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 Apresentação 
 
 
 
 

O Boletim Técnico Qualidade sanitária de lotes de sementes de Urochloa 

brizantha comercializados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apresenta 

papel essencial para o setor da forragicultura tropical, uma vez que é um dos 

primeiros a serem publicados, esclarecendo os possíveis danos e consequência 

de aquisição de lotes de sementes de braquiária que apresentem contaminações 

por microrganismos fitopatogênicos. Desta forma, incentivando o setor de 

produção de sementes de forrageiras tropicais, na exigência da qualidade 

sanitária dos lotes adquiridos por produtores, para implantação de pastagens 

para fins de alimentação animal, bem como produção de palhada para o setor 

agrícola. 

Além disso, a cobrança para exportação de sementes de espécies 

forrageiras tropicais do Brasil, tem sido cada vez mais exigente com a qualidade 

dos lotes, o que alavanca o país no setor de exportações. 

 

 Dr.  Marcos Barbosa Ferreira 
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RESUMO 
 
A semente é um insumo indispensável na produção agropecuária, 

desempenhando papel importante para o aumento da produtividade. A qualidade 

sanitária das sementes é estabelecida em análises laboratoriais, para 

caracterizar a homogeneidade das forrageiras, como aspectos relacionados à 

capacidade de desenvolver uma planta sadia. Desta forma o objetivo deste 

estudo foi avaliar a qualidade sanitária de sementes comerciais de U. brizantha, 

das cultivares Xaraés e Marandú, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O 

trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Produção e Sanidade 

Vegetal, do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, da 

Uniderp, Campo Grande, MS. Para isso, foram avaliados lotes de sementes da 

safra 2018-2019 de U. brizantha, cvs. Xaraés e Marandú, comercializadas por 

quatro empresas em Campo Grande. As sementes foram distribuídas sobre 

papel de filtro acondicionado em gerbox e incubadas a 22°C, com fotoperíodo de 

12h, por sete dias. Verificou-se a incidência de uma diversidade de fungos nas 

sementes das cultivares de U. brizantha analisadas. Para a cv. Xaraés os fungos 

que apresentaram maior frequência nas sementes foram, A. niger e Penicillium 

sp., com 29,55 e 23,8%, respectivamente. Já parar a cv. Marandú, foi observada 

uma maior frequência de Aspergillus sp. e B. mayds, com 18,22 e 26,5%, 

respectivamente. Os resultados revelaram que as sementes comerciais de 

braquiária apresentam baixa qualidade sanitária e que, em todos os lote 

avaliados independente da empresa ou cultivar, existe pelo menos um fungo 

afetando a sanidade dessas sementes. 

Palavras-chave: Patologia de Sementes, Aspergillus, Penicillium, Bipolaris, 
Forrageiras. 
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Abstract 

The seed is an indispensable input in agricultural production, playing an important 

role in increasing productivity. The sanitary quality of the seeds is established in 

laboratory analyzes, to characterize the homogeneity of the forages, as aspects 

related to the ability to develop a healthy plant. Thus, the aim of this study was to 

evaluate the sanitary quality of commercial seeds of U. brizantha, cultivars 

Xaraés, and Marandú, in Campo Grande, MS. The study was developed at the 

Research Laboratory for Production and Plant Health, of the Master Program in 

Production and Agroindustrial Management, from Uniderp, Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, Brazil. For this purpose, batches of seeds from the 2018-2019 

crop of U. brizantha cvs Xaraés and Marandú, commercialized by four companies 

in Campo Grande, were evaluated. The seeds were distributed on filter paper 

packed in gerbox and incubated at 22 ° C, with a 12h photoperiod, for seven days. 

It was verified the incidence of a diversity of fungi in the seeds of the cultivars of 

U. brizantha analyzed. For cv. Xaraés the fungi that presented more frequency in 

the seeds were, A. niger and Penicillium sp., With 29.55 and 23.8%, respectively. 

For cv Marandú, a higher frequency of Aspergillus sp. and B. mayds, with 18.22 

and 26.5%, respectively. The results revealed that the commercial seeds of 

brachiaria have low health quality and that, in all batches evaluated regardless of 

the company or cultivar, there is at least one fungus affecting the health of these 

seeds. 

Keyword:  Seed Pathology. Aspergillus. Penicillium, Bipolaris. Forage. 
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1. INTRODUÇÃO 

As áreas de pastagens no Brasil se concentram de forma significativa, 

devido ao alto índice de pecuária no país.  De acordo com Jank e colaboradores  

(2018) o país apresenta uma área de pastagens de 172 milhões de hectares que 

comportam 226 milhões de cabeças de gado, fato que fomenta aos campos de 

produção de espécies forrageiras tropicais, exigindo lançamento constante de 

cultivares, adaptadas e de alta produtividade, para as condições brasileiras. 

Além disso, o país é considerado o maior produtor e consumidor de sementes 

de forrageiras do mundo (MELO et al., 2016a), exportando para mais de 20 

países, como o México, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Honduras, entre outros 

(SANTOS et al., 2010).  

Tendo em vista a expansão do setor forrageiro no país e a competitividade 

de mercado recorrente, as exigências por insumos de qualidade e que englobam 

tecnologias positivas são altas, a ponto de movimentarem a indústria de 

produção e tecnologia de sementes (DERRÉ et al., 2013). Empresas do setor de 

sementes têm se deparado com um mercado internacional exigente e consciente 

da importância de se adquirir sementes com bons atributos genéticos, físicos, 

fisiológicos e sanitários, devido o desempenho dos lotes estar intimamente 

ligado a estas características (VERSZIGNASSI, 2013). 

A semente é um insumo indispensável na produção agrícola, 

desempenhando importante papel para o aumento quantitativo e qualitativo de 

produtividade (Fonseca et al., 2010). A qualidade de um lote de sementes é 

estabelecida em análises laboratoriais, essenciais para caracterizar a 

homogeneidade e qualidade de diferentes espécies forrageiras, como aspectos 

relacionados à sua capacidade de gerar uma planta saudável e vigorosa em 

campo e a sua longevidade durante o armazenamento (MARCOS FILHO, 2015).  

Devido alguns patógenos serem transmitidos via sementes, podem 

causar danos variáveis. Alguns patógenos provocam perdas ao nível de campo, 

restringindo seus efeitos à redução de rendimento, sem, no entanto, afetar a 

viabilidade das sementes.  

Apesar dos altos índices de produção, pelos resultados dos estudos 

realizados sobre a qualidade de sementes de forrageiras comercializadas no 
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mercado nacional constatou-se que mais de 60% das amostras avaliadas 

encontram-se abaixo dos padrões mínimos de qualidade, sendo a pureza física 

(ALMEIDA; ZIMMER; VALLE, 2007), a germinação (OHLSON et al., 2009; 

PARMEJIANI; SILVA; MELLO, 2014) e a presença de patógenos (GUIMARÃES 

et al., 2006; MALLMANN et al., 2013; SANTOS et al., 2014), os principais fatores 

responsáveis pela baixa qualidade das sementes. 

A presença de patógenos nas sementes de forrageiras pode afetar a 

germinação, o vigor, a produção de sementes e as exportações, uma vez que a 

semente é fonte de inoculo para muitos agentes patogênicos (SANTOS et al., 

2014). Em comparação às grandes culturas, cujas sementes são colhidas na 

planta, as sementes de gramíneas forrageiras tropicais estão mais expostas à 

contaminação por fungos, devido ao tipo de colheita, a qual é realizada por 

varredura do chão no campo de produção após a dispersão (QUEIROZ et al., 

2012). 

No Brasil, pesquisas referentes à sanidade de sementes de forrageiras 

tropicais são cada vez mais presentes e necessárias, no entanto, estudos 

relacionando taxa de transmissibilidade e presença de patógenos são escassas. 

Sabe-se que a utilização de sementes vigorosas e com boa qualidade sanitária 

é importante para implantação e recuperação de áreas de pastagens, facilitando 

o desenvolvimento uniforme das plantas no campo, dificultando a introdução e 

disseminação de agentes patogênicos (MALLMANN et al., 2013; SANTOS et al., 

2014; MARCOS FILHO, 2015). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade sanitária de 

lotes de Urochloa brizantha, cultivares Xaraés e Marandú, comercializadas por 

diferentes empresas na cidade de Campo Grande, MS.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi realizado no Laboratório de Pesquisa de Produção e 

Sanidade Vegetal, do Programa de Mestrado em Produção e Gestão 

Agroindustrial, da Uniderp, Campo Grande, MS. Foram avaliadas sementes da 

safra 2018-2019 de U. brizantha, cultivares Xaraés e Marandú, comercializadas 

por quatro empresas (procedência) na cidade de Campo Grande, MS. 
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Para avaliação da qualidade sanitária das sementes foi realizado o Blotter 

Test conforme descrito por Neergaard (1979). Em caixas gerbox, previamente 

desinfestadas com álcool 70% e hipoclorito a 1%, após foram depositadas duas 

folhas de papel filtro umedecido com água destilada esterilizada, em um 

equivalente a 2,5 vezes o peso do papel. As caixas foram acondicionadas em 

câmaras de incubação com temperatura de 25 ± 2ºC e luz branca alternada (12 

h de luz e 12 h de escuro) por 7 dias. Após esse período foram realizadas as 

avaliações das sementes contabilizando o número de gêneros de fungos por 

semente, em microscópio estereoscópico e quando necessário realizada a 

confecção de lâminas semi-permanentes para identificação por microscópio 

óptico.  

O delineamento experimental foi de quatro repetições de 100 sementes 

por lote. Os dados foram expressos em porcentagem de gêneros de fungos 

incidentes por lote. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados observados na análise sanitária das 

sementes U. brizantha cv. Xaraés na sagra 2018-2019, verifica-se incidência de 

uma diversidade de fungos, sendo eles, Alternaria alternata, Aspergillius niger, 

Bipolaris mayds, Chaetomium sp., Curvularia sp., Fusarium oxysporum, 

Gerlachia sp., Penicillium sp., Phoma sp., Rhizopus stolonifer (Tabela 1). 

Analisando os fungos nas sementes, verificou-se que A. niger e Penicillium sp. 

foram os que ocorreram com maior frequência, sendo a média nos lotes de 29,55 

e 23,8%, respectivamente.  

Estes fungos foram observados em todos os lotes de sementes das 

empresas analisadas, sendo que para A. niger os valores encontrados variaram 

entre 3,5 e 78,5 % de detecção, sendo o lote 3 da empresa C o que apresentou 

a maior detecção. Para Penicillium sp. verificou-se valores entre 8,5 e 39,5% de 

ocorrência, sendo o maior valor encontrado no lote 6 da empresa D. Em termos 

de valores médios, os fungos com menores frequência foram A. alternata com 

4,3%, sendo detectado em 5 das 6 amostras analisadas, além disso, para 
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número de ocorrência nas amostras verificou-se que Gerlachia sp. foi detectada 

em três das amostras analisadas.  

Tabela 1 - Frequência de fungos fitopatogênicos incidentes em sementes de 
U.brizantha cv. Xaraés (safra 2018-2019) comercializados em 
Campo Grande, MS.  

Amostras 
A B C D E F 

 

Fungos                                                 Frequência (%) Média** 
Alternaria alternata 7,2 6,5 6,2 1,5 - 0,5 4,3 
Aspergillius niger 20,7 78,5 52,7 15,2 6,7 3,5 29,5 
Bipolaris mayds 5,5 13,7 15,7 5,2 6,5 8,2 9,1 
Chaetomium sp. - 0,75 1,2 16,7 4,7 3,5 5,3 
Curvularia sp. 6,5 2,2 7,5 1,5 0,5 - 3,6 
Fusarium oxysporum 7,7 8,7 18,0 5,7 5,0 8,2 8,8 
Gerlachia sp. 9,5 6,2 6,7 - - - 7,4 
Penicillium sp. 8,7 21,2 29,7 8,5 35,2 39,5 23,8 
Phoma sp. 7,2 2,5 10,7 11,0 10,5 2,7 7,0 
Rhizopus stolonifer 23,0 5,5 6,5 3,5 29,2 26,5 15,7 
*Incidência total 96,0 145,8 154,9 67,4 98,3 115,8  

(A) Empresa A Lote 01; (B) Empresa C Lote 03; (C) Empresa B Lote 02; (D) Empresa C Lote 4; 
(E) Empresa D Lote 05; (F) Empresa D Lote 06. *Incidência total acumulada por lote. **Média 
acumulada por gênero ou espécie. 
 

Em relação as amostras, se observou uma alta frequência de fungos nas 

sementes, como pode ser observado na Figura 1, de todas as amostras 

analisadas independente da empresa. As amostras B e C apresentaram as 

maiores frequências de fungos, sendo que nestas, foram encontrados todos os 

10 gêneros de fungos. Apesar de um número preocupante de fungos 

encontrados nas sementes, a amostra D foi a que apresentou os menores 

valores médios de ocorrência de fungos sobre as sementes de U. brizantha cv. 

Xaraés (Tabela 1). 
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Figura 1 –  Incidência de fungos no Lote 02 da Empresa B, cultivar Xaraés, após 

sete dias de incubação no teste de sanidade de sementes de U.  brizantha. 

 
Fonte : Os autores.  

Com relação aos resultados observados na análise sanitária das 

sementes U. brizantha cv. Marandú na sagra 2018-2019, também verificou-se 

incidência de uma diversidade de fungos, no total 11, sendo eles, Alternaria 

alternata, Aspergillius niger, Bipolaris mayds, Chaetomium sp., Curvularia sp., 

Fusarium sp., Gerlachia sp., Penicillium sp., Phoma sp., Rhizopus stolonifer e 

Stemphyllium sp (Tabela 2). Dos 11 fungos encontrados, seis deles foram 

detectados em todas as amostras.  

Em relação aos fungos de maior frequência nas sementes da cv. 

Marandú, verificou-se que Aspergillus sp. e B.mayds foram os que ocorreram 

com maior frequência, sendo a média nos lotes de 18,2 e 26,5%, 

respectivamente. Estes fungos foram observados em todos os lotes de sementes 
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das empresas analisadas, sendo que para Aspergillus sp. os valores 

encontrados variaram entre 6,0 e 43,2 % de detecção, sendo o lote 3 da empresa 

C o que apresentou a maior valor. Para B. mayds, verificou-se valores entre 14 

e 36,2% de ocorrência, sendo o maior valor observado nas amostras C e D. Em 

termos de valores médios, os fungos com menores frequência foram A. alternata 

com 2,9%, sendo detectado em todas as amostras analisadas, além disso, para 

número de ocorrência nas amostras verificou-se que Stemphyllium sp foi 

detectado apenas na amostra F.  

Tabela 2. Frequência de fungos fitopatogênicos incidentes em sementes de 

U.brizantha cv. Marandú (safra 2018-2019) comercializados em 

Campo Grande, MS.  

Amostras A B C D E F 
 

Fungos                                                      Frequência (%) Média** 

Alternaria alternata 5,5 0,5 2,2 2,2 4,5 2,5 2,9 

Aspergillus sp. 23,2 43,2 10,2 7,0 19,7 6,0 18,2 

Bipolaris mayds 10,2 34,2 36,2 36,2 14,0 28,2 26,5 

Chaetomium sp. - 2,2 0,5 0,5 0,2 19,5 4,5 

Curvularia sp. 11,0 - 4,2 - - 0,7 5,3 

Fusarium sp. 10,7 17,7 7,2 7,2 10,5 1,0 9,0 

Gerlachia sp. 10,2 - 4,7 4,7 1,7 1,2 4,5 

Penicillium sp. 11,5 26,0 5,5 2,5 13,0 10,0 11,4 

Phoma sp. - 6,5 10,0 10,0 14,5 16,7 11,5 

Rhizopus stolonifer 6,7 21,2 8,7 2 19,0 1,5 9,8 

Stemphyllium sp. - - - - - 3,0 3,0 

*Incidência total  89,0 151,5 89,4 72,3 97,1 90,3  
(A) Empresa A Lote 01; (B) Empresa C Lote 03; (C) Empresa B Lote 02; (D) Empresa D Lote 

5; (E) Empresa C Lote 04; (F) Empresa D Lote 06. *Incidência total acumulada por lote. 
**Média acumulada por gêneroou espécie. 

Fonte : Dados da pesquisa.  
 

Os demais gêneros fúngicos tiveram frequência entre 3 e 11,5% (Tabela 

2). Dentre todos os fungos encontrados, apenas Aspergillus sp. e Penicillium sp., 

são considerados fungos de armazenamento, sendo os demais fungos de campo 

(MARCHI et al., 2008).  

Em relação as amostras da cultivar Marundú, todas apresentaram algum 

fungo com ocorrência preocupante, sendo que os maiores valores médios de 

ocorrência foi encontrado na amostra B, observado na Figura 2, seguido pela 
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amostra A e E. As amostras D, F e C apresentaram valores médios entre 72 e 

90%, sendo a amostra F a única a apresentar todos os 11 fungos encontradas 

nesta avaliação. 

Figura 2 –  Incidência de fungos no Lote 03 da Empresa C cultivar Marandú, 

após sete dias de incubação no teste de sanidade de sementes de U.  

brizantha 

 
. Fonte : Os autores. 

 

De maneira geral, observando os resultados para as duas cultivares, 

verifica-se que a amostra da empresa B apresentou as maiores frequências de 

fungos. Esses valores podem estar relacionados a diferentes fatores. Além disso, 

a variabilidade observada na incidência de fungos em sementes de diferentes 

procedências deve-se às práticas na colheita e pós-colheita, umidade relativa do 

ar, ausência de padrões sanitários e a falta de produtos registrados para 

tratamento das sementes de forrageiras (GUIMARÃES et al., 2006; MARCHI et 
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al., 2010a). Portanto, no caso das sementes de gramíneas forrageiras tropicais, 

a colheita por varredura no solo do campo de produção expõe à contaminação 

por fitopatógenos, em decorrência do tempo de contato com o solo, após a 

maturação fisiológica e o tempo de espera até a colheita.  

Principalmente no solo se encontram microrganismos 

saprofíticos/necrotróficos, tais como Fusarium sp., Helminthosporium sp., 

Phoma sp., Aspergillus sp., Chaetomium sp. e Nigrospora sp., Alternaria, Phoma, 

Phomopsis, Rhizoctonia, Pythium e Cylindrocladium dentre outros. Estes 

patógenos são de rápido crescimento micelial e esporulação, facilitando a 

contaminação de sementes sadias no transporte, beneficiamento e 

armazenamento (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

Portanto, a identificação de locais de produção de sementes com 

melhores condições para obtenção de qualidade sanitária é importante para a 

logística e o controle de qualidade das empresas, na escolha de fornecedores e 

cooperantes uma vez que as sementes são um veículo para a introdução de 

patógenos em áreas isentas (MARTINS et al., 2017) 

Outro fator que pode interferir na qualidade sanitária é o teor de água das 

sementes dos lotes, neste estudo este valor foi de 12% para sementes da cultivar 

Marandú, os quais são considerados ideais. De acordo com Marcos-Filho (2015) 

os teores de água acima de 13%, dependendo do tipo de embalagem e da 

temperatura, podem favorecer o aumento da atividade respiratória das 

sementes, como também a concentração de gás carbônico, o aumento da 

temperatura e outros fatores resultantes do processo respiratório podem 

aumentar a incidência dos patógenos presentes nas sementes. 

Como observado neste estudo, a contaminação das sementes de 

espécies forrageiras por Aspergillus sp. representa um problema ao seu 

potencial fisiológico, uma vez que esses fungos podem reduzir a germinação, o 

vigor e causar a deterioração das sementes (MARCHI et al., 2006; 

CHORTASZKO et al., 2019). A presença de fungos de armazenamento como 

Aspergillus sp. nas sementes está relacionada ao manejo da colheita e pós-

colheita, bem como, à umidade relativa do ar durante o armazenamento 

(MARTINS, et al., 2017). A ocorrência de Fusarium sp., aliado ao manejo 

inadequado, tem contribuído para a morte de pastagens de Marandú em diversas 

áreas da região amazônica (VERZIGNASSI et al., 2012), assim como em pastos 
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localizados nos Estados do Pará, Acre, Maranhão e Rondônia (DUARTE et al., 

2007). 

Para as exportações, sementes de Uroclhoa veiculando Phoma sp. 

constituem um empecilho, uma vez que em países como México e Colômbia há 

restrições fitossanitárias a entrada de sementes contaminadas com este 

fitopatógeno (VECHIATO; APARECIDO, 2008). 

No entanto, poucas são as exigências com relação aos padrões sanitários 

e a escassez de informações sobre a sanidade das sementes produzidas e 

comercializadas no Brasil, favorecendo a disseminação de patógenos 

(MALLMANN et al., 2013).  

A presença de patógenos após o ponto de maturidade ou no 

armazenamento das sementes é ameaça séria à qualidade das sementes. 

Elevadas porcentagens de sementes infeccionadas estão associadas com o 

decréscimo no poder germinativo e menor desenvolvimento de plântula nos seus 

primeiros estádios (MARTINS et al., 2017). Para Marcos-Filho, (2015) sementes 

com fungos associados podem ser responsáveis pela transmissão de doenças 

para parte aérea e sistema radicular da planta e decréscimo da qualidade 

fisiológica das sementes e morte de plântulas. 

Por este motivo, a avaliação sanitária é importante, pois alguns fungos 

como Fusarium sp. e Phoma sp. apresentam crescimento rápido, agressivo e 

podem promover a morte das sementes de gramíneas forrageiras tropicais antes 

da germinação (MALLMANN et al., 2013). Este fato pode impedir que os padrões 

de sementes para a comercialização, especificamente quanto à porcentagem de 

germinação, sejam atingidos (GUIMARÃES et al., 2006). 

Um exemplo da importância dos testes de sanidade de sementes em 

forrageiras, é o caso descrito por Verzignassi e colaboradores (2012) que 

observaram a presença de Pyricularia grisea em campos de produção do norte 

do país, indicando este ser responsável por 80 a 90% da causa de mortes de 

plantas de braquiarão. No mesmo sentido, Marchi e colaboradores (2010), 

destacam a capacidade destes patógenos infectar gramíneas cultivadas, nativas 

e invasoras, como Urochloa decumbens, U. humidicola, azévem, aveia preta, 

capim-arroz, grama-boiadeira. Fatos estes que interferem na importação de 

gramíneas forrageiras tropicais, por países como México e Colômbia que 
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apresentam restrições sanitárias para este patógeno, conforme afirmar Vechiato 

e Aparecido (2008).  

Assim, para serem comercializadas, as sementes precisam atender aos 

Padrões de Qualidade Estaduais ou Federais estabelecidos para a espécie 

(BRASIL, 2008; CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). Para a aprovação de um lote 

de sementes de forrageiras destinadas à comercialização, costumam ser 

exigidos os resultados dos testes de germinação, tetrazólio e análise de pureza 

(BRASIL, 2008).  

As categorias para a comercialização de sementes são definidas no 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído pela Lei 10.711 de 

05/08/2003, que visa a garantir a qualidade do material de propagação vegetal 

produzido, utilizado e comercializado no país (BRASIL, 2008). A qualidade de 

um lote de sementes é definida pelo conjunto de atributos que estas apresentam 

e pode ser avaliada em laboratório por meio de testes que fornecem informações 

sobre o potencial fisiológico e físico do lote (MARCOS-FILHO, 2015). Para fins 

de pesquisa sobre sementes de gramíneas forrageiras os principais parâmetros 

utilizados são: pureza física, peso de 1000 sementes, germinação, primeira 

contagem, índice de velocidade de germinação, condutividade elétrica e 

viabilidade pelo teste de tetrazólio (HESSEL et al., 2012; MELO et al., 2016b). 

Deste modo, fica claro que a contaminação com microrganismos 

fitopatogênicos pode prejudicar nos padrões de sementes para a 

comercialização, especificamente quanto à porcentagem de germinação (Marchi 

et al., 2010). Devido a restrições fitossanitárias impostas pelo mercado 

internacional, existe uma pressão crescente por parte das indústrias pela 

produção de sementes isentas de microrganismos fitopatogênicos (VECHIATO; 

APARECIDO, 2008; SOUZA, 2012; MALLMANN et al., 2013; CARDOSO et al., 

2014).  

Sendo assim, a pesquisa na área de sanidade de sementes de gramíneas 

forrageiras, junto a produção e tecnologia de sementes, apresenta-se como 

essencial na contribuição com a geração de conhecimento para o 

aprimoramento do setor. Com os resultados deste estudo recomenda-se a 

utilização de sementes comerciais certificadas e ao haver a tentativa de salvar 

sementes, o produtor deve realizar testes de sanidade e germinação de vigor 

das sementes para realizar o processo de semeadura adequadamente. 
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4. CONCLUSÃO 

Independente da cultivar de Urochloa brizantha e da origem, verifica-se alta 

ocorrência de fungos de diferentes gêneros nas sementes, que poderá 

influenciar na qualidade fisiológica e na comercialização destas. 

Este trabalho é oriundo de parte da Dissertação de Mestrado de Priscilla 

Rodrigues Castilho. 
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