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RESUMO  

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de forragem em capim BRS Tamani 

submetido a diferentes níveis de água. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação num delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamento, 

correspondentes a variação nos níveis de água (20%, 40%, 60%, 100%, 140% da 

capacidade de campo de solo) e três repetições. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e regressão adotando-se 5% como nível crítico de probabilidade. Foram 

avaliadas a produção da massa seca de folhas, colmo, material morto, produção de 

massa seca total, relação lâmina:colmo, produção de massa seca de raiz, relação parte 

áerea:raiz e o número de perfilho e para a maioria das características observou-se 

resposta quadrática para os níveis de água, excetuando-se as características relação 

lâmina:colmo e relação parte áerea:raiz, que apresentaram reposta linear. A maioria das 

características avaliadas apresentou melhor desempenho com 100% da capacidade de 

campo, excetuando-se a produção de massa seca de raiz que teve melhor desempenho 

submetida a solo irrigado até 60% da capacidade de campo (31,5 g/vaso). Plantas de P. 

maximum BRS Tamani, são mais produtivas em solos alagados em detrimento a solos 

com deficiência hídrica. 

 

 

 

 

Palavras Chaves: capacidade de campo, estresse hídrico, deficiência hídrica, 

alagamento, Panicum maximum 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to evaluate the forage production in BRS Tamani grass 

submitted to different water levels. The experiment was conducted in a greenhouse in a 

completely randomized design with five treatments, corresponding to variation in water 

levels (20%, 40%, 60%, 100%, 140% of soil field capacity) and three replications. The 

data were submitted to analysis of variance and regression adopting 5% as critical level 

of probability. The dry mass of the leaves, stem, dead material, total dry mass 

production, leaf stem ratio, root dry matter, shoot: root ratio and number of tiller. For 

most of the characteristics was observed quadratic response for water levels, except for 

the leaf stem ratio and shoot: root ratio that had linear response. Most of the evaluated 

characteristics presented better performance with 100% of the field capacity, except for 

the root dry mass production that had a better performance under irrigated soil up to 

60% of the field capacity (31.5 g / pot) . Plants of P. maximum BRS Tamani are more 

productive in flooded soils to the detriment of soils with water deficiency. 

 

 

Key Words: soil field capacity, hidric stress, water deficiency, flooded, Panicum 

maximum 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Devido as dimensões continentais do Brasil, são vários os ecossistemas 

existentes, desde regiões semi-áridas, com escassez de chuva até regiões sujeitas a 

alagamento.  Considerando-se que a pecuária brasileira tem como base a alimentação a 

pasto, a busca por plantas forrageiras adaptadas a diferentes condições edafoclimáticas 

torna-se essencial para a melhoria dos índices zootécnicos dos sistemas de produção no 

país.  

O alagamento do solo e a escassez de água podem afetar diretamente o crescimento 

e desenvolvimento das forrageiras indo além da parte aérea, incluindo o sistema 

radicular. Através da avaliação do estresse hídrico é possível saber o efeito da água 

sobre o padrão de deposição de tecidos entre a parte aérea e o sistema radicular, e sobre 

a capacidade exploratória do mesmo. Estudos conduzidos em casa de vegetação são 

uma das formas mais práticas de se avaliar o padrão de resposta radicular e da parte 

aérea das forrageiras sob diferentes condições de manejo (Martuscello et al., 2009).  

As cultivares Panicum maximum Jacq. se destacam pela sua alta produtividade e 

vem sendo cada vez mais utilizadas nos sistemas de produção. Frente a mudanças 

climáticas, estudos que tenham como enfoque a avaliação da produção de forrageiras 

em condições de estresse hídrico (seca ou alagamento), tem sido cada vez mais 

importantes. 

Recentemente, em 2015, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), lançou o capim BRS Tamani, um hibrido da espécie, que se destaca por 

apresentar porte baixo, abundância de folhas e perfilhos, produtividade, vigor, valor 

nutritivo (elevados teores de proteína bruta e digestibilidade), resistência à cigarrinha-

das-pastagens,  facilidade e flexibilidade de manejo, sendo indicada para diversificação 

das pastagens (EMBRAPA, 2015). São poucas as informações sobre a produtividade do 
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capim BRS Tamani na literatura, por ter sido lançada a pouco tempo. Com isso são 

necessárias mais investigações sobre a forrageira, e suas mudanças produtivas e de 

crescimento radicular, uma vez que estão diretamente relacionados a eficiência no uso 

da água e podem ter respostas diferentes de acordo com o cultivo em diferentes 

capacidades de campo. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de forragem em capim BRS 

Tamani submetido a diferentes níveis de água.  

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A espécie Panicum maximum  

 

 A gramínea forrageira Panicum maximum Jacq. é conhecida mundialmente por 

sua alta produtividade, qualidade e adaptação a diferentes condições edafoclimáticas. A 

espécie é que possui maior potencial produtivo e propaga-se por sementes (Jank et al., 

2010). 

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). 

 Segundo Jank et al., 2003, a primeira forrageira da espécie P. maximum 

introduzida no Brasil veio através dos navios negreiros, onde foram utilizados como 

cama para os escravos, uma vez que se propagou rapidamente pelo país e assim 

surgindo a primeira cultivar, o capim-colonião. Posteriormente outras cultivares foram 

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

Makueni, Embu entre outros. Entre as décadas de 1960 e 1980, o capim-colonião teve 

sua importância por participar da engorda de bovinos no país por muitos anos.  
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Desde o início do século XX várias introduções de espécies deste gênero vêm 

sendo realizadas, sendo os materiais avaliados, divulgados, e alguns casos adotados 

pelos pecuaristas. Entretanto, as introduções de cultivares vindas da Austrália como por 

exemplo as cvs. Gotton e Hamil não persistiram no sistema devido à sua baixa 

capacidade de adaptação e/ou baixa produção de sementes (Aranovich, 1995). 

Os trabalhos de seleção de gramíneas forrageiras da espécie Panicum maximum 

Jacq. na Embrapa iniciaram-se em 1982 com a assinatura de um convênio-cooperação 

entre a Embrapa e o Institut de Recherche pour le Développement, antes denominado 

Institut Français de Recherche Scientifique polir le Développement en Coopération 

(0RSTOM), que contemplava a transferência da coleção de P. maximum do ORSTOM 

para a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, MS (EMBRAPA 2001). 

O Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte lançou, em 2015, a cultivar de 

P. maximum BRS Tamani, o primeiro híbrido de P. maximum da Embrapa. Entre as 

características dessa forrageira que trazem vantagem para os pecuaristas estão o porte 

baixo, com alta produção de folhas de alto valor nutritivo e que proporcionam boa 

cobertura de solo, produtividade e vigor. É um capim de fácil manejo, indicado para 

solos de alta e média fertilidade e com resistência às cigarrinhas das pastagens 

(EMBRAPA, 2015). 

 

2.2.  Produção de forragem sob estresse hídrico 

 

O potencial de produção de uma planta forrageira é determinado geneticamente, 

porém, para que esse potencial seja alcançado, condições adequadas do meio e manejo 

devem ser observados (Fagundes et al., 2005). Dentro do sistema de produção de 

forragem é possível observar dois fatores que influenciam e limitam sobremaneira a 

produção de forragem, sendo esses o solo e o clima. Modificações no clima, como 
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temperatura e radiação são impossíveis em nível antrópico, entretanto, irrigações e 

modificações na química do podem ser realizadas (Barioni et al., 2003). 

De acordo com Bonfim-Silva et al. (2014), a irregularidade do regime pluvial 

constitui-se uma restrição ao desenvolvimento de plantas forrageiras, pois, mesmo 

dentro de estações chuvosas, áreas de pastagens estão sujeitas a veranicos ou 

alagamentos temporários. Neste contexto, condições temporárias ou permanentes de 

deficiência hídrica ou alagamento de solo são problemas que podem trazer sérias 

limitações para o desenvolvimento pecuário (Kroth et al., 2015).  Dai a importância de 

fazer avaliações com intuito de avaliar as respostas de plantas forrageiras a deficiências 

hídricas ou alagamentos.  

Vários estudos têm mostrado que o alagamento do solo normalmente é capaz de 

diminuir de forma significativa a capacidade fotossintética, através de mecanismos 

estomáticos ou não estomáticos (Dias-Filho e Carvalho, 2000). A deficiência de água no 

solo interfere nas relações hídricas, na fisiologia e na morfologia das plantas forrageiras, 

que, conforme a magnitude dos processos pode limitar severamente a produção de 

forragem e até mesmo a sobrevivência da espécie (Mattos et al., 2005). 

2.2.1. Produção de forragem sob deficiência hídrica 

 

Segundo Duarte et al. (2012) o déficit hídrico é o resultado (negativo) do 

balanço hídrico em que o total de água que entra no sistema via precipitação é menor 

que a quantidade total de água perdida pela evaporação e pela transpiração pelas 

plantas. A perda de água do tecido da planta produz efeitos diretos, como redução do 

potencial químico ou atividade da água, além de aumentar a concentração de 

macromoléculas, como os fosfolipídios poli-insaturados e de solutos de baixos pesos 

moleculares (Carvalho et al., 2011). Em plantas forrageiras poucas são as opções para 
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ecossistemas em que há deficiência hídrica, portanto, se fazem necessárias 

investigações acerca de genótipos adaptados a essas condições.  

Na eficiência do uso da água (EUA) ou na tolerância a deficiência hídrica, a 

planta utiliza mecanismos fisiológicos e anatômicos que retardam a desidratação como 

diminuição da atividade celular para a manutenção do potencial osmótico, como uma 

tentativa para conter a desidratação celular (ZHENG et al., 2000; Pezzopane et al., 

2015). Cada genótipo responde de forma diferente ao estresse hídrico, daí cada planta 

apresenta adaptação a ambientes específicos. Muito embora as respostas sejam 

diferentes, de forma geral, as plantas sob deficiência hídrica apresentam menor 

crescimento, redução da área foliar, maior crescimento do sistema radicular, 

enrolamento das folhas, redução de turgor, fechamento dos estômatos, abscisão floral e 

alteração na permeabilidade da cutícula (XOCONOSTLECAZARES et al., 2010; 

BASTOS et al., 2011; SILVA et al., 2011). 

Pezzopane et al. (2015) objetivando comparar duas condições de cultivo em 

relação à disponibilidade hídrica, deficiência e condições ideais, em diferentes 

genótipos de Brachiaria brizantha, concluíram que a cultivar BRS Piatã foi o genótipo 

que se destacou com as menores reduções de desenvolvimento em comparação ao 

capim-marandu. Segundo os autores as cultivares avaliadas (Piatã, Marandu, Xarés e 

Paiaguas) se comportaram com relativa tolerância a seca, não apresentando acentuadas 

reduções nos índices avaliados, com exceção da taxa de alongamento foliar, que chegou 

a 94% na cultivar Marandu. Por outro lado, Kroth et al. (2015) objetivando estabelecer a 

tolerância e a susceptibilidade ao déficit hídrico e ao alagamento do solo na produção de 

folhas e colmos de três cultivares de Brachiaria brizantha (Marandu, Piatã e Xaraés) 

concluíram que as cultivares avaliadas foram susceptíveis ao déficit hídrico do solo 
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quanto à massa seca de folhas, massa seca de colmos e relação folha/colmo. Vale 

destacar que estudos dessa natureza em Panicum maximum são escassos.  

 

2.2.2. Produção de forragem sob condições de alagamento  

 

No Brasil e no mundo, são comuns as situações em que o solo se torna 

completamente saturado de água, provocando resultados díspares em relação ao 

comportamento vegetal em decorrência de cheias de rios, tempestades e irrigações 

excessivas. (Haddade et al., 2002). O conhecimento das respostas de espécies 

forrageiras tropicais ao alagamento é importante na determinação de seu potencial de 

uso e ambientes propensos a esse estresse (Dias-Filho 2002). 

Segundo Kozlowski, (1997), algumas respostas das plantas ao alagamento 

podem incluir senescência foliar, redução no crescimento de caules e raízes, 

desenvolvimento de raízes adventícias, formação de aerênquima e hipertrofia de 

lenticelas. O mesmo autor destaca que limitações estomáticas e não estomáticas são 

responsáveis pelo decréscimo na fotossíntese. 

Haddade et al. (2002) objetivando comparar o comportamento das gramíneas 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk, Brachiaria mutica e Setaria anceps cv.Kazungula, 

sob diferentes condições de inundação, concluíram que a Brachiaria mutica foi a 

espécie menos afetada pelas condições de alagamento do solo, seguida pela Setaria 

anceps. Também Mattos et al. (2015) avaliou o comportamento de quatro espécies do 

gênero Brachiaria (B. mutica, B. humidicola, B. decumbens cv. Basilisk e B. brizantha 

cv.Marandu) durante o período de alagamento, concluíram que a  B. mutica foi a 

espécie mais tolerante ao alagamento, enquanto as B.decumbens e B. brizantha 

mostraram- se as menos tolerantes. 
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Em estudo com P. maximum Jacq., Silva et al. (2009), avaliaram três cultivares 

comerciais (Massai, Mombaça e Tanzânia) e quatro acessos (PM11, PM34, PM40 e 

PM45) dessa espécie, submetidas a duas condições: alagado e não alagado, concluíram 

que a cultivar Massai foi a mais apropriada para condição de solo de baixa 

permeabilidade sujeito ao alagamento temporário, e o acesso PM34 foi o mais 

promissor para essas condições. Os genótipos mais sensíveis ao alagamento foram a 

cultivar Tanzânia e o acesso PM45. Também Porto et al. (2005) visando avaliar a 

tolerância relativa ao alagamento do solo de quatro cultivares de P. maximum (Massai, 

Milênio, Mombaça e Tanzânia) ao alagamento, apresentaram que Massai foi 

classificada como a mais tolerante e Milênio como a de menor tolerância relativa.  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

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

São João del-Rei, no município de São João del-Rei/MG, Brasil. Foi avaliada a cultivar 

de Panicum maximum Jacq. BRS Tamani em vasos com capacidade para 5,8 dm3 de 

volume. Utilizou-se amostra de solo que foi colhida, na profundidade de 0 a 20 cm, no 

município de São João del-Rei que depois de secada e peneirada, foi submetida a 

análise química e apresentou os resultados observados na tabela 1. 

Diariamente foram medidas as temperaturas máxima e mínima dentro da casa 

vegetação, sendo as médias de 37,46 °C e 16,75 °C, respectivamente. As operações de 

preparo das amostras de solo, para correção de acidez, foram feitas com 60 dias de 

antecedência à semeadura, aplicando-se 15 g de calcário por vaso. A adubação fosfatada 

foi realizada no momento da semeadura e utilizou-se 2g de superfosfato simples 

(equivalente a 110 kg.ha-1 de P2O5). A semeadura foi feita diretamente nos vasos. Após 

o estabelecimento das forrageiras foi feito desbaste, deixando-se as três plantas mais 
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vigorosas em cada vaso. Treze dias após o desbaste foi realizado o corte de 

uniformização à 10 cm do solo. 

 

Tabela 1- Características químicas do solo coletado 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. 

 

   

Trinta dias após a semeadura e após cada corte as plantas foram adubadas com 1 

g de sulfato de amônio por vaso (equivalente a 150 kg de N.ha-1) e potássio (0,2 g de 

cloreto de potássio por vaso), ambos os adubos foram parcelados em 3 aplicações, a 

cada 28 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos, correspondentes a variação nos níveis de água (20%, 40%, 60%, 100%, 

140% da capacidade de campo de solo) com três repetições. 
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Diariamente os vasos eram pesados para o controle da disponibilidade hídrica. O 

tratamento com 100% de capacidade de campo era considerado testemunha, sendo o 

peso do vaso+solo na capacidade de campo de 6,5 Kg. Para os tratamentos 20, 40, 60 e 

140 % da capacidade de campo o peso do vaso+solo foram de 5,5, 5,7, 5,9 e 6,8, 

respectivamente. 

 As plantas foram submetidas a três cortes a cada 28 dias, a 5 cm do solo. Antes 

de cada corte, mediu-se a altura das plantas e contabilizou-se o número de perfilhos em 

cada vaso. 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 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. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão adotando-se 5% 

como nível crítico de probabilidade. As equações de regressão foram escolhidas por 

meio do nível de significância dos parâmetros de acordo com teste t e pelo coeficiente 

de determinação (R²). As análises foram realizadas por meio do software estatístico 

Genes versão 2017.3.31 (Cruz, 2013). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se diferença entre tratamentos (P<0,001) para a produção de massa 

seca de folha (MSF) para plantas de capim BRS Tamani, com resposta quadrática aos 

níveis de água (Figura 1). Para plantas cultivadas com 20 e 140 % da capacidade de 

campo observou-se produção de MSF de 10,81 e 19,85 g/vaso, respectivamente. A 

maior produção de MSF foi observada em plantas mantidas em vaso com 100% da 

capacidade de campo. De acordo com os resultados, pode-se inferir que plantas de 

capim BRS Tamani produzem menor quantidade de folha em situação de estresse 
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hídrico. Entretanto, vale destacar que essa cultivar apresenta menor desempenho para 

essa característica em situação de falta de água (20 % da capacidade de campo) em 

relação ao excesso de água (140 % da capacidade de campo).  

 
 

Ŷ= 5,667 +0,2833**X -0,0013**X2; R2=0,7622 
**Significativo a 1% de probabilidade 

Figura 1: Produção de massa seca de folhas (MSF) em plantas de capim BRS Tamani 

submetidas a diferentes níveis de água. 

 

A produção de massa seca de folha é uma característica importante para o 

crescimento das forrageiras, uma vez que a lâmina é o componente mais 

fotossinteticamente ativo na folha (Parsons et al., 1983). A maior deposição de folhas é 

capaz de promover incrementos na taxa de crescimento de plantas forrageiras e no 

acúmulo de forragem. A menor produção de massa seca de folhas para o tratamento 

com menor disponibilidade hídrica (20%) pode comprometer a produção de forragem 

de capim BRS Tamani. De fato, observou-se menor produção de MST para plantas 

submetidas a esse tratamento (Figura 2). 
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Não foi observada diferença entre tratamentos (P>0,05) para a produção de 

massa seca de colmo e massa seca de material morto para plantas de capim BRS 

Tamani, tendo sido a média de 4,5 g/vaso e 1,46 g/vaso, respectivamente. 

Para produção de massa seca total (MSF + MSC + MSMM) de capim BRS 

Tamani, observou-se diferença significativa (P<0,05) com resposta quadrática aos 

níveis de água (Figura 2). Independente da natureza do estresse (déficit hídrico ou 

alagamento), a produção de massa seca total diferiu em relação ao ponto de máxima 

produção do capim BRS Tamani, que ocorreu com a disponibilidade hídrica de 100% 

da capacidade de campo (Figura 2). 

 A diminuição na produção de massa seca da parte aérea sob condições de 

déficits hídricos (20%) e alagamento (140%) em relação à capacidade de campo que 

promoveu maior produção (100%) do BRS Tamani, corresponderam a valores de 47,96 

e 4,67%, respectivamente. Essa é uma evidência do efeito negativo do déficit hídrico 

(14,25 g/vaso com 20% da máxima retenção de água) e do alagamento (28,32 g/vaso) 

sobre a produção de massa seca dessa gramínea forrageira, já que a produção da 

forrageira foi maior a 100% da capacidade de campo (29,71 g/vaso). Vale salientar que 

no déficit hídrico, geralmente, a área foliar é reduzida como uma primeira linha de 

defesa, pois assim transpira menos, conservando efetivamente um suprimento de água 

limitado no solo por um período mais longo (Silva, 2013), isso, portanto, explica a 

menor produção do capim BRS Tamani para o tratamento com irrigação a 20% da 

capacidade de campo. 
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Ŷ= 6,594 +0,4212*X -0,0019*X2; R2=0,7199 
**Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 2: Produção de massa seca total (MST) em plantas de capim BRS Tamani 

submetidas a diferentes níveis de água. 

 

Bonfim-Silva et al. (2014) avaliando o desenvolvimento e produção de capim-

convert HD364 (Brachiaria spp) submetido a (20, 40, 60, 80, 100 e 120% da 

capacidade máxima de retenção de água no solo) destacaram que as perdas de massa 

seca da parte aérea sob condições de déficits hídricos (20%) e alagamento (120%) em 

relação ao ponto de máxima produção do capim convert HD364 (83,29%), 

corresponderam a valores de 69,04 e 15,93%, respectivamente. Portanto, os dados desse 

experimento, corroboram os de Bomfim-Silva et al. (2014), uma vez que tanto para o 

capim BRS Tamani quanto o capim HD364 o estresse pela falta de água foi maior do 

que pelo alagamento. Destaca-se que estudos com Panicum maximum sob condições de 

estresse hídrico são escassos. Ainda assim, Silva (2013) avaliando capins Tanzânia e 

Mombaça sob estresse hídrico destacaram que essas forrageiras sofreram redução na 

produção de biomassa da parte aérea nos níveis de 50% e 30% da capacidade de campo do 

solo. 
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A relação lâmina:colmo do capim BRS Tamani, respondeu de forma linear e 

significativa (P<0,05) aos níveis de água (Figura 3). Observou-se relação lâmina:colmo 

de 3,44 e 4,56 para 20 e 140 % da capacidade de campo, respectivamente. A melhor 

relação lâmina:colmo foi observada para plantas submetidas a solo irrigado até 140% da 

capacidade de campo. Também para essa característica destaca-se o fato de que plantas 

de BRS Tamani são mais negativamente influenciadas pela escassez hídrica em 

detrimento ao alagamento.  

 

Ŷ= 3,263+0,00932*X; R2=0,5672 

**Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 3: Relação lâmina:colmo em plantas de capim BRS Tamani submetidas a 

diferentes níveis de água. 

 

 A relação lâmina:colmo é uma característica de extrema importância na 

avaliação de plantas forrageiras, por representar mudanças expressivas nos 

componentes botânicos da planta em caso de estresse. Assim, quando determinado 

tratamento prejudica ou favorece a produção de massa seca da lâmina, espera-se que 

influencie na mesma proporção a produção de massa seca de colmo para que a relação 
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entre esses dois componentes botânicos não seja prejudicada. Isso porque quanto maior 

essa relação melhor será a qualidade da forrageira, já que em nível de rumem a lamina 

foliar apresenta maior digestibilidade. Em plantas de capim BRS Tamani, 

independentemente da capacidade de campo do solo, mantiveram alta relação 

lâmina:colmo, o que é o um indicativo promissor para o uso dessa planta forrageira em 

pastejo. 

A produção de massa seca de raiz em plantas de capim BRS Tamani respondeu 

de forma significativa (P<0,05) e quadrática aos níveis de água (Figura 4). Observou-se 

que a massa seca da raiz foi de 24,70 e 17,22 g/vaso para 20 e 140% da capacidade de 

campo, respectivamente. A melhor produção de massa seca de raiz foi para plantas 

submetidas a solo irrigado até 60% da capacidade de campo (31,5 g/vaso). A produção 

de raiz é de extrema importância para avaliação de plantas forrageiras, pois indica a 

capacidade da planta em explorar as camadas do solo. Avaliações sobre produção de 

raiz e relação parte aérea:raiz são escassas em plantas forrageiras, ainda mais naquelas 

recém lançadas, como o capim BRS Tamani, entretanto, são imprescindíveis para 

entendimento da produção de forragem. Nesse experimento, plantas com maior 

produção de raiz (irrigadas com 60% da capacidade de campo do solo) apresentaram 

produção de MST de 25,02 e 20,40 g/vaso, ao passo que plantas irrigadas com 60 e 40% 

da capacidade de campo, respectivamente, apresentaram menor produção de MST, o 

que demonstra o efeito da água na produção total de biomassa (parte aérea + raiz) de 

capim BRS Tamani. 

Dias filho (2003) destaca que dentre as formas de estresse, a anoxia ou hipóxia 

das raízes, causadas pelo alagamento ou o encharcamento periódico do solo, seria o 

principal fator relacionado com o murchamento e morte de pastagens de capim 

Marandu. Para capim BRS Tamani essa pode também ser a explicação para a menor 
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produção em solos alagados, entretanto essa forrageira foi mais negativamente 

influenciadas pela escassez hídrica em detrimento ao alagamento. Porto e Dias Filho 

(2005) avaliando a produção de biomassa da raiz em cultivares de P. maximum 

(Mombaça, Tanzânia, Massai e Milênio) sob diferentes níveis de alagamento não 

encontraram diferença significativa entre tratamento para as cultivares avaliadas.  

 

 

 

 

 

Ŷ= 17,83 +0,4017*X -0,0029*X2; R2=0,643 
**Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 4: Produção de massa seca de raiz (MSR) em plantas de capim BRS Tamani 

submetidas a diferentes níveis de água. 

 

A relação parte aérea:raiz respondeu de forma linear aos níveis de água (Figura 

5). Observou-se que a relação parte aérea-raiz de 0,66 e 1,28 para 20% e 140% da 

capacidade de campo, respectivamente. A maior relação parte aérea:raiz foi para plantas 

submetidas a solo irrigado até 140% da capacidade de campo. Também para essa 

característica destaca-se o fato de que plantas de BRS Tamani são mais negativamente 

influenciada pela escassez hídrica em detrimento ao alagamento. De acordo com os 
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dados, plantas de capim BRS Tamani em deficiência hídrica tendem a aumentar a 

produção de raiz ao invés da produção de parte aérea. Talvez, como uma estratégia de 

alocar recursos para a raiz na tentativa de buscar água nas regiões mais profundas do 

solo. 

 

Ŷ=0,5548+0,0052*X; R² 0,4887 

**Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 5: Relação parte aérea:raiz em plantas de capim BRS Tamani submetidas a 

diferentes níveis de água. 

 

Segundo Peternelli (2003) a distribuição de biomassa dentro da planta ocorre de 

acordo com as necessidades de cada órgão e é influenciada pelo meio ambiente, 

obedecendo a seguinte ordem de prioridade: folha>colmo>perfilho>raiz>reservas. O 

alongamento, de forma geral, provoca redução na alocação de biomassa para o sistema 

radicular e para as folhas (Caetano, 2006), alterando a relação parte aérea:raiz (Dias 

Filho, 2005). De fato, observa-se mudança de padrão na relação parte aéra:raiz quando 

plantas de capim BRS estão sob estresse hídrico. 

O número de perfilhos em plantas de capim BRS Tamani submetidas a 

diferentes níveis de água, respondeu de forma quadrática aos níveis de água (Figura 6). 
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Observou-se que o número de perfilho foi de 42,74 e 82,27 para 20% e 140% da 

capacidade de campo, respectivamente. A melhor relação número de perfilho foi para 

plantas submetidas a solo irrigado até 100% da capacidade de campo (86,05). Assim 

como para as demais características o perfilhamento em plantas de BRS Tamani é mais 

negativamente influenciadas pela escassez hídrica do que pelo alagamento. 

Os perfilhos têm grande capacidade de contribuir com o acúmulo de biomassa 

da pastagem e, provavelmente, foram o fator de maior influência na produção de 

forragem do capim BRS Tamani. Segundo Nabinger (2001) a produção de massa por 

perfilho é dependente dos efeitos da disponibilidade dos fatores do meio sobre essa 

variável. Assim, nota-se que o capim BRS Tamani, respondeu aos fatores de meio 

apresentando maior produção de perfilhos em situação em que as plantas não estavam 

submetidas a estresse. 

 

 

 

Ŷ= 21,318 +1,1774*X - 0,0053*X2; R2=0,9111 
**Significativo a 5% de probabilidade 

Figura 6: Número de perfilhos em plantas de capim BRS Tamani submetidas a 

diferentes níveis de água. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Plantas de P. maximum BRS Tamani, são mais produtivas em solos alagados em 

detrimento a solos com deficiência hídrica. 
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