
 

XXIV  Reunión  del  Grupo  Técnico  en  Forrajeras  del  Cono  Sur-Grupo  Campos 

13  y  14  de  julio  de  2017  en  Tacuarembó-Uruguay 

147 

 

48. Efeito das condições climáticas e da oferta de forragem na resposta da 

recria bovina em campos nativos de fertilidade contrastante 

Fagundes, R. Z¹; Quadros,F,L,F1; Jaurena,M2 

¹Universidade Federal de Santa Maria 
²Instituto Nacional de Investigación Agropecuária (INIA-Uruguay) 

 

INTRODUÇÃO 
 

No contexto da intensificação sustentável da pecuária, existe um crescente interesse em conhecer o 

impacto das condições ambientais e da oferta de forragem na produtividade dos campos naturais. 

Diversos trabalhos reportam ganhos e incrementos do desempenho na produtividade animal, 

associados com da oferta de forragem. No entanto os ajustes na oferta e massa de forragem não 

explicam suficientemente as mudanças na produção animal em diversas situações. Por outro lado, 

as limitações de produção nos ecossistemas de campo nativo estão principalmente relacionadas 

com deficiências de teor de N nos solos (Pallares et al., 2005). Nesta situação, o presente trabalho 

objetivou-se avaliar os efeitos da oferta de forragem e das condições climáticas (precipitação e 

temperatura) no desempenho e produtividade animal-estacional da recria de bovinos de corte em 

pastoreio continuo sobre campos nativos sem adubar e fertilizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O trabalho foi baseado no estudo de seis anos (2011 a 2017) da base de dados de um experimento 

de fertilização de campo natural de longo prazo localizado na região norte de Uruguai. O 

experimento consiste em dos tratamentos: campo nativo e campo nativo fertilizado, num 

delineamento de blocos ao acaso com duas repetições localizadas em potreiros de 2 há.. O método 

de pastoreio aplicado foi contínuo com lotação variável a fim de manter a altura da forragem entre 

cinco e dez centímetros utilizando a técnica de animais reguladores. As avaliações de altura, 

biomassa aérea e peso dos animais foram feitas a cada 25 a 40 dias. A fertilização foi realizada 

anualmente com 40 kg/ha P2O5 (superfosfato) e 50 kg/ha N (uréia) em outono e com outros 50 

kg/ha N no início da primavera (uréia). Para testar as associações dos efeitos das condições 

climáticas e da oferta de forragem com o desempenho e produtividade estacional dos animais 

foram usadas as regressões lineares múltiplas. Utilizou-se o método Stepwise considerando α = 

0.10 como o nível de significância para o critério de entrada e de permanência das variáveis nos 

modelos. 

 

RESULTADOS 
 

O incremento da oferta da forragem no campo nativo apresentou uma relação positiva com o ganho 

de peso dos animais e a produtividade na estação de outono (Tabelas 1 e 2). A produtividade do 

campo fertilizado apresentou uma relação semelhante com a oferta de forragem, no entanto o 

desempenho apresentou associação negativa com as precipitações de outono. No inverno, o 

desempenho e a produtividade dos animais se relacionaram exclusivamente com os fatores 

ambientais. A temperatura se associou de forma positiva e as precipitações de forma negativa tanto 

no caso do campo nativo como no fertilizado. Interessantemente, as variações dos fatores 

ambientais dentro de invernos e entre anos explicaram mais de dois terços das respostas animais na 

situação de campo nativo. Na primavera, existiu uma interação entre a oferta de forragem e as 

condições climáticas. Nesta estação, a oferta de forragem e a temperatura se relacionaram de forma 

negativa, enquanto que as precipitações estiveram associadas de forma variável com as respostas 

animais. Este foi o comportamento geral da primavera, exceto na produtividade do campo natural 

em que apenas a produtividade animal foi negativamente associada com oferta de forragem. 
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O efeito da oferta de forragem e das condições climáticas no desempenho e produtividade dos 

animais foi variável nas diferentes estações do ano. Maiores ofertas no outono proporcionam uma 

melhor resposta animal, o que estaria ligado com o aumento da massa de bocado e do consumo dos 

animais de acordo com Tischler (2014). Na primavera, menores ofertas se associaram com uma 

melhor resposta animal, o que pode estar associado à estrutura do pasto (relação folha/colmo, 

acúmulo de material morto), evidenciando a maior importância do controle da estrutura que da 

quantidade de forragem. Por outra parte, as condições climáticas também evidenciaram uma 

relação variável com as respostas animais. Surpreendentemente, não foi encontrado nenhum efeito 

claro de chuvas nas respostas animais, o que pode estar associado com o fato de que as 

precipitações estiveram perto ou acima das médias históricas. 

 

Tabela 1. Equações de regressão dos efeitos da oferta de forragem e as condições climáticas 

(temperatura e precipitação) no ganho médio diário de bovinos em fase de recria.  

 

 

Tabela 2. Equações de regressão dos efeitos da oferta de forragem e das condições climáticas 

(temperatura e precipitação) na produção por área de bovinos de corte em fase de recria. 

 

CONCLUSÕES  

Num contexto no uso de lotações moderadas, as melhores respostas produtivas foram alcançadas 

manejando altas ofertas no outono (alcançadas com 7-10 cm de altura da forragem) e menores 

ofertas na primavera (5-7 cm de altura). Dentro das ofertas estudadas, as respostas produtivas do 

inverno dependeram exclusivamente dos fatores climáticos, entretanto no verão as variáveis 

analisadas não se relacionaram com as respostas dos animais.  
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