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RESUMO 

 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de biomassa e as características 

morfogênicas e estruturais em função do fornecimento de fósforo em diferentes 

genótipos de Panicum maximum.O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado, num esquema fatorial 3x2, sendo três cultivares de Panicum 

maximum (Quênia, Tamani e Massai) com e sem adubação fosfatada com quatro 

repetições. Foram avaliadas as características morfogênicas e estruturais das cultivares e 

aprodução de massa seca da parte aérea e da raiz. Os dados foram submetidos ao teste 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Não houve interação entre fatores (cultivar e 

Fósforo) para nenhuma característica avaliada. Para as variáveis de produção o fósforo 

teve influencia em todas as características observadas. A adubação fosfatada promoveu 

incremento de 78,52%, 41,89 e 61,33 no número de perfilhos das cultivares Tamani, 

Massai e Quênia respectivamente. A adubação fosfatada aumenta sobremaneira a 

produção de forragem dos capins Tamani, Massai e Quênia e altera o fluxo de tecidos 

dessas plantas. 

 

 

 

Palavras Chaves: capim-massai, capim-tamani, capim-quênia, fertilidade do solo, 

fosfatagem, morfogênese, produção de forragem 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

A pecuária brasileira está alicerçada na exploração de cerca de 180 milhões de 

hectares de pastagens que se encontram distribuídas por diversos estabelecimentos 

agropecuários com as mais variadas atividades econômicas. Cerca de 100 milhões de ha 

(58% do total) são ocupados com pastagens cultivadas (ANUALPEC, 2014) as quais 

têm tido sua participação ampliada em relação às pastagens nativas, devido à maior 

capacidade de suporte proporcionada. Todavia, apesar das pastagens serem a base para 

produção de ruminantes no Brasil, as áreas utilizadas para esse propósito tem 

apresentado rápido e acentuado declínio em sua capacidade produtiva devido à elevada 

degradação o que limita ou inviabiliza a atividade.   

Estimou-se que cerca de 70 milhões de hectares de pastagens cultivadas no 

território nacional encontram-se degradadas ou em algum grau de degradação (DIAS 

FILHO, 2011), ou seja, sem produtividade compatível com a condição ecológica local. 

Uma das principais causas da degradação é a reposição inadequada de nutrientes no 

ecossistema, havendo, portanto, necessidade de recomendações de adubação de forma 

mais objetiva e clara para os diversos sistemas de produção do país. De maneira geral, 

os solos brasileiros destinados às pastagens apresentam baixos teores de P, associada à 

alta capacidade de fixação desse nutriente (WERNER, 1994). Ainda segundo o autor, 

têm sido observadas respostas das gramíneas à adubação fosfatada, especialmente na 

formação das pastagens. Logo, estudos com adubação fosfatada, tornam-se 

imprescindíveis para recomendações mais eficientes. 

De acordo com Macedo (2005) o fósforo desempenha importante papel no 

desenvolvimento radicular e no perfilhamento das gramíneas, no entanto sua deficiência 

passa a limitar a capacidade produtiva das pastagens. Estudos com diferentes fontes de 
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fósforo na adubação de pastagens ganharam maior visibilidade na década de 1980 em 

razão do crescente preço dos produtos importados e maior oferta de adubos fosfatos 

naturais brasileiros (GOERDERT et al., 1986). Segundo Oliveira et al. (2007), a baixa 

disponibilidade do P é um dos fatores mais restritivos para a pecuária, uma vez que as 

plantas forrageiras podem ser muito exigentes em P, em virtude de uma maior produção 

de biomassa. Uma forma de minimizar a baixa produção de forragem em solos pobres 

em P é a utilização de gramíneas forrageiras tolerantes a baixas condições de fertilidade 

do solo (CAMACHO et al., 2015).  

A seleção de materiais genéticos adaptados a condições de baixa fertilidade do solo 

aumenta o aproveitamento de fertilizantes aplicados, promovendo maior produção em 

solos de baixa fertilidade natural (FERNADES & MURAOKA, 2002). Segundo Yan et 

al. (1995), a solução para elevar a produtividade e reduzir os custos de produção é a 

seleção de genótipos eficientes na utilização de nutrientes, que é definida, segundo 

Goedert e Lobato (1980), como a habilidade do genótipo em adquirir o nutriente do 

solo, incorporá-lo e utilizá-lo. 

Neste contexto, destaca-se a espécie Panicum maximum, por ser a uma das 

forrageiras mais produtivas propagadas por sementes utilizadas nos sistemas de 

produção a pasto no Brasil. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) mantém um programa de melhoramento genético da espécie e vem 

lançando cultivares promissoras no mercado. Entretanto, considerando-se a dimensão 

continental do Brasil e a necessidade de intensificação dos sistemas de produção, a 

busca por forrageiras mais produtivas, competitivas, de fácil propagação, adaptadas as 

diversas regiões do país e com menor exigência em fertilidade do solo, está cada vez 

maior (MARTUSCELLO, 2006). Assim, o melhoramento genético de P. maximum tem 

grande potencial para atender esta demanda, o que justifica estudos com plantas recém-
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lançadas no mercado como as cultivares BRS Quênia (lançado em 2017) e BRS Tamani 

(Lançado em 2015).  

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de biomassa e as 

características morfogênicas e estruturais em função do fornecimento de fósforo em 

diferentes genótipos de Panicum maximum. 

 

 

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.Histórico Panicum maximum no Brasil 

Panicum maximum pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae e tribo 

Paniceae. O principal centro de origem da espécie é a África do Leste, sendo 

encontradas formas nativas até a África do Sul, em margens de florestas como planta 

pioneira, ocupando solos recém-desmatados e em pastagens sob sombra (BOGDAN, 

1977). 

Os primeiros exemplares da espécie P. maximum vieram da África nos navios 

negreiros, utilizados como cama para escravos, sendo o capim-colonião a primeira 

cultivar da espécie a ser utilizada no Brasil. Posteriormente outras cultivares foram 

inseridas nos sistemas de produção brasileiro como Sempre Verde, Guiné, Guinézinho, 

Makueni, Embu entre outros (JANK et al., 2003). Porém nenhum desses apresentou 

resultados satisfatórios, o que pode ser atribuído a erros de manejo ou subestimativa das 

exigências em fertilidade do solo, não permanecendo no mercado. A exceção foi o 

capim-colonião, que apresenta excelente qualidade como forrageira tropical e foi 

responsável por grande parte da engorda de bovinos no Brasil e em vários países latino-

americanos (JANK et al.,2003). 
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Devido à semelhança das condições edafoclimáticas entre a África e o Brasil, o 

capim-colonião se ambientou muito bem no país e se disseminou, sendo em algumas 

regiões considerado nativo (MARTUSCELLO, 2006). No Brasil, o auge da produção 

do capim-colonião ocorreu até os anos 80, quando era considerado como a salvação da 

pecuária, quando a partir daí se introduziu o germoplasma coletado no seu centro de 

origem (JANK, 2003). 

A grande revolução na pesquisa em lançamento de novas cultivares se deu 

quando a França disponibilizou para o Brasil sua coleção de espécie, composta por 426 

introduções distintas coletadas na África em 1982 avaliando as características 

agronômicas e morfológicas das plantas (JANK et al., 2003). 

 

2.1.- Melhoramento genético do Panicum maximum 

O grande marco, no país, para a intensificação dos programas de melhoramento, 

foi a introdução da coleção representativa da variabilidade natural da espécie, coletada 

pela instituição francesa ORSTOM (VALLE et al., 2009). 

A seleção a partir de banco de germoplasma é indispensável para o 

melhoramento em P. maximum. Desta forma, o convênio criado entre Embrapa e 

ORSTOM, em 1982, contribuiu muito para o avanço do melhoramento genético dessa 

espécie forrageira. A caracterização da coleção de P. maximum do Orstom na Embrapa 

Gado de Corte demonstrou uma ampla variabilidade disponível para o melhoramento de 

todas as características agronômicas e morfológicas avaliadas. Além disso, encontrou-se 

variação quanto à porcentagem de proteína nas folhas e nos colmos, tanto na época das 

águas quanto na seca, forma das inflorescências, pilosidade no verticilo e espiguetas, 

dispersão das espiguetas, porte da planta, porte das folhas e tamanho das ramificações 

primárias e secundárias (JANK, 1995; JANK et al., 1997; JANK et al., 2008). 
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A partir do início do programa de melhoramento em P. maximum as cultivares 

lançadas pela Embrapa Gado de Corte até o momento foram:   Tanzânia-1 – em 1990, 

Mombaça – em 1993, Massai – em 2000, BRS Zuri – em 2014, em 2015 a BRS Tamani 

como a primeira cultivar híbrida de P.maximum desenvolvida pela EMBRAPA e em 

2017 a BRS Quênia. 

 

2.1. Panicum Maximum cv. Tamani, Massai e Quênia 

A produção pecuária no Brasil tropical se apoia em pastagens de gramíneas. 

Dentre elas, as cultivares de Panicum maximumJacq. sempre ocuparam lugar de 

destaque devido à alta produtividade, boa qualidade da forragem e ampla 

adaptabilidade, apesar de ser considerada exigente quanto a fertilidade do solo e 

requerer técnicas especiais de manejo. A cultivar BRS Tamani é o primeiro híbrido de 

P. maximum da Embrapa, resultado de um cruzamento realizado na Embrapa Gado de 

Corte em 1992, que foi lançado em 2015, sendo, portanto uma das forrageiras mais 

recentemente lançadas no mercado. De acordo com a EMBRAPA (2015) o capim-

tamani apresenta como características porte baixo, com alta produção de folhas de alto 

valor nutritivo (elevados teores de proteína bruta e digestibilidade), produtividade e 

vigor, sendo de fácil manejo e resistente às cigarrinhas das pastagens. Sua alta qualidade 

e adaptação fazem com que seja indicada para engorda de gado bovino, principalmente 

no bioma cerrado, sendo uma opção para diversificação de pastagens em solos bem 

drenados. 

Depois do lançamento das cultivares Tanzania-1 em 1990 e Mombaça, a cultivar 

Massai é um hibrido espontâneo entre Panicum maximum e Panicum infestum lançado 

em 2001 pela Embrapa. É uma forrageira de crescimento cespitoso, perene, podendo ser 

utilizado para pastejo ou fenação, possui tolerância à cigarrinha das pastagens, um 
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sistema radicular adaptado a diversas condições de solo, e uma excelente produção de 

forragem com uma velocidade alta de estabelecimento e rebrota (VILELA H., 2009) . 

 Lançada em março de 2017 a cultivar BRS Quênia, testada em diversos estados 

fornece aos animais até 32% a mais de ganho de peso com relação ao capim Tanzânia. 

De fácil manejo, alto perfilhamento, compreende um baixo alongamento de colmo, 

responsável por altos níveis de ganho de peso em estudos de avaliação da cultivar, vem 

tentando suprir a demanda por novas cultivares produtivas e de alto valor de qualidade 

(EMBRAPA, 2017). 

 

2.2 Fósforo 

Dentre os macronutrientes, o P é o exigido em menores quantidades pelas 

plantas. Porém, trata-se do nutriente aplicado em maiores quantidades em adubação no 

Brasil, sendo este fato explicado por baixos teores de P nos solos brasileiros e a forte 

tendência do mesmo reagir com outros componentes formando compostos que os 

deixam indisponíveis no solo e consequentemente para a planta. Por isso, ao se aplicar a 

adubação fosfatada a mesma deve ser aplicada em doses muito maiores que o exigido 

pelas plantas, por ter de saturar primeiramente os compostos responsáveis pela fixação 

do fósforo e só assim satisfazer a exigência da planta (NETO et al., 2001). 

O fósforo pode ser encontrado na forma orgânica e inorgânica, sendo absorvido 

somente depois da sua mineralização. O P inorgânico pode ser encontrado nas apatitas e 

nos fosfatos de ferro e de alumínio, sendo todas estas formas insolúveis. As formas 

solúveis do P inorgânico no solo são fosfato de cálcio, potássio e magnésio 

(MARENCO & LOPES, 2011). 

O fosfato (HPO4
2-

) na solução do solo é rapidamente absorvido pelas raízes das 

plantas mediante a um transportador de H
+
-HPO4

2-
 do tipo simporte e a passa a fazer 
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parte em uma variedade de compostos orgânicos, como açúcares fosfatos, fosfolipídeos 

e nucleotídeos (TAIZ & ZEIGER, 2009). 

O pH do solo interfere as formas iônicas do fosfato, controlando assim a 

disponibilidade do P para as plantas. O ânion monovalente H2PO4
-
 tem sua 

disponibilidade aumentada em valores de pH abaixo de 7, enquanto o ânion divalente 

HPO4
2-

 tem sua disponibilidade aumentada em valores de pH acima de 7. Em situações 

de pH muito alcalino, quase todo o P se encontra sobre a forma de PO4
3-

, a qual não é 

absorvida pelas plantas.Em solos muito ácidos, as concentrações de Fe e Al em solução 

são bastante altas,podendo provocar a precipitação ‘do P como fosfatos de Fe e 

Al;como, por exemplos, a estrengita (FePO4.2H2O) e variscita (AlPO4.2H2O). Em solos 

alcalinos e calcários, o P do solo encontra-se presente como hidroxiapatita 

3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2 e carbonatoapatita 3Ca3(PO4)2.CaCO3. (NOVAIS et.al., 2007). 

 O P associado a calagem e a adubação nitrogenada, concentram  

significantemente os macronutrientes (N,P Ca e Mg) nas lâminas foliares e possibilita a 

disponibilidade de P no solo (VOLPE E. et al., 2008).  

Uma maior solubilidade do fertilizante influencia no peso do perfilho juntamente 

com a estação do ano, onde em períodos das águas há uma produtividade maior da 

planta (CECATO U. et al., 2008). A altura e a frequência de corte juntamente a essa 

fertilização proporciona uma otimização na produção e uma melhor disponibilidade do 

P (OLIVEIRA et al., 2004). 

A aplicação de fertilizantes fosfatados tem resposta significativa no 

amadurecimento das forrageiras. Altos níveis de P proporcionam acelerado crescimento 

e renovação (senescência e surgimento de novas folhas)na forrageira, resultando em  um 

elevado número de perfilhos e matéria seca, promovendo problemas com altos teores de 

fibras e diminuindo os teores de proteína bruta (OLIVEIRA et al., 2000). 



17 

 

Quanto maior a quantidade de aplicação de P no solo, menor a eficiência de 

utilização por parte da gramínea, contudo, a produtividade é diretamente proporcional 

ao nível de P disponibilizado (COSTA et al., 2016). 

 

3.MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de 

São João del-Rei, São João del-Rei/MG. Foram avaliados genótipos de Panicum 

maximum em vasos com capacidade para 5,8 dm
3
 de volume e orifícios para dreno do 

excesso de água. Utilizou-se amostra de solo que foi coletado no município de São João 

del-Rei que depois de secada e peneirada foi submetido a análise química e apresentou 

os seguintes resultados apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Características químicas do solo coletadas na camada de 0-20 cm . 

Característica Química                                                  Resultados 

pH(H2O)      5,42 

P (mg.dm-3)      1,8 

K (mg.dm-3)      26 

Ca (cmolC.dm-3)      0,58 

Mg (cmolC.dm-3)     0,07 

Al (cmolC.dm-3)      0,15 

H + Al (cmolC.dm-3)     1,83 

M.O. (dag.kg)      2,11  

 C.O (dag.kg)      1,22 

P – rem (mg.L)      10,3  

 S.B (cmolC.dm-3)     0,72 

t (cmolC.dm-3)      0,87 

T (cmolC.dm-3)      2,55 

V%       28,2 

m%       17,2 

P=fósforo; MO= Matéria Orgânica; K= Potássio; Ca=Cálcio; Mg= Magnésio; H + Al= hidrogênio + 

Alumínio; T= Capacidade de troca de cátions a pH 7,0 ;SB= Saturação por base 
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A semeadura foi feita diretamente nos vasos. Após o estabelecimento foi feito 

desbaste deixando-se as três plantas mais vigorosas em cada vaso. As operações de 

preparo das amostras de solo (correção de acidez e adubação fosfatada) foram feitas 

com 60 dias de antecedência a semeadura e foram executadas adotando-se o mesmo 

procedimento para todos os vasos. Foram aplicados 15g de calcário por vaso, que foi 

incubado no solo por 60 dias e 3g de superfosfato simples (equivalente a 110 kg.ha
-1

 de 

P2O5) somente nos vasos dos tratamentos presença de fósforo no dia da semeadura. 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em um 

esquema fatorial 2x3, com quatro repetições. As fontes devariação foram a adubação 

(com e sem P) e os genótipos de Panicum maximum (sendo três variedades comerciais 

Quênia,Massai e Tamani). Trinta dias após a semeadura as plantas foram adubadas com 

1 g de sulfato de amônio por vaso (equivalente a 150 kg de N.ha
-1

, parcelados em 3 

aplicações, a cada 21 dias) e potássio (0,2 g de cloreto de potássio por vaso). 

Após 48 dias de cultivo, as plantas foram cortadas 10 cm de altura do solo e 

submetidas a três cortes a cada 28 dias. No último corte foram coletadas parte aérea e 

raiz. A parte aérea da planta, em todos os cortes, foi estratificada em lâmina, colmo + 

bainha e material morto. Todas as amostras foram lavadas e secas em estufa de 

ventilação forçada a 55°C por 72h. A partir daí,foram estimados produção de MS total, 

de folha, colmo, material morto e raiz, bem como relação lâmina:colmo e parte 

aérea:raiz. 

 Foram identificados três perfilhos por vaso, sendo um perfilho em cada 

planta através de anéis coloridos. A escolha dos perfilhos foi feita baseando-

se na distribuição no vaso, vigor e tamanho. Os perfilhos identificados foram 

mensurados quanto as características morfogênicas três vezes por semana  
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durante o período de rebrotação. As medidas de comprimento foram efetuadas com 

régua milimetrada, e através dos dados estimou-se:  

 comprimento do pseudocolmo 

 comprimento da lâmina foliar expandida; 

 comprimento da lâmina foliar em expansão; 

 senescência foliar (as folhas serão consideradas senescentes quando metade 

das mesma já estiver em processo de senescência); 

Foram calculadas: 

 taxa de aparecimento foliar; 

 taxa de alongamento de colmo; 

 duração de vida da folha; 

 taxa de senescência foliar; 

 filocrono; 

 taxa de expansão de folhas; 

 n° de perfilhos; 

 n° de folhas verdes; 

Antes de cada corte mediu-se a altura das plantas e contou-se o número de 

perfilhos em cada vaso. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e à comparação das médias foi 

realizada pelo teste de Tukey ao nívelde 5% de probabilidade. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se diferença significativa para adubação fosfatada para a maioria das 

características avaliadas, excetuando-se, Taxa de Alongamento de Colmo, Taxa de 
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senescência foliar, Duração de Vida da Folha e Relação parte aérea:raiz (Tabela 2).Para 

efeito cultivar observou-se diferença somente para as características Altura da planta e 

Número de Perfilhos por vaso (Tabela 2).Não houve interação entre fatores(cultivar e 

Fósforo) para nenhuma característica avaliada (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Significância para os efeitos de cultivar de Panicum maximum(Massai, 

Tamani e Quênia) e doses de fósforo, interação entre os fatores e coeficiente de 

variação (CV) para características morfogênicas e de produção 

 

Característica  
  

Cultivar Fósforo Planta + Fósforo  CV(%) 

Taxa de alongamento foliar 0,4050 <0,00001 0,3400 58,55 

Número de folhas vivas por perfilho 0,0655 0,0140 0,2082 21,75 

Taxa de alongamento de colmo 0,1359 0,1355 0,2435 58,80 

Filocrono 0,1754 0,0026 0,8507 32,37 

Taxa de aparecimento foliar 0,3309 0,0015 0,7479 32,69 

Taxa de senescência foliar 0,8224 0,1267 0,4331 133,95 

Duração de vida da folha 0,1161 0,3167 0,5694 46,89 

Altura 0,0267 <0,0001 0,2730 14,67 

Número de perfilhos <0,0001 <0,0001 0,4214 30,08 

Massa seca de folha 0,1054 0,0002 0,4384 38,33 

Massa seca de colmo 0,1019 <0,0001 0,5059 47,93 

Massa seca de material morto 0,4811 <0,0001 0,2213 41,61 

Massa seca total 0,9061 <0,0001 0,2298 29,86 

Massa seca de raiz 0,5163 0,0004 0,7399 53,35 

Relação parte aérea:raiz 0,3554 0,6003 0,3900 113,22 

 

A adubação fosfatada promoveu incremento na TAlF nas três cultivares de P. 

maximum (Tabela 3). Alguns autores relataram aumento na TAlF em outras cultivares 

de P. maximum  adubados com diferentes doses de P (CECATO et al., 2007; MOTTA, 

2011) . 
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Houve aumento de 74,67% na taxa de alongamento foliar para plantas adubadas 

em relação a aquelas que não receberam P. Isso indica a importância do P no 

alongamento das folhas. Essa característica é de extrema importância para a produção 

de forragem uma vez que a folha é a parte de melhor qualidade da planta para o animal, 

apresentando melhor digestibilidade, que pode refletir diretamente na produção animal. 

Os resultados evidenciam que a taxa de alongamento foliar, nos capins Massai, Quênia 

e Tamani, são responsivas a adubação fosfatada. Essa variável é uma medida de grande 

importância na análise de fluxo de tecidos das plantas e correlaciona-se positivamente 

com o rendimento forrageiro, já que a medida que se aumenta o alongamento foliar 

ocorre incremento na proporção de folhas e consequentemente maior área foliar 

fotossinteticamente ativa, promovendo assim, maior  acúmulo de matéria seca. De fato, 

nesse estudo observou-se maior produção de MS para plantas que receberam adubação 

fosfatada (Tabela 4).   

 

Tabela 3: Características morfogênicas e estruturais em cultivares de Panicum 

maximum com e sem a adubação fosfatada 

 

Característica Sem 

Fósforo 

Com 

Fósforo 

DMS 

Taxa de alongamento foliar 

(cm/dia) 

0,38
b
 1,5ª 0,488 

Taxa de alongamento colmo 

(cm/dia) 

0,18
b
 0,25ª 0,10 

Taxa de aparecimento de folhas 

(folhas/dia) 

0,12
b
 0,23ª 0,005 

Filocrono 8,20ª 5,12
b
 1,85 

Número de folhas vivas 3,33
b
 4,25ª 0,70 

Duração de vida das folhas (dias) 27,62ª 22,66
b
 10,11 
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Taxa de senescência foliar 

(cm/dia) 

0,04
b
 0,10ª 0,08 

    

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

DMS=Diferença mínima significativa 

 

 

A taxa de alongamento de colmo apresentou resposta semelhante à taxa de 

alongamento foliar, com incremento a medida que se aumentou a adubação fosfatada 

(Tabela 3). Essa característica é importante por intervir diretamente na relação lâmina 

colmo. 

A adubação fosfatada também influenciou a taxa de aparecimento foliar (Tabela 

3). Os valores variaram de 0,12 a 0,23 folhas/dia, respectivamente sem e com adubação 

fosfatada. Estudos com capins Tamani e Quênia são ainda incipientes, não havendo, 

portanto base comparativa para essa característica. Entretanto, para capim-massaio que 

se evidencia é que a variação na TApF se encontra próximo ao observado por  

Martuscello et al. (2006). De acordo com Grant et al. (1981) a TApF é largamente 

influenciada pela taxa de alongamento foliar e pelo comprimento de pseudocolmo, uma 

vez que esse último determina a distância do percurso para que a folha possa emergir.  

O filocrono indica o tempo (em dias) necessário para o aparecimento de duas 

folhas consecutivas. Neste ensaio o filocrono apresentou comportamento contrário ao da 

TApF, ou seja, foi maior em ausência de adubação fosfatada (Tabela 3). A redução do 

filocrono com a adubação fosfatada é decorrente do efeito do P sobre o crescimento das 

cultivares de P. maximum, conferindo à planta maior capacidade de rebrotação, já que 
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após a desfolhação uma rápida recuperação de seu aparato fotossintético pode refletir 

em sua sobrevivência ou não em seu meio. 

A duração de vida da folha (DVF) sofreu influência negativa da adubação 

fosfatada, (Tabela 3). O decréscimo na DVF com aplicação de P é explicado pela maior 

renovação de tecidos em plantas adubadas, ou seja, plantas sob ausência de P 

permanecem mais tempo com suas folhas vivas em detrimento da expansão de novas 

folhas. Isso se evidenciou a partir da TAlF e a maior TApF, e consequente redução no 

filocrono em plantas adubadas comparada aquelas sem adubação fosfatada. A 

estimativa de DVF variou de 22,6 dias a 27,6 dias supridas com P e sem P, 

respectivamente (Tabela 3). 

O conhecimento da duração de vida das folhas é fundamental no manejo da 

pastagem, pois indica o teto potencial de rendimento da espécie (NABINGER, 2001). 

Segundo Gastal e Nelson (1994) a duração de vida da folha parece ser pouco afetada 

pela disponibilidade de nitrogênio, entretanto há necessidade de maior número de 

estudos sobre adubação fostatada. Segundo Martuscello et al. (2006), os resultados de 

DVF podem ser mais bem entendidos quando são analisados em conjunto com a taxa de 

senescência (TSe), uma vez que isso pode ser devido ao fato de que plantas na ausência 

de P apresentam baixa TSe foliar, como uma estratégia para permanecerem vivas 

devido, provavelmente a seu decréscimo no metabolismo. De fato, observou-se menor 

taxa de senescência foliar para plantas em ausência de fósforo (Tabela 3). 

Para as variáveis de produção pode-se observar influência do P em todas as 

características avaliadas (Tabela 4), nota-se aumento da produção de MS, a medida que 

se aumenta a dose de fósforo, comportamento também observado por Ferreira (2008). 

Observou-se que para a variável massa seca de folhas, houve um incremento de 

54,05% da planta adubada com fósforo em relação aquelas sem adubação fosfatada 
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(Tabela 4), indicando assim que o P tem uma relação direta com uma maior produção 

de folhas, e consequentemente, uma melhor qualidade da forrageira (CAMACHO, 

2015). Nascimento et al. (2002), analisando a produção de capim Tanzânia, obteve uma 

produção máxima de 49g de massa seca/vaso correspondente à dose de 172,8 Kg/ha de 

P, sendo três vezes superior a obtida sem adubação fosfatada. 

Observou-se um incremento de 1,68g/vaso (P<0,05) na massa seca de colmos 

das plantas adubadas com relação a ausência de adubação fosfatada (Tabela 4). A 

ausência ou deficiência de P, retarda o desenvolvimento da planta, logo plantas em 

ausência de fósforo tendem a ser mais baixas devido ao  menor alongamento de colmo 

(Tabela 3) e menor acúmulo deste componente botânico (Tabela 4). De fato, observou-

se nesses estudos plantas com menor altura em ausência de adubação fosfatada (Tabela 

5). 

 

Tabela 4: Características de produção em cultivares de Panicum maximum submetidas 

ou não a adubação fosfatada 

 

Característica Sem Fósforo Com Fósforo DMS 

Matéria seca de folha (g/vaso) 2,44
b
 5,31ª 1,27 

Matéria seca de colmo (g/vaso) 0,62
b
 2,30ª 0,60 

Matéria seca de material morto 

(g/vaso) 

0,20
b
 4,12ª 0,77 

Matéria seca total (g/vaso) 3,27
b 

11,75ª 1,92 

Matéria seca de raiz 8,46
b 

23,63ª 7,34 

Relação parte aérea:raiz 0,69
a 

0,54
a 

0,16 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

DMS=Diferença mínima significativa 
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Em relação a produção de matéria seca total da parte aérea observou-se aumento 

de 8,48g/vaso (P<0,05) nas plantas com P. É de grande importância que a maior parte 

da matéria seca produzida seja a de folhas, pelo valor nutritivo que essas contêm. Do 

total de produção obtido nas plantas sem adubação fosfatada, 74,61% corresponde a 

Massa Seca da Folha, 18,96% a Massa Seca da Folha e 6,11% a Massa Seca do Material 

Morto. Já para as plantas adubadas com P 45,19% é resultante da Massa Seca da Folha, 

19,74% da Massa Seca do Colmo e 35,06 de Massa Seca do Material Morto (Tabela 4), 

isso se dá pela grande quantidade de folhas nas plantas adubadas e pela menor duração 

de vida da mesma acarretando em um elevado índice de material morto. 

Houve um aumento de 64,2% na Massa Seca da Raíz para as plantas adubadas 

em relação a aquelas que não receberam adubação fosfatada (Tabela 4).Resultados 

semelhantes foram observados por Oliveira (2012) analisando capim-mombaça. O P, 

elemento que possui baixa mobilidade no solo contribui para o crescimento e formação 

do sistema radicular, sendo elemento primordial para o estabelecimento de pastagens 

(SANTOS, 2002).  

Observou-se diferença significativa com relação às características número de 

perfilhos e altura, tanto para fósforo como para cultivar (Tabela 5). Observou-se um 

aumento em média de 57,27% no número de perfilhos das plantas com P em relação as 

que não receberam adubação fosfatada (Tabela4). Zanini et al.(2009) em experimento 

em casa de vegetação relataram a aplicação de P foi eficiente para aumentar a produção 

da matéria seca da parte aérea e do sistema radicular das forrageiras até a dose máxima 

estudada de 150 mg Kg
-1 

de P. 

 

Tabela 5: Número de perfilhos e altura em plantas em cultivares de Panicum maximum 

submetidas ou não a adubação fosfatada 
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 Número de perfilho  

 Tamani Massai Quênia Média 

Sem fósforo 13 68 20,5 33,83
b 

Com Fósforo 67,5 117 53 79,16ª 

Média 40,25
b 

92,5
a 

36,75
c 

- 

 Altura das plantas (cm)  

 Tamani Massai Quênia Média 

Sem fósforo 9,0 11,75 9,25 10
b
 

Com Fósforo 23,5 26,75 31,0 27,08ª 

Média 16,25
b
 19,250

ab
 20,125ª - 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 

entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Em relação ao número de perfilhos, a cultivar Massai se destacou em relação às 

demais cultivares Tamani e Quenia, independente da adubação fosfatada, em média 

59,49% a mais que o capim tamani e 60,28% a mais que o capim - quênia (Tabela 5). 

Este resultado pode ser devido ao fato de que dentre as cultivares de P. maximum, o 

massai possui a característica de se adaptar melhor a solos com um baixos níveis de P. 

A adubação fosfatada promoveu incremento de 78,52%, 41,89% e 61,33%  no 

número de perfilhos das cultivar Tamani, Massai e na cultivar Quênia comparando a 

mesma sem adição de P (Tabela 5).Segundo Cecat et al. (2008) o perfilho é considerado 

a unidade básica de produção de gramíneas, onde sua morfologia envolve o 

desenvolvimento e a formação de fitômeros e das raízes. Ainda segundo o autor o 

desenvolvimento de lâminas foliares, o surgimento de perfilhos e a formação de raízes 

determinam o acúmulo de biomassa do perfilho.  

A adubação fosfatada promoveu incremento na altura de todas as cultivares, 

(Tabela 5). Fortes et al.(2010) obtiveram resultados semelhantes, onde a elevação das 

doses de P2O5 proporcionou incremento linear de 3,2 perfilhos por m2 e de 1,7 cm de 

altura para cada 10 kg de P2O5 aplicados.  



27 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 As cultivares de Panicum maximum Massai, BRS Quênia e BRS Tamani são 

responsivas a adubação fosfatada no que tange a produção de forragem a as 

características morfogênicas.  

Dentre as cultivares de P. maximum avaliadas nesses estudos o capim-massai 

possui a característica de se adaptar melhor a solos com menores teores de P. 
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