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Irrigação.
  INTRODUÇÃO: 
A palma forrageira é uma alternativa para alimentação animal no 
semiárido. É uma cultura xerófila resistente a altas temperaturas, 
baixa umidade e alto índice de radiação solar. Mantém seus 
estômatos fechados durante o dia, o que reduz a transpiração e 
retêm água e, a noite, seus estômatos são abertos para 
absorção de CO2 que será transformado em biomassa durante o 
dia (DONATO et al., 2014). Logo, a aplicação de água com 
turnos de rega e percentagens reduzidas da lâmina pode manter 
ou aumentar a produção. O uso de diferentes estratégias de 
irrigação pode ocasionar diferentes perfis de umidade no solo, 
bem como, de diferentes perfis de distribuição de raízes. Com 
essas informações é possível inferir em qual profundidade pode-
se instalar um sensor de umidade e a qual distância pode aplicar 
os fertilizantes conforme estratégia de irrigação utilizada. A 
densidade do comprimento de raízes (DCR) é a razão entre o 
comprimento total das raízes em determinado volume de solo. 
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a DCR no perfil do solo 
cultivado com a palma forrageira 'Gigante' sob diferentes 
condições de aplicação de água em um sistema de gotejamento. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O experimento foi conduzido em área experimental do IF Baiano 
- Campus Guanambi, localizado no Município de Guanambi-
Bahia, com latitude de 14°13’ sul, longitude de 42º46’ oeste de 
Greenwich. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com sete tratamentos: T1, sem irrigação; T2, 7% da 
ETo com turno de rega (TR) de 15 dias; T3, 15% da ETo com TR 
de 7 dias; T4, 33% da ETo com TR de 3 dias; T5, 50% da ETo 
com TR de 2 dias; T6, 100% da ETo irrigado diariamente e, T7, 5 
litros de água por metro linear a cada 15 dias, ambos os 
tratamentos com 3 repetições, totalizando 21 parcelas 
experimentais. Foram coletadas amostras de raízes, em cada 
parcela, em sete distâncias, no sentido perpendicular à linha de 
plantas: 0 m; 0,15 m; 0,30 m; 0,50 m; 0,70 m; 0,85 m e 1,00 m. 
E, para cada distância, quatro profundidades: 0 a 0,10 m; 0,10 a 
0,20 m; 0,20 a 0,30 m e 0,30 a 0,40 m. As coletas foram feitas 
com trado tipo cilindro – cada amostra com 0,10 m de altura 
inteirando um volume de 311,725 cm3. As raízes foram 
separadas do solo por lavagem com água em uma peneira; 
secas em papel toalha, escanneadas e transformadas em 
arquivos Tagged Image File Format – TIFF, retiradas as bordas 
escuras oriundas do processo de digitalização (SANTOS et al., 
2016) e processados no software Rootedge (KASPAR & EWING, 
1997) para determinação do comprimento e diâmetro das raízes.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 A DCR, para as diferentes estratégias de aplicação de água, em 
função da distância e da profundidade, está apresentada na 
Figura 01. Pelo critério de Scott-Knot, as condições de sequeiro, 

5 litros de água por metro linear a cada 15 dias e 15% da ETo a 
cada 7 dias possibilitaram menor desenvolvimento de raízes e, a 
condição de 50% da ETo aplicada a cada dois dias, a maior 
distribuição do sistema radicular. A maior concentração de raízes 
fica compreendida na profundidade de 0,10 a 0,20 m e na 
distância de 0,15 m do centro da fileira. 
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Figura 01. Densidade de Comprimento de Raízes (DCR) para T1 

(A); T7 (B); T2 (C); T3 (D); T4 (E); T5 (F) e T6 (G). 
  CONCLUSÃO: 
A condição de aplicação de 50% da ETo com turno de rega de 2 
dias possibilita maior desenvolvimento radicular da palma 
forrageira. A maior densidade de raízes se concentra na distância 
de 0,15 m e a uma profundidade de 0,10 a 0,20 m. 
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