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Emergência e crescimento inicial de Brachiaria brizantha cv. Piatã em diferentes 

profundidades de semeadura 

 

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

de Dourados, num delineamento inteiramente casualisado. Os tratamentos serão 

cinco profundidades de semeadura (0, 3, 9, 9 e 12 cm) da espécie Brachiaria 

brizantha cv. Piatã com cinco repetições. As sementes serão semeadas em 

travessas de plástico, nas dimensões 59,5 x 42,5 x 17,5 cm, contendo solo 

retirado da Fazenda-Escola. As avaliações serão contagem das plântulas 

emergidas por 28 dias e o crescimento inicial por meio da medição da altura e o 

número de folhas verdadeiras em cinco plantas escolhidas aleatoriamente, em 

cada repetição, aos 28 dias após a semeadura. Para avaliação da massa seca, 

as plantas serão coletadas para secagem em estufa de circulação de ar a 65oC 

até a massa constante, calculando-se a massa seca por planta, dividindo o seu 

valor encontrado em cada repetição pelo seu número de plântulas emergidas ao 

final do ensaio. Será realizada análise de variância, e em caso de significância, 

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

meio do programa Assistat. 

 
Introdução 
 
A cv. Piatã é uma espécie do gênero Brachiaria brizantha selecionada após 16 

anos de avaliações pela Embrapa, a partir de material coletado na década de 

1980, na região de Welega, na Etiópia, África (ALMEIDA et al., 2009). É uma 

planta de crescimento ereto e cespitosa (forma touceiras) de porte médio e com 

altura entre 0,85 a 1,10 m. Apresenta colmos verdes e finos (4 mm de diâmetro). 

As bainhas foliares têm poucos pelos, e a lâmina foliar é glabra (sem pelos) 

medindo até 45 cm de comprimento e 1,8 cm de largura. A lâmina é áspera na 

face superior e tem bordas serrilhadas e cortantes. Apresenta ainda 

perfilhamento aéreo. Sua inflorescência se diferencia das atuais cultivares 

disponíveis de B. brizantha por apresentar maior número de racemos (até 12), 

quase horizontais, com pelos longos e claros nas bordas e espiguetas sem pelos 



e arroxeadas no ápice. Suas sementes são menores que as da B. brizantha cv. 

Xaraés (ANDRANDE E ASSIS, 2010). 

Apesar de bem conhecida sua morfologia e fisiologia, ainda faltam dados sobre 

seu desenvolvimento inicial que seja específico para cada região de cultivo. 

Sendo a germinação e emergência da plântula, condições fundamentais para 

garantir o estabelecimento da planta e assim se obter um stand uniforme (PARIZ 

et al., 2010). A formação de uma boa pastagem depende desse fator, e que 

muitas vezes não é possível por se desconhecer qual a profundidade ideal de 

semeadura, que garanta o crescimento inicial adequado da espécie, assim como 

suporte a concorrência com as plantas daninhas. 

 
Objetivos 
 

Analisar a emergência e crescimento inicial da Brachiaria brizantha cv. BRS 

Piatã em diferentes profundidades de semeadura. 

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

de Dourados, num delineamento inteiramente casualisados. Os tratamentos 

serão cinco profundidades de semeadura (0, 3, 9, 9 e 12 cm) com cinco 

repetições. 

Serão semeadas 50 sementes nas profundidades de semeadura de cada 

tratamento em travessas de plástico, com fundo furado, nas dimensões 59,5 x 

42,5 x 17,5 cm, contendo solo retirado da Fazenda-Escola. Após a germinação a 

irrigação será realizada diariamente e a contagem das plântulas emergidas será 

feita por 28 dias. 

O crescimento inicial será realizado por meio da medição da altura e o número de 

folhas verdadeiras em cinco plantas escolhidas aleatoriamente, em cada 

repetição, sendo avaliadas aos 28 dias após a semeadura (DAS), calculando-se 

a altura média em cada repetição para a análise de variância. As plantas serão 

coletadas para secagem em estufa de circulação de ar a 65oC até a massa 

constante, calculando-se a massa seca por planta, dividindo o seu valor 

encontrado em cada repetição pelo seu número de plântulas emergidas ao final 

do ensaio. 



Será realizada análise de variância e comparação de médias pelo teste Tukey a 

5 % de probabilidade, por meio do programa Assistat. 

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

segunda quinzena de setembro. 

 
Resultados Preliminares 
 

Espera-se obter resultados que indique a melhor profundidade de semeadura do 

capim-piatã e em qual delas a plântula apresenta um desenvolvimento mais 

vigoroso. 
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