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1. Resumo Geral 

O cultivo de plantas forrageiras apresenta importância para o Brasil, pois estas 

representam a base alimentar da bovinocultura de corte e de leite do país. No 

entanto, o processo produtivo de sementes de forrageiras é complexo e 

depende de fatores específicos, o que pode influenciar a qualidade das 

sementes comercializadas. Assim, as sementes de forrageiras disponibilizadas 

no mercado por diferentes empresas podem apresentar variação nos padrões 

de qualidade, afetando diretamente o produtor. Deste modo, objetivou-se, no 

presente estudo, avaliar a qualidade física e fisiológica de sementes de 

forrageiras tropicais do gênero Urochloa (U. brizantha, U. decumbens e U. 

humidicola) e da espécie Megathyrsus maximus (cultivares Mombaça, ‘BRS 

Tamani’ e ‘BRS Zuri’) comercializadas por seis empresas de Campo Grande 

(MS). Como Campo Grande é o município brasileiro com maior número de 

empresas que comercializam sementes de forrageiras tropicais, este estudo 

apresenta uma amostra representativa do setor. No primeiro artigo apresentado 

nesta dissertação, que avaliou as sementes de Urochloa, além da avaliação da 

qualidade atual das sementes, pôde-se relacionar esta a outro diagnóstico 

realizado há uma década. Detectou-se que a qualidade física (expressa pela 

pureza) das espécies U. decumbens e U. humidicola apresentou melhora 

quando comparada à 2009, bem como a qualidade fisiológica de U. brizantha e 

U. humidicola. No entanto, em média, as empresas não atendem ainda aos 

critérios mínimos de qualidade para comercialização em função da legislação 

vigente. O segundo artigo apresentou a avaliação da qualidade das sementes 

de três cultivares de Megathyrsus maximus. Para esta espécie, por outro lado, 

encontrou-se que dos 18 lotes de sementes avaliados (três cultivares da 

espécie e seis procedências) 17 apresentam qualidade física e fisiológica 

compatível com a comercialização em função da legislação vigente. No 

Programa de Pós-Graduação em Produção e Gestão Agroindustrial, a pesquisa 

desenvolvida segue a linha de Produção Agropecuária Sustentável. 

Palavras-chave: Germinação, Valor Cultural, Vigor de Sementes, Legislação. 
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2. General Summary 

Physical and Physiological Quality of Forage Grasses Commercialized Seeds 

Forage plants cultivation is important for Brazil, as they represent the the 

country food base of beef and dairy cattle. However, forage seeds production 

process is complex and depends on specific factors, which may influence the 

commercialized seeds quality. Thus, forage seeds available on the market by 

different companies may vary in quality standards, directly affecting the 

producer. Thus, the objective of this study was to evaluate physical and 

physiological quality of seeds of tropical forages of Urochloa (U. brizantha, U. 

decumbens and U. humidicola) and Megathyrsus maximus (cultivars Mombasa, 

'BRS Tamani cultivars' and 'BRS Zuri') sold by six companies in Campo Grande 

(MS). As Campo Grande is the Brazilian municipality with the largest number of 

companies that sell tropical forage seeds, this study presents a representative 

sample of the sector. In the first article presented in this dissertation, which 

evaluated Urochloa seeds, besides the evaluation of the current seed quality, 

we related the present diagnosis to another made a decade ago. It was found 

that the physical quality expressed by purity) of U. decumbens and U. 

humidicola species showed improvement when compared to 2009, as well as 

the physiological quality of U. brizantha and U. humidicola. However, on 

average, companies do not yet meet the minimum quality criteria for 

commercialization due to current legislation. The second article presented the 

seed quality evaluation of three cultivars of Megathyrsus maximus. For this 

species, on the other hand, it was found that of the 18 seed lots evaluated 

(three cultivars of the species and six sources) 17 have physical and 

physiological quality compatible with commercialization according to current 

legislation. In the PostGraduate Program in Agroindustrial Production and 

Management, the research developed follows the line of Sustainable 

Agricultural Production. 

Keywords: Germination, Cultural Value, Seed Vigor, Legislation. 

 

 

 

 

 



 9 

 

3. Introdução Geral 

O Brasil dispõe de aproximadamente 172 milhões de hectares de 

pastagens, sendo que esta área suporta 226 milhões de cabeças de gado, e 

para manter ou aumentar os níveis atuais de produção animal, novas cultivares 

de forrageiras devem ser constantemente desenvolvidas (JANK et al., 2017). 

Neste cenário, o Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de 

sementes de gramíneas forrageiras do mundo (MELO et al., 2016). Os gêneros 

Urochloa spp. e Megathyrsus spp. são os de maior interesse para a pecuária 

nacional, o que pode ser confirmado pela área cultivada, sendo que em cerca 

de 70 a 80% da área com pastagens utiliza-se cultivares pertencentes a esses 

dois gêneros (RODRIGUES, 2004).  

A produção de sementes é um processo complexo e condicionado por 

uma série de fatores específicos e bem determinados (HESSEL et al., 2012). 

Entre as principais características, estão o período prolongado da emissão das 

inflorescências e da abertura de flores entre e dentro de uma mesma 

inflorescência, queda natural (degrana) das sementes por ocasião da 

maturidade ou mesmo antes, dormência e o sistema de colheita e de 

beneficiamento, o que, em geral, ocasiona grande diferença na qualidade física 

e fisiológica dessas sementes (BOONMAM, 1971). Em sua essência, a 

semente transporta a garantia da perpetuação de cada espécie cultivada, e em 

meio ao grande número de fatores que afetam a qualidade das mesmas, se 

destacam os genéticos, fisiológicos e ambientais (VALLE et al., 2009). 

Segundo Tomaz et al. (2010) as sementes de pastagens apresentam 

baixa qualidade física e fisiológica quando comparadas às sementes de 

grandes culturas. Isto se deve ao fato de que a produção de espécies 

forrageiras é realizada muitas vezes por produtores não especializados, que 

não observam determinadas práticas agronômicas fundamentais para a 

obtenção de sementes de alta qualidade (SCHUCH et al., 2008).  

A legislação é uma importante ferramenta que dá embasamento à 

fiscalização dos lotes de sementes comercializados, coibindo o uso de 

sementes que não foram produzidas dentro das normas estabelecidas. No 

entanto, estudos sobre a qualidade das sementes forrageiras de diferentes 

espécies comercializadas apontam a ocorrência de variação nos padrões de 
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qualidade de sementes comercializadas (DIAS e ALVES, 2008; CUSTÓDIO et 

al., 2012), o que pode afetar diretamente o produtor. 

Deste modo, objetivou-se, no presente estudo, avaliar a qualidade física 

e fisiológica de sementes comercializadas de três espécies de Urochloa (sin. 

Brachiaria) (U. brizantha, U. humidicola e U. decumbens) e verificar se houve 

alteração na qualidade das mesmas em um período de dez anos, e também 

diagnosticar a qualidade de sementes comercializadas de três cultivares de 

Megathyrsus maximus (sin. Panicum maximum). 

A dissertação está composta em três seções. A primeira seção 

apresenta uma revisão de literatura, com a sustentação teórica dos temas: 

cronologia do lançamento de cultivares de forrageiras tropicais, mercado de 

sementes de forrageiras tropicais, qualidade de sementes, legislação referente 

à qualidade física e fisiológica de sementes de Urochloa e Megathyrsus. A 

segunda seção apresenta o artigo com uma análise comparativa em um 

período de dez anos da qualidade de sementes comercializadas de Urochloa. 

A terceira seção apresenta o artigo com um primeiro diagnóstico da qualidade 

de sementes de Megathyrsus comercializadas por diferentes empresas de 

Campo Grande (MS). 
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4. Revisão de Literatura 

 

4.1 Cronologia do lançamento de cultivares de forrageiras tropicais 

Plantas forrageiras são todas aquelas consumidas por herbívoros e, por 

isso, abrangem variada gama de gêneros e espécies, desde herbáceas até 

arbustivas (VALLE et al., 2009). Forrageiras bem-sucedidas são aquelas que 

desenvolveram, ao longo de sua evolução, mecanismos de escape ao 

superpastejo e aos predadores, além de adaptação a condições edafo-

climáticas adequadas à sua sobrevivência e dispersão (ANDRADE e ASSIS, 

2010). Dentre estas, são poucas as que ganharam destaque comercial e 

abrangência, por resultarem em maior produtividade animal, facilidade de 

cultivo, ou por apresentarem resistência a estresses bióticos e/ou abióticos 

(JANK et al., 2017). Assim, nas regiões tropicais, as gramíneas de origem 

africana Panicum, Brachiaria e Pennisetum são as mais usadas em pastagens 

solteiras, ou, quando consorciadas, usam-se as leguminosas herbáceas 

provenientes da América do Sul (Stylosanthes ou Arachis) (VALLE et al., 2009). 

A introdução e evolução do uso de espécies forrageiras no Brasil pode 

ser dividida em três fases, segundo Aguiar (2004): a fase de introdução 

acidental, que ocorreu entre 1810 e 1920, quando os capins Angola, Colonião, 

Jaraguá e Gordura foram introduzidos de forma acidental, servindo de cama 

em porões de navios negreiros ou como alimento para animais trazidos de 

outras colônias; a fase das importações, que se estendeu de 1920 até o final 

da década de 1970, quando foram introduzidos capins dos gêneros Cynodon, 

Brachiaria e Panicum; e a fase dos lançamentos, iniciada a partir de 1980 com 

o lançamento de cultivares avaliadas nas condições brasileiras por instituições 

públicas de pesquisa e, na década de 1990, também por empresas privadas.  

O Brasil dispõe de aproximadamente 172 milhões de hectares de 

pastagens, sendo que esta área suporta 226 milhões de cabeças de gado, e 

para manter ou aumentar os níveis atuais de produção animal, novas cultivares 

de forrageiras devem ser constantemente desenvolvidas (JANK et al., 2017). 

Segundo Fontaneli et al., (2000), sistemas de alimentação de bovinos 

baseados em pastagens são os de menor custo. Na década de 1980 ocorreu 

um grande avanço na pecuária, devido à introdução de grandes coleções de 

germoplasma de forrageiras amplamente coletadas na África (ARAÚJO et al., 
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2008). Assim, após o estudo detalhado e o lançamento de cultivares destas 

coleções, com destaque para Megathyrsus maximus cv. Tanzânia-1 (1990), 

Mombaça (1993) e Massai (2001); Urochloa brizantha cv. Xaraés (2003) e 

Piatã (2006), foi possível aumentar tanto a lotação animal quanto a produção 

de carne por hectare.  

A cultivar Marandu ou Braquiarão da espécie U. brizantha, gramínea 

mais cultivada no Brasil, já havia sido introduzida antes da entrada da coleção 

e foi lançada em 1984, ano de entrada da coleção no país (VALLE et al., 2009). 

A partir de 2002, formou-se a Associação para o fomento à pesquisa de 

melhoramento de forrageiras (Unipasto) para apoiar a pesquisa em 

desenvolvimento de novas cultivares forrageiras em troca da comercialização 

das cultivares liberadas no mercado, alavancando novamente a pesquisa para 

que novos produtos pudessem ser lançados no mercado (ROCHA, 2014). 

O desenvolvimento de cultivares se inicia pela avaliação da variabilidade 

natural da espécie, geração de novos híbridos por meio de cruzamentos, 

avaliação dos híbridos em pequenas parcelas, avaliação dos híbridos 

selecionados em rede nacional, avaliação para diversos estresses bióticos e 

abióticos e, por fim, avaliação dos poucos selecionados sob pastejo (VALLE et 

al., 2009). Esse processo todo pode levar até 20 anos, culminando no 

lançamento da cultivar final após seu registro (e sua proteção, quando 

desejado) no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sem o 

registro, a variedade não pode ser comercializada no país (JANK et al., 2018). 

Após o lançamento das cultivares, a pesquisa continua, principalmente em 

relação ao manejo da pastagem, para orientar o uso eficiente do material e 

esclarecer eventuais problemas que possam surgir nas propriedades rurais 

(VALLE et al., 2009). 

Os sistemas de produção tornaram-se mais intensivos, ou seja, muitos 

pecuaristas vêm utilizando diversas técnicas de intensificação, tais como 

moderna administração rural, melhorias na genética e na sanidade do rebanho, 

correção da fertilidade do solo e adubação e irrigação de pastagens, o que têm 

demandado cultivares forrageiras mais produtivas, de melhor qualidade e mais 

adaptadas a ofertas ambientais específicas (PEREIRA et al., 2005; 

MENDONÇA et al., 2007). Recentemente, novas cultivares melhoradas foram 

disponibilizadas para os pecuaristas. Entre as braquiárias, foram a U. brizantha 
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BRS Paiaguás, em 2013, e a Urochloa híbrida BRS Ipyporã, em 2017. Para 

Megathyrsus, foram disponibilizadas as cultivares BRS Zuri, em 2014, BRS 

Tamani, em 2015, e BRS Quênia, em 2017. 

 

 No quadro 1 é apresentada a ficha técnica com as características 

agronômicas das novas cultivares melhoradas de gramíneas forrageiras 

tropicais, lançadas recentemente e disponibilizadas para os pecuaristas. 
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Quadro 1. Características agronômicas das cultivares melhoradas de gramíneas forrageiras tropicais 

Nome científico:  
Urochloa brizantha cv. 

BRS Paiaguás 

Megathyrsus maximus cv.

 BRS Zuri 

Megathyrsus maximus cv. 

BRS Tamani 

Urochloa spp. 

cv. BRS Ipyporã 

Megathyrsus maximus 

cv. BRS Quênia  

Ano de lançamento 2013 2014 2015 2017 2017 

Fertilidade do solo: média alta alta alta alta 

Forma de 
crescimento:  

cespitoso cespitoso cespitoso ereto, cespitoso cespitoso 

Altura:  0,60 a 0,90 m 1,0 a 1,5 m 0,8 a 1,3 m 0,4 a 0,6 m 1,2 a 1,5 m 

Utilização:  
 pastoreio direto, fenação, 

consórcio com milho 
pastoreio direto, fenação pastoreio direto pastoreio direto, fenação pastoreio direto, fenação 

Tolerância à seca: alta baixa média média média 

Tolerância ao frio:  média média média média/alta média/alta 

Teor de proteína da 
matéria seca: 

11 a 13% 10 a 16% 10 a 18% 11 a 13% 11 a 13% 

Profundidade da 
semeadura: 

2 a 4 cm 1 a 2 cm 1 a 2 cm 2 a 4 cm 1 a 2 cm 

Ciclo vegetativo:  perene perene perene perene perene 

Produção de 
forragem:  

10 a 15 t. ms/ha/ano 20 a 28 t. ms/ha/ano 25 a 28 t. ms/ha/ano 8 a 14 t. ms/ha/ano 15 a 18 t. ms/ha/ano 

Cigarrinhas das 
pastagens:  

não tolerante resistente resistente resistente às da pastagem 
e cana 

 

Principais 
características da 
planta:  

Produtividade, vigor, 
produção de sementes; 

elevado potencial de 
produção animal no 

período seco, com alto 
teor de folhas e bom valor 

nutritivo. 

Elevada produção, alto 
valor nutritivo, resistência 

às cigarrinha-das-
pastagens e alto grau de 
resistência à mancha das 

folhas, causada pelo 
fungo Bipolaris maydis, 

substituto do P. maximum 
cv Tanzânia para regiões 

com esta doença. 

Utilização em solos bem 
drenados em regiões com 

baixa incidência de 
cigarrinhas das 

pastagens. Ideal para 
ovinos e equinos devido 
porte baixo, com folhas e 

colmos mais finos. 

Forma touceiras de porte 
baixo, prostradas e com 
elevado perfilhamento 

basal. Adaptada aos solos 
de Cerrado, de alta 

qualidade, boa 
produtividade e manejo 

fácil. Altamente resistente 
às cigarrinhas típicas das 
pastagens e a da cana-
de-açúcar (Mahanarva 

fimbriolata).  

Folhas macias e colmos 
tenros oferecem forragem 

de alta qualidade e 
proporcionam ótimos 

ganhos de peso. 
Facilidade de manejo, por 

manter baixo o 
alongamento dos colmos, 
é uma característica que 
a diferencia entre todas 
as cultivares comerciais 

de porte. 

     Fonte: Adaptado de Embrapa (2019). 
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4.2 Mercado de sementes de forrageiras tropicais 

A produção de sementes de espécies forrageiras no Brasil se apresenta 

em duas situações distintas: no Sul, com a quase totalidade da produção 

voltada a espécies de clima temperado e uma pequena parte com espécies 

subtropicais, e na região Centro-Oeste, que representa a maior área mundial 

de produção de sementes de espécies forrageiras tropicais (MAIA, 2005). 

Ainda segundo o autor, o Centro-Oeste inicialmente desenvolveu a produção 

de sementes forrageiras com o objetivo de atender o auto-abastecimento dos 

estabelecimentos rurais, associado a um tímido comércio de excedentes em 

nível microrregional. 

O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de sementes de 

gramíneas forrageiras do mundo (MELO et al., 2016), e estima-se que 60% do 

volume das sementes produzidas sejam de Urochloa brizantha cv. Marandú 

(BISCOLA et al., 2013). No quadro 2 demonstram-se os indicadores do 

desempenho do setor para o período de 2007 a 2017. O atual cenário vem 

apresentando desafios às empresas para adequação ao crescente aumento do 

consumo nos últimos anos, tanto no mercado interno como no externo. Este 

crescimento impulsiona as empresas buscarem conquistar e expandir sua 

atuação para diferentes nichos, por meio da diversificação de produtos 

(ABRASEM, 2016). 

 

Quadro 2. Indicadores do desempenho do setor de sementes de forrageiras 

tropicais para o período de 2007 a 2017. Área em milhões de hectares e 

produção em mil toneladas de sementes puras 

Safra Área (mil ha) Produção (mil ton.sp) 

2017/2018 200.975,40 53.600,43 

2016/2017 192.058,62 51.279,65 

2015/2016 164.646,81 43.960,70 

2014/2015 216.419,29 57.783,95 

2013/2014 225.166,49 60.119,45 

2012/2013 179.539,71 47.937,10 

2011/2012 152.678,23 40.765,09 

2010/2011 149.520,66 39.922,02 

2009/2010 127.532,34 34.051,13 

2008/2009 103.969,96 27.759,98 

2007/2008 178.900,48 47.766,43 

Fonte: Adaptado de Roveri (2018). 
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Os gêneros Urochloa spp. e Megathyrsus spp. são os de maior interesse 

para a pecuária nacional, o que pode ser confirmado pela área cultivada, em 

que cerca de 70 a 80% da área com pastagens cultivadas no Brasil utiliza 

cultivares pertencentes a esses dois gêneros (RODRIGUES, 2004). No quadro 

3 são apresentados os dados referentes à produção nacional das cinco 

cultivares de forrageiras mais comercializadas no Brasil. 

 

Quadro 3. Produção nacional das cinco cultivares de forrageiras mais 

comercializadas no Brasil. Área em milhões de hectares e produção estimada 

em mil toneladas de sementes puras 

Safra Espécie/Cultivar Área (mil ha) Prod. estimada (mil ton.sp) 

2017/2018 
Urochloa brizantha cv 
Marandú 

67.582,44 27.033,00 

2017/2018 
Megathyrsus maximus 
cv Mombaça 

20.705,35 7.247,00 

2017/2018 
Urochloa brizantha cv 
MG-5, Xaraés 

16.459,69 6.584,00 

2017/2018 
Urochloa decumbens cv 
Basilisk 

10.262,56 4.105,00 

2017/2018 
Urochloa ruziziensis cv 
Ruziziensis 

28.345,41 11.338,00 

Fonte: Adaptado de Roveri (2018). 

 

4.3 Qualidade de sementes 

A formação de pastagens tem representado uma atividade agrícola de 

elevado nível tecnológico, caracterizando o cultivo de espécies forrageiras de 

forma similar ao de grandes culturas (HESSEL et al., 2012). Esses sistemas de 

produção agropecuários são condicionados pela disponibilidade de sementes 

de alta qualidade e em quantidade suficiente sendo, portanto, o 

desenvolvimento da indústria de sementes de plantas forrageiras de particular 

relevância para o Brasil (VERZIGNASSI, 2013). Ainda, segundo a autora, a 

cadeia produtiva das sementes de espécies forrageiras tropicais no país, tem 

passado por importantes transformações nos últimos anos sendo que a 

produção por meio de técnicas rudimentares, com baixo controle de qualidade, 

está aos poucos perdendo espaço para atender um mercado mais exigente e 

consciente da importância da qualidade. Assim, a qualidade de sementes 

depende de fatores que intervêm desde a escolha e preparo da área para a 
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semeadura, passando pela produção, colheita e manejo pós-colheita 

(MARCOS-FILHO, 2015). 

A qualidade de sementes se dá pelo conjunto de características que 

determinam seu valor para semeadura, determinando seu potencial de 

desempenho (MARCOS-FILHO, 2015). É expressa pela interação de quatro 

atributos: genético, fisiológico, físico e sanitário (POPINIGIS, 1985; ALVES et 

al. 2017). As entidades normatizadoras da produção de sementes estabelecem 

padrões mínimos de qualidade, sempre em função da espécie produzida, 

sendo que se apenas um dos atributos de qualidade não for atendido, o lote 

não é aprovado para a comercialização (MARCOS-FILHO, 2015). Pode-se 

entender melhor o que significa qualidade de sementes conhecendo melhor 

estes quatro atributos. 

A qualidade genética diz respeito à pureza varietal (RAMOS et al., 

2006), ou seja, o potencial que uma população selecionada de plantas tem em 

expressar características de interesse agronômico, como boa aceitação pelos 

animais, rápido estabelecimento, alta produção e qualidade de forragem, 

resistência a pragas, moléstias e a condições adversas de solo e clima 

(HENRY, 2007).   

A qualidade sanitária se caracteriza pelo efeito deletério provocado pela 

ocorrência de microrganismos e insetos associados a sementes desde o 

campo até o armazenamento (LOPES et al., 2009). Apesar dos insetos serem 

potenciais causadores de vários danos às sementes, os microorganismos 

destacam-se, já que representam a maioria dos patógenos que ocorrem nos 

campos de produção de sementes, prejudicando o cultivo de diferentes formas, 

podendo ser transmitidos pelas sementes (LUCCA-FILHO, 2006). Existem 

avaliações laboratoriais que conseguem detectar a presença dos patógenos. 

Contudo, os testes ainda não estão padronizados e por isso não constam em 

geral nas análises de sementes (SILVA et al., 2011). 

A qualidade física refere-se à integridade das sementes e à composição 

física do lote. A partir deste atributo tem-se informação do grau de 

contaminação com sementes de plantas indesejáveis, de outras espécies 

cultivadas e material inerte (terra e palha) (TILLMANN e MIRANDA, 2006). O 

principal problema que se pode constatar atualmente é a presença de 

sementes de outras espécies no lote, as quais ocorrem no campo de produção 
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e acabam sendo colhidas juntamente com a forrageira cultivada (SILVA et al., 

2011). Ao comprar sementes forrageiras, é importante observar no resultado da 

análise laboratorial o grau de pureza e a identificação e quantificação das 

sementes de outras espécies (LIMA JUNIOR et al., 2015). 

A qualidade fisiológica envolve o metabolismo da semente para 

expressar seu potencial e está relacionada principalmente à germinação e ao 

vigor (SILVA, 2013). O teste de germinação realizado em laboratório é 

conduzido sob condições ambientais ótimas para cada espécie, diferentemente 

do que normalmente ocorre em condições de campo (BRASIL, 2009). Dessa 

forma, os resultados do teste de germinação em geral são superiores à 

emergência das plântulas no campo, frustrando a expectativa do produtor. 

Outro elemento da qualidade fisiológica é o vigor, que indica o potencial do lote 

para estabelecer rapidamente um estande uniforme no campo (AOSA, 1983). 

Apesar de existirem vários testes de vigor já validados para avaliar as 

sementes, os mesmos ainda não são exigidos por lei (BRASIL, 2009). É 

frequente a prática de, no momento da semeadura, o produtor ajustar a 

densidade de semeadura em função do valor cultural (VC%) do lote, ou seja, o 

valor obtido a partir da multiplicação do percentual de germinação pelo 

percentual de pureza (BRASIL, 2008). Contudo, se o lote for de baixa 

qualidade, essa prática de nada adiantará, pois se a germinação estiver baixa, 

o vigor provavelmente estará muito afetado, e se a pureza estiver baixa, devem 

haver muitas sementes de espécies nocivas. Nesse caso, aumentando a 

densidade de semeadura, o produtor estará pagando mais e colocando mais 

material indesejado na sua área (SILVA, 2013). 

Embora os quatro componentes básicos da qualidade das sementes 

apresentem importância equivalente, o potencial fisiológico geralmente 

desperta atenção especial da pesquisa, uma vez que sob a ótica do produtor 

rural, o estabelecimento do estande representa a primeira oportunidade real 

para avaliação in loco das sementes adquiridas e o grau de sucesso dos 

procedimentos adotados para a semeadura (MARCOS-FILHO, 2015). 
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4.4 Legislação referente à qualidade física e fisiológica de sementes de 

Urochloa e Megathyrsus 

Os padrões mínimos e normas para produção e comercialização de 

sementes de espécies forrageiras de clima tropical, que garantem ao produtor 

a qualidade da semente, foram estabelecidas pela Lei nº 10.711, criada em 5 

de agosto de 2003, que institui e dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Sementes e Mudas – SNSM (BRASIL, 2003). O SNSM compreende as 

atividades do Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem), Registro 

Nacional de Cultivares (RNC), produção, certificação, análise, fiscalização, e 

utilização de sementes e mudas e define como sendo “qualidade” o conjunto de 

atributos que permite comprovar a origem genética e o estado físico, fisiológico 

e fitossanitário das sementes e das mudas (BRASIL, 2004; 2011).  

As exigências para produção e comercialização de sementes 

forrageiras, que até maio de 2008 eram estabelecidas pela instrução normativa 

n° 57 (BRASIL, 2002), passaram a ser estabelecidas pela instrução normativa 

n° 30 (BRASIL, 2008), e, dentre as alterações impostas, destaca-se o aumento 

do valor mínimo de pureza das sementes de gramíneas forrageiras da maioria 

das espécies, para que possam receber a certificação e serem 

comercializadas. No quadro 4 é apresentada a comparação entre as 

porcentagens de pureza e germinação mínimas exigidas das principais 

gramíneas forrageiras das referidas Instruções Normativas. 
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Quadro 4. Comparação entre as porcentagens (%) de pureza e germinação 

mínimas exigidas das principais gramíneas forrageiras, das Instruções 

normativas (IN) n° 57 (2002) e n° 30 (2008). P = porcentagem de pureza; G = 

porcentagem de germinação 

Poaceae (gramineae) 
IN 57 DE 2002 IN 30 DE 2008 

P (%) G (%) P (%) G (%) 

Andropogon gayanus Kunth (Capim-
andropogon) 

40 25 40 25 

Urochloa brizantha (Hochst.ex A.Rich) 
Stapf (Capim-braquiária ou braquiarão) 

40 60 60 60 

Urochloa decumbens Stapf (Capim-
braquiária) 

40 60 60 60 

Urochloa humidícola (Rendle) Schweick 40 40 60 40 

Urochloa ruziziensis R.Germ.et Evrard 
(Capim-braquiária) 

50 60 60 60 

Cenchrus ciliares L. (Capim-buffel) 40 30 40 30 

Eleusine coracana (L.) Gaertn. (Capim-
pé-de-galinha) 

95 60 95 60 

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf (Capim-
jaraguá) 

25 40 25 40 

Melinis minutiflora P.Beauv. (Capim-
gordura) 

30 50 30 50 

Megathyrsus maximus Jacq. -
Cultivares: Mombaça e Tanzânia 1 

30 60 40 40 

Megathyrsus maximus Jacq. -Demais 
cultivares 

40 40 40 40 

Paspalum atratum Swallen (Capim-
pojuca) 

40 50 60 50 

Paspalum notatum Flüggé = Paspalum 
saurae (Parodi) Parodi) (Pensacola) 

90 60 90 
20                    
40 

Pennisetum glaucum (L.) R.Br. emend. 
Stuntz (Milheto) 

95 75 95 75 

Setaria anceps Stapf ex Murray 
(Setária) 

50 40 50 40 

Fonte: Adaptado de Brasil (2002, 2008). 

 

Apesar da legislação vigente, estudos sobre a qualidade das sementes 

forrageiras de diferentes espécies apontam a ocorrência de comércio de 

sementes de baixa qualidade no Brasil (DIAS e ALVES, 2008; CUSTÓDIO et 

al., 2012). Segundo Silva (2013) é fundamental que se trabalhe buscando a 

qualidade das sementes ao longo de toda a cadeia, não somente nos 

processos de produção, mas também no momento da compra para formar 

pastagens cultivadas. Se o mercado buscar a qualidade, causará um impacto 

positivo na produção e vice-versa. O compromisso com a qualificação da 

atividade deve ser de todos os envolvidos direta ou indiretamente, produtores, 

instituições públicas, privadas e poder público, pois de alguma forma os 
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prejuízos que ocorrem hoje atingem diferentes âmbitos do setor agropecuário 

no Sul do Brasil. 

Medidas que devem auxiliar o mercado brasileiro de sementes de 

forrageiras é a expectativa da entrada da nova instrução normativa que 

estabelece os padrões para produção e comercialização de espécies 

forrageiras de clima tropical, tendo seu principal ponto a elevação da pureza 

que é um dos principais anseios do setor produtivo, visando à melhor qualidade 

das sementes disponibilizadas. Outra demanda é o selo de autenticidade 

criado pela Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de 

Sementes Forrageiras (Unipasto) para combater as sementes chamadas 

piratas, que permitirá que o pecuarista faça a leitura de um código, por celular 

ou leitor ótico, e tenha acesso a informações sobre produtor, local de origem, 

categoria e dados de germinação e pureza (ANUÁRIO DBO, 2018). 
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6. Artigo I 
Qualidade de sementes comercializadas de braquiárias: análise 

comparativa 2007-2017 

Daiane Rodrigues Oliveira 

 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a qualidade física e fisiológica de sementes de três 

espécies de braquiárias (Urochloa brizantha, U. humidicola e U. decumbens) 

comercializadas em Campo Grande (MS) e comparar os resultados obtidos em 

2017 com diagnóstico prévio realizado em 2007. Os experimentos foram 

conduzidos em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 3 X 6, com três espécies e seis procedências avaliadas, totalizando 18 

tratamentos. As variáveis analisadas foram: pureza física, peso de mil 

sementes, germinação, sementes dormentes, sementes mortas e valor cultural. 

Para analisar se houve alteração na qualidade de sementes no período de dez 

anos, utilizou-se como referência outro estudo publicado no ano de 2009, que 

avaliou também as sementes das mesmas três espécies, provenientes de seis 

procedências. Os resultados encontrados demonstram que a qualidade física 

das espécies U. decumbens e U. humidicola apresentou melhora quando 

comparada à 2009, bem como a qualidade fisiológica de U. brizantha e U. 

humidicola. 

Palavras-chave: Urochloa brizantha, Urochloa humidicola, Urochloa 

decumbens, Forrageiras Tropicais, Sementes de Gramíneas. 

 

Quality evolution of Brachiaria grass marketed seeds 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate physical and physiological 

quality of marketed seeds of three Brachiaria grass species (Urochloa 

brizantha, U. humidicola and U. decumbens) and compare the results obtained 

in 2017 with a previous diagnosis made in 2007. The experiments were 

conducted usin a completely randomized design, using a factorial scheme 3 X 

6, with three species and six sources, totaling 18 treatments. The variables 

analyzed were: physical purity, weight of 1,000 seeds, germination, dormant 

seeds, dead seeds and cultural value. To analyze whether there was a change 
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in seed quality over a period of ten years, another study published in 2009 was 

used as a reference, which also evaluated seeds of the same three species 

from six sources. The results showed that physical quality of the species U. 

decumbens and U. humidicola presented an expressive increase in the period 

ten years, as well as the physiological quality of U. brizantha and U. humidicola. 

Keywords: Urochloa brizantha, Urochloa humidicola, Urochloa decumbens, 

Tropical Forages, Grasses seeds. 

 

Introdução 

A pecuária representa uma importante atividade do agronegócio 

brasileiro (BATISTA et al., 2016), correspondendo, em média, a 23,6% do PIB 

do país (BRASIL, 2017; NASCIMENTO et al., 2018). Nesse cenário a pecuária 

de corte merece destaque, uma vez que o país é responsável por abastecer 

30% do comércio internacional de carne bovina, o que o torna um dos maiores 

produtores e exportadores deste produto no mundo (PADUA, 2015). Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015), esta 

produção é proveniente de um rebanho de aproximadamente 212 milhões de 

cabeças, e segundo Laura et al. (2009) 30% dos animais são oriundos da 

região Centro-Oeste do país. 

As pastagens cultivadas representam a base da produção pecuária 

bovina de corte no Brasil (SOBRINHO et al., 2011), sendo o gênero Urochloa 

(sin. Brachiaria) um importante insumo forrageiro desta atividade (BAUER et 

al., 2011). Segundo Biscola et al. (2013) estima-se que 60% do volume de 

sementes produzidas no país seja do gênero Urochloa. Sua ampla utilização se 

deve a uma série de características que as tornam atrativas aos produtores: 

adaptação às diferentes condições climáticas, tolerância a solos ácidos e de 

baixa fertilidade, boa capacidade de rebrota e boa adaptação aos diversos 

sistemas de manejo de pastagens existentes (PADUA, 2015). A soma dessas 

características acaba por criar uma demanda de produção de sementes destas 

espécies, o que faz com que o Brasil seja considerado seu maior produtor, 

consumidor e exportador mundial (MELO et al., 2016). 

Contudo, apesar de ser o maior produtor de sementes de forrageiras 

tropicais no mundo, as sementes de pastagens produzidas no Brasil, 

apresentam baixa qualidade física e fisiológica quando comparadas às 
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sementes de grandes culturas (TOMAZ et al., 2010). Isto se deve ao fato de 

que a produção de espécies forrageiras é realizada muitas vezes por 

produtores não especializados, que não observam determinadas práticas 

agronômicas fundamentais para a obtenção de sementes de alta qualidade 

(SCHUCH et al., 2008).  

Sabe-se que as características de qualidade física e fisiológica são 

responsáveis por assegurar um estande e desenvolvimento adequado de 

plantas. Nesse sentido, a qualidade fisiológica de uma semente é definida, 

segundo França-Neto et al. (2010), como a capacidade da mesma em 

desempenhar suas funções vitais. Além disso, outro parâmetro avaliativo em 

sementes de espécies forrageiras é o valor cultural (VC), que indica a relação 

entre o percentual germinativo e a pureza física de um lote de sementes e é 

muito utilizado para a comercialização destas no Brasil (ZANUZO et al., 2010).  

Os atributos de qualidade para comercialização de sementes no país 

são assegurados por Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). Atualmente, a Instrução Normativa n° 30 de 

21 de maio de 2008 é responsável por determinar os parâmetros de 

comercialização de sementes de espécies forrageiras de clima tropical. Esta 

determina que o percentual mínimo de germinação para as espécies U. 

brizantha, U. decumbens e U. ruziziensis deve ser de 60%, enquanto que a U. 

humidicola deve apresentar germinação mínima de 40% (BRASIL, 2008). Por 

não ser tão rigorosa, a qualidade de sementes de braquiária, até alguns anos 

atrás, não apresentava níveis adequados que permitissem sua 

comercialização, o que foi observado por Laura et al. (2009), que concluíram 

que as sementes de Urochloa comercializadas em Campo Grande (MS) 

apresentavam grande variação de qualidade física e fisiológica, enquanto que a 

espécie U. humidicola, em geral, apresentava baixa qualidade.  

Entretanto, com o passar dos anos, a população agrícola vem se 

tornando mais exigente em relação às suas decisões, especialmente no que 

tange a qualidade de sementes. Assim, espera-se que com o decorrer dos 

anos, tenha ocorrido um acréscimo na qualidade de sementes comercializadas 

de espécies forrageiras, inclusive do gênero Urochloa. Deste modo, objetivou-

se, no presente estudo, avaliar a qualidade física e fisiológica de sementes de 

três espécies de braquiárias (U. brizantha, U. humidicola e U. decumbens) 
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comercializadas em Campo Grande (MS) e comparar os resultados obtidos em 

2017 com diagnóstico prévio realizado em 2007. 

 

Material e Métodos 

Este estudo foi conduzido no Laboratório Didático de Análise de 

Sementes da Universidade Anhanguera-UNIDERP em julho de 2017. Foram 

avaliados lotes de sementes da safra 2015-2016 de Urochloa brizantha, U. 

humidicola e U. decumbens comercializadas por seis empresas (procedências) 

situadas de Campo Grande (MS), município com maior número empresas que 

comercializam sementes de forrageiras tropicais. O experimento foi conduzido 

em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 X 6, com 

três espécies e seis procedências, totalizando 18 tratamentos. 

Para cada lote de sementes provenientes de cada empresa avaliou-se: 

● Pureza (%): determinada segundo as Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009), utilizando-se uma amostra de 10g separada nos 

componentes: semente pura, outras sementes e material inerte. As demais 

avaliações foram realizadas a partir da porção de sementes puras obtidas 

neste teste; 

● Peso de mil sementes (g): obtida pela avaliação da massa de oito 

repetições de 100 sementes, de acordo com a fórmula Peso de mil sementes 

(PMS) = massa da amostra x 1.000 / nº total de sementes, de acordo com 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009); 

● Germinação (%): avaliada conforme as Regras para Análise de 

Sementes - RAS (BRASIL, 2009), ou seja, o teste foi conduzido utilizando-se 

quatro repetições de 100 sementes, dispostas sobre papel umedecido de 

acordo com o peso do papel vezes 2,5, incubadas em câmara de germinação 

com temperatura de 20-35ºC e fotoperíodo de 12 horas, sendo que a contagem 

final de plântulas normais foi realizada aos 21 dias após semeadura. A 

porcentagem de germinação foi expressa pela porcentagem de plântulas 

normais contabilizadas aos 21 dias após montagem do teste. Foram também 

contabilizadas sementes dormentes e mortas. Não foram realizados 

tratamentos para superação da dormência; 

● Valor cultural (%): realizada com quatro repetições de 100 

sementes, e utilizando-se a fórmula V.C. = (% germinação x % pureza) / 100. 
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Para avaliar a existência de diferença da qualidade de sementes entre 

empresas e entre espécies, os dados foram submetidos à Análise de Variância 

e, em caso de significância as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 1% 

de probabilidade. Os dados, quando necessário, foram transformados 

conforme preconizado por Santana e Ranal (2004) e a variável pureza não foi 

analisada estatisticamente, mas de acordo com o que estabelece as RAS 

(BRASIL, 2009).  

Para a análise comparativa da qualidade das sementes entre os anos 

2007 e 2017, utilizou-se como referência o trabalho realizado em 2007 e 

publicado em 2009 (Laura et al., 2009), que avaliou também as sementes das 

mesmas três espécies (safra de 2005-2006) provenientes de seis 

procedências.  

 

Resultados e Discussão 

A pureza das sementes de braquiárias comercializadas no ano de 2017 

variou entre e espécies e entre procedências (Tabela 1). Urochloa humidicola 

apresentou maior porcentagem média de pureza, apresentando um aumento 

de 30% em relação à análise realizada em 2007. U. decumbens apresentou um 

incremento de 49% para este parâmetro no período avaliado (2007-2017) e U. 

brizantha manteve-se com um percentual de pureza semelhante. No entanto, 

esta última foi a espécie com maior variação encontrada entre empresas, com 

pureza variando entre 37,1 e 93,7%, padrão semelhante ao encontrado em 

2007.  

Os percentuais de pureza encontrados para as espécies de forrageiras 

podem ser justificados pela ampla variação do estádio de desenvolvimento das 

sementes em qualquer momento do ciclo reprodutivo da planta (SOUZA, 2001). 

Ainda, para as espécies U. decumbens e U. brizantha a colheita é realizada pelo 

método de varredura, o que segundo Zanuzo et al. (2010), constitui um dos 

maiores problemas da qualidade das gramíneas forrageiras tropicais. Tal fato 

justifica a menor pureza encontrada para estas espécies, enquanto que a U. 

humidicola, que é colhida no cacho, resultou em um percentual de pureza maior.  
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Tabela 1. Pureza (%) de sementes de Urochloa brizantha, U. humidicola e U. 

decumbens, provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de 

Campo Grande-MS em 2017 e média de amostras obtidas em 2007, segundo 

Laura et al. (2009) 

Procedência 
Espécie 

U. brizantha U. humidicola U. decumbens 

1 37,1 63,7 70,1 
2 56,0 91,9 51,5 
3 51,7 83,4 67,6 
4 72,2 76,3 75,9 
5 93,7 56,4 72,2 
6 62,5 85,3 84,4 

Média ± desvio padrão (2017) 62,2 ± 19,3 76,2 ± 13,6 70,3 ± 10,9 
Média ± desvio padrão (2007) 63,8 ± 22,9 57,0 ± 11,8 46,9 ± 7,3 

 

O peso de 1.000 sementes variou numericamente tanto entre espécies 

como entre procedências, sendo que U. brizantha é a espécie que apresenta 

maior peso de 1.000 (Tabela 2). Por outro lado, não foi observada variação 

entre anos para as espécies avaliadas. 

 

Tabela 2. Peso de 1.000 sementes (g) de Urochloa brizantha, U. humidicola e U. 

decumbens, provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de Campo 

Grande-MS em 2017 média de amostras obtidas em 2007, segundo Laura et al. 

(2009) 

Procedência 
Espécie 

U. brizantha U. humidicola U. decumbens 

1 8,80 4,33 6,00 
2 8,50 3,47 6,63 
3 8,06 3,91 3,49 
4 9,09 3,94 5,05 
5 8,41 3,77 4,86 
6 7,04 4,04 4,81 

Média ± desvio padrão (2017) 8,32 ± 0,72 3,91 ± 0,29 5,14 ± 1,08 
Média ± desvio padrão (2007) 8,43 ± 0,87 3,82 ± 0,21 5,45 ± 0,34 

 

Se compararmos sementes de forrageiras com sementes de grandes 

culturas, a exemplo da soja, percebe-se que a exigência legal para a 

comercialização das mesmas é distinta. Enquanto que a pureza mínima exigida 

para a soja é de 99% (BRASIL, 2008), para as espécies do gênero Urochloa é 

de 60%. Os resultados do presente estudo mostram um aumento expressivo 
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para esta variável nas espécies U. humidicola e U. decumbens no período dez 

anos, sendo que todas as espécies, na média, passam a atender a exigência 

mínima de pureza. Este fato pode denotar uma melhoria nos campos de 

produção de sementes, bem como nos processos de colheita e beneficiamento. 

Outro fato importante é que as sementes deste gênero são de modo geral 

pequenas e leves (Tabela 2) em relação às outras culturas, o que dificulta o 

processo de semeadura (SILVA et al., 2014). Dessa forma, as empresas 

alteram o percentual de pureza com o intuito de facilitar esta operação. 

Observou-se uma interação significativa (p <0,001) entre espécies e 

procedências para a porcentagem de germinação (Tabela 3). U. brizantha foi a 

espécie que apresentou maior porcentagem de germinação em 2017, 

superando a média obtida em 2007 em quase duas vezes. No entanto, 

observou-se grande variação na entre empresas para esta espécie (3,8 a 

93,8%). U. decumbens foi a espécie com menor variação na porcentagem de 

germinação entre os anos de 2007 e 2017, mas também apresentou diferenças 

significativas entre procedências, com uma variação de 13,6 vezes entre as 

procedências com menor e maior germinação de sementes. Embora U. 

humidicola tenha apresentado uma melhoria na germinação média entre os 

períodos avaliados, continua sendo a espécie comercializada com o menor 

desempenho para este parâmetro. 

 

Tabela 3. Germinação (%) de sementes  de Urochloa brizantha, U. humidicola e 

U. decumbens, provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de 

Campo Grande-MS em 2017 e média de amostras obtidas em 2007 

Procedência 
Espécie 

U. brizantha U. humidicola U. decumbens 

1 3,8 D c 29,5 ABb 53,5 ABa 
2 56,0 C a 15,5 Cb 65,3 Aa 
3 51,8 C a 33,8 A b 4,8 Cc 
4 72,3 B a 19,5 BCb 51,5 ABa 
5 93,8 A a 15,3 Cc 62,8 Ab 
6 62,5 BC a 38,5 Ab 34,5 Bb 

Média ± desvio padrão (2017) 56,7 ± 29,9 25,3 ± 9,9 45,4 ± 22,7 
Média ± desvio padrão (2007) 30,0 ± 22,5 7,0 ± 4,5 41,5 ± 13,0 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não 

diferem entre si (Tukey 1%).  
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U. brizantha é a espécie, dentre as avaliadas, com maior volume de 

exportação (SILVA et al., 2014) e esta apresenta o maior peso de 1.000 

sementes em relação às demais espécies (Tabela 2). Esse parâmetro está 

diretamente relacionado ao potencial germinativo das sementes, uma vez que 

sementes com maior massa disponibilizam maiores quantidades de 

fotoassimilados para o embrião no momento da retomada do seu crescimento, 

o que culmina com a germinação (FERREIRA e BORGUETTI, 2004).  

Embora tenha sido observada uma evolução positiva para a germinação 

na comparação entre os anos de 2009 e 2019, os resultados encontrados, em 

média, mostram que a germinação mínima exigida por lei (BRASIL, 2008) 

ainda não é obtida. A espécie que mais se aproxima desta exigência é U. 

brizantha, justificando sua escolha como espécie prioritária destinada à 

exportação. Nesse sentido, o investimento das empresas para produção de 

sementes com melhor qualidade é maior para esta espécie em relação às 

demais, o que justifica o resultado encontrado para a germinação das mesmas. 

No entanto, observa-se ainda grande variação entre procedências para essa 

espécie, sendo que somente três das seis empresas avaliadas atendem à 

legislação vigente. Considerando que a escolha da semente é o ponto de 

partida para a garantia do estabelecimento adequado do estande 

(KRZYZANOWSKI, 2004), os resultados obtidos no presente estudo auxiliam o 

produtor na tomada de decisão no momento da aquisição das sementes. 

A porcentagem de sementes dormentes variou tanto em função das 

espécies como em função das procedências avaliadas (interação significativa, 

p <0,001) (Tabela 4). U. humidicola foi a espécie que apresentou a maior 

porcentagem de sementes dormentes, enquanto que U. brizantha e U. 

decumbens apresentaram valores médios similares e inferiores para este 

parâmetro. No entanto, U. brizantha foi a espécie que apresentou maior 

discrepância entre procedências, com variação de 10,4 vezes entre as 

empresas 1 e 5. 

A maioria das gramíneas forrageiras tropicais é afetada pela dormência 

das sementes, a qual pode dificultar a determinação da sua qualidade 

fisiológica e a emergência das plântulas no campo para o estabelecimento de 

pastagens (CHIODINI e CRUZ-SILVA, 2013). Sementes recém-colhidas de 

gramíneas forrageiras devem permanecer armazenadas por 6 a 9 meses, ou 
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serem escarificadas com ácido sulfúrico antes da semeadura, como forma de 

reduzir a intensidade da dormência (COSTA et al., 2011; ALVES et al., 2017). 

As sementes utilizadas neste estudo já estavam disponíveis no comércio, aptas 

para imediata semeadura em campo e, portanto, já teriam superado 

naturalmente a dormência primária característica da espécie durante o período 

de armazenamento. Assim, conforme indicado por Laura et al. (2009), não se 

justificaria a utilização de tratamento para superação da dormência, uma vez 

que nenhum produtor o faria. Contudo, os resultados encontrados no presente 

estudo, demonstraram altos índices de dormência das sementes. 

 

Tabela 4. Sementes dormentes (%) de Urochloa brizantha, U. humidicola e U. 

decumbens, provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de Campo 

Grande-MS em 2017 

Procedência 
Espécie 

U. brizantha U. humidicola U. decumbens 

1 65 D c 52,3 BC b 24,8 NS a 
2 34,3 C ns 33,8 A ns 21,8 NS ns 
3 19,5 B a 44 AB b 35,0 NS b 
4 26,5 BC a 50,8 BC b 34,5 NS ab 
5 6,25 A a 62,5 C c 25 NS b 
6 22,8 BC a 42,8 AB b 36,5 NS b 

Média ± desvio padrão (2017) 29,1 ± 19,9 47,7 ± 9,8 29,6 ± 6,4 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna 

não diferem entre si (Tukey 1%). 

 

A Instrução Normativa do MAPA nº 30 de 26/10/2010, flexibilizou a 

comercialização das forrageiras do gênero Urochloa com base nos resultados 

de viabilidade obtidos por meio do Teste de Tetrazólio (60% de viabilidade). Em 

consonância com os resultados obtidos no presente estudo, é comum 

encontrar altos índices de dormência em lotes comercializados destas 

espécies. No entanto, o percentual de sementes dormentes encontradas, 

mesmo que viáveis, não permite inferir que, após semeadas, estas se 

traduziriam em plântulas normais (MATTEI, 1999). Este fato pode ser 

constatado pelos resultados obtidos no teste de germinação (Tabela 3). Assim, 

embora o teste de tetrazólio permita maior agilidade na obtenção dos 

resultados, o teste de germinação ainda continua sendo a avaliação mais 

confiável para detecção da qualidade fisiológica de sementes de forrageiras. 
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Para sementes mortas, observou-se uma interação significativa (p 

<0,001) entre espécies e procedências (Tabela 5). Embora U. decumbens 

tenha apresentado, em média, 19,7% de sementes mortas, merece destaque o 

alto valor detectado para esta variável na procedência 3. Na prática, significa 

que a cada 100 sementes, somente 44 teriam potencialmente condições de 

produzir plântulas normais no campo, o que não é possível, visto que destas 

44, 35 estavam dormentes e somente cinco efetivamente se traduziram em 

plântulas normais. Da mesma forma, pode-se observar grande variação entre 

procedências para as demais espécies avaliadas, sendo necessário o cuidado 

na escolha da procedência do lote de semente. Por exemplo, para U. brizantha 

o mesmo pode escolher entre lotes 31% de sementes mortas (procedência 1) e 

sem sementes mortas (procedência 5) sendo que, neste último, é detectada 

alta qualidade fisiológica, confirmada pelo resultado obtido de 94% do teste de 

germinação.  

A quantidade de sementes mortas em um lote é causada inicialmente 

pelas condições de cultivo nos campos de produção e pelas condições 

posteriores de armazenamento (GOLDFARB e QUEIROGA, 2013), o que pode 

justificar a variação na quantidade de sementes mortas entre as distintas 

procedências. 

 

Tabela 5. Sementes mortas (%) de Urochloa brizantha, U. humidicola e U. 

decumbens, provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de Campo 

Grande-MS em 2017 

Procedência 
Espécie 

U. brizantha U. humidicola U. decumbens 

1 31,25 C b 15 B a 16,25 AB a 
2 9,25 B a 46,5 C b 8,0 A a 
3 28,25 B a 15,25 B a 56,25 C b 
4 1,25 A a 26 C c 9,75 AB b 
5 0,0 A a 17,25 C b 9,75 AB b 
6 14,75 BC ab 8,75 A a 18,0 B b 

Média ± desvio padrão (2017) 14,1 ± 13,3 21,5 ± 13,5 19,7 ± 18,4 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não 

diferem entre si (Tukey 1%). 

 

Com relação ao valor cultural (VC), sabe-se que o comércio de 

sementes de forrageiras é baseado neste, que leva em consideração os 
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percentuais de germinação e pureza (BRASIL, 2008). O VC apresentou 

aumento para todas as espécies no período de dez anos (Tabela 6). U. 

brizantha foi, dentre as espécies avaliadas a com maior valor para este 

parâmetro em 2017, embora apresente grande variação entre empresas. Por 

outro lado, U. humidicola permaneceu como a espécie com menor VC entre os 

períodos avaliados. Apesar de termos detectado uma evolução positiva em 

relação ao VC, constata-se no presente estudo que essa melhora não é 

suficiente para atender aos padrões mínimos exigidos para a comercialização 

de U. decumbens e U. humidicola (36% U. decumbens e 24% para U. 

humidicola).  

 

Tabela 6. Valor cultural (%) de sementes de Urochloa brizantha, U. humidicola e U. 

decumbens, provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de Campo 

Grande-MS em 2017 e média de amostras obtidas em 2007 

Procedência 
Espécie 

U. brizantha U. humidicola U. decumbens 

1 1,4 E c 18,8 B b 37,5 AB a 
2 31,4 CD a 14,2 BC b 33,6 AB a 
3 26,8 D a 28,2 A a 3,2 C b 
4 52,2 B a 14,9 BC b 39,1 AB a 
5 87,4 A a 8,6 C c 45,3 A b 
6 39,1 C ns 32,8 A ns 29,1 B ns 

Média ± desvio padrão (2017) 39,7 ± 28,8 19,6 ± 9,2 31,3 ± 14,8 
Média ± desvio padrão (2007) 23,7 ± 29,7 4,0 ± 3,1 19,0 ± 5,8 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não 

diferem entre si (Tukey 1%). 

 

A legislação vigente que rege o comércio de sementes de gramíneas 

forrageiras no país permite que estas sementes possam ser comercializadas 

pelo resultado do teste de germinação ou pelo resultado do teste de tetrazólio. 

No entanto, os resultados do presente estudo nos permitem destacar a 

importância do teste de germinação, realizado de acordo com as Regras de 

Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  
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Conclusões 

 A qualidade física (expressa pela pureza) das espécies U. decumbens e 

U. humidicola apresentou melhora quando comparada à 2009, bem como a 

qualidade fisiológica de U. brizantha e U. humidicola. 
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Artigo II 

Qualidade física e fisiológica de sementes comercializadas de capim-

colonião 

Daiane Rodrigues Oliveira 

 

Resumo 

Objetivou-se no presente estudo diagnosticar qualidade física e fisiológica de 

sementes de três cultivares da espécie Megathyrsus maximus (Mombaça, ‘BRS 

Tamani’ e ‘BRS Zuri’) comercializadas por diferentes empresas de Campo 

Grande (MS). Os experimentos foram conduzidos utilizando-se sementes da 

safra 2017-2018 em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 3 X 6, avaliando-se três cultivares e seis procedências, totalizando 18 

tratamentos. As variáveis analisadas foram: pureza física, peso de mil 

sementes, primeira contagem do teste de germinação, germinação, valor 

cultural e tetrazólio. Os resultados encontrados demonstram que com exceção 

de um lote da cultivar Mombaça, os demais lotes das três cultivares da espécie 

Megathyrsus maximus (Mombaça, ‘BRS Tamani’ e ‘BRS Zuri’), de todas as 

procedências avaliadas, apresentam qualidade física e fisiológica compatível 

com a comercialização em função da legislação vigente. 

Palavras-chave: Megathyrsus mombaça, Gramíneas Tropicais, Teste de 

Germinação, Teste de Tetrazólio, Valor Cultural. 

 

Physical and physiologic quality of marketed seeds of guinea grass 

Abstract 

The objective of this study was to diagnose the physical and 

physiological quality of seeds of three cultivars of the species Megathyrsus 

Maximus (Mombaça, ' BRS Tamani ' and ' BRS Zuri ') commercialized by 

different companies of Campo Grande (MS). The experiments were conducted 

using seeds of the 2017-2018 harvest, in a completely randomized design, 

using a factorial scheme 3 X 6, with three species and six sources, totaling 18 

treatments. The variables analyzed were: physical purity, weight of one 

thousand seeds, first count of germination test, germination, cultural value and 

tetrazolium. The results showed that with the exception of one lot of cultivar 

Mombaça, the other lots of the three cultivars of species Megathyrsus maximus 
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(Mombasa, 'BRS Tamani' and 'BRS Zuri'), of all provenances, have compatible 

physical and physiological quality with marketing in accordance with current 

legislation. 

Keywords: Megathyrsus mombaça, Tropical Grasses, Germination test, 

Tetrazolium Test, Cultural Value. 

 

Introdução  

O capim-colonião (Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. 

Jacobs sin. Panicum maximum) é uma gramínea forrageira originária da África 

tropical, muito utilizada para a formação de pastagens em regiões tropicais do 

Brasil e outros países da América (GARCEZ et al., 2016). Apresenta diversas 

características agronômicas favoráveis como: alta capacidade de produção de 

matéria seca, alto teor de proteína, facilidade de estabelecimento, 

aceitabilidade pelos animais, capacidade de emissão de perfilhos vigorosos e 

tolerância à seca (MENDONÇA et al., 2014; MELO et al., 2016). Esta última 

característica tem motivado uma demanda expressiva por sementes deste 

gênero (CANTO et al. 2012; MELO et al., 2016). 

A importância das sementes de colonião teve início a partir de 1972 

(MASTROCOLA e MARCOS-FILHO, 1984), sendo considerado por muitos 

pecuaristas uma das forrageiras mais produtivas. Apresenta potencial produção 

de massa seca de 33 t/há/ano (JANK, 1995), garantindo a produção intensiva 

de carne bovina e o acabamento dos animais a pastos (VALENTIN et al., 

2001). Por isso, apresenta-se como a segunda gramínea forrageira em 

importância quanto ao volume de sementes comercializadas, com produção 

estimada de sementes nas safras de 2015/2016 de 34 mil toneladas de 

sementes produzidas em 21 mil hectares (ABRASEM, 2019).   

Os padrões e normas que regem a produção e comercialização de 

sementes de espécies forrageiras, e os atributos de qualidade para 

comercialização destas, são assegurados pela Lei 10.711 de 5 de agosto de 

2003, e Instruções Normativas (IN) do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). A IN nº 30 de 21 de maio de 2008 é a responsável por 

determinar os parâmetros de comercialização. Quando comparadas às grandes 

culturas, no entanto, as sementes de pastagem apresentam baixa qualidade 

física e fisiológica (TOMAZ et al., 2010).  
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Neste sentido, embora diversos estudos avaliem a qualidade física e 

fisiológica de sementes de Urochloa (FRANÇA-NETO, 2009; FONTANELI et 

al., 2012; SILVA, 2013; CARDOSO et al., 2014; BATISTA et al., 2016), gênero 

com maior produção de sementes pelo Brasil, avaliações referentes ao gênero 

Megathyrsus ainda são limitadas. Em um dos poucos estudos de lotes de 

capim-colonião, Ohlson et al., (2010) avaliaram sementes do gênero 

comercializados no Estado do Paraná e verificaram que a maioria dos lotes não 

atendeu o padrão mínimo legal exigido quanto a pureza e que, neste caso, o 

teste de germinação não era nem realizado. No entanto, não há relatos 

acadêmicos de estudos realizados com sementes produzidas no Centro-Oeste 

brasileiro (MALLMANN, 2013), região com maior área e produção deste gênero 

(ROVERI, 2018). 

Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar um diagnóstico da 

qualidade física e fisiológica de sementes de três cultivares da espécie 

Megathyrsus maximus (Mombaça, ‘BRS Tamani’ e ‘BRS Zuri’) comercializadas 

por diferentes empresas de Campo Grande (MS). 

 

Material e Métodos 

Este estudo foi conduzido no Laboratório Didático de Análise de 

Sementes da Universidade Anhanguera-UNIDERP em maio de 2019. Foram 

avaliadas sementes da safra 2017-2018 da espécie Megathyrsus maximus, as 

cultivares Mombaça, ‘BRS Tamani’ e ‘BRS Zuri’, comercializadas por seis 

empresas (procedências) situadas de Campo Grande-MS (município com 

maior número empresas que comercializam sementes de forrageiras tropicais). 

O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado, 

em esquema fatorial 3 X 6, com três cultivares e seis procedências, totalizando 

18 tratamentos. 

Para cada lote de sementes provenientes de cada empresa avaliou-se: 

● Pureza (%): determinada segundo as Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009), utilizando-se uma amostra de 10g separada nos 

componentes: semente pura, outras sementes e material inerte. As demais 

avaliações foram realizadas a partir da porção de sementes puras obtidas 

neste teste; 
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● Peso de mil sementes (g): obtida pela avaliação da massa de oito 

repetições de 100 sementes, de acordo com a fórmula Peso de mil sementes 

(PMS) = massa da amostra x 1.000 / nº total de sementes, de acordo com 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009); 

● Germinação (%): avaliada conforme as Regras para Análise de 

Sementes - RAS (BRASIL, 2009), ou seja, o teste foi conduzido utilizando-se 

quatro repetições de 100 sementes, dispostas sobre papel umedecido de 

acordo com o peso do papel vezes 2,5, incubadas em câmara de germinação 

com temperatura de 20-35ºC e fotoperíodo de 12 horas, sendo que a contagem 

de plântulas normais foi realizada aos 10 (primeira contagem) e 28 dias após 

semeadura. A porcentagem de germinação foi expressa pela porcentagem de 

plântulas normais contabilizadas aos 28 dias após montagem do teste. Não 

foram realizados tratamentos para superação da dormência; 

● Valor cultural (%): realizada com quatro repetições de 100 

sementes, e utilizando-se a fórmula V.C. = (% germinação x % pureza) / 100; 

● Tetrazólio (%): realizado com quatro repetições de 100 sementes. 

As sementes foram seccionadas longitudinal e medianamente através do 

embrião e as duas metades foram imersas em solução de tetrazólio a 0,1% e 

mantidas em câmara escura, a 37ºC, por três horas. Após esse período, as 

sementes foram lavadas e avaliadas sob uma lupa, quanto à localização e 

intensidade da coloração, sendo classificadas individualmente em viáveis e não 

viáveis (BRASIL, 2009). 

Para avaliar a existência de diferença da qualidade de sementes entre 

empresas e entre espécies, os dados foram submetidos à Análise de Variância 

e, em caso de significância as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 1% 

de probabilidade. Os dados, quando necessário, foram transformados 

conforme preconizado por Santana e Ranal (2004) e a variável pureza e peso 

de mil não foram analisadas estatisticamente, mas de acordo com o que 

estabelece as RAS (BRASIL, 2009). 

 

Resultados e Discussão 

A média da pureza das sementes comercializadas de capim-colonião é 

bastante semelhante entre as cultivares avaliadas, variando entre 83 e 89% 

(Tabela 7). Embora todos os lotes avaliados atendam a legislação vigente 
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(BRASIL, 2008), apresentando pureza superior a 40%, é válido ressaltar a 

discrepância de qualidade das sementes fornecidas pela empresa três, que 

apresenta valores inferiores às demais procedências para todas as cultivares 

avaliadas. Embora seja esperado que a pureza de lotes de forrageiras seja 

baixo devido a ampla variação do estádio de desenvolvimento das sementes 

em qualquer momento do ciclo reprodutivo da planta (SOUZA, 2001), os 

resultados deste estudo mostram altos percentuais encontrados para a maioria 

das empresas. Este fato pode denotar uma melhoria nos processos de 

produção, principalmente nos processos de colheita (MASCHIETO et al., 2003) 

e beneficiamento (MELO et al., 2016). 

 

Tabela 7. Pureza (%) de sementes de Megathyrsus maximus, cultivares 

Mombaça, BRS Zuri e BRS Tamani, provenientes de seis empresas 

estabelecidas no comércio de Campo Grande - MS em 2019 

Procedência  
Cultivar 

Mombaça BRS Zuri BRS Tamani 

1 95,7 92,4 97,2 
2 96,5 80,9 93,0 
3 64,3 49,0 49,3 
4 94,2 94,1 96,3 
5 91,4 90,3 91,2 
6 92,0 95,2 93,4 

Média ± desvio padrão  89,0 ± 12,3 83,7 ± 17,7 86,7 ± 18,5 

 

O peso de 1.000 sementes apresentou pequena variação entre 

cultivares e empresas (Tabela 8). Este é um parâmetro que pode ser utilizado 

para estimar a qualidade de lotes de sementes já que a viabilidade das 

mesmas apresenta valores máximos na maturidade fisiológica, que é definida 

pela massa máxima que a semente atinge no seu processo de maturação 

(LAURA et al., 2009). Esta variável é conhecida já no lançamento de cada 

cultivar. Segundo Cecon et al. (2015) o peso médio de 1.000 semente das 

cultivares Mombaça, Zuri e Tamani é, respectivamente 1,52, 1,72 e 1,11 g. 

Relacionando esses valores aos encontrados no presente estudo é possível 

afirmar que as condições dos campos de produção de sementes estão 

adequadas para que as cultivares Mombaça e Tamani expressem o seu 

potencial genético, uma vez que as sementes produzidas apresentam peso 

dentro do esperado para as diferentes cultivares.  
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Tabela 8. Peso de 1.000 sementes (g) de Megathyrsus maximus, cultivares 

Mombaça, BRS Zuri e BRS Tamani, provenientes de seis empresas 

estabelecidas no comércio de Campo Grande - MS em 2019. 

Procedência  
Cultivar 

Mombaça BRS Zuri BRS Tamani 

1 1,510 1,445 1,465 
2 1,295 1,330 1,390 
3 1,390 1,525 1,205 
4 1,439 1,433 1,455 
5 1,560 1,535 1,540 
6 1,425 1,340 1,355 

Média ± desvio padrão 1,44 ± 0,09 1,43 ± 0,09 1,40 ± 0,12 

 

 A primeira contagem do teste de germinação variou tanto em função das 

espécies como em função das procedências avaliadas (interação significativa, 

p <0,001) (Tabela 9). A cultivar Mombaça foi a que, em média, apresentou 

resultados superiores para a primeira contagem, embora tenha apresentado 

também a maior variação entre empresas (6,3 vezes). As demais cultivares 

apresentaram menor variação para este parâmetro entre empresas, de 1,7 e 

1,6 vezes respectivamente para Zuri e Tamani. 

 

Tabela 9. Primeira contagem (%) do teste de germinação de Megathyrsus 

maximus, cultivares Mombaça, BRS Zuri e BRS Tamani, provenientes de seis 

empresas estabelecidas no comércio de Campo Grande - MS em 2019. 

Procedência  
Cultivar 

Mombaça BRS Zuri BRS Tamani 

1 64,5 B a 57,5 A b 38 C c 
2 12 D c 36,5 B b 59,25 A a 
3 75,25 A a 60,5 A b 60,5 A b 
4 62 B a 57 A b 59,5 A ab 
5 51 C a 40,5 B b 42,5 B b 
6 60,25 B a 37,5 B c 43,75 B b 

Média ± desvio padrão 54,2 ± 22,1 48,3 ± 11,2 50,5 ± 10,2 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna 

não diferem entre si (Tukey 1%). 

 

 Embora a cultivar Mombaça tenha apresentado, de maneira geral, 

germinação mais rápida do que as demais, ao final do teste de germinação as 

três cultivares apresentaram porcentagem semelhante, em torno de 60%, 
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quando considerada a média de todas as procedências (Tabela 10). No 

entanto, destaca-se novamente a discrepância de resultados encontrados entre 

empresas para a cultivar Mombaça, apresentando entre 17% (procedência 2) e 

78% (procedência 3). Somente no caso pontual da procedência 2 não se tem o 

cumprimento da legislação para o comércio das sementes, sendo que o 

mínimo de germinação exigida é de 40% (BRASIL, 2008). Contudo é 

importante ressaltar que os resultados da análise da primeira contagem do 

teste de germinação indicam diferenças entre lotes em relação ao vigor de 

sementes (MARCOS-FILHO, 1999). Neste sentido é possível afirmar que 

sementes de Mombaça, com exceção do lote da procedência 2 (Tabela 9), 

teriam maior potencial de estabelecer rapidamente um estande uniforme no 

campo, apresentando melhores condições de competir por recursos com 

espécies de daninhas que venham a se estabelecer durante a formação da 

pastagem (MARCOS-FILHO, 2015). 

  

Tabela 10. Germinação (%) de sementes de Megathyrsus maximus, cultivares 

Mombaça, BRS Zuri e BRS Tamani, provenientes de seis empresas 

estabelecidas no comércio de Campo Grande - MS em 2019. 

Procedência  
Cultivar 

Mombaça BRS Zuri BRS Tamani 

1 68 B a 60 B b 52 D c 
2 17 C c 42 C b 63 BC a 
3 78 A a 71 A b 64 B c 
4 69 B ns 68 A ns 71 A ns 
5 68 B b 67 A b 60 C a 
6 67 B a 57 B c 62 BC b 

Média ± desvio padrão 61,2 ± 22,0 60,8 ± 10,6 62,0 ± 10,2 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna 

não diferem entre si (Tukey 1%).  

 

Segundo as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), a 

informação do resultado do teste de germinação desta espécie é fornecida 

após 28 dias. Neste sentido, com a finalidade de reduzir o tempo para a 

obtenção do resultado da análise dos lotes de sementes, a Instrução Normativa 

do MAPA nº 30 de 26/10/2010 (BRASIL, 2010) flexibilizou a comercialização 

com base nos resultados de viabilidade obtidos pelo Teste de Tetrazólio. Desta 

forma, obtêm-se informações sobre a qualidade das sementes em um período 
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de 36 horas. Analisando-se, no entanto, os resultados do teste de tetrazólio 

(Tabela 11) em relação aos do teste de germinação (Tabela 10), percebe-se 

que há um incremento de 40% no primeiro em relação ao segundo. Assim, 

destaca-se a relevância em relação à interpretação do Teste de Tetrazólio, 

uma vez que a coloração dos tecidos embrionários indicando viabilidade, não 

necessariamente resultarão na emergência de uma plântula normal no campo 

(BRASIL, 2009).  

 

Tabela 11. Sementes viáveis (%) avaliadas pelo teste de tetrazólio de 

Megathyrsus maximus, cultivares Mombaça, BRS Zuri e BRS Tamani, 

provenientes de seis empresas estabelecidas no comércio de Campo Grande - 

MS em 2019 

Procedência  
Cultivar 

Mombaça BRS Zuri BRS Tamani 

1 95 Aa 78 C c 82 C b 
2 65 E c 70 D b 90 A a 
3 90 B ns 89 A ns 89 A ns 
4 81 D c 84 B b 86 B a 
5 90 B a 89 A a 85 B b 
6 84 C b 88 A a 82 C c 

Média ± desvio padrão (2019) 84,2 ± 10,6 83,0 ± 7,6 85,7 ± 3,4 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna 

não diferem entre si (Tukey 1%). 

 

 As sementes do gênero Megathyrsus são comercializadas com base no 

valor cultural, que leva em consideração os resultados da análise de pureza e 

de germinação (BRASIL, 2010). A análise do valor cultural revelou que das seis 

empresas avaliadas, quatro não apresentaram diferenças entre cultivares 

(Tabela 12), demonstrando novamente, a importância na escolha da 

procedência. Quando se avalia, no entanto, diferenças entre empresas dentro 

de uma mesma cultivar, nota-se que a escolha entre as piores e melhores 

procedências (empresas) pode resultar em um ganho de qualidade física e 

fisiológica nas sementes de até 2,3, 1,8 e 2,2 vezes, respectivamente, para 

Mombaça, Zuri e Tamani. 
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Tabela 12. Valor cultural (%) de sementes de Megathyrsus maximus, cultivares 

Mombaça, BRS Zuri e BRS Tamani, provenientes de seis empresas 

estabelecidas no comércio de Campo Grande - MS em 2019 

Procedência  
Cultivar 

Mombaça BRS Zuri BRS Tamani 

1 65,08 A ns 55,44 AB ns 50,54 B ns 
2 31,98 B a 40,59 BC ab 55,29 B b 
3 28,3 B a 34,79 C ab 50,2 AB b 
4 50,15 AB ns 34,79 C ns 31,55 A ns 
5 65 A ns 63,99 A ns 68,37 B ns 
6 62,19 A ns 61,06 A ns 58,66 B ns 

Média ± desvio padrão (2019) 50,5 ± 16,7  48,4 ± 13,3 52,4 ± 12,2 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna 

não diferem entre si (Tukey 1%). 

 

Quando o pecuarista faz a escolha de um material genético (cultivares) 

baseia-se em características de interesse agronômico. Por exemplo, a cultivar 

Zuri destaca-se das outras cultivares de capim-colonião pela resistência ao 

fungo Bipolaris maydis, que causa manchas em suas folhas, enquanto que a 

cultivar Tamani é a melhor indicação para ovinos e equinos, devido ao seu 

baixo porte e folhas e colmos mais finos (EMBRAPA, 2019). Contudo, isto não 

é suficiente para garantir o efetivo estabelecimento do estande no campo, 

tornando-se imprescindível a escolha adequada da procedência. Este estudo 

mostrou que, apesar de o gênero avaliado apresentar qualidade física e 

fisiológica que atende à legislação vigente, é possível encontrar lotes com 

qualidade distinta no mercado de um mesmo município. Assim, a escolha 

adequada da procedência (empresa) vai garantir a expressão máxima do 

potencial genético, subsidiada por processos adequados de produção e pós-

colheita. 

  

Conclusões 

 Com exceção de um lote da cultivar Mombaça, os demais lotes das três 

cultivares da espécie Megathyrsus maximus (Mombaça, ‘BRS Tamani’ e ‘BRS 

Zuri’), de todas as procedências avaliadas, apresentam qualidade física e 

fisiológica compatível com a comercialização em função da legislação vigente. 
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7. Conclusão Geral 

Os dados apresentados neste trabalho apontam a relevância do setor de 

sementes de forrageiras tropicais para o agronegócio brasileiro. Considerando 

que a produção destas sementes depende de fatores muito específicos e 

complexos, e que ainda apresentam baixa qualidade física e fisiológica quando 

comparadas as sementes de grandes culturas, é necessária a adoção de mais 

tecnologia, seja na fitotecnia, colheita, processamento e armazenamento das 

sementes. Isso fica bastante claro face a variação entre as procedências 

avaliadas, indicando que há clara possibilidade de produção de sementes com 

elevada qualidade física e fisiológica. 

Acredita-se que, com o avanço e profissionalização das atividades 

pecuárias, os produtores exigirão cada vez mais sementes de melhor qualidade 

e, para manterem-se no mercado as empresas deverão atender as exigências 

dos consumidores. Este trabalho contribui com o setor, mostrando claramente 

que existem diferenças entre empresas na qualidade das sementes de 

forrageiras e que o produtor deve atentar-se a fatores técnicos além do preço 

das mesmas. 

Por fim, ressalta-se o impacto positivo da mudança na legislação, que 

elevou a exigência na qualidade das sementes de forrageiras, pois em um 

período de dez anos, no caso das sementes de Urochloa, houve melhora da 

qualidade, em parte para atender as exigências legais e, acredita-se também, 

que em função das exigências do mercado e da concorrência entre empresas. 

Entretanto, há uma severa preocupação, pois, alguns lotes ainda não atendem 

à legislação. 


