,99 67,26 1,68 12,56 18,50 

3 5 3 2,77 63,62 11,30 9,04 16,05 

4 1 1 1,32 69,61 0,10 15,02 15,27 
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Tratamento Corte Repetição MS a 60-65 ºC (t/ha) 
Composição botânica (expressa em % na MS a 60-65 ºC) 

Gramíneas Leguminosas Outras espécies Detritos 

4 1 2 3,58 97,55 0,11 0,98 1,35 

4 1 3 2,07 93,59 0,12 2,49 3,80 

4 2 1 2,44 76,96 0,00 8,80 14,24 

4 2 2 1,89 75,61 0,11 1,65 22,62 

4 2 3 2,11 82,99 0,72 6,45 9,84 

4 3 1 2,28 69,57 0,00 6,86 23,57 

4 3 2 1,94 85,40 0,08 2,89 11,63 

4 3 3 2,95 73,95 0,46 8,01 17,58 

4 4 1 2,45 58,96 0,39 11,61 29,04 

4 4 2 1,76 84,52 0,22 5,38 9,88 

4 4 3 2,42 74,88 0,35 13,49 11,28 

4 5 1 3,65 65,23 0,31 11,08 23,38 

4 5 2 3,22 58,93 0,19 4,47 36,41 

4 5 3 2,86 66,37 2,80 13,68 17,15 

5 1 1 0,88 67,06 0,34 4,21 28,39 

5 1 2 0,99 87,19 4,71 5,64 2,46 

5 1 3 1,17 89,19 3,95 1,86 5,00 

5 2 1 1,70 73,71 0,75 5,99 19,55 

5 2 2 2,06 82,07 2,01 1,81 14,10 

5 2 3 1,84 76,90 3,66 1,43 18,02 

5 3 1 1,96 59,40 1,28 8,25 31,07 

5 3 2 2,29 74,00 8,08 5,01 12,91 

5 3 3 2,48 69,61 18,06 2,72 9,61 

5 4 1 1,96 77,33 0,42 4,20 18,05 

5 4 2 2,54 67,01 4,79 8,56 19,63 

5 4 3 2,98 69,26 11,14 4,70 14,90 

5 5 1 3,31 74,44 1,91 4,56 19,09 

5 5 2 3,29 75,92 7,49 3,81 12,78 

5 5 3 3,47 63,57 9,98 7,51 18,95 

6 1 1 0,96 80,69 0,00 5,09 14,22 

6 1 2 3,22 89,17 0,00 9,25 1,59 

6 1 3 1,92 83,71 0,10 0,30 15,89 

6 2 1 2,10 84,93 0,00 1,91 13,16 

6 2 2 2,22 76,63 0,00 5,38 18,00 

6 2 3 1,66 75,39 0,43 1,12 23,06 

6 3 1 1,48 86,07 0,00 1,61 12,33 

6 3 2 3,41 69,90 1,67 11,76 16,67 

6 3 3 2,78 81,02 2,50 2,42 14,05 

6 4 1 2,46 67,17 0,00 6,18 26,64 

6 4 2 2,91 68,09 0,35 11,10 20,46 

6 4 3 2,60 69,30 1,51 3,14 26,05 

6 5 1 3,08 75,60 1,43 4,18 18,79 

6 5 2 4,03 57,44 1,64 12,80 28,12 

6 5 3 3,58 72,27 2,32 4,41 21,00 

7 1 1 0,96 77,88 0,00 8,96 13,16 

7 1 2 2,18 86,65 1,06 3,65 8,65 
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Tratamento Corte Repetição MS a 60-65 ºC (t/ha) 
Composição botânica (expressa em % na MS a 60-65 ºC) 

Gramíneas Leguminosas Outras espécies Detritos 

7 1 3 1,08 83,56 2,95 1,57 11,91 

7 2 1 3,28 83,06 1,29 5,39 10,25 

7 2 2 1,99 73,45 1,07 2,36 23,13 

7 2 3 2,02 69,91 3,21 2,41 24,46 

7 3 1 2,69 74,39 1,26 3,16 21,18 

7 3 2 2,51 82,56 1,29 2,03 14,11 

7 3 3 2,49 73,69 12,03 2,62 11,66 

7 4 1 2,77 66,70 0,64 8,78 23,88 

7 4 2 2,66 75,83 0,91 5,93 17,33 

7 4 3 3,06 82,18 7,05 2,79 7,98 

7 5 1 3,53 82,96 0,39 5,20 11,44 

7 5 2 3,70 77,98 0,92 6,77 14,33 

7 5 3 3,82 74,75 6,16 5,54 13,55 

8 1 1 0,96 58,87 1,22 10,03 29,89 

8 1 2 1,21 95,45 0,72 2,48 1,34 

8 1 3 0,86 68,43 12,04 0,46 19,07 

8 2 1 1,51 69,39 3,06 7,86 19,69 

8 2 2 2,08 69,39 1,38 4,63 24,61 

8 2 3 1,54 76,46 7,56 1,39 14,60 

8 3 1 2,38 67,09 1,84 6,78 24,30 

8 3 2 2,59 78,71 3,32 3,59 14,38 

8 3 3 2,30 73,10 10,24 2,90 13,77 

8 4 1 3,00 71,00 1,46 5,93 21,62 

8 4 2 2,91 85,61 1,91 4,46 8,03 

8 4 3 2,11 73,92 6,95 1,59 17,54 

8 5 1 3,66 82,41 0,80 4,02 12,76 

8 5 2 4,32 76,33 1,39 3,71 18,56 

8 5 3 2,92 61,28 10,77 4,71 23,23 
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Anexo 5 

Quadro IV – Produção de matéria seca a 100-105 ºC (em t MS ha
-1

), teores de N, PB, Cinza e MO 
(em %), na MS (a 100-105 ºC), por tratamento, corte e repetição, ao longo de todo o ensaio. 
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Tratamento Corte Repetição 
MS a 100-105 ºC 

(t/ha) 

% na matéria seca a 100-105 ºC 

N PB Cinza MO 

1 1 1 0,48 1,77 12,21 18,95 81,05 

1 1 2 2,13 2,03 14,01 11,98 88,02 

1 1 3 3,61 2,26 15,59 12,11 87,89 

1 2 1 1,24 1,81 12,32 17,38 82,62 

1 2 2 1,60 1,92 13,04 20,01 79,99 

1 2 3 1,48 1,93 13,33 14,41 85,59 

1 3 1 3,20 1,81 12,33 16,08 83,92 

1 3 2 1,63 1,97 13,49 15,46 84,54 

1 3 3 1,35 1,96 13,35 15,35 84,65 

1 4 1 0,73 1,58 10,70 13,40 86,60 

1 4 2 1,96 1,86 12,62 17,74 82,26 

1 4 3 1,41 1,83 12,35 21,86 78,14 

1 5 1 2,73 1,67 11,26 20,93 79,07 

1 5 2 1,69 1,67 11,20 23,62 76,38 

1 5 3 2,53 1,90 12,86 21,15 78,85 

2 1 1 - - - - - 

2 1 2 - - - - - 

2 1 3 - - - - - 

2 2 1 - - - - - 

2 2 2 - - - - - 

2 2 3 - - - - - 

2 3 1 - - - - - 

2 3 2 - - - - - 

2 3 3 - - - - - 

2 4 1 - - - - - 

2 4 2 - - - - - 

2 4 3 - - - - - 

2 5 1 - - - - - 

2 5 2 - - - - - 

2 5 3 - - - - - 

3 1 1 1,26 2,20 15,19 13,44 86,56 

3 1 2 1,55 1,69 11,65 11,55 88,45 

3 1 3 1,63 2,97 20,49 12,69 87,31 

3 2 1 2,07 2,01 13,68 16,50 83,50 

3 2 2 1,42 1,79 12,13 10,82 89,18 

3 2 3 1,79 2,23 15,42 13,90 86,10 

3 3 1 1,31 1,97 13,44 15,12 84,88 

3 3 2 1,61 1,95 13,43 15,71 84,29 

3 3 3 1,95 2,21 15,09 16,28 83,72 

3 4 1 1,71 1,87 12,63 16,81 83,19 

3 4 2 1,95 2,06 13,89 20,17 79,83 

3 4 3 1,84 2,29 15,42 18,59 81,41 

3 5 1 2,74 1,70 11,41 16,19 83,81 

3 5 2 2,77 1,77 11,97 19,48 80,52 
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Tratamento Corte Repetição 
MS a 100-105 ºC 

(t/ha) 

% na matéria seca a 100-105 ºC 

N PB Cinza MO 

3 5 3 2,56 2,07 14,03 22,19 77,81 

4 1 1 - - - - - 

4 1 2 - - - - - 

4 1 3 - - - - - 

4 2 1 - - - - - 

4 2 2 - - - - - 

4 2 3 - - - - - 

4 3 1 - - - - - 

4 3 2 - - - - - 

4 3 3 - - - - - 

4 4 1 - - - - - 

4 4 2 - - - - - 

4 4 3 - - - - - 

4 5 1 - - - - - 

4 5 2 - - - - - 

4 5 3 - - - - - 

5 1 1 0,80 1,90 13,02 17,24 82,76 

5 1 2 0,90 2,38 16,36 11,79 88,21 

5 1 3 1,07 2,07 14,13 14,83 85,17 

5 2 1 1,56 1,94 13,22 16,38 83,62 

5 2 2 1,91 2,10 14,17 12,09 87,91 

5 2 3 1,68 2,23 15,25 19,17 80,83 

5 3 1 1,79 2,18 14,94 19,91 80,09 

5 3 2 2,08 2,18 14,99 12,13 87,87 

5 3 3 2,29 2,24 15,21 14,87 85,13 

5 4 1 1,81 2,21 14,97 14,10 85,90 

5 4 2 2,35 2,09 14,10 17,92 82,08 

5 4 3 2,76 2,29 15,43 24,81 75,19 

5 5 1 3,07 1,88 12,70 15,42 84,58 

5 5 2 3,01 2,18 14,83 7,22 92,78 

5 5 3 3,20 2,14 14,52 20,33 79,67 

6 1 1 - - - - - 

6 1 2 - - - - - 

6 1 3 - - - - - 

6 2 1 - - - - - 

6 2 2 - - - - - 

6 2 3 - - - - - 

6 3 1 - - - - - 

6 3 2 - - - - - 

6 3 3 - - - - - 

6 4 1 - - - - - 

6 4 2 - - - - - 

6 4 3 - - - - - 

6 5 1 - - - - - 
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Tratamento Corte Repetição 
MS a 100-105 ºC 

(t/ha) 

% na matéria seca a 100-105 ºC 

N PB Cinza MO 

6 5 2 - - - - - 

6 5 3 - - - - - 

7 1 1 0,87 1,90 13,10 14,48 85,52 

7 1 2 1,98 1,84 12,68 12,61 87,39 

7 1 3 0,97 1,76 12,17 13,60 86,40 

7 2 1 3,00 2,24 15,30 11,68 88,32 

7 2 2 1,82 2,15 14,67 20,17 79,83 

7 2 3 1,85 2,17 14,87 15,47 84,53 

7 3 1 2,47 2,38 16,19 15,84 84,16 

7 3 2 2,27 2,11 14,55 18,26 81,74 

7 3 3 2,28 2,22 15,11 15,15 84,85 

7 4 1 2,56 2,63 17,73 18,82 81,18 

7 4 2 2,47 2,36 15,87 20,55 79,45 

7 4 3 2,84 2,30 15,49 16,80 83,20 

7 5 1 3,27 2,45 16,52 15,15 84,85 

7 5 2 3,41 2,02 13,68 16,81 83,19 

7 5 3 3,52 2,21 15,00 16,97 83,03 

8 1 1 0,88 1,98 13,56 15,63 84,37 

8 1 2 1,10 2,43 16,76 12,24 87,76 

8 1 3 0,78 1,36 9,33 12,53 87,47 

8 2 1 1,39 2,13 14,46 15,85 84,15 

8 2 2 1,92 2,02 13,71 19,33 80,67 

8 2 3 1,41 2,30 15,72 12,90 87,10 

8 3 1 2,18 2,23 15,26 18,10 81,90 

8 3 2 2,34 2,17 14,99 14,84 85,16 

8 3 3 2,10 2,25 15,36 15,06 84,94 

8 4 1 2,77 2,24 15,10 18,72 81,28 

8 4 2 2,69 2,31 15,64 16,40 83,60 

8 4 3 1,96 1,87 12,56 24,78 75,22 

8 5 1 3,38 2,05 13,87 15,80 84,20 

8 5 2 3,99 2,05 13,87 18,02 81,98 

8 5 3 2,71 1,97 13,27 24,05 75,95 
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Anexo 6 

 

Quadro V – Quadro resumido da análise de variância relativa à influência do tratamento e da 

época de corte sobre a  % de gramíneas e de leguminosas na MS a 60-65 ºC. 

 

Quadro VI – Quadro resumido da análise de variância relativa à influência do tratamento e da 

época de corte sobre a  % de outras espécies e detritos na MS a 60-65 ºC. 

 

Quadro VII – Quadro resumido da análise de variância relativa à influência do tratamento e da 

época de corte sobre a produção de matéria seca da pastagem (MS expressa a 100-105 ºC, em 

t ha
-1

). 

 

Quadro VIII – Quadro resumido da análise de variância relativa à influência do tratamento e da 

época de corte sobre a produção de MO (em % na MS a 100-105 ºC). 

 

Quadro IX – Quadro resumido da análise de variância relativa à influência do tratamento e da 

época de corte sobre os teores de PB (em % na MS a 100-105 ºC). 

Figura I – Efeito médio dos tratamentos correspondentes a 0, 40, 80, 120 kg N ha
-1

 e fertilização 

tradicional, na produtividade de matéria verde (MV em t ha
-1

). 

Figura II – Efeito médio dos tratamentos correspondentes a 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 kg N ha
-1

 

e fertilização tradicional, na altura média da pastagem (os dados foram obtidos com a recolha 

de 15 medições por cada talhão, calculando-se depois a média). 
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Quadro V – Quadro resumido da análise de variância: Influência do tratamento e da época de corte sobre a  % de 
gramíneas e de leguminosas na MS a 60-65 ºC. (g.l. – graus de liberdade. QM – quadrado médio. Fcalc. – valor 
calculado da distribuição F de Snedecor. P-value – grau de significância. Raíz EQM – raíz quadrada do erro quadrático 
médio). 

Fonte de 
variação 

g.l. 

% Gramíneas na MS % Leguminosas na MS 

QM 
F 

calc. 
p-value Raíz EQM QM 

F 
calc. 

p-
value 

Raíz 
EQM 

Tratamento 7 278,627 3,23 0,0046 

9,29 

56.934 3,00 0,0075 

4,356 Corte 4 824,445 9,55 <0,0001 63.000 3,32 0,0144 

Tratamento x 
Corte 

28 96,579 1,12 0,340 9,856 0,52 0,973 

 

Quadro VI - Quadro resumido da análise de variância: Influência do tratamento e da época de corte sobre a  % de 
outras espécies e detritos na MS a 60-65 ºC. (g.l. – graus de liberdade. QM – quadrado médio. Fcalc. – valor calculado 
da distribuição F de Snedecor. P-value – grau de significância. Raíz EQM – raíz quadrada do erro quadrático médio). 
 

Fonte de 
variação 

g.l. 

% Outras espécies na MS % Detritos na MS 

QM F calc. 
p-

value 
Raíz EQM QM 

F 
calc. 

p-value 
Raíz 
EQM 

Tratamento 7 75,555 4,88 0,0001 

3.394 

99,140 1,48 0,186 

8,188 Corte 4 35,503 2,29 0,0665 482,503 7,20 <0,0001 

Tratamento x 
Corte 

28 6,563 0,42 0,993 65,852 0,98 0,531 

 

Quadro VII – Quadro resumido da análise de variância relativa à Influência do tratamento e da época de corte sobre a 
produção de matéria seca da pastagem (MS expressa a 100-105 ºC, em t ha

-1
). (g.l. – graus de liberdade. QM – 

quadrado médio. Fcalc. – valor calculado da distribuição F de Snedecor. P-value – grau de significância. Raíz EQM – 
raíz quadrada do erro quadrático médio). 

Fonte de variação g.l. QM F calc. p-value Raíz EQM 

Tratamento 4 0,667 2,60 0,0474 

0,506 Corte 4 5,481 21,33 <0,0001 

Tratamento x Corte 16 0,485 1,89 0,0444 

 

Quadro VIII  - Quadro resumido da análise de variância relativa à Influência do tratamento e da época de corte sobre a 
produção de MO (em % na MS a 100-105 ºC). (g.l. – graus de liberdade. QM – quadrado médio. Fcalc. – valor calculado 
da distribuição F de Snedecor. P-value – grau de significância. Raíz EQM – raíz quadrada do erro quadrático médio). 

Fonte de variação g.l. QM F calc. p-value Raíz EQM 

Tratamento 4 0,00064809 0,64 0,639 

0,0319 Corte 4 0.00631238 6,20 0,0004 

Tratamento x Corte 16 0,00071782 0,70 0,775 
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Quadro IX – Quadro resumida do análise de variância relativa à Influência do tratamento e da época de corte sobre os 
teores de PB (em % na MS a 100-105 ºC). (g.l. – graus de liberdade. QM – quadrado médio. Fcalc. – valor calculado da 
distribuição F de Snedecor. P-value – grau de significância. Raíz EQM – raíz quadrada do erro quadrático médio). 

Fonte de variação g.l. QM F calc. p-value Raíz EQM 

Tratamento 4 10,169 4,18 0,0053 

1,558 Corte 4 2,639 1,09 0,3734 

Tratamento x Corte 16 2,969 1,22 0,2851 

 

 

Figura I – Efeito médio dos tratamentos correspondentes a 0, 40, 80, 120 kg N ha
-1
 e fertilização  tradicional, na 

produtividade de matéria verde (MV em t ha
-1
). 

 

 

 

Figura II – Efeito médio dos tratamentos correspondentes a 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 kg N ha
-1
 e fertilização tradicional, 

na altura média da pastagem (os dados foram obtidos com a recolha de 15 medições por cada talhão, calculando-se 
depois a média). 
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