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Acúmulo de biomassa e comprimento de raiz de espécies de Brachiaria 

submetidas a duas disponibilidades hídricas 

 

Resumo 
 
O experimento será conduzido em casa de vegetação da Faculdade Anhanguera 

de Dourados, Dourados – MS, tendo como objetivo avaliar o acúmulo de 

biomassa e o comprimento de raízes de três espécies de Brachiaria submetidas 

a duas disponibilidades hídricas (85 % da capacidade máxima de retenção de 

água e inundada). A implantação e análise das características serão feitas no 

período de abril a outubro de 2014. As espécies serão semeadas em vasos 

plásticos com capacidade para três litros, utilizando-se 2,5 Kg de solo. As 

condições hídricas serão controladas pela pesagem individual dos vasos para 

cada disponibilidade hídrica do solo. O delineamento será em blocos 

casualizados com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos serão 

dispostos em esquema fatorial 3 x 2, sendo: 3 espécies de Brachiaria (B. 

brizantha cv. BRS Piatã, B. decumbens cv. Basilisk, B. humidicola cv. BRS Tupi) 

e duas disponibilidades hídricas (85% da capacidade de campo e inundado). 

Trinta e cinco dias após o corte de uniformização será realizado o corte das 

plantas para avaliação dos efeitos das disponibilidades hídricas nas 

características produtivas das espécies de Brachiaria brizantha. Será realizada 

análise de variância, e em caso de significância, será feita a comparação de 

médias pelo teste Tukey a 5 % de probabilidade, por meio do programa Assistat. 

 
Introdução 
 
A área de pastagem nacional é em sua maioria encontrada na região dos 

Cerrados, e nele aproximadamente 10% são constituídos de solos mal drenados. 

Ainda são poucas as informações a respeito das espécies forrageiras mais 

adaptadas aos solos alagados, à viabilidade de seu uso e os possíveis impactos 

ecológicos (MATTOS et al., 2005).  

Entre as espécies utilizadas, citam-se as braquiárias com maior utilização das 

pastagens nacionais por sua alta produção de massa seca, adaptação a solos de 

baixa fertilidade e maior resistência a seca e ataque de cigarrinhas das 

pastagens. Dentre elas, a Brachiaria decumbens cv. Basilisk é uma das mais 



utilizadas por usa alta resistência a cigarrinhas, porém apresenta menor valor 

nutritivo quando comparada com a B. brizantha cv. Piatã, lançada recentemente 

pela Embrapa Gado de Corte com o intuito de oferecer essa qualidade superior 

(EUCLIDES et al., 2008). A B. humidicola, está sendo utilizada como opção 

forrageira para solos mal drenados, visando às regiões que permanecem 

parcialmente alagados como Cerrado e Pantanal. Caetano (2006), avaliando 

cinco braquiárias, concluiu que o capim-piatã situou-se no grupo intermediário 

quando considerada sua tolerância ao alagamento. 

Portanto, ainda que se faça um bom manejo da pastagem, realize as análises 

químicas do solo e proporcione as plantas os nutrientes necessários para seu 

desenvolvimento, se não estiver cultivando a espécie correta para determinado 

solo, possivelmente haverá queda no acúmulo de biomassa e assim diminuição 

na produção animal. 

 
Objetivos 
 
Avaliar o acúmulo de biomassa e o comprimento de raízes de três espécies de 

Brachiaria brizantha submetidas a duas disponibilidades 

 
Metodologia  
 
O experimento será conduzido em casa de vegetação da Faculdade Anhanguera 

de Dourados, Dourados – MS, abril a outubro de 2014. As espécies utilizadas 

serão: B. brizantha cv. BRS Piatã, B. decumbens cv. Basilisk, B. humidicola cv. 

BRS Tupi, que serão implantadas em vasos plásticos com capacidade para 3 L, 

utilizando-se 2,5 Kg de solo. O solo será coletado na Fazenda-Escola da mesma 

faculdade. Será feita recomendação de adubação com base na análise de solo. 

A capacidade máxima de retenção de água será determinada nos vasos (em três 

vasos iguais aos utilizados no experimento para o cultivo das plantas). Os vasos 

terão suas bases perfuradas e serão imersos em bandejas plásticas contendo 

água suficiente para saturar o solo de baixo para cima. Quando completar a 

saturação, os vasos serão removidos das bandejas e então reservados para a 

livre remoção do excesso de água e serão imediatamente pesados para a 

determinação de capacidade máxima de retenção de água. 

O delineamento será em blocos casualizados com seis tratamentos e quatro 

repetições. Os tratamentos serão dispostos em esquema fatorial 3 x 2, sendo: 3 



espécies de Brachiaria (B. brizantha cv. BRS Piatã, B. decumbens cv. Basilisk, B. 

humidicola cv. BRS Tupi) e duas disponibilidades hídricas (85% da capacidade 

de campo e inundado). 

Os vasos serão umedecidos e mantidos com teores próximos ao da capacidade 

de campo durante a germinação/emergência e quando houver estabilização das 

plântulas, aproximadamente vinte dias após semeadura, será realizado o 

desbaste, deixando cinco plantas por vaso. Após o desbaste as plantas serão 

submetidas às disponibilidades hídricas de 85% da capacidade de campo e em 

condições de inundação por mais 10 dias e em seguida realizar-se-á o corte de 

uniformização a 15 cm da superfície do solo. 

Aos 35 dias após o corte de uniformização será realizado o corte das plantas e 

desta vez para avaliação dos efeitos das disponibilidades hídricas na avaliação 

das características produtivas: massa seca da parte aérea, massa seca e 

comprimento radicular. Para determinação da massa seca da parte aérea e das 

raízes o material vegetal será levado a estufa de circulação de ar a 65oC até 

obtenção de massa constante. Será realizada análise de variância, e em caso de 

significância, será feita a comparação de médias pelo teste Tukey a 5 % de 

probabilidade, por meio do programa Assistat (SILVA E AZEVEDO, 2002). 

 
Desenvolvimento 
 
O experimento foi iniciado, e as primeiras avaliações serão feitas a partir da 

segunda quinzena de setembro. 

 
Resultados Preliminares 
 

Com este trabalho espera-se obter indicações das espécies adaptadas a solos 

mal drenados. E aumentar os conhecimentos práticos dos alunos envolvidos no 

projeto assim como possibilidade de utilização prática aos pecuaristas. 
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