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RESUMO 
 

A germinação das sementes de varias culturas depende da profundidade da 
semeadura depositada no solo. A semeadura é considerada ideal quando a 
profundidade permite facilidade para absorção de nutrientes e permite boa 
sustentação da planta. Objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito causado pela 
variação de profundidade de semeadura na germinação na Brachiaria brizantha cv. 
Xaraés. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados com 
quatro tratamentos e cinco repetições, no qual os tratamentos se caracterizaram nas 
profundidades de semeadura (2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 cm) com 20 sementes por 
repetição. O experimento foi conduzido no período de setembro a outubro de 2018, 
em propriedade, situada no bairro Jardim Vilhena, localizado no município de 
Vilhena-RO. As sementes foram semeadas em baldes plásticas de 20 litros 
perfurados no fundo, no qual foi utilizado substrato comercial Carolina Soil. A 
avaliação da variável foi feitas aos 10º e 14º dias após o plantio, avaliando-se o 
número de sementes germinadas e aos 28 dias após a emergência realizou-se a 
medição do comprimento da folha, raiz e talo. Os dados coletados foram submetidos 
a analise de variância (p<0,05). Ocorreu diferença significativa na variável número 
de sementes germinadas (NSG) na profundidade de 2 a 4 cm em relação aos 
demais tratamentos. 

 
Palavras-chave: Forrageira. Produção. Braquiária. Emergência das plântulas. 
  



 

 

ABSTRACT 
 

The germination of the seeds of several crops depends on the depth of sowing 
deposited in the soil. Seeding is considered ideal when depth allows for easy 
absorption of nutrients and allows good plant support. The objective of this work was 
to evaluate the effect of sowing depth variation on germination in Brachiaria brizantha 
cv. Xaraés. The experimental design was a completely randomized design with four 
treatments and five replications, in which treatments were characterized at the 
seeding depths (2.0, 4.0, 6.0 and 8.0 cm) with 20 seeds per replicate. The 
experiment was conducted in the period from September to October 2018, in 
property, located in the neighborhood Jardim Vilhena, located in the municipality of 
Vilhena-RO. The seeds were seeded in plastic buckets of 20 liters drilled in the 
bottom, in which Carolina Soil commercial substrate was used. The evaluation of the 
variable was made on the 10th and 14th days after planting, the number of 
germinated seeds was evaluated and at 28 days after emergence the leaf, root and 
stalk length were measured. The data collected were submitted to analysis of 
variance (p <0.05). There was a significant difference in the number of germinated 
seeds (NSG) at depth of 2 to 4 cm in relation to the other treatments. 
 
Key-words: Forrageira. Production. Brachiaria. Emergence of seedlings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A profundidade de semeadura é um fator importante para a germinação da 

semente (OLIVEIRA; SCIVITTARO, 2007).  

Há uma convicção muito grande no momento do plantio que a melhor 

profundidade de semeadura é a superficial, por causa de ter algumas espécies como 

a Jaraguá, Brachiaria, Colonião e Gordura que se adaptam melhor em plantios mais 

superficiais. Além disso, existe outro fator que torna essa convicção mais forte que 

são resultados de pesquisa que foram feito em relação à profundidade de plantio, 

mas se deve a atentar que esses experimentos foram realizados em casa de 

vegetação (EMBRAPA, 1982). 

A germinação das sementes é regulada pela influência das condições 

ambientais (água, luz, temperatura e a profundidade) e pela capacidade fisiológica, 

portanto cada espécie de plantas precisa de um conjunto de fatores ambientais 

essenciais para que possa ocorrer a germinação das sementes depositada no solo 

de maneira satisfatória (CARVALHO; CHRISTOFFOLETI, 2007). 

A germinação das sementes de varias culturas vai depender da 

profundidade da semeadura no solo (OLIVEIRA; SCIVITTARO, 2007). A semeadura 

é considerada ideal quando a profundidade permite facilidade para absorção de 

nutrientes e permite boa sustentação da planta, que consequentemente levara a 

rápida e homogênea germinação, diminuindo o gasto da reserva (carboidratos, 

proteínas e lipídios) que endosperma e os cotilédones sofrem durante o processo 

germinativo (SHANMUGANATHAN; BENJAMIN, 1992). 

Trabalhos foram realizados para ver o efeito causado pela profundidade de 

semeaduras e dos métodos de quebrar a dormência no desenvolvimento inicial nas 

principais forrageiras. Pacheco et al. (2010) notaram que experimentos com a 

Brachiaria brizantha, B. decumbens, B. ruziziensis e Panicum maximum cv. 

Tanzânia em várias profundidades de semeadura a diminuição na velocidade de 

emergência das plântulas, quando houve a deposição das sementes em 

profundidades maiores, sendo a profundidade de até 1 cm é considerada ideal paras 

as espécies trabalhadas. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito causado pelas diferentes 

profundidades de semeadura na germinação na Brachiaria brizantha cv. Xaraés. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 BRACHIARIA Brizantha cv. XARAÉS 

 

A gramínea do gênero Brachiaria é originária da África tropical e África do 

Sul (SANTOS, 2006).  

As cultivares pertencentes a esse gênero tem posição de destaque na 

pecuária brasileira por tornarem possível a produção de carne e leite em solo de 

fertilidade baixa. Estas podem ser cultivadas em todas as regiões do país, 

destacando-se principalmente nas grandes extensões de áreas plantadas do Brasil 

Central. Essa disseminação ocorreu principalmente devido à boa produção de 

forragem e à germinação de sementes, alta agressividade na competição natural 

com a vegetação nativa e por apresentar boa capacidade de suporte com 

significativos ganhos em peso dos animais (MENDONÇA, 2012). 

A B. Brizantha cv. Xaraés ou MG5 vem expressando o seu grande potencial 

produtivo ao longo dos anos. A variedade possui crescimento cespitoso, no qual 

pode atingir até 1,5 m de altura. Quando comparada aos outros tipos de forrageiras, 

a Xaraés possui produtividade e rebrota superior. Seu florescimento é tardio, o que 

possibilita maior tempo de pastejo pelos animais (GUEDES, 2012). 

Segundo Valle et al., (2003), a cultivar Xaraés é indicada para solos de 

textura média, bem drenados e de média fertilidade. O capim Xaraés é conhecido 

por proporcionar alta capacidade de suporte, em razão de sua elevada produtividade 

por hectare que chega a 25 toneladas de matéria seca/ha/ano. Possui boa 

palatabilidade, digestibilidade e folhas largas. O pastejo deve ser feito de 90 a 120 

dias após o plantio. Em pastejo rotativo os animais devem entrar no piquete com 30 

cm e sair com 15 cm de altura (CARLOTO et al., 2011). Em relação ao tempo de 

vedação dessa variedade deve-se tomar cuidado, pois suas folhas e caule tendem a 

ficar fibrosos com facilidade (AGROMAFI, 2014). 

 

2.2 PROFUNDIDADES DE SEMEADURA NO PLANTIO 

 

No período inicial de formação do pasto, a reserva orgânica da semente 

fornece os nutrientes que as novas plantas precisam para a sua sobrevivência e o 

seu desempenho. As sementes das gramíneas forrageiras Brachiaria são bastante 
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pequenas e por isso possuem pouca reserva nutricional, assim se o período se 

estender muito, as reservas não vão conseguir suprir as necessidades necessárias 

para sustentar as novas plântulas até que se estabeleçam no solo. Para que isso 

não venha acontecer à plântula deve realizar o processo de fotossíntese. Portanto 

quanto maior a profundidade de plantio, maior será o caminho que a plântula terá 

para percorrer até as suas folhas terem contato com a luz solar (BALSALOBRE; 

SANTOS, 2006). 

Um dos fatores que afeta a germinação da semente é a profundidade de 

deposição, portanto a semente deve ser depositada em profundidade que não afete 

a sua emergência, tomando-se cuidado no processo de semeadura (SILVA et al., 

2008). 

As sementes depositadas muito profundas terão dificuldade em receber 

estímulo necessário da luz para germinarem, pois a luz só é capaz de penetrar nos 

primeiros centímetros do solo.  Já por outro lado, plantios muito rasos, as sementes 

ficam em região do solo em que a temperatura e a disponibilidade de água têm 

variações constantes, dificultando a germinação e o desenvolvimento inicial da 

planta. Além disso, as camadas superficiais do solo podem estar compactadas, 

dificultando o rompimento desta crosta formada pela plântula (BALSALOBRE; 

SANTOS, 2006). 

 

2.3 PROCESSOS GERMINATIVOS 

 

A germinação é uma sucessão de etapas que retomam o desenvolvimento 

do embrião e o início da formação de uma nova plântula. Podemos resumir a 

germinação como o processo de transformação da semente em uma nova planta. A 

semente é constituída pelo embrião, endosperma e tegumento. Durante a 

germinação, o embrião é nutrido pelo endosperma (MAGALHÃES, 2017). 

 Segundo Magalhães (2017), a germinação pode ser de dois tipos: epígea 

(os cotilédones se elevam acima do solo, no qual são típicas de plantas 

dicotiledôneas) e a hipógea (os cotilédones permanecem no solo, no qual são típicas 

das monocotiledôneas). 

A germinação pode ser dividida em três fases: fase de embebição consiste 

na captação de água que causa o umedecimento inicial dos tecidos mais próximos à 

superfície, a fase de indução do crescimento que consiste na redução da captação 
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de água, no qual ocorre a formação de novos tecidos e a ativação do metabolismo e 

a fase de crescimento do eixo embrionário, no qual ocorre o processo de expansão 

celular, a ruptura do tegumento com a protrusão da radícula (raiz embrionária) e é a 

primeira parte a emergir da semente (MAGALHÃES, 2017). 

Para Kerbauy (2004), a capacidade e a velocidade da germinação da 

semente são afetadas por vários fatores que atuam de forma conjunta: extrínsecos 

ou ambientais (temperatura, luz, disponibilidade de água, fatores químicos, gases e 

fatores bióticos) e intrínsecos ou internos (viabilidade, morfologia e dormência).  

Durante o ciclo de vida das plantas, os fatores ambientais são 

indispensáveis, pois atuam desde a fase de maturação da semente até o 

desenvolvimento da planta. Portanto para que ocorra a germinação é preciso que as 

condições extrínsecas e intrínsecas estejam de maneira satisfatória pra que ocorra a 

geminação (CARDOSO, 2004). 

A temperatura é um fator determinante para a semente e para o 

desenvolvimento das plantas, pois atua no processo da quebra da dormência e 

também atua no processo germinativo, afeta a percentagem final de germinação, a 

velocidade e o sincronismo, por estar relacionado às reações bioquímicas essenciais 

para o início da germinação da semente (KERBAUY, 2004; MORAES et al., 2007; 

CARVALHO; NAKAGAWA, 2000).  

A água, entre os fatores ambientais é o que mais interfere no processo de 

germinação. Com a absorção da agua (embebição), os tecidos são reidratados e, 

portanto há aumento na respiração e de todas outras atividades metabólicas, venha 

fornecer energia e nutrientes necessários para que o processo germinativo venha 

ocorrer de maneira adequada. O excesso de umidade na semente impede a 

penetração do oxigênio e a redução de todos os processos metabólicos, provocando 

a redução na germinação (NASSIF et al., 1998). 

A luz pode provocar variação no processo germinativo das sementes. Foi 

descoberto no inicio do século XX, a ocorrencia da inibição da germinação pela luz 

em algumas espécies e em outras a germinação era viabilizada. Apesar de muitas 

espécies não serem influênciadas pela luminosidade. Os fatores luz e temperatura 

em muitos casos têm ação depende sobre o processo germinativo nas sementes 

(NASSIF et al., 1998; LOPES; SOARES, 2003; DA SILVA et al., 2009; ROSSETO et 

al., 2009). 

As sementes podem ser classificadas em três categorias em relação à luz: 
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as fotoblásticas positivas, que apresentam maior capacidade germinativa à luz; as 

fotoblásticas negativas, que germinam melhor no escuro e as fotoblásticas neutras, 

que germinam bem com ou em ausência de luz, no qual vale apena ressaltar que as 

sementes podem vir a ser ou deixar de ser fotoblásticas com o tempo ou ao 

entrarem em dormência secundária (VÁSQUES-YANES; OROZCO-SEGOVIA, 1993; 

BEWLEY; BLACK, 1994). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no período de setembro a outubro de 2018, em 

propriedade, situada no bairro Jardim Vilhena, localizado no município de Vilhena-

RO, com altitude média de 615 m.  

O delineamento experimental utilizado foi de inteiramente casualizados (DIC) 

com quatro tratamentos e cinco repetições, no qual os tratamentos se 

caracterizaram nas profundidades de semeadura (2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 cm) com 20 

sementes por repetição. 

Dentro da mesma saca de sementes de Brachiaria brizantha cv. Xaraés foi 

retirada uma amostra para ser utilizada no plantio nos baldes, no qual foi feito o teste 

no gerbox com 100 sementes selecionadas por período de 15 dias para ser avaliado 

a porcentagem de semente germinada, que demonstrou o resultado de 51% de 

germinação.  

As sementes foram semeadas em baldes plásticos de 20 litros, perfurados 

no fundo, no qual se utilizou substrato comercial Carolina Soil (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Caracteristica fisicas e quimica do substrato comercial Carolina Soil. 

Composição química 

N 
10% 

P2O5 
20% 

K2O 
24% 

B 
0,02% 

Cu 
0,05% 

Mn 
0,08% 

Mo 
0,01% 

Zn 
0,05% 

Composição físicas* 

Sphagnum 70% Palha de arroz torrefada 
20% 

Perlita 10% 

Condutividade elétrica 
1,5 dS/m diluição  

Densidade em umidade de 50%: 
220kg/m³ 

pH 
 5,65 

CRA 
 51% em volume 

Porosidade total 
 76% 

CTC 
 1200 mmolc/dm³ 

Fonte: Grow Plan, 2018; *Macro e micro (solúvel – solubilizado em água) =  0,64g /L de substrato; CRA 
(capacidade de retenção de água). 

 

Em cada balde foram colocadas 20 sementes distribuídas em três linhas, 

depois de semeado e durante toda fase de crescimento realizou-se irrigações 

diárias. 

A avaliação da variável número de sementes germinadas (NSG) foi realizada 

no 10º e 14º dias após o plantio com a contagem das plântulas emergidas e aos 28 

dias após a emergência realizou-se a medição do comprimento da folha, raiz e 
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colmo de duas plantas de cada tratamento com o auxilio de uma régua gradual. 

Os dados coletados foram submetidos a analise de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste Tukey (P<0,05), no qual utilizou o programa estatístico 

ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2002). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se diferença significativa para a variável número de sementes 

germinadas (NSG) realizada no 10º e 14º dias após o plantio na profundidade de 2 a 

4 cm (Tabela 2) na Brachiaria brizantha cv. Xaraés. 

 

Tabela 2 - Número de sementes germinadas (NSG) de Brachiaria brizantha cv. 
Xaraés em diferentes profundidades de plantio. 

Profundidade de plantio 1º contagem 2º contagem 

2 cm 11,00 a 13,80 a 

4 cm 7,40 ab 9,40 ab 

6 cm 6,00 b 7,40 b 

8 cm 6,00 b 7,00 b 

CV% 35 33,35 

Letras iguais na coluna não diferem a P <0,05 pelo teste de Tuckey.  1º contagem (10º dias após o plantio), 2º 

contagem (14º dias após o plantio). 
 

O menor número de sementes germinadas (NSG) ocorreu na profundidade 

de 8 cm, provavelmente possa ser explicada pela menor oxigenação das sementes 

e pela baixa incidência de luz nessa profundidade, no qual a maioria das sementes 

de gramíneas forrageiras são fotoblásticas positivas (RODRIGUES; REIS, 1994).  

Pesquisa feita por Pacheco et al., (2010), no qual os tratamentos estudados 

foram constituídos por seis profundidades de semeadura e um sistema de cobertura 

de sementes (0 sem cobertura, 0 com cobertura, 1, 4, 8, 10 e 15 cm). As sementes 

foram semeadas em vasos e as plantas cultivadas por 40 dias. Observou que o 

tempo de emergência (TE), houve atraso a partir da semeadura a 10 cm para a B. 

brizantha e 8 cm de profundidade para as demais espécies. No entanto, ressalta-se 

que no experimento foi utilizado solo peneirado e, portanto, desestruturado, o que 

pode ter facilitado a emergência em profundidades maiores. 

Oliveira et al. (1996) trabalhando com braquiárias, constataram retardamento 

na emergência de plantas em função da profundidade de semeadura, as sementes  

distribuídas a 10 cm teve atraso em torno de cinco dias na emergência das 

plântulas, suficiente para defasá-la em relação às culturas anuais consorciadas. 

Pesquisa feita por Rezende et al., (2007) no qual utilizaram  quatro 

forrageiras e quatro profundidades de semeadura. Para análise dos dados foi 

considerada a germinação observada no 30º dia após a semeadura. Para as 

sementes de B. decumbens, melhores germinações ocorreram nas profundidades 
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de 2,5, 5,0 e 10,0 cm, enquanto que para a B. brizantha e Stylosanthes spp. cv. 

Campo Grande foi obtido às melhores germinações nas profundidades de 2,5 e 5,0 

cm. Já para sementes de Tanzânia não foram notados diferenças de germinação 

entre as profundidades. 

Em relação ao comprimento das folhas e altura dos talos, a profundidade de 

2 cm apresentou 36,5 cm e 13 cm, respectivamente, em relação a tamanho da raiz a 

profundidade de 4 cm obteve 11 cm (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Comprimento da folha, raiz e altura do talo da Brachiaria brizantha cv. 
Xaraés, Vilhena – RO. 

Profundidade 
(cm) 

Folha maior (cm) Raiz (cm) 
Altura do talo 

(cm) 

2 cm 
36,5 4 11 

30 5 13 

4 cm 
27 8 8,5 

28 11 7 

6 cm 
22 10 6,5 

21 5,5 6 

8 cm 
26 5 9 

25 11 9 

 

Pesquisa feita por Zuffo et al. (2014), no qual utilizaram a Brachiaria 

dictyoneura cv. Llanero com 5 tratamentos (0,0; 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 cm de 

profundidade de semeadura). A partir do 10° dia de semeadura iniciou-se a 

contagem de plantas emergidas, a fim de se determinar o índice de velocidade de 

emergência e, aos 35 dias posteriores à semeadura, avaliou-se a emergência das 

plântulas, a altura de plantas e a matéria seca da parte aérea. Observou-se que, 

quando depositadas na superfície e nas profundidades de 6,0 e 8,0 cm, há 

diminuição na altura de plantas. Plantio em profundidade excessiva aumenta a 

resistência mecânica, afetando o processo de germinação e o crescimento da planta 

(ZIMMER et al., 1994). 

Pacheco et al. (2010) avaliaram a emergência e algumas características 

agronômicas de quatro espécies de plantas de cobertura (Brachiaria brizantha, B. 

decumbens, B. ruziziensis e Panicum maximum cv. Tanzânia), em diferentes 

profundidades observou-se, principalmente aos 20 dias, que o aumento da 

profundidade de semeadura, resultou em redução na AP (altura da planta) das 

Braquiárias, exceto a B. decumbens, em mais de 50%, notadamente a partir de 8 
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cm, comparado a 1 cm de profundidade. A densidade do comprimento radicular 

apresentaram redução com o aumento da profundidade de semeadura, efeito que, 

intensificou-se a partir de 8 cm de profundidade. O P. maximum mostrou ser mais 

sensível quanto ao crescimento radicular, comparado às espécies do gênero 

Brachiaria, comprovando ser uma espécie que não tolera cultivos em maiores 

profundidades. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A profundidade de semeadura que influenciou o número de sementes 

germinadas foi de 2 a 4 cm, seguindo as recomendações técnicas.  
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