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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o crescimento e a partição de 

assimilados em plantas de Urochloa brizantha cv. Marandu, U. decumbens cv. 

Basilisk, Panicum maximum cv. Massai e Cynodon dactylon cv. Vaquero, 

submetidas a três níveis de luminosidade (100, 50 e 25%). As plantas foram 

coletadas em intervalos regulares de sete dias, a partir do vigésimo dia após a 

emergência (DAE), até setenta e seis DAE, sendo efetuada uma última coleta com 

noventa DAE. Avaliaram-se a altura (H), número de perfilhos (NP), matéria seca da 

raiz (MSR), matéria seca do colmo (MSC), matéria seca foliar (MSF), razão da 

massa foliar (RMF), razão entre a matéria seca radicular e a matéria seca da parte 

aérea (RRPA), matéria seca total (MST), área foliar específica (AFE), razão de área 

foliar (RAF), taxa assimilatória líquida (TAL), taxa de crescimento relativo (TCR), 

índice de área foliar (IAF), taxa de crescimento da cultura (TCC), teores de clorofilas 

e carotenoides. As espécies analisadas cresceram e desenvolveram-se em 

ambiente com 50% de luz de modo equivalente às plantas cultivadas em pleno sol, 

uma vez que não houve diferenças significativas quanto a H, MSR, MSC, MSF, 

MST. De modo similar, não houve diferença significativa na TAL, TCR e TCC nas 

espécies, exceto, em P. maximum, que apresentou tais indicadores fisiológicos do 

crescimento superiores às plantas cultivadas em pleno sol. O IAF foi igualmente 

equivalente, exceto, para U. decumbens, que apresentou índice superior às plantas 

em pleno sol. O nível de luminosidade de 25% afetou negativamente o crescimento 

e desenvolvimento das espécies, exceto, em P. maximum, cujo resultado foi 

equivalente aos apresentados em pleno sol e 50% de luz. As espécies demonstram 

tolerância à restrição luminosa e, portanto, potencial de produção para serem 

utilizadas nos sistemas de produção silvipastoris e agrossilvipastoris. 

 

Palavras-chave: Gramíneas tropicais, taxa de crescimento, sistema sombreado, 

regime de luz, avaliações agronômicas 
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ABSTRACT 

 
 

This work aimed to analyze the growth and the partition of assimilates in plants such 

as Urochloa brizantha popularly known as Marandu, U. decumbens popularly known 

as Basilisk, Panicum maximum popularly known as Massai and Cynodon dactylon 

popularly known as Vaquero, submitted to three levels of luminosity (100, 50 and 

25%). The plants were collected at regular intervals of seven days, from the 20th day 

after the emergency (DAE), to seventy six DAE, with a last collection of ninety DAE. 

The height (H), tiller number (TN), root dry matter (RDM), stem dry matter (SDM), 

leaf dry matter (LDM), leaf mass ratio (LMR), ratio between root dry matter and aerial 

part of the dry matter (RRAP), total dry matter (TDM), specific leaf area (SLA), leaf 

area ratio (LAR), liquid assimilation rate (LIAR), relative growth rate (RGR), leaf area 

index (LAI), crop growth rate (CGR), chlorophyll and carotenoids content. The 

analyzed species grew and developed in an environment with 50% of light equivalent 

to plants grown in full sun, since there were no significant differences regarding H, 

RDM, SDM, LDMC, TDM. Similarly, there was no significant difference in LIAR, RGR 

and CGR in the species, except in P. maximum, which presented such physiological 

indicators of growth higher than plants grown in the full sun. LAI was also equivalent, 

except for U. decumbens, which presented higher index than plants in full sun. The 

luminosity level of 25% negatively affected the growth and development of the 

species, except in P. maximum, whose results were equivalent to those presented in 

full sun and 50% of light. Species demonstrate tolerance to light restriction and, 

therefore, production potential to be used in silvopasture and agrosilvopasture 

production systems. 

 

Key words: tropical grasses, growth rate, shaded system, light regime, agronomic 

evaluations
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1. INTRODUÇÃO 

A bovinocultura trata-se de uma atividade econômica que consiste na utilização 

de extensas áreas de pastagens. E, por representar a forma mais econômica na 

produção, o conhecimento do manejo das forrageiras e do pastejo tem sido 

explorado cientificamente e de modo amplo com objetivo de avaliar as forrageiras 

tropicais e possibilitar a introdução de novos cultivares. Por conseguinte, pesquisas 

com cultivares do gênero Urochloa (Brachiaria) e Panicum têm se destacado nos 

últimos anos, apesar de que recentemente novos cultivares do gênero Cynodon, 

provenientes dos EUA, têm sido introduzidos no Brasil como novas alternativas de 

pastagens. 

Cerca de 80 a 90% das pastagens, no Brasil, são constituídas por espécies 

forrageiras do gênero Urochloa, principalmente, U. decumbens e U. brizantha 

(BODDEY et al., 2004). No gênero Panicum, destaca-se a espécie Panicum 

maximum, a qual, juntamente com as braquiárias, representam as principais 

gramíneas utilizadas sob a forma de pastagens no Brasil (SORIA, 2002). 

Estima-se que, no mundo, 3,4 bilhões de hectares sejam ocupados por 

pastagens, sendo o Brasil responsável por 6% deste total, o que corresponde a 197 

milhões de hectares (FAO, 2009). Desse montante, aproximadamente 50% estão 

degradadas ou apresentam algum estágio de degradação (IBGE, 2006). 

Nesse sentido, a pastagem degradada gera uma ineficiência nos sistemas de 

produção, que é evidenciada ao se analisar os índices zootécnicos do rebanho 

brasileiro sob pastejo, uma vez que o potencial produtivo da Argentina é 23,4% 

superior ao do Brasil, enquanto o da Austrália é superior 47,5% (FAO, 2009). 

Nota-se que a degradação das pastagens está associada à intensa exploração 

dos recursos naturais, provocada pelo manejo animal inadequado como, por 

exemplo, o superpastejo promovido por taxas de lotação acima da capacidade de 

suporte da pastagem. Outro fator de destaque é o baixo nível de reposição dos 

nutrientes no solo, fazendo com que este se torne cada vez menos fértil e a 

produtividade das pastagens muito aquém do potencial produtivo das plantas 

(MACEDO, 2009). 

Segundo Batista & Monteiro (2008), o potencial produtivo é afetado diretamente 

pela escassez de adubação das pastagens. Como tal prática é rara, o suprimento de 
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nutrientes, que retornam ao solo, ocorre basicamente a partir dos próprios resíduos 

vegetais e animais, quando decompostos. 

Dessa maneira, o manejo do solo deve visar à ciclagem de nutrientes, elevar e 

manter a produtividade das pastagens em níveis sustentáveis, de modo que as 

adubações sejam efetuadas assim que necessárias, a fim de que permitam a 

incorporação da matéria orgânica no solo (DIAS-FILHO, 2007). 

Com intuito de promover um adequado manejo de solo e, simultaneamente, 

elevar a produção pecuária e florestal, a introdução do sistema silvipastoril (SSP) ou 

sistema agroflorestal, nas propriedades rurais, tem sido uma alternativa exequível. O 

SSP consiste no manejo integrado da pastagem com espécie arbórea, o qual se 

configura em uma atividade ecológica correta e economicamente viável, já que 

incrementa a produtividade por unidade de área (PORFIRIO-DA-SILVA et al., 2010). 

Desse modo, o SSP representa uma forma de uso da terra, em que espécies 

forrageiras estão associadas, em uma mesma unidade de manejo da terra, a 

animais herbívoros e espécies arbóreas. 

Diversos autores destacam aspectos positivos inerentes ao SSP, tais como: 

enriquecimento da microbiota, conservação do solo e dos recursos hídricos (LEME 

et al., 2005); enriquecimento bioquímico e nutricional da pastagem (PACIULLO et 

al., 2011); elevação da biofixação do carbono atmosférico (PAGIOLA et al., 2004); 

aumento da rentabilidade econômica da propriedade (MULLER et al., 2011) e 

melhor conforto e produtividade dos animais (SOUSA et al., 2007).  

Vale ressaltar, ademais, que tanto as espécies arbóreas quanto as espécies 

forrageiras podem competir por luz, água e nutrientes, o que consequentemente 

compromete o desenvolvimento da pastagem. Para Torres (1982), o sucesso do 

SSP depende, primordialmente, da escolha de uma espécie forrageira tolerante à 

menor disponibilidade de luz, e ao uso de práticas de manejo que viabilizem a 

produtividade e a persistência da pastagem. 

Nesse sentido, o cultivo das árvores submete as pastagens a diferentes níveis 

de luminosidade, portanto, o conhecimento do comportamento das forrageiras em 

relação ao seu crescimento, bem como suas modificações adaptativas e 

características nutricionais, sob tais condições ambientais, são essenciais para o 

êxito do SSP. 
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Embora, nos últimos anos, tenha crescido o interesse pela utilização do SSP, 

com consequente aumento na demanda por estudos sobre o comportamento das 

forrageiras, em ambientes com redução de luminosidade, tal conhecimento ainda 

requer mais estudos científicos.  

Segundo Carvalho et al. (2007), as pastagens que se desenvolvem sob árvores 

estão sujeitas a alterações ambientais microclimáticas, visto que além da menor 

disponibilidade luminosidade, ocorre redução da temperatura ambiente e da 

transpiração das forragens. Ainda, conforme os autores, sob tais condições 

ambientais, há aumento natural da microbiota do solo, e da disponibilidade de 

nitrogênio, de modo a beneficiar a qualidade, o crescimento e desenvolvimento das 

pastagens. 

Em vista disso, as forrageiras cultivadas com restrição luminosa no SSP podem 

sofrer alterações morfofisiológicas, processo denominado como fotomorfogênese. 

Dessa maneira, a partir da análise morfofisiológica das forrageiras, nessas 

condições ambientais, é possível avaliar o nível de tolerância à menor 

disponibilidade de luz (GOBBI et al., 2009). 

Ainda de acordo com os autores, as alterações morfofisiológicas possíveis são: 

a produção de raiz, relação entre raiz e parte aérea, razão de matéria foliar, 

comprimento do colmo e altura da planta, número de perfilhos, área foliar e área 

foliar específica, a espessura e comprimento foliar, ponto de inserção e ângulo de 

inclinação foliar. Afinal, essas modificações visam à adaptação, e não ao 

comprometimento da produtividade das forrageiras. 

Dessa maneira, este trabalho se direcionará à análise de crescimento, 

desenvolvimento e modificações fisiológicas das espécies forrageiras tropicais 

Urochloa brizantha cv. Marandu, U. decumbens cv. Basilisk, Panicum maximum cv. 

Massai e Cynodon dactylon cv. Vaquero, submetidas a três níveis de luminosidade 

(100, 50, e 25%), com o intuito de identificar o nível de tolerância dessas forrageiras 

às condições de restrição luminosa, com vistas na utilização em SSP. 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar aspectos inerentes ao 

desenvolvimento das forrageiras tropicais Urochloa brizantha cv. Marandu, U. 

decumbens cv. Basilisk, Panicum maximum cv. Massai e Cynodon dactylon cv. 

Vaquero em condição ambiental de 100, 50 e 25% de luz (Radiação 

Fotossinteticamente Ativa - RFA), a fim de identificar níveis de tolerância ao 

sombreamento e potencial de produção para serem utilizadas em sistema 

silvipastoril (SSP) e agrossilvipastoril (SASP). 

 

Objetivos Específicos 

1- Avaliar a produção de matéria seca de raiz (MSR), colmo (MSC), foliar 

(MSF) e total (MST), além de outras variáveis agronômicas, tais como o número de 

perfilhos (NP), a razão entre MSR e matéria seca da parte aérea (RRPA), a razão de 

massa foliar (RMF) e a altura (H), de modo a caracterizar possíveis efeitos 

adaptativos de acordo com o nível de luminosidade. 

2- Mensurar os indicadores fisiológicos do crescimento (IFC): taxa assimilatória 

líquida (TAL), taxa de crescimento da cultura (TCC), taxa de crescimento relativo 

(TCR), razão de área foliar (RAF), área foliar específica (AFE) e duração de área 

foliar (DAF), com propósito de permitir a análise de crescimento das espécies. 

3- Verificar se ocorrem alterações significativas nos teores de clorofila a, 

clorofila b, clorofilas totais, razão entre clorofila a e b, e teores de carotenoides, para 

a identificação de possíveis explicações, em caso de taxas de crescimento variáveis. 
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3. METODOLOGIA 

Referencial Teórico: Material Botânico 

As espécies selecionadas para o estudo foram Urochloa brizantha cv. Marandu 

(Syn. Brachiaria brizantha cv. Marandu), U. decumbens cv. Basilisk (Syn. Brachiaria 

decumbens cv. Basilisk), Panicum maximum cv. Massai e Cynodon dactylon cv. 

Vaquero. Para a seleção das gramíneas do gênero Urochloa e Panicum, levou-se 

em consideração o fato de serem as principais gramíneas utilizadas como pastagens 

no Brasil. No que se refere ao cv. Vaquero, por ser uma forrageira amplamente 

utilizada na América do Norte e de grande especulação mercadológica no Brasil, 

deve-se promover mais estudos científicos, quanto a sua utilização como pastagem 

no território brasileiro. 

As sementes foram adquiridas junto à empresa Caiçara Comércio de Sementes 

LTDA (CNPJ – 08.458.737/0001-64), a qual enviou o certificado contendo o 

percentual de pureza dos grãos e o índice de germinação emitido pelo Laboratório 

de Análises de Sementes Conti Fértil S/C LTDA, credenciado no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento pela Portaria nº 0076 de 09/07/1987. 

A seguir, estão descritas cada uma das espécies selecionadas para o presente 

trabalho, bem como suas características históricas e agronômicas. 

 

Espécie 1 - Urochloa brizantha (A. Rich.) Stapf cv. Marandu [Syn. Brachiaria 

brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster cv. Marandu]; CIAT 6292. 

A U. brizantha tem sua origem nas regiões vulcânicas da África, cujos solos 

apresentam níveis satisfatórios de fertilidade. É uma forrageira perene, robusta, cujo 

hábito de crescimento é cespitoso, o que permite alcançar entre 1,5 e 2,5 m de 

altura. Além disso, apresenta ampla adaptação climática em ambientes até 3000 m 

acima do nível do mar, e com precipitação anual variando entre 700 a 3000 mm. 

Pode ser cultivada em solos fortemente ondulados, apresentando adaptabilidade a 

locais sombreados e a ação do fogo. No entanto, é intolerante a solo encharcado. 

Possui, ainda, bom valor forrageiro, com elevada produção de massa fresca e de 

sementes viáveis (BASSO, 2006). 

No Brasil, o cv. Marandu ou Braquiarão (U. brizantha – vr. Capim braquiária 

MG4; U. brizantha – vr. Capim braquiária MG5 Vitória; U. brizantha – vr. Capim 
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braquiária Marandu), representado na Figura 1, foi introduzido por Paul Rankin 

Raymon, em 1967, na região de Ibirarema, no Estado de São Paulo, proveniente da 

estação de pesquisa do Zimbábue – África. Em 1976, foi cedido ao International 

Research Institute (IRI) e logo em seguida, fornecida à Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), para avaliações e possíveis distribuições no 

país (MILES et al., 1996; SILVA & FERRARI, 2012). 

 

 

Figura 1: Cultivo em vaso da espécie Urochloa brizantha cv. Marandu  

 

Em 1984, a Embrapa Cerrados e a Embrapa Gado de Corte lançaram no Brasil 

a U. brizantha cv. Marandu, que no dialeto guarani significa "novidade”. A forrageira 

em questão destaca-se por apresentar boa qualidade de forragem associada à 

palatabilidade e resistência à cigarrinha das pastagens pertencentes aos gêneros 

Notozulia e Deois (EMBRAPA-CNPGC, 1984; NUNES et al., 1984; KELLER-GREIN 

et al., 1998). 

Outra característica de destaque da gramínea é a adaptabilidade ao solo do 

cerrado, que se caracteriza por apresentar acidez, elevada saturação de alumínio e 

de média a baixa fertilidade (EMBRAPA, 2005). 

Grande parte do sucesso adaptativo dessa forrageira pode ser atribuída ao seu 

sistema radicular vigoroso e profundo, apresentando elevada resistência à 

deficiência hídrica e capacidade de absorção de nutrientes nas camadas mais 

profundas do solo (BARDUCCI, 2009). Ressalta-se, do mesmo modo, sua 

capacidade competitiva em relação a plantas daninhas, além do alto potencial de 
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resposta a fertilizantes, da capacidade de cobertura do solo e da excelente produção 

de semente (VALLE et al., 2000; VILELA, 2005). 

Segundo Kara et al. (2006), a cv. Marandu, em decorrência das várias 

características positivas, tornou-se a gramínea forrageira mais cultivada no Brasil, a 

qual é popularmente conhecida como capim-braquiarão, capim-brizantão ou capim-

brizanta (KARIA et al., 2006). 

 

Espécie 2 - Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster cv. Basilisk [Syn. Brachiaria 

decumbens Stapf cv. Basilisk]. 

A U. decumbens é uma espécie nativa da África, amplamente cultivada nos 

trópicos. Foi introduzida no Brasil pela International Research Institute (IRI), no início 

dos anos 60, no interior do Estado de São Paulo, sendo denominada a cv. Basilisk 

registrada como BRA-001058. Devido à sua grande adaptação edafoclimática, 

tornou-se a primeira cultivar de braquiária comercializada em grande escala no 

Brasil e, com isso, um grande contingente de sementes passou a ser importada da 

Austrália (PIZARRO et al. 1996). 

Durante a década de 70, com a introdução da cv. Basilisk, popularmente 

conhecida como braquiarinha ou capim-braquiária, a produção pecuária avançou 

consideravelmente, tanto que este período passou a ser denominado como 

revolução da pecuária nacional (KARIA et al., 2006). 

A espécie U. decumbens cv. Basilisk, representada na Figura 2, caracteriza-se 

por ser tolerante a solos ácidos, com altas concentrações de alumínio e de baixa 

fertilidade. Destaca-se, ainda, por apresentar resistência à competição com plantas 

daninhas, alta produção de biomassa, palatabilidade e bom desempenho animal. 

Entretanto, alguns aspectos negativos devem ser considerados, como a 

susceptibilidade à cigarrinha da pastagem, principalmente as espécies Deois 

flavopicta e Zulia enteriana, e ao fato de que alguns animais, ao ingerirem a 

forrageira contaminada com o fungo Pithomyces chartarum, podem desenvolver 

uma doença classificada como fotossensibilização (VALLE et al., 2009). 
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Figura 2: Cultivo em vaso da espécie Urochloa decumbens cv. Basilisk 

 

Espécie 3 - Panicum maximum Jacq. cv. Massai 

A parceria entre a Embrapa e o Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), no ano de 1982, deu início ao processo que visou à seleção das forrageiras 

da espécie Panicum maximum. O IRD, inicialmente, realizou uma coleta, em 1967, e 

outra, em 1969, no Leste da África, berço da espécie; de onde surgiram 426 acessos 

apomíticos e 417 plantas sexuais, que em seguida foram encaminhadas à Embrapa 

Gado de Corte em 1984 (JANK et al., 1994; LEMPP et al., 2001). 

Durante os seis anos seguintes, os acessos foram comparados em relação à 

produção e qualidade forrageiras, potencial de adaptação a diferentes tipos de solos, 

exigência em fertilidade, capacidade de recuperação após o corte, produção de 

sementes, época e intensidade de florescimento, susceptibilidade a pragas e 

doenças e desempenho animal. Nessa perspectiva, os esforços realizados 

conduziram ao lançamento, em 1990, da cv. Tanzânia-1; em 1993, da cv. Mombaça; 

e, em 2001, da cv. Massai (JANK et al., 1994; LEMPP et al., 2001). 

A espécie P. maximum cv. Massai, representada na Figura 3, é um híbrido 

espontâneo de P. maximum e P. infestum, tanto que sua inflorescência é 

intermediária entre uma panícula e um racemo, como observado em P. maximum e 

P. infestum, respectivamente (LEMPP et al., 2001; GONÇALVES et al., 2013). 

A cv. Massai tem como registro SNPA BRA 007102 e ORSTOM T21, e trata-se 

de uma planta que forma touceira com altura média de 60 cm, inferior às demais 

cultivares da espécie. É uma forrageira precoce, portanto, floresce e produz 

sementes durante várias vezes ao ano, cujo período de maior produção ocorre em 
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maio, quando atinge em média 85 kg.ha-1 (EUCLIDES et al., 1995; LEMPP et al., 

2001). 

 

 

Figura 3: Cultivo em vaso da espécie Panicum maximum cv. Massai 

 

Além disso, apresenta boa produtividade de matéria seca de folhas, taxa de 

cobertura de solo e capacidade de rebrota após o corte, desde latitudes 3° até 23° 5, 

altitudes de 100 a 1.800 m acima do nível do mar, com precipitações anuais de 

1.040 a 1.865 mm (LEMPP et al., 2001; SORIA, 2002). 

A espécie P. maximum cv. Massai, quando em implantação, requer solos de 

média a elevada fertilidade, apesar de ser, entre as cultivares, a mais tolerante ao 

alumínio do solo e menos exigente em relação à adubação de manutenção. Essas 

características garantem a produtividade da forragem por maior tempo em situações 

de reduzida fertilidade, ainda que esteja sob pastejo (LEMPP et al., 2001; REIS et 

al., 2006).  

Observou-se, após testes realizados, que o desempenho e persistência da cv. 

Massai são melhores em solos de textura média e argilosa. Constatou-se também 

que apresenta boa produtividade em solos com pH 4,9 até 6,8 (LEMPP et al., 2001). 

Segundo Silva et al. (2006), é uma opção de forrageira a ser selecionada para solos 

com baixa permeabilidade e sujeitos a alagamentos temporários. 

Vale ressaltar que essa forrageira apresenta resistência à cigarrinha das 

pastagens, em especial, a cigarrinha Notozulia entreriana. Outras características 

positivas são a tolerância média ao frio e resistência ao fogo (ANDRADE, 2004; 

LEMPP et al., 2001). 
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Entretanto, a cv. Massai apresenta qualidade nutricional inferior às cvs. 

Mombaça e Tanzânia-1, estando mais equiparada aos valores referentes às 

Urochloa brizantha cv. Marandu e U. decumbens cv. Basilisk (LEMPP et al., 2001). 

Ainda comparada às cvs. Mombaça e Tanzânia-1, essa espécie possui maior 

rusticidade, potencial de cobertura de solo, facilidade de manejo, tolerância ao déficit 

de fósforo no solo e disponibilidade de forragem, principalmente, durante o período 

seco. Essas características positivas são resultados do desenvolvimento do sistema 

radicular, o qual é mais adaptado às condições adversas do solo, tais como a 

compactação, a baixa fertilidade, a elevada acidez e o déficit hídrico (LEMPP et al., 

2001; ANDRADE, 2004; GONÇALVES et al., 2013). 

 

Espécie 4 - Cynodon dactylon (L). Pers. cv. Vaquero 

O gênero Cynodon é integrante da família Chloridoideae, composto por um 

pequeno número de plantas e sistematicamente distinto. Harlan (1970) identificou as 

espécies Cynodon dactylon, C. nlemfluensis, C. plectostachyus, e C. aethiopicus, 

nas regiões tropical e subtropical do leste africano. Paralelamente, as espécies C. 

incompletus e C. barbieri foram encontradas na região sul da Ásia e nas ilhas do 

Pacífico Sul. 

Como critério para a classificação das espécies da África tropical, Clayton & 

Harlan (1970) as subdividiram de acordo com a presença ou não de rizoma. Desse 

modo, as espécies C. nlemfluensis, C. plectostachyus, e C. aethiopicus não 

apresentam rizoma e foram denominadas capins estrela (stargrass), enquanto que 

C. dactylon é rizomatosa e, portanto, classificada como capim bermuda (bermuda 

grass). 

A capacidade adaptativa das forrageiras do gênero Cynodon foi evidenciada 

também nos demais continentes, a exceção da Antártica, principalmente entre os 

paralelos 35°N e 35°S. No continente americano, essas forrageiras tornaram-se 

inicialmente um grande problema devido à alta competitividade (HARLAN & WET, 

1969; PEDREIRA et al., 1998). 

De modo geral, as espécies do gênero Cynodon apresentam grande 

adaptabilidade edafoclimática, em especial, o C. dactylon (L) Pers. Essa espécie, 

por ser mais dinâmica e agressiva, é capaz de disseminar-se com facilidade, em 
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ambientes com distúrbios e, por isso, acabou considerada como espécie invasora 

cosmopolita (HARLAN & WET, 1969; OLIVEIRA et al., 2000). 

Em 1943, após a pesquisa chefiada pelo Dr. Glenn Burton do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA-ARS), foi desenvolvida a primeira cv. de C. 

dactylon,  denominada Coastal, a qual foi responsável pela revolução da pecuária do 

sul dos EUA, como ficou conhecida (BURTON, 1947; HARLAN, 1970; PEDREIRA et 

al., 1998). 

Em virtude do sucesso da cv. Coastal, destacou-se o grande potencial 

forrageiro da espécie C. dactylon, de modo que, a partir de então, novos materiais 

híbridos foram surgindo. 

No Brasil, a primeira cv. comercial da espécie C. dactylon foi desenvolvida por 

Dr. Burton e denominada Coastcross-1, que apresenta bom valor nutricional, 

palatabilidade e digestibilidade, cuja origem é proveniente do cruzamento entre a cv. 

Coastal e a espécie C. nlemfluensis var. robusta (CARVALHO, 2012). 

Em geral, as forrageiras da espécie C. dactylon apresentam, nas condições 

ambientais brasileiras, uma grande facilidade de manejo e resultados expressivos de 

produtividade animal por área e de matéria seca, ultrapassando 20 t MS ha-1ano-1. 

Por isso, pode ser utlizada na forma de pastejo ou na forma de forragem conservada 

– feno, silagem ou pré-secado (CORSI & MARTHA Jr., 1998; NUSSIO et al., 1998). 

Em função de sua exigência por solos férteis e de características ligadas à sua 

propagação, geralmente por mudas, as forrageiras Cynodon têm sido pouco 

exploradas. Desse modo, nos últimos anos, têm-se buscado plantas que se 

propaguem por sementes (YERRAMSETTY et al., 2005). 

Assim, existe atualmente à disposição no mercado um número considerável de 

cv. de C. dactylon cultivadas por sementes: Common (comum), Giant (C. dactylon 

var. aridus), Cheyenne, Wrangler, KF CD194, Morhay, Texas Tough, Tierra Verde, 

Ranchero Frio, Sungrazer e Vaquero. No entanto, são poucos os dados técnicos a 

respeito dessas cultivares. 

A espécie C. dactylon cv. Vaquero, representada na Figura 4, é produto 

resultante da mistura física entre sementes de três cultivares de C. dactylon: a cv. 

CD 90160, cv. Pyramid e a cv. Mirage, sendo as duas últimas consideradas 

ornamentais (turfgrass). Durante a fase experimental nos EUA, obtiveram-se bons 

resultados nas universidades de Oklahoma, Georgia, Kansas, Virginia e Kentucky, 
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por apresentar eficiente capacidade de cobertura do solo, tolerância ao frio e 

resistência ao déficit hídrico (EVERS, 2007; PEDREIRA, 2010). 

 

 

Figura 4: Cultivo em vaso da espécie Cynodon dactylon cv. Vaquero 

 

Delineamento experimental 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG), Câmpus 

Samambaia, no Instituto de Ciências Biológicas I (ICB 1), nas coordenadas 

16°60’338 S e 49°25’969 W, altitude de 730 m, Goiânia – Goiás (GO). A etapa de 

campo do experimento foi realizada de agosto de 2014 a janeiro de 2015. 

O solo utilizado como substrato foi o Latossolo Vermelho distrófico, típico de 

Cerrado, o qual foi submetido à análise para as devidas correções, pela empresa 

Terra Análises para Agropecuária LTDA (CNPJ – 00.512.042/0001-01), que tem 

como responsável técnico o Engenheiro Agrônomo Éder Macedo Rocha (CREA-GO 

16895/D). O resultado da análise de solo segue no Anexo I. 

Como medida corretiva, foram utilizados 500 kg.ha-1 de Superfosfato Simples 

(18 - 21% de P2O5), o que correspondeu a 18 g do adubo incorporado ao solo por 

vaso. A adubação foi efetuada uma única vez, durante o período experimental, sem 

a necessidade de se efetuar a calagem. 

A semeadura, como representada na Figura 5, foi realizada em vaso preto nº 

07, redondo de polietileno, com capacidade para 20 Kg, cujas dimensões 

aproximadas são de 22x33x28 cm (fundo x boca x altura). Após a emergência das 

plantas, realizou-se o desbaste, de modo que ficassem quatro plantas por vaso. 
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Figura 5: Vaso com solo fertilizado após a semeadura.  

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com três 

tratamentos. Os tratamentos foram dispostos no esquema fatorial 4x3, ou seja, 

quatro espécies forrageiras tropicais, submetidas a três ambientes com diferentes 

níveis de luminosidade: 100% (pleno sol), 50% e 25%. 

Foram construídos dois sombrites com estrutura de madeira, cada um com 

dimensão de 6x12x2 m (LxCxA), a fim de facilitar a circulação de ar e a 

movimentação sob a cobertura. Essas estruturas foram cobertas totalmente (teto e 

laterais) com tela de polipropileno (náilon) preta, respectivamente, com 50 e 25% de 

luminosidade, conforme especificações do fabricante. Medições feitas 

posteriormente com luxímetro indicaram uma luminosidade média de 43,03 e 

18,58%, respectivamente. 

 

 

Figura 6: Visão externa dos sombrites. 
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Foi instalado sistema de irrigação automatizado, que possuía microaspersores 

de água do tipo bailarina com diâmetro de molhamento de 3 m, cuja vazão a uma 

pressão de 10 m.c.a. é de 26 L.h-1. As plantas foram irrigadas duas vezes ao dia 

(07h00 e 12h00), durante 15 minutos para manter a umidade do solo na capacidade 

de campo. 

 

Metodologia para análise de crescimento 

Foram realizadas 10 coletas por espécie, em cada um dos três ambientes, com 

variação de luminosidade, sendo a primeira realizada com 20 dias após a 

emergência (DAE) e as demais com 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76 e 90 DAE. 

Por coleta, foram selecionados aleatoriamente dois vasos por espécie em cada 

ambiente, totalizando assim oito repetições, uma vez que cada vaso apresentava 

quatro plantas. Por fim, foram analisadas novecentos e sessenta unidades 

experimentais.  

Em sequência, as plantas selecionadas eram inicialmente medidas em altura 

(H), com uma régua graduada em centímetros, considerando a distância do solo até 

o ponto médio de inclinação das folhas do estrato superior do dossel. Após a 

medição, as plantas foram retiradas do vaso, lavadas com água corrente sob 

peneira de malha de 2 mm para retirada do solo presente em meio às raízes. Em 

seguida, foram colocadas dentro de um saco plástico com água, para reduzir a 

transpiração foliar e evitar que se enrolassem. Logo após essa etapa, o material era 

encaminhado ao laboratório. 

No laboratório, cada planta teve seu número de perfilhos (NP) contabilizado, e 

em seguida particionada em raízes, colmos e folhas. Essas, depois de separadas, 

tiveram suas áreas foliares (AF em m2) aferidas por meio do integrador de área foliar 

portátil da marca Li-Cor modelo LI-3000, Nebraska, Estados Unidos (Figura 7). De 

posse dos dados, foi possível calcular a área total de folhas e o índice de área foliar 

(IAF) correspondente (m2 de folha por m2 de solo vaso). Posteriormente, todos os 

materiais foram embalados em sacos de papel Kraft, devidamente etiquetados e 

destinados à secagem em estufa de ventilação forçada durante 72 horas a 65°C, de 

modo que as massas ficassem constantes. Após o término da secagem, o material 

foi pesado para obtenção dos valores da matéria seca das raízes (MSR), do colmo 

(MSC), das folhas (MSF) e total (MST). 
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A partir dos dados primários de MS, foram calculadas a razão entre a matéria 

seca da raiz e a matéria seca da parte aérea (RPPA); e a razão de massa foliar 

(RMF), a qual foi obtida pela razão entre MSF e MST (BENICASA, 2003).  

Por meio dos dados de IAF e MST, foram utilizadas equações matemáticas 

para a determinação dos indicadores fisiológicos do crescimento (IFC), segundo os 

critérios propostos por Radford (1967). 

Os IFC determinados foram: taxa de crescimento da cultura (TCC; g.m-2.d-1); 

taxa de crescimento relativo (TCR; g.g-1.d-1); taxa assimilatória líquida (TAL; g.m-2.d-

1); área foliar específica (AFE; m2.g-1) e razão de área foliar (RAF; m2.g-1). 

A seguir são apresentadas as fórmulas propostas por Radford (1967), 

utilizadas para o cálculo dos IFC: 

 

TCC = (MST2 - MST1) / (t2 - t1) 

TCR = (Ln MST2 - Ln MST1) / (t2 - t1) 

TAL = [(MST2 – MST1) / (IAF2 – IAF1)] * [(Ln IAF2 – LnIAF1) / (t2 – t1)] 

AFE = AF / MSF 

RAF = ½ [(IAF1 / MST1) + (IAF2 / MST2)] 

Sendo que: MST1 e MST2 são os valores de massa seca total nos tempos t1 (DAE) 
e t2 (DAE), respectivamente; Ln é o logaritmo neperiano, ou seja, logaritmo decimal 
multiplicado por 2,30258; IAF1 e IAF2 são os valores de índice de área foliar nos 
tempos t1 e t2, respectivamente. AF e MSF são respectivamente, a área foliar e 
matéria seca foliar. 

 

Para realização dos referidos cálculos, utilizou-se o programa computacional 

ANACRES (PORTES & CASTRO-JUNIOR, 1991). O programa ANACRES, a partir 

dos dados de IAF E MST obtidos entre 20 e 90 DAE, ajustou equações matemáticas 

aos dados de modo a calcular os IFC. 

A equação que melhor se ajustou aos dados foi a do tipo polinomial 

exponencial quadrática: 

 

Y = CEXP (AX + BX2) 

Sendo: Y = variável dependente (descreve a variação do IAF e MST em função do 
tempo); A, B e C = coeficientes da equação; X = variável independente (tempo em 
DAE). 
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Os coeficientes de correlação (R) para todos os ajustes variaram entre 0.805 e 

0.983, portanto, excelentes correlações. 

Seguem as equações matemáticas ajustadas aos dados de IAF e MST das 

espécies, em estudo, nos três ambientes com variação luminosa: 

 

U. brizantha em pleno sol 

Y = (0.2942196)* EXP[(0.1217283)X + (-7.171751E-04)X2]; R = 0.937 

Z = (4.148977E-02)* EXP[(5.924475E-02)X + (-2.83771E-04)X2];  R = 0.916 

 

U. brizantha em 50% de luminosidade 

Y = (0.1813994)* EXP[(0.1393457)X + (-8.327324E-04)X2]; R = 0.946 

Z = (1.407691E-02)* EXP[(0.1192159)X + (-8.101975E-04)X2]; R = 0.913 

 

U. brizantha em 25% de luminosidade 

Y = (2.405441E-02)* EXP[(0.1729489)X + (-1.059955E-03)X2]; R = 0.984 

Z = (2.740609E-03)* EXP[(0.1520204)X + (-1.041738E-03)X2]; R = 0.963 

 

U. decumbens em pleno sol 

Y = (0.8069348)* EXP[(0.0873823)X + (-4.805832E-04)X2]; R = 0.965 

Z = (0.0691178)* EXP[(0.0471793)X + (-2.620123-04)X2]; R = 0.909 

 

U. decumbens  em 50% de luminosidade 

Y = (5.076377E-02)* EXP[(0.1900349)X + (-1.277156E-03)X2]; R = 0.971 

Z = (5.233648E-03)* EXP[(0.1527064)X + (-1.080646E-03)X2]; R = 0.961 

 

U. decumbens em 25% de luminosidade 

Y = (1.533528E-02)* EXP[(0.1866733)X + (-1.214349E-03)X2]; R = 0.962 

Z = (1.939104E-03)* EXP[(0.1628369)X + (-1.142935E-03)X2]; R = 0.930 

 

P. maximum em pleno sol 

Y = (0.6231418)* EXP[(0.074157)X + (-5.048653E-04 )X2]; R = 0.914 

Z = (5.707016E-02)* EXP[(2.252502E-02)X + (-1.520038E-04)X2]; R = 0.549 
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P. maximum em 50% de luminosidade 

Y = (0.3296137)* EXP[(8.286281E-02)X + (-4.336853E-04)X2]; R = 0.897 

Z = (8.566255E-03)* EXP[(9.163438E-02)X + (-5.635531E-04)X2]; R = 0.914 

 

P. maximum em 25% de luminosidade 

Y = (6.955646E-02)* EXP[(0.1228137)X + (-7.18824E-04)X2]; R = 0.938 

Z = (4.547712E-03)* EXP[(0.115027)X + (-7.496147E-04)X2]; R = 0.868 

 

C. dactylon em pleno sol 

Y = (8.089602E-03)* EXP[(0.165895)X + (-1.093287E-03)X2]; R = 0.933 

Z = (2.254003E-04)* EXP[(0.12475642 )X + (-1.200265E-03)X2]; R = 0.841 

 

C. dactylon em 50% de luminosidade 

Y = (1.647865E-03)* EXP[(0.2063326)X + (-1.442984E-03)X2]; R = 0.927 

Z = (5.521023E-05)* EXP[(0.1921001)X + (-1.603577E-03)X2]; R = 0.915 

 

C. dactylon em 25% de luminosidade 

Y = (1.20416E-03)* EXP[(0.1723281)X + (-1.135818E-03)X2]; R = 0.953 

 Z = (1.675153E-04)* EXP[(0.1164503)X + (-8.605809E-04)X2]; R = 0.883 

Sendo que: X, Y, Z e R são respectivamente, DAE (dias após a emergência), MST 
(matéria seca total), IAF (índice de área foliar) e coeficiente de correlação.   

 

 

Metodologia para dosagem de clorofilas e carotenoides 

Para a determinação dos teores dos pigmentos fotossintéticos, foram adotados 

procedimentos propostos por Hiscox e Israelstam (1979). Nesse sentido, elegeu-se 

a segunda folha do ápice para a base, completamente expandida, da qual foi 

retirado o fragmento do terço médio. Para cada coleta, espécie e ambiente (100, 50 

e 25% de luz) foram escolhidas, ao acaso, cinco repetições (plantas), das quais 

foram retirados os fragmentos foliares. 

Foram realizadas 10 coletas por espécie, em cada um dos três ambientes, com 

variação de luminosidade, sendo a primeira realizada com 20 dias após a 

emergência (DAE) e as demais com 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76 e 90 DAE. 
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Após cada coleta, as amostras foliares foram imediatamente acondicionadas 

em papel alumínio, colocadas no interior de caixa de isopor com gelo e conduzidas 

ao laboratório para pesagem. 

Na sequência, foram pesados 5 g de folha fresca para cada espécie e 

ambiente (sem repetições), os quais foram imersos em 5 mL de Dimetilsulfóxido 

(DMSO) no interior de tubos de ensaio de parede escura (envoltos com papel 

alumínio) e, em seguida, vedados (Figura 7). Posteriormente, os tubos foram 

levados para estufa de ventilação forçada a 65°C, por um período de 24 horas, para 

completa extração dos pigmentos. 

Depois de concluída a extração dos pigmentos, retirou-se o material vegetal 

dos tubos, adicionou-se 5 mL de DMSO e, logo após, agitaram-se os tubos para 

homogeneizar a solução no seu interior. 

Por fim, as alíquotas dessa solução foram transferidas para cubetas a fim de 

mensurar a absorbância em espectrofotômetro (Figura 7), a 663 nm para 

determinação da clorofila a, 645 nm para a clorofila b e 470 nm para os 

carotenoides. 

 

 

Figura 7: Representação das amostras em tubos de ensaio de parede escura, do 
espectrofotômetro e dos materiais utilizados na dosagem dos pigmentos. 
 

Os teores de clorofila e carotenoides foram expressos em mg.g-1 de massa 

fresca (MF), e calculados de acordo com as equações de Arnon (1949) para 

clorofilas e Lichtenthaler (1987) para carotenoides. Além dos teores de clorofilas e 

carotenoides, também foram calculados os teores de clorofilas totais e a razão entre 

as clorofilas a e b. 
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A seguir, estão descritas as equações propostas por Arnon (1949) para cálculo 

dos teores de clorofila a e clorofila b e por Lichtenthaler (1987) e para cálculo dos 

teores de carotenoides, respectivamente: 

 

Cla = (12,7 x A663) – (2,69 x A645)  x vol. (10mL)  peso (50mg) x 1000 

Clb = (22,9 x A645) – (4,48 x A663)  x vol. (10mL)  peso (50mg) x 1000 

Cl total = cla + clb 

Razão Cl ab = cla / clb 

 

Carotenoides = (1000 x A470) – (1,82 x Cla) – (85,02 x Clb)  (198) x vol. (10mL) 

Sendo: Cla = clorofila a; Clb = clorofila b; A470 = absorbância a 470 nm; A663 = 
absorbância a 663 nm; A645 = absorbância a 645 nm; vol. = volume da amostra 
(mL). 

  

Métodos estatísticos 

Os dados obtidos da análise de crescimento e dos pigmentos fotossintetizantes 

foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Realizaram-se, ainda, os cálculos dos índices de 

correlação de Pearson entre os pigmentos fotossintetizantes e dias após a 

emergência (DAE). Para realização dos cálculos, foram utilizados os programas 

estatísticos Assistat 7.7 beta (SILVA & AZEVEDO, 2002) e Sisvar (FERREIRA, 

2008). 

 

4. RESULTADOS 

 

Altura das plantas (H) 

As médias de altura, encontradas nas quatro espécies, sob três condições de 

luminosidade, estão disponíveis na Tabela 1. 
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Tabela 1: Médias da altura (cm) encontradas em Urochloa brizantha, U. decumbens, 
Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a emergênci, 
submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,54 A   0,50 A   0,34 A   0,21 A 
50%  0,73 A   0,72 A   0,54 A   0,19 A 
25%  0,60 A   0,48 A   0,49 A   0,18 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 
 

As espécies não apresentaram diferenças significativas quanto à H (p>0.05), 

quando submetidas aos níveis de luminosidade em questão. 

 

Número de perfilhos (NP) 

As médias de número de perfilhos, encontradas nas quatro espécies, sob três 

condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Médias do número de perfilhos encontradas em Urochloa brizantha, U. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

Luminosidade 

Forrageiras 

U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 
 

100% 23,6 A   28,1 A 34,9 A 19,4 A 
50%  24,0 A 27,4 A   28,1 B 13,6 B 
25%  14,7 B 17,5 B 21,8 C 10,0 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Em relação às plantas cultivadas em pleno sol, as espécies P. maximum e C. 

dactylon em 50 e 25% de luz apresentaram reduções significativas (p<0.05) do NP. 

A espécie P. maximum, ainda, apresentou redução significativa (p<0.05), quando 

submetida a 25%, em relação a 50% de luz. No que se refere às espécies U. 

brizantha e U. decumbens, houve reduções significaticas, apenas, quando 

submetidas a 25% de luz, em relação às cultivadas em pleno sol. 
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Área foliar (AF) 

As médias de área foliar encontradas nas quatro espécies, sob três condições 

de luminosidade, estão diposníveis na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Médias da área foliar (m2) encontradas em Urochloa brizantha, U. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 13,55 B 11,62 B 3,54 B 0,43 A 
50%  20,83 A 19,67 A 6,57 A 0,31 A 
25%  12 B 11,18 B 6,97 A 0,17 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a AF, em relação a pleno sol, houve aumento significativo (p<0.05) 

em 50% de luz nas espécies U. brizantha, U. decumbens e P. maximum. No que se 

refere a 25% de luz, houve aumento significativo apenas na espécie P. maximum; e 

redução, significativa, na espécie C. dactylon. 

 

Matéria seca da raiz (MSR) 

As médias de matéria seca radicular, encontradas nas quatro espécies, sob 

três condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Médias da matéria seca da raiz (g) encontradas em Urochloa brizantha, U. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 80,95 A 44,31 A 19,21 A 5,94 A 
50%  66,23 A 43,31 A 17,03 AB 2,63 AB 
25%  27,96 B 17,74 B 11,06 B 0,63 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a MSR, em relação a pleno sol, as espécies U. brizantha, U. 

decumbens, P. maximum e C. dactylon apresentaram redução significativa (p<0.05) 
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em 25% de luz. No que se refere ao ambiente com 50% de luz, as quatro espécies, 

não apresentaram diferenças significativas (p>0.05). 

 

Matéria seca do colmo (MSC) 

As médias de matéria seca do colmo, encontradas nas quatro espécies, sob 

três condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Médias da matéria seca do colmo (g) encontradas em Urochloa brizantha, 
U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon aos 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 90,37 AB 103,35 AB 21,03 A 14,11 A 
50%  133,40 A 163,13 A 27,85 A 10,00 AB 
25%   54,40 B 48,22 B 21,78 A 2,37 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a MSC, em relação a pleno sol, a espécie C. dactylon, em 25% de 

luz, apresentou redução significativa (p<0.05). Em ambiente com 25% de luz, as 

espécies U. brizantha e U. decumbens apresentaram redução da MSC, em relação 

às plantas cultivadas sob 50% de luz. No que se refere à espécie P. maximum, nos 

níveis de luminosidade testados, não houve diferenças significativas (p>0.05). 

 

Matéria seca foliar (MSF) 

As médias de matéria seca foliar, encontradas nas quatro espécies, sob três 

condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 6. 

 
Tabela 6: Médias da matéria seca foliar (g) encontradas em Urochloa brizantha, U. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 86,33 A 70,34 A 27,08 A  3,76 A 
50%  100,83 A 85,93 A 40,97 A 2,90 A 
25%  43,74 B 34,44 B 33,52 A 1,43 B 
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Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a MSF, em relação a pleno sol, as espécies U. brizantha, U. 

decumbens e C. dactylon apresentaram redução significativa (p<0.05), em 25% de 

luz. Em relação a 50% de luz, não houve diferenças significativas. No que se refere 

à espécie P. maximum, nos níveis de luminosidade testados, não houve diferenças 

significativas (p>0.05). 

 

Razão da massa foliar (RMF) 

As médias de razão de massa foliar, encontradas nas quatro espécies, sob três 

condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Médias da razão da massa foliar (g.g-1) encontradas em Urochloa 
brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias 
após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,37 A 0,35 A 0,40 C 0,24 B 
50%  0,37 A 0,33 A 0,47 B 0,31 A 
25%  0,40 A 0,42 A 0,52 A 0,43 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a RMF, em relação a pleno sol, as espécies P. maximum e C. 

dactylon apresentaram aumento significativo (p<0.05), em 50 e 25% de luz. A 

espécie P. maximum, ainda, apresentou aumento significativo (p<0.05), quando 

submetida a 25%, em relação a 50% de luz. No que se refere às espécies U. 

brizantha e U. decumbens, nos níveis de luminosidade testados, não houve 

diferenças significativas (p>0.05). 

 

Razão entre matéria seca da raiz e matéria seca da parte aérea (RPPA) 

As médias da razão entre matéria seca da raiz e da parte aérea, encontradas 

nas quatro espécies, sob três condições de luminosidade, estão disponíveis na 

Tabela 8. 
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Tabela 8: Médias da razão entre a matéria seca da raiz e a matéria seca da parte 
aérea (g.g-1) encontradas em Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum 
e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 
25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,49 A 0,31 A 0,40 A 0,34 A 
50%  0,32 B 0,21 A 0,27 B 0,25 AB 
25% 0,28 B 0,23 A 0,21 B 0,18 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a RPPA, em relação a pleno sol, as espécies U. brizantha, P. 

maximum e C. dactylon apresentaram redução significativa (p<0.05), em 25% de luz. 

Em relação a 50% de luz, houve redução significativa apenas nas espécies U. 

brizantha e P. maximum. No que se refere à espécie U. decumbens, nos níveis de 

luminosidade testados, não houve diferenças significativas (p>0.05). 

 

Matéria seca total (MST) 

As médias de matéria seca total, encontradas nas quatro espécies, sob três 

condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 9. Os resultados estão 

plotados nos Gráficos 1, 2, 3 e 4 (Anexo II), assim como as respectivas equações 

matemáticas e índices de correlação (r). 

 

Tabela 9: Médias da matéria seca total (g) encontradas em Urochloa brizantha, 
U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 254,82 A 218,02 A 67,33 A 23,82 A 
50%  300,44 A 292,40 A 85,86 A 13,58 AB 
25%  126,11 B 100,41 B 66,37 A  4,44 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 
 

Ao analisar a MST, em relação a pleno sol, as espécies U. brizantha, U. 

decumbens e C. dactylon apresentaram redução significativa (p<0.05), em 25% de 

luz. Em relação a 50% de luz, essas espécies não apresentaram redução 
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significativa. No que se refere à espécie P. maximum, nos níveis de luminosidade 

testados, não houve diferenças significativas (p>0.05). 

 

Área foliar específica (AFE) 

As médias de área foliar específica, encontradas nas quatro espécies, sob três 

condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Médias da área foliar específica (m2.g-1) encontradas em Urochloa 
brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias 
após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,18 B 0,18 C 0,14 B 0,10 B 
50%  0,24 AB 0,25 B 0,17 B 0,10 B 
25%  0,31 A 0,35 A 0,23 A 0,14 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 
 
 

Ao analisar a AFE, em relação a pleno sol, todas as espécies em estudo 

apresentaram aumento significativo (p<0.05), em 25% de luz. Em relação a 50% de 

luz, apenas a espécie U. decumbens apresentou aumento significativo (p<0.05).  

 

Razão de Área Foliar (RAF) 

As médias de razão de área foliar, encontradas nas quatro espécies, sob três 

condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 11. Os resultados estão 

plotados nos Gráficos 5, 6, 7 e 8 (Anexo II), assim como as respectivas equações 

matemáticas e índices de correlação (r). 
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Tabela 11: Médias da razão de área foliar (m2.g-1) encontradas em Urochloa 
brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias 
após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,19 C 0,22 C 0,19 C 0,08 B 
50%  0,30 B 0,28 B 0,26 B 0,11 B 
25%  0,43 A 0,48 A 0,40 A 0,20 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a RAF, em relação a pleno sol, todas as espécies em estudo 

apresentaram aumento significativo (p<0.05), em 25% de luz. Em relação a 50% de 

luz, apenas as espécies U. brizantha, U. decumbens e Panicum maximum 

apresentaram aumento significativo (p<0.05).  

 

Taxa assimilatória líquida (TAL) 

Os valores de taxa assimilatória líquida, apresentados pelas espécies Urochloa 

brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon, entre 20 e 90 

dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão disponíveis na 

Tabela 12. 
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Tabela 12: Taxas assimilatórias líquidas (g.m-2.d-1) encontradas em Urochloa 
brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon durante o ciclo de 
90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. Maiores valores de 
TAL em destaque. 
 

  Forrageiras 

Luminosidade DAE 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 

20 19.35 16.29 14.36 6.6 

27 23.18 18.1 15.95 6.8 

34 26.23 19.46 16.73 6.93 

41 27.9 20.16 16.41 6.94 

48 27.72 20.04 14.83 6.74 

55 25.44 18.98 11.96 6.2 

62 21.15 16.93 7.98 5.11 

69 15.28 13.91 3.21 3.17 

76 8.51 10.05 -1.85 -0.76 

90 -4.31 0.06 -10.91 -1.37 

50% 

20 20.25 26.28 14.36 6.6 

27 20.6 27.87 15.95 6.8 

34 20.59 28.37 16.73 6.93 

41 20.12 27.47 16.41 6.94 

48 19.09 24.95 14.83 6.74 

55 17.38 20.66 11.96 6.2 

62 14.85 14.6 7.98 5.11 

69 11.34 6.89 3.21 3.17 

76 6.67 -0.21 -1.85 -0.76 

90 -6.93 -2.26 -10.91 -1.37 

25% 

20 17.28 17.09 17.01 2.49 

27 17.63 17.03 16.2 2.95 

34 17.66 17.04 15.25 3.32 

41 17.27 16.23 14.14 3.54 

48 16.36 14.76 12.82 3.52 

55 14.79 12.55 11.25 3.2 

62 12.43 9.5 9.38 2.51 

69 9.09 5.56 7.14 1.42 

76 4.58 0.67 4.46 -0.03 

90 -8.88 -12.09 -2.59 -3.79 

 

As espécies em questão, quando submetidas a 50 e 25% de luz, alcançaram a 

TAL máxima de forma mais rápida, em relação às cultivadas em pleno sol. No 

entanto, a espécie C. dactylon, tanto em 100, quanto em 50 e 25% de luz, 

apresentou TAL máxima com 41 DAE. No que se refere à espécie U. brizantha, a 

TAL máxima foi alcançada, em 100, 50 e 25% de luz com, respectivamente, 41, 27 e 

34 DAE. Em relação à espécie U. decumbens, a TAL máxima foi alcançada, em 100, 
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50 e 25% de luz com, respectivamente, 41, 34 e 20 DAE. Por fim, no que se refere à 

espécie P. maximum, a TAL máxima foi alcançada, em 100, 50 e 25% de luz com, 

respectivamente, 34, 34 e 20 DAE. 

Em sequência, as médias de TAL, encontradas nas quatro espécies, 

submetidas às três condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 13. Os 

resultados estão plotados nos Gráficos 9, 10, 11 e 12 (Anexo II), assim como as 

respectivas equações matemáticas e os índices de correlação (r). 

 

Tabela 13: Médias da Taxa Assimilatória Líquida (g.m-2.d-1) encontradas em 
Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 
e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 18,74 A 15,39 A   8,86 B 4,63 A 
50% 14,39 B 17,46 A  13,11 A 3,84 A 
25% 11,82 C            9,83 B 10,50 B 1,91 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a TAL, em relação a pleno sol, a espécie U. brizantha, em 50 e 

25% de luz; e as espécies U. decumbens e C. dactylon, em 25% de luz, 

apresentaram redução significativa (p<0.05). Em relação à espécie P. maximum, 

quando submetida a 50% de luz, houve aumento significativo (p<0.05). Entretanto, 

as espécies U. decumbens e C. dactylon, em 50% de luz; e a espécie P. maximum, 

em 25%, não apresentaram diferenças significativas (p>0.05), em relação às plantas 

cultivadas em pleno sol. 

 

Taxa de crescimento relativo (TCR) 

As médias de taxa de crescimento relativo, encontradas nas quatro espécies, 

sob três condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 14. Os resultados 

estão plotados nos Gráficos 13, 14, 15 e 16 (Anexo II), assim como as respectivas 

equações matemáticas e os índices de correlação (r). 
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Tabela 14: Médias da taxa de crescimento relativo (g.g-1.d-1) encontradas em 
Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 
e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,39 B 0,36 B 0,21 C 0,51 A 
50%  0,52 A 0,60 A 0,37 B 0,52 A 
25%  0,61 A 0,59 A 0,47 A 0,53 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a TCR, em relação a pleno sol, a espécie P. maximum apresentou 

aumento significativo (p<0.05), em 50 e 25% de luz. Em relação às espécies U. 

brizantha e U. decumbens, houve aumento significativo (p<0.05), quando 

submetidas a 25 e 50% de luz. No que se refere à espécie C. dactylon, nos níveis de 

luminosidade testados, não houve diferenças significativas (p>0.05). 

 

Índice de Área Foliar (IAF) 

Os valores de índice de área foliar apresentados pelas espécies Urochloa 

brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon, entre 20 e 90 

dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão disponíveis na 

Tabela 15. 
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Tabela 15: Índice de área foliar encontradas em Urochloa brizantha, U. decumbens, 
Panicum maximum e Cynodon dactylon durante o ciclo de 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. Índice de área foliar ótimo em 
destaque. 
 

  Forrageiras 

Luminosidade DAE 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 

20 0.84 1.22 0.90 0.02 

27 2.67 2.80 0.91 0.08 

34 2.72 2.53 1.05 0.11 

41 2.41 3.17 0.79 0.09 

48 2.69 3.69 1.68 0.12 

55 6.01 4.06 1.46 0.22 

62 5.97 5.96 0.84 0.16 

69 6.59 3.85 1.48 0.49 

76 5.31 4.69 1.53 0.10 

90 9.96 6.77 1.18 0.08 

50%  

20 0.74 0.63 0.30 0.01 

27 2.14 1.10 0.99 0.03 

34 4.31 5.50 1.02 0.13 

41 6.68 4.15 1.77 0.09 

48 10.98 6.67 2.21 0.08 

55 4.78 7.87 1.91 0.20 

62 6.98 9.67 1.79 0.22 

69 9.54 10.11 2.76 0.14 

76 12.69 11.47 6.07 0.08 

90 10.59 8.41 3.11 0.05 

25% 

20 0.28 0.21 0.20 0.01 

27 1.15 1.42 0.66 0.02 

34 1.61 1.47 1.78 0.06 

41 1.95 1.69 1.38 0.05 

48 4.73 1.81 3.82 0.03 

55 3.77 7.18 1.88 0.08 

62 5.23 7.34 2.60 0.12 

69 10.36 5.26 1.58 0.08 

76 5.38 6.72 5.25 0.07 

90 5.56 4.18 4.12 0.06 

 

As espécies apresentaram IAF ótimo no momento em que sua TCC foi 

máxima. Desse modo, a espécie U. brizantha, sob 100, 50 e 25% de luz, apresentou 

IAF ótimo com, respectivamente, 55, 62 e 62 DAE. A espécie U. decumbens, sob 

100, 50 e 25% de luz, apresentou IAF ótimo com, respectivamente, 62, 55 e 55 DAE. 

Porém, a espécie P. maximum, em pleno sol, apresentou IAF ótimo aos 41 DAE e 
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aos 62 DAE, em 50 e 25% de luz. No caso particular da espécie C. dactylon, nos 

três níveis de luminosidade, o IAF máximo foi alcançado aos 55 DAE. 

Em sequência, as médias de IAF encontradas nas quatro espécies, submetidas 

às três condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 16. Os resultados 

estão plotados nos Gráficos 17, 18, 19 e 20 (Anexo II), assim como as respectivas 

equações matemáticas e os índices de correlação (r). 

 

Tabela 16: Médias do índice de área foliar encontradas em Urochloa brizantha, U. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 e 90 dias após a 
emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 4,51 B 3,87 B 1,18 B 0,14 A 
50%  6,69 A 6,55 A 2,19 AB 0,10 AB 
25%  4,0   B 3,72 B 2,32 A 0,05 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar o IAF, em relação a pleno sol, as espécies U. brizantha e U. 

decumbens apresentaram aumento significativo (p<0.05), em 50% de luz, enquanto 

que as demais espécies não apresentaram diferenças significativas, sob essa 

mesma condição luminosa. Em relação a 25% de luz, a espécie C. dactylon, reduziu 

significativamente (p<0.05). Nessa situação, a espécie P. maximum apresentou 

aumento significativo (p<0.05), enquanto que U. brizantha e U. decumbens não 

apresentaram alterações significativas. 

 

Taxa de crescimento da cultura (TCC) 

Os valores de taxa de crescimento da cultura, apresentados pelas espécies 

Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon, entre 

20 e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão 

disponíveis na Tabela 17. 
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Tabela 17: Taxas de crescimento da cultura (g.m-2.d-1) encontradas em Urochloa 
brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon durante o ciclo de 
90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. Maior valor da taxa 
de crescimento da cultura em destaque. 
 

  Forrageiras 

Luminosidade DAE 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 

20 2.34 2.6 1.21 0.17 

27 3.87 3.69 1.49 0.34 

34 5.87 4.94 1.72 0.58 

41 8.15 6.2 1.82 0.88 

48 10.27 7.29 1.75 1.14 

55 11.64 7.95 1.48 1.24 

62 11.61 7.96 1.02 1.07 

69 9.78 7.16 0.42 0.62 

76 6.19 5.51 -0.24 -0.12 

90 -3.72 0.37 -1.38 -1.08 

50% 

20 2.23 1.89 0.95 0.08 

27 4.01 4.09 1.33 0.19 

34 6.54 7.65 1.78 0.37 

41 9.62 12.24 2.24 0.6 

48 12.7 16.51 2.67 0.8 

55 14.85 18.27 2.97 0.84 

62 15.06 15.582 3.08 0.63 

69 12.6 7.92 2.92 0.18 

76 7.5 -2.43 2.47 -0.33 

90 -6.29 -17.42 0.81 -0.85 

25% 

20 0.65 0.54 0.57 0.03 

27 1.37 1.18 0.95 0.06 

34 2.55 2.23 1.45 0.1 

41 4.18 3.65 2.04 0.16 

48 6 5.1 2.59 0.21 

55 7.42 5.94 2.96 0.24 

62 7.7 5.52 2.99 0.21 

69 6.28 3.54 2.56 0.12 

76 3.19 0.41 1.67 -0.002 

90 -4.61 -5.17 -0.85 -0.21 

 

As espécies U. decumbens e C. dactylon apresentaram TCC máxima, nos três 

níveis de luminosidade, com 55 DAE, enquanto que a espécie U. brizantha 

apresentou com 62 DAE. Porém, a espécie P. maximum, em pleno sol, apresentou 

TCC máxima aos 41 DAE e aos 62 DAE, em 50 e 25% de luz. 

Em sequência, as médias de TCC, encontradas nas quatro espécies, 

submetidas às três condições de luminosidade, estão disponíveis na Tabela 18. Os 



 

 

33 

 

resultados estão plotados nos Gráficos 21, 22, 23 e 24 (Anexo II), assim como as 

respectivas equações matemáticas e os índices de correlação (r). 

 

Tabela 18: Médias da taxa de crescimento da cultura (g.m-2.d-1) encontradas em 
Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 20 
e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 6,59 A 5,36 A 0,92 B 0,48 A 
50%  7,88 A 6,43 A 2,12 A 0,25 AB 
25%  3,47 B 2,29 A 1,69 A 0,09 B 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 8. 

 

Ao analisar a TCC, em relação a pleno sol, a espécie P. maximum apresentou 

aumento significativo (p<0.05), em 50 e 25% de luz, enquanto que as demais 

espécies não apresentaram diferenças significativas, quando submetidas a 50% de 

luz. Em relação a 25% de luz, as espécies U. brizantha e C. dactylon, reduziram 

significativamente (p<0.05). Entretanto, a espécie U. decumbens não apresentou 

alteração significativa (p>0.05). 

 

Clorofilas e carotenoides 

Clorofila a 

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre DAE e a variação dos teores 

de clorofila a, apresentados pelas espécies Urochloa brizantha, U. decumbens, 

Panicum maximum e Cynodon dactylon, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão 

disponíveis na Tabela 19.  
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Tabela 19: Coeficientes de Correlação de Pearson entre dias após a emergência e 
os teores de clorofila a nos três níveis de luminosidade para Brachiaria brizantha, B. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon (n = 5). 
 

 Luminosidade 

Espécies 

100% 50% 25% 

U. brizantha - 0,73 * - 0,77 ** - 0,26 ns 
U. decumbens - 0,88 **                   - 0,68 *                    - 0,71 * 
P. maximum - 0,84 **                   - 0,66 *                    - 0,89 ** 
C. dactylon - 0,88 **                   - 0,27 ns                   - 0,46 ns 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01)         
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < 0.05)  
ns não significativo (p >= 0.05) 

 

Em relação à exposição em pleno sol, as quatro espécies analisadas 

apresentaram correlação negativa (p<0.05), demonstrando assim que os níveis de 

clorofila a diminuem com envelhecimento das plantas. No entanto, não 

apresentaram diferenças significativas nos coeficientes de correlação, em 50% de 

luz, a espécie C. dactylon, e em 25%, as espécies U. brizantha e C. dactylon. 

Ao analisar os teores de clorofila a, disponíveis nas Tabelas 20 e 21, as quatro 

espécies apresentaram, nos três níveis de luminosidade, maiores teores do 

pigmento, na primeira metade do período experimental, enquanto que os menores 

teores do referido pigmento foram obtidos na segunda metade. 

 

Tabela 20: Teores de clorofila a (mg.g-1 de Massa Foliar) em Urochloa brizantha e U. 
decumbens, entre 20 e 90 dias após a emergênica (n = 5). Os teores de maior e 
menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
  

   U. brizantha cv. Marandu U. decumbens cv. Basilisk 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 1,59859 1,40928 1,85966 1,30972 1,12412 1,98240 

27 1,05665 1,19989 1,19403 1,61562 1,13449 2,10428 

34 1,22922 0,85730 0,87355 1,35660 1,08551 0,99942 

41 1,06218 1,13440 0,78495 0,74331 1,54300 1,22033 

48 0,71130 0,74440 0,62198 0,88232 0,95827 0,69525 

55 1,33094 1,02072 1,31325 0,78033 1,23681 1,39931 

62 1,00663 0,96201 1,45649 0,76823 1,15783 0,77573 

69 1,08492 0,70288 1,11320 0,46795 0,88125 1,07485 

76 0,49505 0,92323 1,22384 0,60959 0,67010 1,12126 

90 0,54077 0,55963 0,84237 0,41984 0,54531 0,56443 

Média 1,01163 0,95137 1,12833 0,89535 1,03367 1,19373 
 



 

 

35 

 

 
Tabela 21: Teores de clorofila a (mg.g-1 de Massa Foliar) em Panicum maximum e 
Cynodon dactylon, entre 20 e 90 dias após a emergância (n = 5). Os teores de maior 
e menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

  P. maximum cv. Massai C. dactylon cv. Vaquero 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 1,32911 1,77267 2,79831 3,15714 3,48546 2,71503 

27 1,51536 1,69370 2,48049 2,54964 2,08790 2,33273 

34 1,25652 1,11601 1,63271 2,03551 2,04610 1,62642 

41 1,49420 1,77467 2,33852 1,92173 1,59841 2,36375 

48 0,99533 1,70963 1,09632 1,32388 1,48052 1,89678 

55 0,76393 1,45973 1,33219 1,59528 2,46027 2,03081 

62 0,88193 1,65378 1,32425 1,48558 2,08946 2,30061 

69 0,64754 1,53440 1,11549 1,18745 1,48866 2,25211 

76 0,52807 0,97262 0,79372 1,27405 1,96922 2,20585 

90 0,79411 0,81512 0,74253 1,12410 2,48758 1,54131 

Média 1,02061 1,45023 1,56545 1,76544 2,11936 2,12654 
 

Em sequência, as médias dos teores de clorofila a encontradas nas quatro 

espécies, submetidas às três condições de luminosidade, estão disponíveis na 

Tabela 22.  

 

Tabela 22: Médias dos teores de clorofila a (mg.g-1 de Massa Foliar) encontradas em 
Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon, entre 
20 e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 1,01 A 0,89 A 1,02 A 1,76 A 
50%  0,95 A 1,03 A 1,45 A 2,11 A 
25% 1,12 A 1,19 A 1,56 A 2,12 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 5  
 

As espécies não apresentaram diferenças significativas quanto aos teores de 

clorofila a (p>0.05), quando submetidas aos níveis de luminosidade em questão. 

 

Clorofila b 

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre DAE e a variação dos teores 

de clorofila b, apresentados pelas espécies Urochloa brizantha, U. decumbens, 
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Panicum maximum e Cynodon dactylon, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão 

disponíveis na Tabela 23.  

 

Tabela 23: Coeficientes de Correlação de Pearson entre dias após a emergência e 
os teores de clorofila b nos três níveis de luminosidade para Urochloa brizantha, U. 
decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon (n = 5). 
 

 Luminosidade 

Espécies 

100% 50% 25% 

U. brizantha - 0,84 **                   - 0,80 **                   - 0,51 ns 
U. decumbens - 0,90 **                   - 0,75 *                    - 0,52 ns 
P. maximum - 0,70 *                    - 0,83 **                   - 0,86 ** 
C. dactylon - 0,78 **                   - 0,78 **                   - 0,72 * 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01)         
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < 0.05)  
ns não significativo (p >= 0.05) 
 

No que se refere à exposição em pleno sol, as quatro espécies analisadas 

apresentaram correlação negativa (p<0.05), demonstrando assim que os níveis de 

clorofila b diminuem com envelhecimento das plantas. No entanto, não 

apresentaram diferenças significativas nos coeficientes de correlação, em 25% de 

luz, as espécies U. brizantha  e U. decumbens. 

Ao analisar os teores de clorofila b, disponíveis nas Tabelas 24 e 25, as quatro 

espécies apresentaram, nos três níveis de luminosidade, maiores teores do 

pigmento, na primeira metade do período experimental, entre 20 e 48 DAE, 

enquanto que os menores teores do referido pigmento foram obtidos na segunda 

metade, a partir de 69 DAE. 
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Tabela 24: Teores de clorofila b (mg.g-1 de Massa Foliar) em Urochloa brizantha e U. 
decumbens, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores de maior e 
menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

   U. brizantha cv. Marandu U. decumbens cv. Basilisk 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 0,31355 0,58049 0,59418 0,39371 0,33942 0,35615 

27 0,50012 0,89427 0,86137 0,41682 0,60288 0,53909 

34 0,45843 0,60425 0,67275 0,42902 0,50262 0,34593 

41 0,43235 0,54157 0,66158 0,22999 0,66267 0,72023 

48 0,31627 0,73787 0,55951 0,20505 0,51008 0,51498 

55 0,25444 0,64042 0,32230 0,22511 0,31104 0,33441 

62 0,18115 0,33343 0,71646 0,14193 0,30070 0,30568 

69 0,21803 0,13972 0,82543 0,11237 0,21421 0,28308 

76 0,15058 0,37401 0,50423 0,14781 0,19124 0,23969 

90 0,13374 0,11802 0,19348 0,10819 0,13644 0,30467 

Média 0,29587 0,49641 0,59113 0,24100 0,37713 0,39439 
 

Tabela 25: Teores de clorofila b (mg.g-1 de Massa Foliar) em Panicum maximum e 
Cynodon dactylon, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores de maior 
e menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

  P. maximum cv. Massai C. dactylon cv. Vaquero 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 0,37342 0,94172 1,08520 0,55422 0,63480 0,73905 

27 0,62904 0,55894 0,72908 0,47137 0,63714 0,47681 

34 0,76386 1,00843 0,43681 0,81419 0,59996 0,98685 

41 0,68503 0,94536 0,59298 0,70714 0,56338 0,46100 

48 0,27733 0,52678 0,70020 0,39726 0,76018 0,65061 

55 0,17857 0,31652 0,36790 0,27972 0,42543 0,31640 

62 0,18767 0,31950 0,27005 0,24127 0,33422 0,35720 

69 0,15574 0,36350 0,26811 0,19339 0,23576 0,33563 

76 0,13842 0,26379 0,19388 0,20092 0,28214 0,35706 

90 0,21127 0,17724 0,19522 0,19483 0,35840 0,24264 

Média 0,36003 0,54218 0,48394 0,40543 0,48314 0,49233 
 

Em sequência, as médias dos teores de clorofila b, encontradas nas quatro 

espécies, submetidas às três condições de luminosidade, estão disponíveis na 

Tabela 26.  
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Tabela 26: Médias dos teores de clorofila b (mg.g-1 de MF) encontradas em 
Brachiaria brizantha, B. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon entre 
20 e 90 dias após a emergência, submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,29 B 0,24 A 0,36 A 0,40 A 
50%  0,49 AB 0,37 A 0,54 A 0,48 A 
25% 0,59 A 0,39 A 0,48 A 0,49 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 5  
 

Ao analisar os teores de clorofila b, em relação a pleno sol, a espécie U. 

brizantha apresentou aumento significativo (p<0.05), em 25% de luz, enquanto que 

as demais espécies não apresentaram diferenças significativas, sob 50 e 25% de luz 

(p>0.05).  

 

Clorofilas totais 

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre DAE e a variação dos teores 

de clorofilas totais apresentados pelas espécies Urochloa brizantha, U. decumbens, 

Panicum maximum e Cynodon dactylon, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão 

disponíveis na Tabela 27.  

 

Tabela 27: Coeficientes de Correlação de Pearson entre dias após a emergência e 
os teores de clorofila total nos três níveis de luminosidade para Urochloa brizantha, 
U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon (n = 5). 
 

 Luminosidade 

Espécies 

100% 50% 25% 

U. brizantha - 0,86 **                   - 0,88 **                   - 0,46 ns 
U. decumbens - 0,89 **                   - 0,76 **                   - 0,78 ** 
P. maximum - 0,81 **                   - 0,88 **                   - 0,91 ** 
C. dactylon - 0,92 **                   - 0,47 ns                   - 0,80 ** 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01)         
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < 0.05)  
ns não significativo (p >= 0.05) 

 

No que se refere à exposição em pleno sol, as quatro espécies analisadas 

apresentaram correlação negativa (p<0.05), demonstrando assim que os níveis de 
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clorofila b diminuem com o envelhecimento das plantas. No entanto, não 

apresentaram diferenças significativas nos coeficientes de correlação, em 50% de 

luz, a espécie C. dactylon e, em 25% de luz, a espécie U. brizantha. 

Ao analisar os teores de clorofila totais, disponíveis nas Tabelas 28 e 29, as 

quatro espécies apresentaram, nos três níveis de luminosidade, maiores teores do 

pigmento, na primeira metade do período experimental, entre 20 e 41 DAE, 

enquanto que os menores teores do referido pigmento foram obtidos na segunda 

metade, a partir de 69 DAE. 

 

Tabela 28: Teores totais de clorofila (mg.g-1 de Massa Foliar) em Urochloa brizantha 
e U. decumbens, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores de maior e 
menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

  U. brizantha cv. Marandu U. decumbens cv. Basilisk 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 1,91214 1,98977 2,45384 1,70343 1,46354 2,33855 

27 1,55676 2,09416 2,05541 2,03244 1,73737 2,64337 

34 1,68765 1,46155 1,54630 1,78562 1,58814 1,34536 

41 1,49453 1,67597 1,44653 0,97330 2,20567 1,94056 

48 1,02758 1,48227 1,18149 1,08737 1,46835 1,21024 

55 1,58538 1,66115 1,63555 1,00544 1,54785 1,73372 

62 1,18778 1,29544 2,17295 0,91017 1,45854 1,08141 

69 1,30295 0,84261 1,93864 0,58032 1,09546 1,35793 

76 0,64564 1,29724 1,72807 0,75740 0,86134 1,36095 

90 0,67451 0,67765 1,03585 0,52803 0,68176 0,86910 

Média 1,30749 1,44778 1,71946 1,13635 1,41080 1,58812 
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Tabela 29: Teores totais de clorofila (mg.g-1 de Massa Foliar) em Panicum maximum 
e Cynodon dactylon, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores de 
maior e menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

  P. maximum cv. Massai C. dactylon cv. Vaquero 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 1,70253 2,71439 3,88350 3,71137 4,12026 3,45409 

27 2,14440 2,25264 3,20957 3,02101 2,72504 2,80954 

34 2,02038 2,12444 2,06953 2,84970 2,64606 2,61327 

41 2,17924 2,72003 2,93151 2,62887 2,16179 2,82475 

48 1,27267 2,23640 1,79652 1,72114 2,24070 2,54738 

55 0,94250 1,77625 1,70010 1,87500 2,88570 2,34721 

62 1,06960 1,97329 1,59430 1,72685 2,42369 2,65781 

69 0,80328 1,89790 1,38360 1,38084 1,72441 2,58774 

76 0,66649 1,23642 0,98761 1,47496 2,25136 2,56291 

90 1,00538 0,99235 0,93775 1,31893 2,84599 1,78395 

Média 1,38065 1,99241 2,04940 2,17087 2,60250 2,61887 
 

Em sequência, as médias dos teores de clorofilas totais, encontradas nas 

quatro espécies, submetidas às três condições de luminosidade, estão disponíveis 

na Tabela 30.  

 

Tabela 30: Médias dos teores totais de clorofila (mg.g-1 de Massa Foliar) 
encontradas em Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon 
dactylon, entre 20 e 90 dias após a emergência submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 1,30 A 1,13 A 1,38 A 2,17 A 
50%  1,44 A 1,41 A 1,99 A 2,60 A 
25% 1,71 A 1,58 A 2,04 A 2,61 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 5  
  

As espécies não apresentaram diferenças significativas quanto aos teores de 

clorofilas totais (p>0.05), quando submetidas aos níveis de luminosidade em 

questão. 

 

Razão entre clorofilas a e b 

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre DAE e a razão das clorofilas 

a e b, apresentados pelas espécies Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum 
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maximum e Cynodon dactylon, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão 

disponíveis na Tabela 31.  

 

Tabela 31: Coeficientes de Correlação de Pearson entre dias após a emergência e a 
razão dos teores de clorofila a e b nos três níveis luminosidade para Urochloa 
brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon (n = 5). 
 

 Luminosidade 

Espécies 

100% 50% 25% 

U. brizantha 0,29 ns 0,67 * 0,40 ns 
U. decumbens 0,44 ns 0,66 * 0,25 ns 
P. maximum 0,57 ns 0,74 * 0,44 ns 
C. dactylon 0,45 ns 0,66 * 0,67 * 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01)         
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < 0.05)  
ns não significativo (p >= 0.05) 

 

Em relação à exposição em pleno sol, as quatro espécies analisadas não 

apresentaram diferenças significativas (p<0.05), assim como as espécies U. 

brizantha, U. decumbens e P. maximum sob 25% de luz. Quando submetidas a 50% 

de luz, as quatros espécies apresentaram correlação positiva (p<0.05), bem como a 

espécie C. dactylon, em 25% de luz.  

Ao analisar a razão das clorofilas a e b, disponíveis nas Tabelas 32 e 33, as 

quatro espécies apresentaram, nos três níveis de luminosidade, maiores razões, na 

segunda metade do período experimental, entre 62 e 90 DAE, enquanto que as 

menores razões foram obtidas na primeira metade, entre 27 e 48 DAE. No entanto, a 

espécie U. decumbens, sob 25% de luz, apresentou maior razão aos 20 DAE. 
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Tabela 32: Razão dos teores de clorofila a e b (mg.g-1 de Massa Foliar) em Urochloa 
brizantha e U. decumbens, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores 
de maior e menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

  U. brizantha cv. Marandu U. decumbens cv. Basilisk 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 5,09833 2,42774 3,12982 3,32659 3,31194 5,56615 

27 2,11280 1,34176 1,38620 3,87607 1,88176 3,90341 

34 2,68135 1,41879 1,29849 3,16213 2,15969 2,88908 

41 2,45674 2,09464 1,18648 3,23195 2,32847 1,69437 

48 2,24903 1,00886 1,11165 4,30292 1,87869 1,35005 

55 5,23086 1,59383 4,07456 3,46649 3,97642 4,18443 

62 5,55684 2,88522 2,03291 5,41269 3,85040 2,53775 

69 4,97607 5,03050 1,34863 4,16429 4,11390 3,79693 

76 3,28755 2,46844 2,42713 4,12409 3,50397 4,67791 

90 4,04358 4,74165 4,35369 3,88051 3,99661 1,85262 

Média 3,76931 2,50114 2,23496 3,89477 3,10019 3,24527 
 

Tabela 33: Razão entre os teores de clorofila a e b (mg.g-1 de Massa Foliar) em 

Panicum maximum e Cynodon dactylon, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 

5). Os teores de maior e menor valor estão em destaque em cada nível de 

luminosidade. 

  P. maximum cv. Massai C. dactylon cv. Vaquero 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

20 3,55930 1,88237 2,57862 5,69651 5,49064 3,67367 

27 2,40902 3,03022 3,40220 5,40903 3,27699 4,89235 

34 1,64497 1,10668 3,73780 2,50005 3,41037 1,64810 

41 2,18122 1,87723 3,94365 2,71760 2,83717 5,12744 

48 3,58896 3,24546 1,56573 3,33257 1,94758 2,91539 

55 4,27799 4,61175 3,62103 5,70312 5,78299 6,41840 

62 4,69944 5,17610 4,90367 6,15728 6,25169 6,44075 

69 4,15793 4,22124 4,16060 6,14011 6,31440 6,71006 

76 3,81511 3,68709 4,09380 6,34119 6,97968 6,17782 

90 3,75878 4,59905 3,80358 5,76969 6,94072 6,35215 

Média 3,40927 3,34372 3,58107 4,97672 4,92322 5,03561 
 

Em sequência, as médias da razão entre os teores de clorofila a e b, 

encontradas nas quatro espécies, submetidas às três condições de luminosidade, 

estão disponíveis na Tabela 34.  
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Tabela 34: Médias da razão dos teores de clorofila a e b (mg.g-1 de MF) encontradas 

em Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon, 

entre 20 e 90 dias após a emergência submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 

 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 3,76 A 3,89 A 3,40 A 4,97 A 
50%  2,50 AB 3,10 A 3,34 A 4,92 A 
25% 2,23 B 3,24 A 3,58 A 5,03 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 5  
 

Ao analisar a razão entre os teores de clorofila a e b, em relação a pleno sol, as 

espécies não apresentaram diferenças significativas (p>0.05), quando submetidas 

aos níveis de luminosidade 50 e 25%. No entanto, a espécie U. brizantha 

apresentou redução significativa (p<0.05), em 25% de luz. 

 

Carotenoides 

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre DAE e os teores de 

carotenoides, apresentados pelas espécies Urochloa brizantha, U. decumbens, 

Panicum maximum e Cynodon dactylon, submetidas a 100, 50 e 25% de luz, estão 

disponíveis na Tabela 35.  

 

Tabela 35: Coeficientes de Correlação de Pearson entre dias após a emergência e 
os teores de carotenoides nos três níveis de luminosidade para Urochloa brizantha, 
U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon (n = 5). 
 

 Luminosidade 

Espécies 

100% 50% 25% 

U. brizantha - 0,01 ns                   - 0,24 ns                     0,25 ns 
U. decumbens - 0,26 ns                   - 0,37 ns                   - 0,14 ns 
P. maximum - 0,47 ns                   - 0,34 ns                   - 0,43 ns 
C. dactylon - 0,30 ns                     0,35 ns                   - 0,28 ns 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01)         
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < 0.05)  
ns não significativo (p >= 0.05) 
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No que se refere à exposição em 100, 50 e 25% de luz, as quatro espécies 

analisadas não apresentaram correlações significativas (p>0.05), entre DAE e o teor 

de carotenoides.  

De modo geral, ao analisar os teores de carotenoides, disponíveis nas Tabelas 

36 e 37, as quatro espécies apresentaram, nos três níveis de luminosidade, maiores 

teores do pigmento, na primeira metade do período experimental, entre 20 e 62 

DAE, enquanto que os menores foram obtidos na segunda metade, a partir de 69 

DAE. 

 

Tabela 36: Teores de carotenoides (mg.g-1 de Massa Foliar) em Urochloa brizantha e 
U. decumbens, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores de maior e 
menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

   U. brizantha cv. Marandu U. decumbens cv. Basilisk 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

41 0,21733 0,18984 0,16228 0,23894 0,22265 0,16038 

48 0,16556 0,18884 0,13904 0,19846 0,14792 0,13836 

55 0,27674 0,15136 0,13849 0,16790 0,12440 0,18637 

62 0,18221 0,21056 0,18709 0,17199 0,16532 0,11040 

69 0,22146 0,12315 0,19889 0,11848 0,14605 0,15251 

76 0,21177 0,19269 0,18278 0,16430 0,13865 0,15686 

90 0,20336 0,13129 0,16011 0,20002 0,12192 0,12832 

Média 0,21120 0,16968 0,16695 0,18001 0,15242 0,14760 
 

Tabela 37: Teores de carotenoides (mg.g-1 de MF) em Panicum maximum e 
Cynodon dactylon, entre 20 e 90 dias após a emergência (n = 5). Os teores de maior 
e menor valor estão em destaque em cada nível de luminosidade. 
 

  P. maximum cv. Massai C. dactylon cv. Vaquero 

DAE 100% 50% 25% 100% 50% 25% 

41 0,31315 0,31990 0,36784 0,30272 0,24404 0,31541 

48 0,27000 0,32429 0,26236 0,26051 0,24681 0,27638 

55 0,22951 0,19567 0,28096 0,21986 0,26078 0,28354 

62 0,22244 0,29032 0,21799 0,26050 0,28524 0,30376 

69 0,18716 0,28904 0,23847 0,21636 0,22437 0,29412 

76 0,14357 0,23727 0,20610 0,24677 0,28254 0,29931 

90 0,20990 0,20881 0,23336 0,24262 0,34899 0,24271 

Média 0,22511 0,26647 0,25815 0,24990 0,27040 0,28789 
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Em sequência, as médias dos teores de carotenoides, encontradas nas quatro 

espécies, submetidas às três condições de luminosidade, estão disponíveis na 

Tabela 38.  

 

Tabela 38: Média dos teores de carotenoides (mg.g-1 de MF) encontrados em 
Urochloa brizantha, U. decumbens, Panicum maximum e Cynodon dactylon, entre 
20 e 90 dias após a emergência submetidas a 100, 50 e 25% de luz. 
 

 Forrageiras 

Luminosidade 
U. brizantha  U. decumbens  P. maximum  C. dactylon 

 

100% 0,21 A 0,18 A 0,22 A 0,24 A 
50%  0,17 AB 0,15 A 0,26 A 0,27 A 
25% 0,16 B 0,14 A 0,25 A 0,28 A 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula são estatisticamente iguais entre si pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. n = 5  
 

Ao analisar as médias dos teores de carotenoides, em relação a pleno sol, as 

espécies não apresentaram diferenças significativas (p>0.05), quando submetidas 

aos níveis de luminosidade 50 e 25%. No entanto, a espécie U. brizantha 

apresentou redução significativa (p<0.05), em 25% de luz. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Altura das plantas (H) 

Nos dados contidos na Tabela 1, não foram evidenciadas diferenças 

significativas (p>0.05) na H das plantas cultivadas nos níveis de luminosidade 

testados, assim como descrito por Paciullo et al. (2011), em U. brizantha cv. 

Marandu e U. decumbens cv. Basilisk; por Dias & Souto (2008), em P. maximum, e 

por Reys et al. (1999), em C. dactylon.  

Embora não se tenham encontrado diferenças significativas, é importante 

considerar que segundo Martuscello et al. (2009), e Santos (2014), as espécies U. 

brizantha cv. Marandu e U. decumbens cv. Basilisk, sob menor incidência luminosa, 

apresentaram maior crescimento que as em pleno sol. Paralelamente, resultados 

similares foram relatados por Vieira et al. (2013), e Oliveira et al. (2014), em relação 

à espécie P. maximum. 
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Essas divergências de resultados podem ser atribuídas à duração do período 

experimental, uma vez que nos trabalhos, em que as espécies não apresentaram 

diferenças significativas quanto a H, o tempo decorrido foi semelhante ao do 

presente trabalho (90 DAE), enquanto nos trabalhos que apresentaram período 

superior aos 90 DAE, foram identificadas diferenças significativas na H das plantas 

entre os níveis de luminosidade. 

Na verdade, é comum a modificação estrutural das plantas cultivadas, sob 

restrição luminosa, visto que o aumento em H está relacionado aos alongamentos 

do colmo (estiolamento) e da lâmina foliar, a fim de maximizar a interceptação de luz 

e obter melhor distribuição da radiação ao longo do perfil do dossel (GOMIDE et al., 

2007; VIEIRA et al., 2013). 

Desse modo, o estiolamento em condições de sombra natural é induzido nas 

plantas não só pela da redução da luminosidade (intensidade da radiação), mas 

principalmente pela redução da relação entre o comprimento de onda vermelho e 

vermelho distante (qualidade da radiação). Nestas condições, o processo de 

estiolamento é de suma importância para o desenvolvimento das plantas, por se 

tratar de um mecanismo de adaptação à competição pela luz e que influencia 

diretamente na sua estrutura – tamanho das folhas, número de folhas por perfilho e 

densidade de perfilhos (ALVIM et al., 2005; GOMIDE et al., 2007; PACIULLO et al., 

2008; MARTUSCELLO et al., 2009). 

Deve-se ressaltar, ademais, que neste trabalho o uso de sombreamento 

artificial (sombrite) pode ter influenciado no fato de as plantas, sob restrição 

luminosa,  não terem estiolado. Isso se deve ao fato de que o uso de telas de 

polipropileno, embora eficiente na redução da luminosidade, não promove a 

mudança na qualidade espectral da luz, como ocorre em sombreamento natural 

(ANDRADE et al., 2004). 

Convém mencionar, ainda, que o fato de as plantas não terem apresentado 

diferenças significativas na H, nos três níveis de luminosidade, pode ser indício de 

tolerância à restrição luminosa. Afinal, não houve necessidade de promover 

alongamento caulinar para aumentar a captação de luz e evitar a redução da 

fotossíntese, com consequente diminuição do suprimento de carbono para seu 

crescimento. 
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Número de perfilhos (NP) 

A análise do NP ou perfilhamento das plantas, em ambientes com diferentes 

níveis de luminosidade, representa um dado importante para análise de crescimento, 

por se tratar de uma característica que influencia, diretamente, no estabelecimento e 

na produtividade das plantas (CARVALHO et al., 1995).  

Como mostram os resultados na Tabela 2, os NP apresentados pelas plantas 

estão em consonância com os dados experimentais relatados por Dias-Filho (2000), 

Paciullo et al. (2011) e Santos (2014), em U. brizantha; Paciullo et al. (2007), em U. 

decumbens; Gonçalves et al. (2013), em P. maximum; e Oliveira et al. (2014), em 

Cynodon dactylon. 

Esses dados mostram que a redução do NP de P. maximum e C. dactylon, em 

50 e 25% de luz; e U. brizantha e U. decumbens, em 25% de luz, está relacionada à 

menor intensidade de radiação que penetra no dossel forrageiro. Essa restrição 

luminosa, portanto, faz com que as plantas não formem novos perfilhos, haja vista 

que a luz ativa as gemas basais e axiais, o que promove o perfilhamento das 

plantas. (DEREGIBUS et al., 1983; FRANK & HOFMAN, 1994).  

Além disso, as plantas em ambiente sob menor irradiância, também, alocam 

mais fotoassimilados nos perfilhos já existentes, contribuindo, dessa maneira, para o 

desenvolvimento destes em detrimento da formação de novos perfilhos, uma vez 

que há balanço energético negativo em decorrência da competição por luz (DAVIES 

et al., 1983; ROBSON et al., 1988).  

De maneira análoga, Paciullo et al. (2008) afirmam que as plantas, em 

ambiente sob menor disponibilidade de luz, apresentam um mecanismo de 

compensação tamanho/ densidade dos perfilhos. Entretanto, neste mecanismo, 

apesar do NP ser menor, sua massa é relativamente superior às cultivadas em pleno 

sol, o que por sua vez resulta em produção de MST equivalente. 

Nesse sentido, como mostram os dados da Tabela 9, as espécies P. maximum 

e C. dactylon, sob 50% de luz, embora tenham reduzido o NP, mantiveram a 

produção de MST equivalente à produzida pelas plantas cultivadas em pleno sol. 

Desse modo, é possível afirmar que os perfilhos produzidos apresentaram maior 

massa. 

Como mostram os resultados da Tabela 2, as espécies do gênero Urochloa, 

cultivadas em 25% de luz, apresentaram redução média de 37,7% no NP, em 
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comparação com as plantas cultivadas a pleno sol, corroborando os resultados 

apresentados por Paciullo et al. (2011) cujas plantas, em condição similar, reduziram 

em média 32% o NP. Outro dado interessante é que Gobbi et al. (2009) observaram 

redução de aproximadamente 50% na densidade de perfilhos em U. decumbens,  

quando a espécie foi submetida a 30% de luz. 

De acordo com os dados experimentais de Paciullo et al. (2007), no caso da 

espécie U. decumbens, quando submetida a 35% de luz, houve redução significativa 

do NP e da MST. Não obstante, essa espécie não alterou significativamente o NP e 

a MST, quando submentida a 65% de luz, em relação ao cultivo a pleno sol. Assim, 

No presente trabalho, os resultados obtidos nas espécies U. decumbens e U. 

brizantha foram similares, ainda que as condições ambientais tenham sido de, 

respectivamente, 25 e 50% de luz. 

Deve-se ressaltar, portanto, que tanto a U. brizantha quanto a U. decumbens 

não alteraram significativamente o NP em 50% de luz, o que pode estar relacionado 

a uma forma de tolerância a esse nível de luminosidade. Esse resultado, aliado aos 

dados de Martuscello et al. (2009), evideciam que plantas, ao serem cultivadas em 

condições de menor disponibilidade luminosa e que não sofrem alteração no NP, 

não têm prejuízos na produção da matéria seca total (MST) e, consequentemente, 

no seu rendimento forrageiro. 

 

Área Foliar (AF) 

A área foliar é uma importante característica a ser analisada em plantas, 

quando submetidas a diferentes condições ambientais e manejos, uma vez que, 

segundo Gomide et al. (2007), os valores de AF estão diretamente relacionados ao 

aparecimento e crescimento de folhas e de perfilhos das plantas. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 3, as espécies U. brizantha e U. 

decumbens, em ambiente com 50% de luz, apresentaram aumento significativo da 

AF (p>0.05), quando comparadas às plantas em pleno sol. Esse aumento da AF foi 

observado por Oliveira & Souto (2001), em U. brizantha cv. Marandu; Castro et al. 

(1999), e Paciullo et al. (2007), em U. decumbens cv. Basilisk. Essa similaridade 

com os resultados encontrados neste trabalho estão, também, de acordo com 

relatados por Dias & Souto (2008), e Laura et al. (2006), ao observar que em 50 e 
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25% de luz ocorreu aumento significativo (p>0.05) na AF de P. maximum cv. Massai 

quando comparado às plantas em pleno sol. 

Os dados deste trabalho, portanto, mostram que, em ambiente com restrição 

luminosa, é comum que as plantas aumentem sua AF, visto que esse incremento 

permite elevar rapidamente a superfície fotossintetizante. Desse modo, assegura-se 

um melhor aproveitamento da intensidade luminosa disponível e, por conseguinte, 

utiliza a radiação fotossintética ativa de maneira mais eficiente (PEDROSO & 

VARELA, 1995; DIAS-FILHO, 1997; MARTUSCELLO et al., 2009). 

Vale a pena mencionar, ainda, que para Dias e Souto (2008), a maior eficiência 

na interceptação luminosa, devido ao incremento da AF, é resultado de um 

mecanismo compensatório, uma vez que o ambiente com restrição luminosa propicia 

menores taxas fotossintéticas por unidade de área foliar. 

Esse comportamento também foi observado por Paciullo et al. (2008), e 

Martuscello et al. (2009), os quais afirmam que plantas, sob restrição luminosa, têm 

sua AF elevada em decorrência do maior alongamento foliar, devido aos 

fotoassimilados serem alocados em um menor NP existentes, o que 

consequentemente contribui para um maior desenvolvimento desses perfilhos e de 

suas respectivas folhas. Diante do exposto, ainda, segundo os autores, esse maior 

índice de AF é de grande importância para as plantas, visto que proporciona uma 

maior capacidade de biofixação do carbono. 

Essa resposta também foi observada, no presente trabalho, na espécie P. 

maximum, pois houve redução significativa do NP em ambiente com 50 e 25% de 

luz (Tabela 2), acompanhado de aumento significativo da AF nos respectivos níveis 

de luminosidade (Tabela 3).  

Ainda sobre o aumento da AF, proveniente do alongamento foliar, Castro et al. 

(2009) e Oliveira et al. (2014) afirmam que esse processo é determinado tanto pelo 

alongamento das células, como pelas divisões celulares que ocorrem 

perpendicularmente à nervura central da folha. Outro dado interessante é que as 

células da epiderme foliar de plantas, cultivadas sob restrição luminosa, se dispõem 

em sua maioria no sentido longitudinal, de modo a favorecer o alongamento da 

lâmina foliar. 

De acordo com esses mesmos autores, a espécie P. maximum destaca-se em 

relação às demais gramíneas por apresentar, em ambiente com restrição luminosa, 
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grande potencial de crescimento da lâmina foliar e, consequentemente, elevada AF, 

o que demonstra sua efetiva tolerância à menor disponibilidade de luz. 

No caso particular da espécie C. dactylon, houve redução do NP em 50% de 

luz, no entanto não houve alteração da AF em relação às plantas em pleno sol. 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Oliveira & Souto (2001), 

ocorrendo redução da AF, apenas, em 25% de luz. 

Por fim, é importante ressaltar que as espécies U. brizantha e U. decumbens 

em 50% de luz, aumentaram significativamente a AF (Tabela 3), no entanto, sem 

reduzir o NP (Tabela 2). Portanto, é possível inferir que ambas as espécies do 

gênero Urochloa alocaram fotoassimilados suficientes para o aumento da AF, sem 

que houvesse comprometimento do perfilhamento. Desse modo, os resultados 

obtidos demonstram que essas espécies apresentam comportamentos semelhantes 

aos de plantas tolerantes à restrição luminosa. 

 

Matéria Seca da Raiz (MSR) 

A característica MSR é uma das variáveis mais importantes a serem analisadas 

para seleção de genótipos tolerantes a ambientes com restrição luminosa, uma vez 

que espécies pouco tolerantes tendem a reduzir amplamente a MSR. Essa 

importância atribuída à MSR, pode ser constatada no trabalho de JANK et al. (2006), 

ao pesquisarem as variáveis, MSR, MSF, e MST, porcentagem de folhas, altura da 

planta, NP e teor de clorofila via o clorofilômetro SPAD (Soil Plant Analysis 

Development), em 25 genótipos de P. maximum, sob efeito de três níveis de 

luminosidade (100, 50 e 30%). Esses autores concluíram, assim, que a MSR é a 

variável de escolha para a seleção de genótipos, em condições de restrição 

luminosa, por ter sido a que mais foi afetada. 

No presente trabalho, devem-se destacar os resultados apresentados, na 

Tabela 4, pelas espécies analisadas, em 50% de luz, visto que, sob tais condições, 

não apresentaram diferenças significativas (p<0.05) na MSR, quando comparadas 

às espécies cultivadas em pleno sol. 

Além disso, resultados similares a esses foram relatados por Oliveira et al. 

(2014), em estudo com P. maximum cv. Massai; por Lizieire et al. (1994), Dias-Filho 

(2000), e Guenni et al. (2008), em U. brizantha cv. Marandu; e por Paciullo et al. 

(2007), Guenni et al. (2008) e Martuscello et al. (2009), em U. decumbens. 
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Embora não tenha encontrado diferenças significativas, em 50% de luz, é 

comum que plantas cultivadas em ambiente com menor disponibilidade luminosa, 

apresentem redução da MSR, pois ocorre alocação preferencial da biomassa nas 

partes aéreas das plantas, o que resulta em menor desenvolvimento radicular, assim 

como, menor formação de perfilhos (CECATO et al., 2004; PACIULLO et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2009). 

Ao analisar os dados relativos ao NP (Tabela 2) e à MSR, ficou evidenciado 

que, em 25% de luz, houve redução do NP e da MSR nas espécies em análise.  

No que se refere à exposição a 50% de luz, as espécies U. brizantha e U. 

decumbens mantiveram o NP e a MSR similares aos apresentados pelas plantas a 

pleno sol, e P. maximum e C. dactylon tiveram redução do NP, mas não sofreram 

alteração quanto a MSR. 

Embora alguns autores relatem sobre a manuntenção do NP na espécie P. 

maximum, quando cultivada em 100, 75, 50, 25 e 16% de luz, há relatos de que, a 

produção de MSR não reduza, bem como a MST não apresente diferenças 

significativas, nos dois níveis de maior restrição luminosa, resultados esses similares 

aos do presente trabalho (LAURA et al., 2006; MORAES DA MATTA et al., 2009). 

Desse modo, os resultados de MSR sugerem que as espécies em estudo, 

portanto, mesmo com redução da radiação fotossinteticamente ativa, em condições 

de 50% de luz, foram capazes de produzir fotoassimilados suficientes para que não 

houvesse o comprometimento do desenvolvimento de suas raízes. 

Nesse caso, a manutenção da MSR das plantas em estudo, sob restrição 

luminosa, foi de suma importância para o estabelecimento e produtividade das 

gramíneas. Afinal, como não houve comprometimento no desenvolvimento radicular, 

ocorreu a manutenção da capacidade de absorção de água e matéria mineral do 

solo. Além disso, segundo Dias-Filho (2000), plantas que não apresentam redução 

na MSR têm como consequência menor vulnerabilidade aos fatores estressores 

ambientais, principalmente aqueles que exijam interferência das raízes na rebrota. 

 

Matéria Seca do Colmo (MSC) 

Plantas em ambiente com restrição luminosa natural tendem, como estratégia 

para compensar a redução da radiação fotossinteticamente ativa, promover o 

estiolamento e a alteração da massa seca dos colmos (CASTRO et al., 2009). Em 
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vista disso, o estiolamento é estimulado, de acordo com Gomide et al. (2007) e 

Oliveira et al. (2014), em ambiente com restrição natural de luz, tanto pela 

diminuição de luz quanto pela alteração na sua qualidade, uma vez que há redução 

na relação entre vermelho e vermelho distante. Assim sendo, o estiolamento 

possibilita que a planta eleve suas folhas, de modo a aumentar sua altura (H) e 

promover uma maior interceptação e distribuição da radiação ao longo do dossel. 

No entanto, é importante ressaltar que os experimentos, do presente trabalho, 

foram realizados em condições artificiais de restrição luminosa (sombrite), onde 

ocorreu variação apenas da quantidade de luz e não da qualidade. 

Consequentemente, as plantas em análise, sob restrição luminosa, não 

apresentaram estiolamento que alterasse tanto a H (Tabela 1) quanto a MSC 

(Tabela 5), uma vez que, em 50% de luz, as espécies não apresentaram alterações 

significativas (p>0.05), quando comparadas aos resultados obtidos em pleno sol.  

Em vista disso, os dados apresentados por Oliveira & Souto (2001) e Cavalli et 

al. (2014), em relação à espécie U. brizantha; Paciullo et al. (2008) e Guenni et al. 

(2008), em relação à U. decumbens; e Gonçalves et al. (2013), em relação à P. 

maximum estão de acordo com os obtidos no presente trabalho. 

De acordo com os dados obitidos, a espécie C. dactylon, em 25% de luz, 

apresentou redução significativa da MSC, sem alterar, no entanto, sua H. Segundo 

Gonçalves et al. (2013), esse resultado justifica-se pelo fato de que houve 

translocação de reservas para o colmo e raízes, em menor quantidade e 

intensidade, o que resultou em menor MSR (Tabela 4) e menor MSC (Tabela 5). 

No caso específico de P. maximum, em ambiente com 25% de luz, não houve 

comprometimento no processo de translocação de reservas para o colmo, assim 

como não alterou significativamente sua H, apesar da redução significativa (p<0.05) 

na MSR. 

A partir dos dados apresentados, é possível inferir que o não comprometimento 

do desenvolvimento dos colmos, em condições de 50% de luz, observado nas 

espécies; e, em 25%, em P. maximum, pode estar associado ao baixo 

comprometimento do sistema radicular das plantas (Tabela 4). Esse fato é explicado 

por Paciullo et al. (2014), os quais afirmam que existe uma interação direta entre o 

grau de desenvolvimento das raízes e a produtividade da parte aérea (colmos, 



 

 

53 

 

folhas, inflorescências, frutos e sementes), já que a absorção de água e nutrientes 

minerais para o crescimento da parte aérea depende do suporte radicular. 

Desse modo, ficou evidenciado que as plantas neste trabalho, mesmo em 

condições de restrição luminosa, alocaram fotoassimilados nos colmos de maneira 

que não comprometesse a produção da MSC, quando comparadas aos valores 

apresentados pelas plantas cultivadas em pleno sol, o que demonstra, assim, certo 

grau de tolerância. 

 

Matéria Seca Foliar (MSF) 

As plantas forrageiras que possuem metabolismo fotossintético C4, como as do 

presente trabalho, tendem a reduzir significativamente a produção de MSF e MST, 

na medida em que a luminosidade diminui (OLIVEIRA et al.; 2001). De acordo com 

esses autores, a redução da luminosidade aliada a fatores como, disponibilidade de 

água e fertilização nitrogenada do solo, pode determinar o ritmo de crescimento e 

desenvolvimento das plantas.  

Neste trabalho, buscou-se equiparar o teor umidade e fertilidade do solo, tanto 

das plantas cultivadas em pleno sol, quanto das presentes em ambientes com 50 e 

25% de luz, de modo que os resultados das variáveis analisadas fossem atribuídos, 

exclusivamente, ao fator luminosidade. 

Diante dos dados apresentados na Tabela 6, pode-se evidenciar que todas as 

espécies, em ambiente com 50% de luz, e a espécie P. maximum, em ambiente com 

25% de luz, não apresentaram alterações significativas (p>0.05) quanto a MSF, em 

relação aos valores apresentados em pleno sol.  

Em vista disso, os dados apresentados por Oliveira & Souto (2001), Guenni et 

al. (2008),  e Cavalli et al. (2014), em U. brizantha; Paciullo et al. (2008), em U. 

decumbens, cultivadas em 50% de luz e em pleno sol, estão de acordo com os 

relatados neste trabalho. 

No que se refere, ainda, à produção de MSF (p<0.05), Guenni et al. (2008), e 

Martuscello et al. (2009), constataram em seus trabalhos que, sob 30% de luz, as 

espécies U. brizantha e U. decumbens apresentaram menor resultado que em 

condições de pleno sol, isto é, confirmam os dados experimentais do presente 

trabalho. 
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Corroborando os resultados da espécie P. maximum, descritos neste trabalho, 

Vieira et al. (2013) não observaram diferenças significativas (p>0.05) na MSF, 

quando cultivadas em 50 e 25% de luz. Esses resultados fizeram os autores 

concluírem que não houve efeito limitador de energia radiante pela restrição 

luminosa a ponto de reduzir a fotossíntese e a fixação de carbono na forma de MSF. 

Vale ressaltar, também, que Moraes da Matta et al. (2009) observaram na 

espécie P. maximum, quando cultivadas em pleno sol e 50% de luz, produção 

equivalente de MSF, enquanto que, sob 25%, a produção de MSF foi superior. 

 Nesse caso, as espécies, em ambiente com 50% de luz, e P. maximum, sob 

25%, conseguiram interceptar e utilizar a radiação de modo que resultasse em 

produtividade de MSF similar ao apresentado pelas plantas em pleno sol. Sendo 

assim, o equilíbrio de produtividade da parte aérea das plantas (MSC e MSF) pode 

estar diretamente associado ao não comprometimento do sistema radicular das 

plantas cultivadas em ambiente com restrição luminosa. 

Ao analisar os resultados de MR (Tabela 4) e MSF (Tabela 6), pode-se deduzir 

que há uma grande relação entre essas variáveis, uma vez que as espécies em 

estudo, em 50% de luz, não apresentaram variação significativa nas massas dos 

respectivos órgãos, em relação às cultivadas em pleno sol. Entretanto, em ambiente 

com 25% de luz, as espécies U. brizantha, U. decumbens e C. dactylon 

apresentaram reduções significativas tanto da MSR, quanto da MSF. 

Excepcionalmente, a espécie P. maximum, em 25%, não alterou a MSF, mesmo 

com a redução da MSR. 

Diante o exposto, a variação de MSR e MSF está de acordo com Paciullo et al. 

(2014), visto que os autores afirmam que a produtividade da parte aérea da planta é 

reflexo do que acontece com o sistema radicular, pois há uma grande dependência 

entre ambos. 

Em virtude dos resultados de MSR e de MSF apresentados, é possível inferir 

que a redução da radiação fotossinteticamente ativa em 50% para as espécies em 

estudo, e 25% para a espécie P. maximum, não atuou como fator limitante que 

reduzisse significativamente a fotossíntese, e consequente fixação e acúmulo de 

carbono na forma de MSF. 
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Razão de Massa foliar (RMF) 

Os dados inerentes à razão de massa foliar, apresentados na Tabela 7, 

mostram que as duas espécies do gênero Urochloa, em ambas as condições de 

restrição luminosa, não apresentaram diferenças significativas, em relação às 

cultivadas em pleno sol. Esses resultados coincidem com os relatados por Oliveira & 

Souto (2001) em relação à especie U. brizantha cv. Marandu; Castro et al. (1999) e 

Paciullo et al. (2007) em relação à espécie U. decumbens cv. Basilisk. 

Nesse contexto, Benincasa (2003) afirma que a RMF representa a fração de 

matéria seca não exportada da folha, portanto, as espécies U. brizantha e U. 

decumbens, mesmo sob restrição luminosa, não priorizaram o desenvolvimento das 

folhas em detrimento das demais partes da planta. Por conseguinte, as referidas 

espécies em ambiente com 50% de luz produziram MSR (Tabela 4), MSC (Tabela 

5), MSF (Tabela 6) e MST (Tabela 9) equivalentes às plantas cultivadas em pleno 

sol. 

Nos casos específicos, das espécies P. maximum e C. dactylon houve 

aumento significativo (p>0.05) na RMF, em ambientes com 50 e 25% de luz. Esses 

resultados obtidos mostram concordância com os encontrados por Paéz et al. (1994) 

e Dias & Souto (2008). 

Nesse sentido, o aumento da RMF pode ser atribuído ao fato de as plantas 

terem alocado grande parte dos fotoassimilados nas folhas, o que resultou em 

consequente manutenção da MSF. Ademais, o direcionamento preferencial da 

biomassa para as folhas, teve como consequência na espécie P. maximum o 

aumento da AF (Tabela 3), a fim de ampliar a superfície de interceptação de luz. 

Deve-se destacar, ainda, que a espécie P. maximum apresentou, sob 25% de 

luz, maior RMF que em 50% e em pleno sol. Essa espécie manteve também elevada 

sua AF e, mesmo sob menor disponibilidade luminosa, não alterou a partição da 

biomassa, uma vez que não houve diferenças significativas quanto à produção de 

MSC, MSF e MST.  

Ainda em relação ao ambiente com 25% de luz, as espécies U. brizantha, U. 

decumbens e C. dactylon mantiveram níveis elevados de RMF. Não obstante, este 

mecanismo adaptativo não foi suficiente para que as plantas mantivessem a 

produção de fotoassimilados semelhante ao nível das plantas em 50% de luz e em 
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pleno sol. Desse modo, houve redução significativa na produção de MSR, MSF e 

MST. 

 

Razão entre matéria seca radicular e matéria seca da parte aérea (RRPA) 

Como mostram os dados experimentais de RRPA, apresentados na Tabela 8, 

as espécies U. brizantha e P. maximum apresentaram redução significativa (p<0.05), 

quando cultivadas em 25 e 50% de luz, em relação a pleno sol. Essa resposta 

também foi observada em C. dactylon, no entanto, apenas quando submetida a 25% 

de luz. 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Dias-Filho (2000) e Guenni 

et al. (2008) em experimentos com espécies do gênero Urochloa; e por Dias & Souto 

(2008) e Vieira et al. (2013), com a espécie P. maximum. 

Assim, os resultados obtidos mostram que a redução da RRPA, quando as 

espécies foram cultivadas em ambiente com restrição luminosa, pode ser atribuída 

ao fato de as plantas priorizarem o desenvolvimento dos órgãos aéreos e, desse 

modo, destinarem menos fotoassimilados para o crescimento e desenvolvimento 

radicular (PAÉZ et al., 1994; PACIULLO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009). 

Tomando como referência Paciullo et al. (2010), os autores observaram que, 

na espécie U. brizantha, a redução da RRPA, em ambiente com 40% de luz, ocorreu 

devido às diminuições de 70,5% na MSR e 29,7% na MSPA, quando comparado a 

ambiente com 84% de luz. Portanto, a redução na produção de raiz foi superior à 

redução na produção da parte aérea da planta. 

Neste trabalho, a espécie U. brizantha, em 50% de luz, apresentou redução de 

18,5% na MSR, e aumentou 35,2% a MSPA, reduzindo de modo significativo a 

RRPA. No caso de 25% de luz, essa espécie reduziu em 66% a MSR e em 43,9% a 

MSPA, o que resultou, consequentemente, em redução significativa da RRPA. 

No que se refere à espécie P. maximum, houve, sob 50% de luz, redução de 

10,5% na MSR, e aumento de 41,6% na MSPA, enquanto que, ao ser submetida a 

25% de luz, a MSR reduziu 42,1%, e aumentou 12,5% a MSPA. Como 

consequência, em ambas as condições de restrição luminosa, houve redução da 

RRPA. 
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Este comportamento também foi observado em C. dactylon, visto que sob 25% 

de luz apresentou reduções de 89,8% da MSR e 80,7% da MSPA, resultando na 

redução significativa da RRPA. 

Os maiores valores de RRPA foram observados nas plantas em ambiente com 

pleno sol, o que indica que essas espécies destinaram mais fotoassimilados para o 

desenvolvimento do sistema radicular. Essa tendência, segundo Carvalho et al. 

(2006), permite maior absorção de água e nutrientes, ou seja, é uma estratégia que 

garante à planta capacidade de suportar taxas mais elevadas de fotossíntese e 

transpiração.  

Sob outra perspectiva, plantas cultivadas em baixa disponibilidade de luz 

tendem a investir mais biomassa na parte aérea em detrimento da raiz, fato ocorrido 

neste trabalho com maior intensidade nas plantas submetidas a 25% de 

luminosidade. 

No caso intrínsico da espécie U. decumbens, não houve diferenças 

significativas entre os três níveis de luminosidade (p>0.05). Esses resultados foram 

similares aos obtidos por Paciullo et al. (2014), ao analisar a RRPA da espécie U. 

decumbens, em ambiente com pleno sol e 45% de luz. 

Vale a pena ressaltar, ainda, que a espécie U. decumbens, por não ter 

apresentado alterações significaticas da RRPA, quando submetida a 50 e 25% de 

luz, demonstrou um desempenho típico de plantas que posseum tolerância à 

restrição luminosa.  

 

Matéria Seca Total (MST) 

Alguns autores consideram que a produção de MST é um excelente parâmetro 

para avaliar o crescimento de plantas em ambiente com baixa disponibilidade de luz, 

uma vez que a capacidade de adaptação está diretamente associada à produção de 

MST (ANDRADE et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005; MARTUSCELLO et al., 2009).  

Ainda segundo os autores, para que a planta seja considerada tolerante, deve 

apresentar, em condição de restrição luminosa, produção de MST equivalente ou 

superior ao observado em pleno sol.  

Diante dos dados apresentados na Tabela 9, houve produção equivalente de 

MST nas espécies analisadas, em ambiente com 50% de luz, visto que essas 

espécies não apresentaram variações significativas (p>0.05), em relação às plantas 
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cultivadas em pleno sol. Entretanto, sob 25% de luz, as espécies apresentaram 

redução significativa da MST (p<0.05), exceto a espécie P. maximum, a qual não 

alterou a produção dessa variável. 

Essas respostas também foram observadas por Castro et al. (1999), e Cavalli 

et al. (2014), em experimentos com a espécie U. brizantha; por Martuscello et al. 

(2009), e Paciullo et al. (2014), em experimentos com a espécie U. decumbens. 

Assim como já relatado no presente trabalho, em relação à espécie P. 

maximum, Vieira et al. (2013) também não encontraram diferenças significativas na 

produção de MST dessa espécie, em 50% de luz, em relação à cultivada em pleno 

sol. 

Vale ressaltar, ademais, que esses resultados também foram obtidos por 

Maciel et al. (2010), ao cultivarem P. maximum cv. Massai, em pleno sol e em 

sombreamento natural, sob o dossel da leguminosa arbórea bordão de velho 

(Samanea saman) e pau-ferro (Caesalpinia ferrea). 

Outro dado interessante foi relatado por Oliveira et al. (2014), os quais 

destacaram que, sob 50% de luz, a produção de MST na espécie P. maximum foi 

superior à apresentada em pleno sol. 

Diante dos resultados apresentados por P. maximum, Moraes da Matta et al. 

(2009) recomendaram a utilização dessa espécie nos sistemas de produção 

silvipastoris e agrossilvipastoris, visto que a produção de MST foi similar, quando 

cultivada sob 100, 75, 50 e 25% de luz. 

No diz respeito à espécie C. dactylon, Carvalho et al. (2002) observaram 

grande redução da MST das plantas cultivadas sob a sombra de angico-vermelho 

(Anadenanthera macrocarpa), cujo nível de luminosidade variou entre 70 e 40% ao 

longo do ano. 

Para Castro et al. (1999), a redução da MST nas plantas, quando submetidas à 

restrição de luz, deve-se ao fato de a radiação luminosa não ser suficiente para 

superar o ponto de compensação fótico, de modo que a planta passa a apresentar 

taxa fotossintética inferior à taxa respiratória. 

Os resultados deste trabalho mostram que as espécies em análise mantiveram 

a produção de MST em 50% de luz equivalente a pleno sol, o que pode estar 

relacionado ao fato de as espécies não terem sofrido alterações significativas na 

MSR (Tabela 4), MSC (Tabela 5) e MSF (Tabela 6). 



 

 

59 

 

Desse modo, ainda que a radiação fotossinteticamente ativa (RFA), em 

ambiente com 50% luz, tenha sido menor, as plantas conseguiram absorver energia 

luminosa suficiente para fixar carbono em sua fitomassa de forma equivalente às 

cultivadas em pleno sol. 

Segundo Paciullo et al. (2007), a manutenção da produção de MST em plantas, 

sob restrição luminosa, deve-se em grande parte à capacidade das plantas em 

interceptar a RFA, uma vez que detectaram em U. decumbens capacidade 

semelhante de interceptação, em pleno sol e em 65% de luz, cujos valores médios 

foram de 74,2 e 70%, respectivamente, e em ambas as situações não houve 

diferenças significativas na produção de MST. 

Os dados de AF apresentados, na Tabela 3, reforçam a evidência de que as 

espécies U. brizantha, U. decumbens, P. maximum e C. dactylon se ajustaram para 

maximizar a interceptação da RFA disponível, em 50% de luz, posto que as 

espécies aumentaram suas AF. Esse ajuste também foi observado na espécie P. 

maximum, quando submetida a 25% de luz. 

Outro dado interessante está no fato de que as espécies U. brizantha e U. 

decumbens, em ambiente com 50% de luz, não alteraram significativamente o NP 

(Tabela 2). Não obstante, as espécies P. maximum e C. dactylon apresentaram 

redução do NP e, mesmo assim, esse resultado não trouxe impacto negativo na 

produção da MSC, MSF e MST. 

Para Paciullo et al. (2008), as plantas ao reduzirem o NP, em ambiente com 

restrição luminosa, alocam mais fotoassimilados nos perfilhos já existentes. Esse 

processo contribui para o crescimento e desenvolvimento de colmos e folhas, o que 

resulta em produção de massa seca equivalente às cultivadas em pleno sol.  

Ainda segundo esses autores, a capacidade de alterar o padrão de alocação e 

direcionar os fotoassimilados aos órgãos pré-existentes, trata-se de uma importante 

característica de plantas que apresentam tolerância às condições de restrição 

luminosa. 

Os dados do presente trabalho mostram, ainda, que as espécies U. brizantha, 

U. decumbens e C. dactylon, cultivadas em 25% de luz, não conseguiram equiparar 

a produção de MST em relação a pleno sol, o que pode ser explicado pela redução 

significativa do NP, MSR e MSF. 
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Contrariamente, no que se refere à espécie P. maximum, a redução do NP não 

impactou na AF e na produção da MSC, MSF, o que resultou em MST equivalente 

ao produzido em pleno sol. 

Diversos autores ressaltam que plantas, cujo mecanismo fotossintético se dá 

por via C4, caso submetidas a uma intensidade mínima de 50% de luz, podem não 

sofrer alterações que comprometam o crescimento e desenvolvimento, quando 

comparadas às cultivadas em pleno sol. No entanto, em níveis inferiores a 50% de 

luz, as plantas C4 são afetadas negativamente (DIAS-FILHO, 2002; GUENNI et al., 

2008; PACIULLO et al., 2008). 

Desse modo, em relação às espécies U. brizantha, U. decumbens e C. 

dactylon, os dados da literatura estão de acordo com os relatados neste trabalho; no 

entanto, chama a atenção o fato de que a espécie P. maximum, mesmo sob 25% de 

luz, não tenha apresentado redução significativa na produção de MSC, MSF e MST. 

Nesse sentido, para Dias-Filho (2002), plantas tolerantes à restrição luminosa 

são capazes de manter a produção de MST equivalente a pleno sol, devido à 

capacidade de reduzir sua taxa respiratória, o que resulta em diminuição do ponto 

de compensação fótico (PCF), favorecendo positivamente o balanço de carbono. 

Embora as variações das taxas respiratórias e fotossintéticas das plantas não 

tenham sido analisadas, no presente trabalho, poderia ser mais um ajuste pelo qual 

as plantas passariam em condição de restrição luminosa e que estaria de acordo 

com os resultados encontrados neste estudo. 

Pelos resultados encontrados, pode-se inferir que as espécies em análise 

demonstraram certo nível de tolerância à luminosidade de 50%. Entretanto, deve-se 

destacar a espécie P. maximum, que manteve a produção de MST em 25% de luz 

equivalente a produzida em pleno sol. 

  

Área Foliar Específica (AFE) 

Diante dos dados apresentados na Tabela 10, a respeito da área foliar 

específica, as espécies analisadas apresentaram aumento significativo, quando 

submetidas a 25% de luz. Esse fato indica que, nessa condição ambiental, houve a 

necessidade de uma maior superfície fotossintética para produzir biomassa foliar 

equivalente à sintetizada pelas plantas em pleno sol. 
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Por outro lado, as espécies U. brizantha, P. maximum e C. dactylon, quando 

cultivadas em 50% de luz e em pleno sol, apresentaram equivalência na quantidade 

de fitomassa sintetizada, a partir de sua respectiva superfície assimilatória, uma vez 

que não apresentaram diferenças significativas (p>0.05) na AFE. 

Essas respostas também foram observadas, nos trabalhos de Guenni et al. 

(2008), com a espécie U. brizantha; Gobbi et al. (2011), com a espécie U. 

decumbens; Vieira et al. (2013), com a espécie P. maximum; e Mohanty & Rai 

(1995), com a espécie C. dactylon.  

Diversos autores, ainda, explicam que o aumento da AFE, observado nas 

espécies submetidas à baixa intensidade luminosa, é atribuído ao fato de as plantas 

realizarem alterações morfológicas adaptativas, tais como aumento da AF e redução 

da MSF, o que resulta em uma menor unidade de massa por área foliar (LAURA et 

al., 2006; MARTUSCELLO et al., 2009). 

Esses os autores afirmam, ademais, que as alterações relatadas anteriormente 

são típicas de espécies que apresentam níveis de tolerância à restrição luminosa. 

Nesse sentido, para Evans & Poorter (2001), o fator de maior relevância para elevar 

a fixação de carbono por unidade de massa foliar, trata-se do aumento da AFE. 

O aumento da AFE, no presente trabalho, em ambiente com 25% de luz, 

observado nas espécies U. brizantha, U. decumbens e C. dactylon, ocorreu, 

principalmente, devido à redução significativa (p<0.05) da MSF (Tabela 6), quando 

comparada às plantas em pleno sol.  

No que diz respeito à espécie P. maximum, o aumento da AFE se justifica pelo 

aumento significativo (p>0.05) da AF (Tabela 3), posto que sob 25% de luz não 

houve alteração significativa da MSF. 

No caso particular da espécie U. decumbens, em ambiente com 50% de luz, 

essa destacou-se por apresentar aumento da AFE, proporcionado pelo aumento 

significativo (p>0.05) da AF, uma vez que sua MSF não sofreu alteração, em relação 

às plantas cultivadas em pleno sol. 

Apesar das alterações da AFE terem ocorrido nas espécies nos diferentes 

níveis de luminosidade, é importante considerar que, nas espécies U. brizantha e U. 

decumbens, não foram observadas alterações significativas na RMF (Tabela 7). 

Todavia, nas espécies P. maximum e C. dactylon, em ambientes com restrição 

luminosa, houve aumento significativo (p>0.05) da RMF.  
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A partir dos dados da RMF apresentados pelas espécies, verificou-se a 

capacidade adaptativa das plantas, na tentativa de não comprometer o 

desenvolvimento foliar mesmo em ambientes com restrição luminosa. 

Em resumo, segundo Gomide (1997), plantas, sob restrição luminosa e que 

apresentam tolerância, modificam como estratégia adaptativa a RMF e a AFE. Por 

essa razão, a variação na RMF tem efeito direto na produção de massa seca, e a 

variação na AFE contribui indiretamente, via interceptação de luz, para o 

crescimento da planta. 

De modo complementar, Gobbi et al. (2011) observaram na espécie U. 

brizantha, cultivadas em ambiente com 30 e 50% de luz, maior AFE e atribuíram 

esse aumento às alterações anatômicas das folhas, tais como, redução da 

espessura do mesofilo; proporções reduzidas de parênquima paliçádico, de tecidos 

de sustentação e de condução; maior quantitativo de espaços intercelulares; 

cutículas e epiderme mais delgadas; além de redução da densidade estomática.  

Ainda de acordo com os autores, essas alterações proporcionam maior difusão 

de gás carbônico (CO2) e, consequente, aumento da eficiência fotossintética. No 

entanto, essas alterações podem resultar na redução da MSF. 

No presente caso, o aumento da AFE foi acompanhado da redução da MSF 

(Tabela 6) nas espécies U. brizantha, U. decumbens e C. dactylon, quando 

submetidas a 25% de luz.  

Em referência singular à espécie P. maximum, apesar do aumento da AFE, 

essa espécie não sofreu alterações significativas (p>0.05) na MSF, visto que o 

acréscimo da AFE foi suficiente para manter a produção de biomassa foliar. 

De acordo com certos autores, plantas em ambiente com restrição luminosa 

investem seus fotoassimilados no aumento da AF, com objetivo de maximizar a 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa, o que resulta em aumento da 

eficiência fotossintética. No entanto, esse processo adaptativo faz com que as folhas 

fiquem mais delgadas, com maior AFE e menor MSF (LAMBER et al., 1998; 

AUMONDE et al., 2013). 

Nesse caso específico, foi observado aumento da AF (Tabela 3) na espécie U. 

decumbens, quando submetida a 50% de luz. Como consequência, ocorreu 

aumento da AFE, sem, no entanto, alterar a MSF, em relação às plantas cultivadas a 

pleno sol. 
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Razão de área foliar (RAF) 

Diante do exposto nos Gráficos 5, 6, 7 e 8 (Anexo II), as espécies em estudo 

apresentaram maiores valores de RAF, no início do ciclo. A partir desses resultados, 

é possível sugerir que, inicialmente, a maior parte dos fotoassimilados foi destinada 

à formação de folhas, a fim de proporcionar maior captação de luz. 

Vale ressaltar, ainda, que de acordo os dados apresentados, no Gráfico 5, a 

RAF da espécie U. brizantha, sob 25% de luz, foi superior aos demais níveis de luz. 

Nessa condição, essa espécie apresentou valor máximo de 0,75 m2.g-1, seguido pelo 

nível de 50%, cuja RAF máxima foi de 0,52 m2.g-1, e por último, em pleno sol, que 

apresentou RAF máxima de 0,48 m2.g-1. Além disso, em todos os níveis de 

luminosidade, os valores máximos de RAF foram obtidos aos 20 DAE, com posterior 

decréscimo até o final do ciclo.  

Esses resultados são semelhantes aos obtidos nas demais espécies. A espécie 

U. decumbens, sob 25, 50 e 100% de luz, apresentou RAF máxima de, 

respectivamente, 0,80 m2.g-1, 0,52 m2.g-1, e 0,41 m2.g-1. Na espécie P. maximum, as 

RAF máximas foram de, respectivamente, 0,55 m2.g-1, 0,29 m2.g-1 e 0,37 m2.g-1. E na 

espécie C. dactylon, as RAF máximas foram de, respectivamente, 0,50 m2.g-1, 0,23 

m2.g-1 e 0,18 m2.g-1.  

Nessa perspectiva, a RAF das espécies em análise, no nível de luminosidade 

de 25%, se manteve superior aos demais níveis de luz até o final do ciclo. Esses 

resultados indicam que a redução da luminosidade influenciou nessa característica, 

pois proporcionou o aumento da área foliar útil para a fotossíntese, ao longo da 

ontogenia, de modo a compensar a restrição luminosa. 

De modo geral, assim como houve redução da RAF, ao longo do ciclo, nas 

espécies em estudo, ocorreu redução da taxa assimilatória líquida (Gráfico 9 ao 12) 

e da taxa de crescimento relativo (Gráfico 13 ao 16). Para Aumonde et al. (2013), a 

redução desses indicadores fisiológicos do crescimento é explicada em parte pelo 

aumento gradual dos tecidos não assimilatórios e das partes reprodutivas das 

plantas.  

Outros autores afirmam, ainda, que essas reduções são atribuídas ao fato de 

as plantas, ao longo do ciclo, investirem fotoassimilados no desenvolvimento de 

órgãos não fotossintetizantes, como raízes; ou com baixo potencial fotossintético, 
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como bainhas e colmos. Como consequência, as plantas tornam-se mais 

ineficientes, visto que a massa total aumenta, e, no entanto, a capacidade 

fotossintética não acompanha esse aumento (ANDRADE et al., 2004). 

Dentre as espécies analisadas, neste trabalho, apenas a espécie C. dactylon 

apresentou RAF equivalente (Tabela 11), quando cultivada em 50% de luz e em 

pleno sol. Desse modo, o tamanho da superfície assimilatória das folhas em relação 

à MST das plantas foi semelhante. No que se refere às espécies U. brizantha, U. 

decumbens e P. maximum,  sob 50% de luz, a RAF obtida foi superior, em 

comparação às plantas em pleno sol. 

Nesse sentido, é fato que a RAF interfere diretamente na produção de MSF 

(Tabela 8) e MST (Tabela 9), uma vez que, com o aumento dessa razão, não houve 

diferenças significativas nessas MS, entre as plantas cultivadas em 50% de luz e 

pleno sol. Em vista disso, Benincasa (2003), afirma que a unidade de área foliar que 

é utilizada pelas plantas, em ambiente com restrição luminosa, para produzir uma 

unidade de matéria seca, é superior às cultivadas em pleno sol. 

Em relação ao cultivo sob 25% de luz, as espécies U. brizantha, U. decumbens 

e C. dactylon apresentaram maior RAF, no entanto, insuficiente para evitar o 

decréscimo da produção de MSF e MST em relação às plantas em pleno sol.  

No caso exclusivo da espécie P. maximum, sob 25% de luz, embora a RAF 

obtida tenha sido superior, os valores da MSF e da MST mantiveram-se similares a 

pleno sol. Desse modo, a espécie P. maximum ao elevar a RAF e a AF (Tabela 3) 

conseguiu efetivamente manter a produtividade das plantas, mesmo sob restrição 

luminosa. Dessa maneira, para Dias & Souto (2008), as plantas, ao expandirem as 

folhas, compensam a menor radiação luminosa e conseguem realizar atividade 

fotossintética suficiente, para equiparar o incremento de MST, como observado nas 

plantas em pleno sol. 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Dias-Filho (2000), em 

estudo com U. brizantha, cultivada em vaso sob 30% de luz e em pleno sol, durante 

30 dias, quando identificou que as plantas, sob menor incidência luminosa, 

apresentaram RAF superior durante todo período experimental. 

Assim, diversos autores concordam que baixos níveis de luminosidade 

favorecem a rápida expansão foliar, o que torna as folhas mais delgadas e eleva, 

consequentemente, a RAF via incremento da AFE (PAÉZ et al., 1994; GOMIDE & 
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GOMIDE, 2000; AUMONDE et al., 2013). No presente trabalho, observou-se essa 

relação entre RAF e AFE (Tabela 10), nas plantas cultivadas sob 25% de luz, uma 

vez que houve aumento significativo desses IFC, em comparação às plantas 

cultivadas em pleno sol.  

Essa relação também foi relatada por Dias & Souto (2008), em experimento 

com P. maximum cv. Massai, sob 100, 75, 50 e 25% de luz, quando identificaram 

uma expressiva correlação positiva (R = 0,90) entre RAF e AFE. 

Para Paéz et al. (1994), essa correlação positiva é atribuída ao fato de a RAF 

ser uma medida de distribuição de peso seco da planta, a fim de formar tecidos 

fotossinteticamente ativos. Assim, o incremento dessa razão, observado em 

condições de restrição luminosa, se deve ao aumento significativo da AFE, que 

representa uma maior quantidade de área por unidade de peso foliar. 

Dessa forma, a resposta adaptativa das plantas, à condição de baixa 

luminosidade, conduz a maior alocação de assimilados para a síntese de folhas, a 

fim de aumentar a interceptação de luz incidente, o que resulta em maiores valores 

de AFE e RMF e, consequentemente, de RAF (RADFORD, 1967; POORTER, 1989; 

URCHEI et al., 2000). No presente trabalho, a espécie C. dactylon, sob 25% de luz, 

e P. maximum, sob 50 e 25% de luz, apresentaram aumento de RMF (Tabela 7), 

acompanhado do aumento da AFE e da RAF. 

O trabalho de Carvalho et al. (2012), em experimento com três cultivares do 

gênero Cynodon (Tifton 85, Jiggs e Vaquero), demonstrou que o aumento da RAF 

estava relacionado à maior alocação de assimilados nas folhas e menor nas raízes, 

colmo e partes reprodutivas.  

Embora a literatura relate, o presente trabalho constatou que as plantas 

cultivadas, sob 50% de luz, não reduziram a produção de MSR (Tabela 3) e MSC 

(Tabela 4), uma vez que a produtividade foi equivalente à apresentada pelas plantas 

em pleno sol. Ao se considerar o cultivo em 25% de luz, houve redução significativa 

na MSR e MSC, exceto a MSC em P. maximum, cuja produção continuou similar. 

Diante dos resultados obtidos, as espécies em análise, como apresentaram, 

em pleno sol e em 50% de luz, RAF inferior ao observado, em 25% de luz, é 

perceptível que as duas primeiras condições ambientais foram mais eficientes na 

produção de fotoassimilados por unidade de superfície assimilatória. Afinal, em uma 

mesma área fotossintética ativa, ocorreu maior produção de biomassa total. Mesmo 
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assim, sob 25% de luz, as plantas apresentaram mecanismos adaptativos, visto que 

aumentaram tanto a AFE, quanto a RMF e a RAF, as quais são consideradas 

mecanismos fundamentais, para que a planta consiga manter seu crescimento sob 

restrição luminosa. 

 

Taxa assimilatória líquida (TAL) 

A TAL serve como parâmetro para análise de plantas cultivadas sob diferentes 

condições ambientais, posto que avalia a resposta de crescimento da planta ao 

medir a eficiência produtiva de matéria seca (PEIXOTO et al., 2011) 

A partir dos dados contidos na Tabela 13, a espécie P. maximum, quando 

submetida a 50% de luz, apresentou TAL superior às plantas cultivadas em pleno 

sol. De acordo com Magalhães (1985), esse resultado é obtido, quando a planta 

apresenta assimilado suficiente para promover crescimento semelhante ou superior 

ao observado em pleno sol. 

Para Carvalho et al. (2012), o aumento da TAL apresentada pela espécie P. 

maximum, em 50% de luz, tem como possível causa a maior penetração de luz no 

dossel das plantas, visto que essas possuem folhas finas, com ângulo de inserção 

mais elevado e posicionamento mais ereto, o que resulta, portanto, em menor grau 

de autossombreamento. 

No que se refere, ainda, à espécie P. maximum, em ambiente com 25% de luz, 

não houve diferenças significativas quanto às TAL, em relação às plantas cultivadas 

em pleno sol.  

Os resultados da espécie P. maximum, nas condições de restrição luminosa, 

trouxeram como consequência a manutenção da produção de MSC (Tabela 4), MSF 

(Tabela 6) e MST (Tabela 9), a níveis equivalentes ao sintetizado em pleno sol. 

Segundo Barbero et al. (2013), a TAL resulta da relação direta entre a TCR e 

RAF. Diante disso, em ambiente com 50% de luz, a TCR (Tabela 14) e RAF (Tabela 

11) de P. maximum aumentaram, respectivamente, 76,19 e 36,84%, em relação às 

plantas em pleno sol. Desse modo, a relação entre esses IFC resultou em elevação 

da TAL. 

Em referência às espécies, U. decumbens e C. dactylon, sob 50% de luz,  as 

TAL foram semelhantes às apresentadas pelas plantas cultivadas em pleno sol. Em 

virtude desses resultados, houve similaridade no incremento diário de matéria seca 
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por unidade de AF (g.m-2.d-1) e, por isso, não houve alteração na produção de MSR, 

MSC, MSF e MST. 

Aumonde et al. (2013) observaram TAL similar, em plantas cultivadas sob 65% 

de luz e em pleno sol. Diante disso, atribuíram esse resultado ao maior investimento 

de assimilados à formação do aparato fotossintético como tentativa de aclimatação, 

para aumentar a AF disponível e captar a radiação luminosa. No presente trabalho, 

as espécies U. brizantha, U. decumbens e P. maximum aumentaram as AF (Tabela 

3), sob 50% de luz, e P. maximum foi a única espécie a elevar a AF, sob 25%. 

No que concerne à equivalência da TAL, Dias-Filho (2000), em experimento 

com U. brizantha e U. humidicola, sob restrição luminosa, atribuiu a capacidade 

adaptativa das plantas ao fato de apresentarem menor ponto de compensação fótico 

que as cultivadas em pleno sol, uma vez que houve redução da taxa respiratória por 

unidade de área foliar, mantendo balanço positivo de carbono. 

No caso das espécies U. brizantha, U. decumbens e C. dactylon, quando 

cultivadas em 25% de luz, houve redução significativa da TAL, o que segundo 

Robson et al. (1988), se justifica pelo fato de que, em condições de baixa radiação 

luminosa, a planta apresentará proporcionalmente menor taxa fotossintética e, 

portanto, menor TAL. 

Todavia, Gomide et al. (2003) relacionaram a redução da TAL à crescente 

demanda respiratória das folhas em senescência, as quais antes contribuíam na 

produção de assimilados. Porém, com o avanço do autossombreamento e da idade, 

as folhas passam a desempenhar o papel de dreno, diminuindo a eficiência 

fotossintética da planta.  

Ademais, Aumonde et al. (2013) justificam que, abaixo de 35%, promove-se o 

retardamento da produtividade líquida de assimilados pelo aparato fotossintético da 

planta, ao longo do seu ciclo de vida, o que, por conseguinte, leva à redução da 

TAL. 

A redução da TAL nas espécies também pode estar relacionada ao aumento 

da AFE (Tabela 10), pois de acordo com a literatura, esse aumento apesar de torná-

las mais hábeis na absorção da radiação disponível, pode resultar no incremento do 

sombreamento mútuo das folhas, o que diminui a eficiência fotossintética do dossel 

(WILSON & LUDLOW, 1990; GOMIDE & GOMIDE, 1999). 
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Segundo Poorter (1989), existe uma forte correlação negativa entre TAL e 

RAF. No presente trabalho, os resultados encontrados nas espécies corroboram a 

afirmação do autor, visto que, em 25% de luz, os valores de RAF aumentaram e de 

TAL reduziram, quando comparado à condição de pleno sol. 

 

Taxa de crescimento relativo (TCR) 

Diante do exposto nos Gráficos 13, 14, 15 e 16 (Anexo II), as espécies em 

análise apresentaram, ao longo do período experimental, diminuição das TCR. De 

acordo com a literatura, essa diminuição pode ser atribuída ao aumento da 

proporção de tecidos não fotossintetizantes e, também, ao aumento de material 

morto na base do dossel, em decorrência da senescência foliar, o que reduz o 

acúmulo líquido de carbono (CARVALHO et al., 2012; COSTA et al., 2012) 

As plantas da espécie U. brizantha, quando submetidas a 50 e 25% de luz, 

alcançaram valores máximos de TCR, respectivamente, de 1.06 g.g-1.d-1 e 1.30 g.g-

1.d-1, enquanto que as submetidas pleno sol, alcançaram TCR máxima de 0.93 g.g-

1.d-1. Além disso, em todos os níveis de luminosidade, os valores máximos de TCR 

foram obtidos aos 20 DAE, com posterior decréscimo até o final do ciclo. 

A partir desses dados, pode-se inferir que, até certo ponto, a redução da 

luminosidade aumenta a eficiência na conversão da radiação luminosa em matéria 

seca. Desse modo, Aumonde et al. (2013) salientam que a alta TCR, no início do 

ciclo, deve-se ao fato de a maior parte da área foliar da planta ser constituída por 

folhas jovens, que possuem elevada capacidade fotossintética e alta taxa de 

crescimento. 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos nas demais espécies. A espécie 

U. decumbens, sob 25, 50 e 100% de luz, apresentou TCR máxima de, 

respectivamente, 1.38 g.g-1.d-1, 1.38 g.g-1.d-1 e 0.68 g.g-1.d-1. Na espécie P. 

maximum, as TCR máximas foram de, respectivamente, 0.94 g.g-1.d-1, 0.65 g.g-1.d-1 

e 0.53 g.g-1.d-1. E na espécie C. dactylon, as RAF máximas foram de, 

respectivamente, 1.26 g.g-1.d-1, 1.48 g.g-1.d-1, e 1.22 g.g-1.d-1. 

De acordo com os dados obtidos na Tabela 14, as plantas da espécie C. 

dactylon nos três níveis de luminosidade, incrementaram diariamente massas 

equivalentes por unidade de peso da planta (g.g-1.d-1), uma vez que não 

apresentaram diferenças significativas (p>0.05) quanto à TCR. 
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Segundo Benincasa (2003), certas plantas, mesmo sob restrição luminosa, 

conseguem produzir assimilados de modo semelhante às plantas em pleno sol. 

Esses assimilados serão suficientes para suprir as demandas metabólicas da 

biomassa pré-existente, e ainda, serão destinados à síntese de massa estrutural e 

armazenados. 

O resultado apresentado pela espécie C. dactylon, em 50 de luz, está em 

concordância com o trabalho de Poorter (1989), pois o autor revela que a TCR varia, 

ao longo do ciclo da planta, de acordo com a RAF e a TAL (TCR = RAF x TAL). No 

presente trabalho, sob essas condições ambientais, as plantas para ambos os IFC, 

não apresentaram diferenças significativas, em relação às cultivadas em pleno sol. 

Nos casos inerentes às espécies U. brizantha, U. decumbens e P. maximum, 

cultivadas em 50 e 25% de luz, a TCR foi superior (p<0.05) às obtidas em pleno sol. 

Dessa maneira, as plantas em condições de restrição luminosa incrementaram 

fitomassa superior às cultivadas em pleno sol. 

Nesse sentido, o aumento crescente da TCR apresentado pela espécie P. 

maximum, em ambiente com 50% de luz, era esperado, visto que nessa condição 

apresentou RAF (Tabela 11) e TAL (Tabela 13) superiores às plantas cultivadas em 

pleno sol.  

Em relação ao ambiente com 25% de luz, a espécie P. maximum apresentou 

RAF e TAL, respectivamente, superior e similar às plantas em pleno sol, enquanto 

que as espécies U. brizantha e U. decumbens apresentaram aumento da RAF e 

redução da TAL. 

Para Robson et al. (1988) os maiores valores de TCR alcançados sob restrição 

luminosa são atribuídos à superioridade da TAL ou da RAF sob tais condições. 

Portanto, esses dados sugerem que, durante a fase de estabelecimento das plantas 

no presente trabalho, tanto a RAF como a TAL, tiveram influência direta sobre as 

estimativas de TCR observadas. 

Em particular, a espécie U. brizantha, apesar de ter menor TAL em 25% de luz, 

em relação a 50% e em pleno sol, apresentou TCR, nesta condição ambiental, 

superior à condição de pleno sol. Segundo Silva et al. (2007), a explicação está 

associada ao fato de a planta ter apresentado maior RAF sob 25% de luz, 

compensando, por conseguinte, a menor disponibilidade de luz, o que não alterou 

significativamente o crescimento das plantas. 
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Em experimento visando analisar o crescimento inicial de plantas, em 

condições de pleno sol, 50 e 30% de luz, Silva et al. (2007) verificaram que, em 

ambiente com menor luminosidade, as plantas apresentaram maior RAF, menor TAL 

e TCR similar entre os níveis de luminosidade. 

De acordo com Nakazono et al. (2001), a TCR das plantas, em ambiente com 

pleno sol, é resultado de alterações fisiológicas que levam ao aumento da TAL. A 

RAF, ao contrário, é menor em plantas crescendo em tal circunstância, não 

contribuindo para o incremento da TCR.  

Ainda segundo os autores, a RAF assume maior importância para a elevação 

da TCR, em plantas crescendo em ambiente com menor luminosidade, uma vez que 

neste caso a TAL é bastante reduzida. 

Desse modo, a TCR representa uma variável que serve como uma medida 

apropriada para avaliação do crescimento vegetal, visto que é dependente da 

quantidade de material que está sendo acumulado (MAGALHÃES, 1985). Ao 

analisar os resultados desse IFC apresentado pelas plantas, é possível inferir que as 

espécies em estudo desenvolveram mecanismos adaptativos, sob restrição 

luminosa, para o desenvolvimento satisfatório.  

 

Taxa de crescimento da cultura (TCC) e Índice de área foliar (IAF) 

De acordo com os dados contidos na Tabela 18, a TCC apresentada pela 

espécie P. maximum, quando cultivada em 50% de luz, foi significativamente 

superior (p<0.05) ao observado em pleno sol. Assim, pode-se afirmar que houve 

maior produtividade primária líquida, resultante do somatório das taxas de 

crescimento dos diversos órgãos das plantas. 

As espécies U. brizantha e C. dactylon, sob 50% de luz; a espécie P. 

maximum, sob 25% de luz; e a espécie U. decumbens, em ambas condições de 

luminosidade, apresentaram TCC equivalentes às obtidas em pleno sol. Esses 

resultados demonstram similaridade quanto ao incremento diário de massa por 

unidade de área de solo (g.m-2.d-1), ocorrendo, desse modo, semelhança na taxa de 

produção de matéria seca das comunidades vegetais. 

Nessa perspectiva, Walters et al. (1993) explicam que a maior ou a 

equivalência das TCC entre as plantas cultivadas, sob restrição luminosa e em pleno 

sol, podem ser atribuídas ao fato de as plantas sob restrição serem submetidas a 
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temperaturas mais amenas nas folhas e, por isso, conseguem maior abertura 

estomática e, consequentemente, fixam mais carbono.  

Para Reis (1991), é provável que, em plantas sob restrição luminosa, tenha 

havido um controle mais eficiente da temperatura foliar e, por conseguinte, do 

estado hídrico da planta, de modo a otimizar a atividade fotossintética e a 

turgescência, necessárias ao crescimento e desenvolvimento. 

No que se refere ao aumento e à manutenção das TCC, apresentados pelas 

espécies, em condições de restrição luminosa e plento sol, esses resultados foram 

alcançados devido ao fato de as plantas terem apresentado níveis elevados de AF 

(Tabela 3), IAF (Tabela 16) e TAL (Tabela 13). Desse modo, essas respostas 

resultaram na manutenção da produção de MSC (Tabela 5), MSF (Tabela 6) e MST 

(Tabela 9). Resultados similares foram relatados por Paciullo et al. (2011), em 

experimento com U. decumbens cv. Basilisk, sob restrição luminosa. 

Conforme Barbero et al. (2013), o aumento da TCC, em plantas cultivadas em 

ambiente com restrição luminosa, está relacionado principalmente ao aumento do 

IAF, visto que, de acordo com os autores, a TCC é resultante do produto dos 

indicadores fisiológicos TAL e IAF (TCC = TAL x IAF).  

Nessa perpectiva, Aumonde et al. (2013) concordam ao afirmarem que o 

aumento da taxa de produção de MS está associado ao aumento do IAF, e do 

montante de fotoassimilados destinados ao crescimento e desenvolvimento das 

plantas. 

No presente trabalho, as espécies U. brizantha e C. dactylon, quando 

cultivadas em 25% de luz, apresentaram redução significativa (p<0.05) da TCC, em 

relação a pleno sol, de modo que apresentaram menor indicador de produtividade. 

Esses resultados foram esperados, uma vez que ambas apresentaram redução da 

TAL, e em C. dactylon, houve redução do IAF. 

Diante disso, os resultados obtidos neste trabalho, justificam as TCC 

apresentadas, sob 50% de luz, na espécie U. brizantha, a qual apresentou redução 

da TAL, e IAF superior em relação às plantas em pleno sol. Entretanto, quando 

cultivadas em 25% de luz, a TAL foi inferior, e o IAF equivalente. 

A espécie U. decumbens, sob 50% de luz, apresentou TAL equivalente e IAF 

superior, em relação às plantas em pleno sol. Todavia, quando cultivadas em 25% 

de luz, ocorreu redução da TAL e o IAF foi equivalente. 
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A espécie P. maximum, sob 50% de luz, apresentou TAL superior e IAF 

equivalente, em relação às plantas em pleno sol. Porém, quando cultivadas em 25% 

de luz, a TAL foi equivalente e o IAF foi superior. 

A espécie C. dactylon, sob 50% de luz, apresentou TAL e IAF equivalentes, em 

relação às plantas em pleno sol. Entretanto, em 25% de luz, a TAL e o IAF sofreram 

redução. 

De acordo com Kvet et al. (1971), as plantas apresentam máxima TCC no 

momento em que seu IAF é ótimo, o que coincide com o início do processo de 

redução do ganho de MS, uma vez que ocorre o término da fase de crescimento 

exponencial, ao passar pelo ponto de inflexão da curva de crescimento em função 

dos DAE. 

De modo geral, as espécies sob 50% de luz apresentaram máxima TCC 

(Tabela 17) superior às plantas em pleno sol, posto que o IAF ótimo (Tabela 15) foi 

igualmente superior, devido ao aumento da sua respectiva AF. 

A partir da TCC máxima ou do ponto de inflexão, a TCC passa a ser negativa, 

pois a senescência de folhas e colmos passa a ser maior que a formação de novas 

estruturas, como pode ser observada nos Gráficos 21, 22, 23 e 24 (Anexo II). 

Essa observação tem grande relevância no manejo da pastagem, pois indica 

que a sua melhor utilização pelo rebanho deve acontecer no ponto de TCC máxima, 

antes, portanto, do máximo de matéria seca ter sido alcançado (PORTES & 

CARVALHO, 2009). 

Desse modo, o nível de luminosidade não interferiu no momento em que a 

espécie C. dactylon alcançou a TCC máxima, com 55 DAE. Apenas P. maximum, 

em pleno sol, apresentou TCC máxima com 41 DAE; e em ambiente com 50 e 25% 

de luz, com 62 DAE. Assim, essa última espécie, em ambiente com restrição 

luminosa, estaria disponível para o pastejo dos animais, 21 dias após o início do 

pastejo das plantas cultivadas em pleno sol. 

Nesse sentido, a espécie U. brizantha quando cultivada sob restrição luminosa, 

50 e 25% de luz, estaria disponível 7 dias após, enquanto que a espécie U. 

decumbens poderia ser disponibilizada aos animais 7 dias antes do início do pastejo 

das plantas cultivadas em pleno sol. 

A partir da análise dos resultados de TCC, pode-se inferir que as espécies 

produziram, em 50% de luz, fitomassa equivalente ou superior ao relatado em 
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condição de pleno sol. Esses resultados demonstram grande capacidade adaptativa 

das espécies, e vale ressaltar a capacidade adaptativa das espécies U. decumbens 

e P. maximum, quando cultivadas sob 25% de luz. 

 

Clorofilas e carotenoides 

As espécies U. decumbens, P. maximum e C. dactylon não apresentaram 

diferenças significativas, nos três níveis de luminosidade, quanto ao teor de clorofila 

a (Tabela 22), clorofila b (Tabela 26), clorofilas totais (Tabela 30), razão entre 

clorofila a e b (Tabela 34) e carotenoides (Tabela 38). 

No caso exclusivo da espécie U. brizantha, foram observadas diferenças 

significativas (p<0.05) no teor de clorofila b, pois sua concentração em 25% de luz 

foi superior à apresentada em pleno sol.  

Esse fato também foi observado por Martuscello et al. (2009) ao realizarem a 

análise do teor de clorofilas em U. brizantha cv. Marandu e Xaraés e em U. 

decumbens cv. Basilisk, cultivadas em pleno sol, 50 e 30% de luz, quando 

observaram que as plantas, sob restrição luminosa, apresentaram concentração 

superior de clorofila, devido ao aumento de clorofila b. 

Ainda segundo os autores, esse aumento garante a eficiência no 

aproveitamento da radição luminosa disponível, em condições de restrição, o que 

resulta na manutenção do metabolismo fotossintético e no ganho de biomassa. 

Esse aumento de clorofila b, conforme Scalon et al. (2003), em ambiente com 

restrição luminosa, está associado à adaptabilidade da planta em captar energia em 

diferentes comprimentos de onda e transferi-la à clorofila a, o que amplia o espectro 

de absorção luminoso.  

Ademais, segundo Martins et al. (2010), o aumento desse pigmento justifica-se 

pela crescente transferência de energia das moléculas de clorofila b no sentido do 

centro de reação, de modo a maximizar a captura de energia que, efetivamente, 

atua nas reações fotoquímicas. 

Por sua vez, as clorofilas são sintetizadas e oxidadas constantemente na 

presença de luz, assim, em ambientes com maior luminosidade, a intensidade da 

fotoxidação é superior, o que justificaria o fato de plantas, cultivadas em ambiente 

com menor disponibilidade de luz, apresentarem maior concentração de clorofilas 

(HOLSCHUCH et al., 2014). 



 

 

74 

 

O aumento nos teores de clorofila b nas folhas, em ambiente com restrição 

luminosa, pode ser interpretado como potencial em atingir taxas fotossintéticas mais 

elevadas, por sua capacidade de absorção de quanta por unidade de tempo 

(PORRA et al., 1989; CHAPPELLE & KIM, 1992). 

Segundo Martuscello et al. (2009) foi possível verificar uma correlação positiva 

(p<0.05) entre os níveis de clorofila b e a produção de MST nas espécies U. 

brizantha e U. decumbens, cultivadas em 50% de luz.  

No presente trabalho, em 50% de luz, a espécie U. brizantha apresentou teor 

de clorofila b e MST (Tabela 9) equivalentes aos das plantas em pleno sol, enquanto 

que, sob 25% de luz, houve aumento significativo do pigmento fotossintético, ainda 

que as plantas tenham apresentado redução significativa na produção de MST.  

Nas espécies U. decumbens e C. dactylon, em 50% de luz, houve equivalência 

do teor de clorofila b e da produção de MST, em relação às plantas em pleno sol. No 

entanto, em 25% de luz, houve apenas redução da MST.  

No caso particular da espécie P. maximum, os teores de clorofila b e MST não 

apresentaram diferenças significativas nos três níveis de luminosidade, 

demonstrando melhor aproveitamento da radiação fotossintética disponível. 

No que se refere à espécie U. brizantha cv. Marandu, não foram observadas 

diferenças significativas na produção de massa da forragem, nos teores de clorofila 

a e de clorofila b, na razão de clorofila a e b, e nas clorofilas totais, cultivadas em 

renques de eucalipto com 9 m de altura, a distâncias de 3, 6, 10 e 15 m 

(HOLSCHUCH et al., 2014).  

Segundo esses autores, nas condições em que as plantas foram testadas, o 

nível de luminosidade não foi inferior a 50% de luz, o que foi insuficiente, por sua 

vez, para alterarem os níveis de clorofila e a massa da forragem. 

Pelos dados apresentados na Tabela 34, a espécie U. brizantha apresentou 

redução significativa na razão dos teores de clorofilas a e b (p<0.05), em 25% de luz. 

Segundo Engel & Poggiani (1991), essa redução, em plantas sob restrição 

luminosa,  ocorre devido ao aumento dos teores de clorofila b e a manutenção dos 

teores de clorofila a. Esse aumento da clorofila b, deve-se ao aumento quantitativo 

do fotossistema II (P680 – complexo coletor clorofila a e b proteína) nos tilacoides, 

em relação ao fotossistema I (P700 – complexo coletor clorofila a proteína), visto 

que, o primeiro apresenta maior teor de clorofila b. 
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Outro fator responsável por esse aumento, de acordo com Martuscello et al. 

(2009), é a maior proporção de grana nos cloroplastos das plantas, sob restrição 

luminosa. 

Corroborando os resultados apresentados no presente trabalho, Nakazono et 

al. (2001) observaram que plantas, cultivadas sob restrição luminosa, apresentaram 

alterações que as levaram a maximizar a captura de luz, tais como, redução na 

razão da clorofila a e clorofila b, aumento da área foliar (AF) e diminuição da razão 

entre raiz e parte aérea (RRPA).  

Ainda de acordo com os autores, mesmo com as alterações ocorridas nas 

plantas, em ambiente com restrição de luz, pode haver comprometimento na 

produtividade de MST. 

Nesse sentido, Dias-Filho (2009) relatou que plantas das espécies U. brizantha 

e U. humidicola apresentaram redução na razão de clorofila a e b, além de reduzida 

capacidade fotossintética, quando expostas continuamente em ambiente com 30% 

de luz. O autor ressalta, ainda, que a clorofila b capta luz com maior energia, 

justificando, desse modo, uma maior produção de clorofila b, como mecanismo 

compensatório, para captar radiação luminosa com menor comprimento de onda. 

Para Lichtenthaler et al. (2007) e Gerhardt et al. (2009) a baixa razão entre as 

clorofilas a e b, nas plantas cultivadas em sob restrição luminosa, é atribuída ao fato 

de os cloroplastos investirem na produção, principalmente, de clorofila b nas antenas 

coletoras de luz e, também, ao maior empilhamento dos tilacoides. 

Dentre as espécies, a U. brizantha foi a única a apresentar concentração de 

carotenoides superior em ambiente com pleno sol, em relação a 25% de luz 

(p>0.05), como pode ser observado na Tabela 37. 

Ademais, Martins et al. (2010) observaram resultados similares e atribuíram 

esses resultados ao fato de os carotenoides exercerem, em plantas cultivadas em 

pleno sol, a função de fotoproteção. Essa proteção ocorre devido à rápida 

dissipação energética dos estados excitados da clorofila, evitando que estas sejam 

fotoxidadas. 

Portanto, segundo Lichtenthaler et al. (2007), o aumento dos teores de 

carotenoides, nas plantas cultivadas em pleno sol, está relacionado principalmente 

ao aumento das xantofilas, uma vez que, quando excitadas, estas não formam 



 

 

76 

 

espécies reativas de oxigênio (radicais livres), o que favorece a dissipação da 

energia de excitação eletrônica na forma de calor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas análises realizadas, as espécies Urochloa brizantha cv. 

Marandu, U. decumbens cv. Basilisk, Panicum maximum cv. Massai e Cynodon 

dactylon cv. Vaquero apresentaram, quando submetidas a 50% de luz, crescimento 

e desenvolvimento equivalentes às cultivas em pleno sol, do mesmo modo que, P. 

maximum cv. Massai sob 25% de luz. As espécies, portanto, revelaram tolerância 

aos níveis de luminosidade testados e, por consequência, potencial para serem 

utilizadas nos sistemas de produção silvipastoris e agrossilvipastoris. 
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ANEXO II 
Gráfico 1: Matéria seca total de Urochloa brizantha cv. Marandu em função dos dias 
após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 4E-05x4 - 0.0078x3 + 0.5226x2 - 8.4403x + 40.374. R² = 0.94 
50% de luz: y = -0.0004x4 + 0.0765x3 - 5.6008x2 + 173.8x - 1811.4. R² = 0.90 
25% de luz: y = -4E-05x4 + 0.0073x3 - 0.3502x2 + 7.8364x - 62.394. R² = 0.92  

 
 
Gráfico 2: Matéria seca total de Urochloa decumbens cv. Basilisk em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 8E-05x4 - 0.0165x3 + 1.1389x2 - 26.822x + 235.62. R² = 0.95  
50% de luz: y = -9E-05x4 + 0.0145x3 - 0.7921x2 + 25.407x - 290.21. R² = 0.98 
25% de luz: y = -6E-05x4 + 0.01x3 - 0.4705x2 + 9.1673x - 57.36. R² = 0.92  
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Gráfico 3: Matéria seca total de Panicum maximum cv. Massai em função dos dias 
após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 1E-06x4 - 0.0003x3 + 0.0189x2 - 0.2689x + 1.8663. R² = 0.76  
50% de luz: y = -2E-05x4 + 0.004x3 - 0.2956x2 + 8.9875x - 90.72. R² = 0.91  
25% de luz: y = -8E-06x4 + 0.0017x3 - 0.1295x2 + 4.0643x - 42.545. R² = 0.80  
 
 

Gráfico 4: Matéria seca total de Cynodon dactylon cv. Vaquero em função dos dias 
após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = -3E-06x4 + 7E-05x3 + 0.0349x2 - 1.5568x + 19.849. R² = 0.61  
50% de luz: y = 1E-05x4 - 0.0033x3 + 0.2615x2 - 7.802x + 77.743. R² = 0.70 
25% de luz: y = -4E-06x4 + 0.0007x3 - 0.0424x2 + 1.1201x - 10.269. R² = 0.80  
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Gráfico 5: Razão de área foliar de Urochloa brizantha cv. Marandu em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 5E-08x4 - 1E-05x3 + 0.0013x2 - 0.0588x + 1.2423. R² = 0.99  
50% de luz: y = 5E-09x4 - 1E-06x3 + 0.0002x2 - 0.0159x + 0.7733. R² = 0.99  
25% de luz: y = 1E-08x4 - 3E-06x3 + 0.0003x2 - 0.0262x + 1.1581. R² = 0.99  
 
 
Gráfico 6: Razão de área foliar de Urochloa decumbens cv. Basilisk em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 9E-09x4 - 3E-06x3 + 0.0004x2 - 0.0249x + 0.772. R² = 0.99 
50% de luz: y = 1E-08x4 - 3E-06x3 + 0.0004x2 - 0.0271x + 0.9207. R² = 0.99 
25% de luz: y = 1E-09x4 - 1E-06x3 + 0.0002x2 - 0.0246x + 1.2021. R² = 0.99 
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Gráfico 7: Razão de área foliar de Panicum maximum cv. Massai em função dos dias 
após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 3E-08x4 - 7E-06x3 + 0.0007x2 - 0.0355x + 0.8438. R² = 0.99  
50% de luz: y = 1E-08x4 - 2E-06x3 + 0.0001x2 - 0.002x + 0.2995. R² = 0.99  
25% de luz: y = -7E-09x4 + 1E-06x3 - 1E-04x2 - 0.0024x + 0.6248. R² = 0.99  
 
 
Gráfico 8: Razão de área foliar de Cynodon dactylon cv. Vaquero em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 6E-09x4 - 1E-06x3 + 0.0001x2 - 0.0076x + 0.2964. R² = 0.99  
50% de luz: y = -8E-09x4 + 2E-06x3 - 0.0001x2 - 0.0012x + 0.2892. R² = 0.99  
25% de luz: y = 3E-08x4 - 8E-06x3 + 0.0009x2 - 0.0487x + 1.1722. R² = 0.99  
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Gráfico 9: Taxa assimilatória líquida de Urochloa brizantha cv. Marandu em função 
dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 5E-06x4 - 0.0009x3 + 0.0463x2 - 0.3487x + 14.406. R² = 1  
50% de luz: y = -3E-07x4 - 4E-06x3 - 0.0021x2 + 0.1703x + 17.747. R² = 1  
25% de luz: y = -4E-07x4 + 8E-06x3 - 0.0023x2 + 0.1667x + 14.865. R² = 1  
 
 
Gráfico 10: Taxa assimilatória líquida de Brachiaria decumbens cv. Basilisk em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 1E-06x4 - 0.0002x3 + 0.0092x2 + 0.1477x + 11.28. R² = 1  
50% de luz: y = 9E-06x4 - 0.0018x3 + 0.0993x2 - 2.1008x + 41.32. R² = 0.99  
25% de luz: y = 4E-07x4 - 0.0001x3 + 0.005x2 - 0.0189x + 16.404. R² = 1  
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Gráfico 11: Taxa assimilatória líquida de Panicum maximum cv. Massai em função 
dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 2E-06x4 - 0.0004x3 + 0.0157x2 + 0.0884x + 9.3932. R² = 1  
50% de luz: y = -1E-07x4 - 2E-05x3 + 0.0048x2 - 0.539x + 31.282. R² = 1  
25% de luz: y = -2E-07x4 + 8E-06x3 - 0.0013x2 - 0.0573x + 18.649. R² = 1  
 
 
 
Gráfico 12: Taxa assimilatória líquida de Cynodon dactylon cv. Vaquero em função 
dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 5E-06x4 - 0.0009x3 + 0.0653x2 - 1.7971x + 23.483. R² = 0.97 
50% de luz: y = 3E-06x4 - 0.0006x3 + 0.036x2 - 0.9418x + 14.757. R² = 0.99 
25% de luz: y = 5E-07x4 - 0.0001x3 + 0.0068x2 - 0.0925x + 2.4637. R² = 1  
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Gráfico 13: Taxa de crescimento relativo de Urochloa brizantha cv. Marandu em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = -0.0198x + 1.4326. R² = 0.87  

50% de luz: y = -0.0162x + 1.3743. R² = 0.99  

25% de luz: y = -0.0211x + 1.7201. R² = 0.99  

 
 
 
Gráfico 14: Taxa de crescimento relativo de Urochloa decumbens cv. Basilisk em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = -0.0096x + 0.8673. R² = 0.99  
50% de luz: y = -0.0254x + 1.8911. R² = 0.99  
25% de luz: y = -0.0242x + 1.8624. R² = 1  
 
 



 

 

97 

 

Gráfico 15: Taxa de crescimento relativo de Panicum maximum cv. Massai em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = -0.0099x + 0.7249. R² = 0.99  
50% de luz: y = -0.0087x + 0.8265. R² = 0.99 
25% de luz: y = -0.0143x + 1.2171. R² = 0.99 
 
 
 
Gráfico 16: Taxa de crescimento relativo de Cynodon dactylon cv. Vaquero em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = -0.0218x + 1.6508. R² = 0.99  
50% de luz: y = -0.0287x + 2.0229. R² = 0.99  
25% de luz: y = -0.0226x + 1.7139. R² = 1  
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Gráfico 17: Índice de área foliar de Urochloa brizantha cv. Marandu em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 2E-06x4 - 0.0004x3 + 0.03x2 - 0.7976x + 8.3217. R² = 0.87  
50% de luz: y = -4E-06x4 + 0.0009x3 - 0.0724x2 + 2.6278x - 30.13. R² = 0.76  
25% de luz: y = -6E-07x4 + 5E-05x3 + 0.0023x2 - 0.109x + 1.4161. R² = 0.75 
 
Gráfico 18: Índice de área foliar de Urochloa decumbens cv. Basilisk em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 1E-06x4 - 0.0003x3 + 0.0182x2 - 0.3983x + 4.1832. R² = 0.84 
50% de luz: y = -2E-06x4 + 0.0005x3 - 0.0314x2 + 1.1265x - 12.907. R² = 0.95 
25% de luz: y = 9E-07x4 - 0.0003x3 + 0.0292x2 - 0.9652x + 10.491. R² = 0.80 
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Gráfico 19: Índice de área foliar de Panicum maximum cv. Massai em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 2E-08x4 - 8E-06x3 + 0.0009x2 - 0.0192x + 0.972. R² = 0.32  
50% de luz: y = -4E-06x4 + 0.0009x3 - 0.0651x2 + 1.9909x - 20.189. R² = 0.78 
25% de luz: y = -1E-06x4 + 0.0003x3 - 0.0268x2 + 0.9661x - 11.045. R² = 0.62 
 
 
Gráfico 20: Índice de área foliar de Cynodon dactylon cv. Vaquero em função dos 
dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = -5E-08x4 + 7E-06x3 - 0.0003x2 + 0.0061x - 0.0325. R² = 0.46  
50% de luz: y = 9E-08x4 - 2E-05x3 + 0.0014x2 - 0.0364x + 0.3162. R² = 0.67 
25% de luz: y = -7E-09x4 + 1E-06x3 - 6E-05x2 + 0.004x - 0.0511. R² = 0.69 
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Gráfico 21: Taxa de crescimento da cultura de Urochloa brizantha cv. Marandu em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 3E-06x4 - 0.0008x3 + 0.062x2 - 1.601x + 15.504. R² = 0.99 
50% de luz: y = 4E-06x4 - 0.0012x3 + 0.0942x2 - 2.5575x + 24.568. R² = 0.99 
25% de luz: y = 3E-06x4 - 0.0008x3 + 0.062x2 - 1.7851x + 17.29. R² = 0.99  
 
 
Gráfico 22: Taxa de crescimento da cultura de Urochloa decumbens cv. Basilisk em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 3E-07x4 - 0.0001x3 + 0.0132x2 - 0.2374x + 3.2154. R² = 0.99 

50% de luz: y = 7E-06x4 - 0.0019x3 + 0.1543x2 - 4.218x + 38.969. R² = 0.99 

25% de luz: y = 9E-07x4 - 0.0004x3 + 0.0341x2 - 0.9784x + 9.3092. R² = 0.99 
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Gráfico 23: Taxa de crescimento da cultura de Panicum maximum cv. Massai em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 5E-07x4 - 0.0001x3 + 0.0053x2 - 0.0702x + 1.2022. R² = 1  
50% de luz: y = 2E-07x4 - 8E-05x3 + 0.0064x2 - 0.1364x + 1.695. R² = 0.99 
25% de luz: y = 7E-07x4 - 0.0002x3 + 0.0154x2 - 0.4027x + 3.9097. R² = 0.99  
 
 
Gráfico 24: Taxa de crescimento da cultura de Cynodon dactylon cv. Vaquero em 
função dos dias após a emergência, em condições de pleno sol, 50 e 25% de luz. 

 
Pleno sol: y = 1E-06x4 - 0.0002x3 + 0.0168x2 - 0.4534x + 4.2213. R² = 0.99  
50% de luz: y = 1E-06x4 - 0.0002x3 + 0.0156x2 - 0.4183x + 3.8312. R² = 0.99 
25% de luz: y = 2E-07x4 - 4E-05x3 + 0.0031x2 - 0.0844x + 0.7938. R² = 0.99 
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ANEXO III 
 
Artigo submetido ao periodico Journal of Plant Physiology 
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