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Anexo I – Modelo Estruturado de Projeto 
 
Seleção pública de propostas para concessão de apoio financeiro a projetos de pesquisa 
científica e tecnológica que visem à implantação e consolidação da Rede Centro-Oeste de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – Rede PRO-CENTRO-OESTE. 
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Título da Proposta: 
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proteína animal 

Linha de Pesquisa e Tema: 

Linha de Pesquisa:  
Linha 1 - Ciência, Tecnologia e Inovação para 
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Unidade da Federação: 
Mato Grosso do Sul 
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Gado de Leite, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Acre, 
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de Sementes do Mato Grosso do Sul (Aprossul), Sementes 
Safrasul, Sementes Germisul, Sementes Sempa. 

Valor Total Solicitado pelo 
Projeto de Pesquisa (R$): 

 

Prazo de Execução: 
36 meses 

 
 

Projeto de Pesquisa  
 
 

Inovações tecnológicas para produção de sementes de  forrageiras tropicais 
nativas e exóticas 

 
Localidade escolhida 
Campo Grande, MS. 
 
Tipo de Projeto 
Projeto de Pesquisa 
 
Linha de Pesquisa 
Linha 1 - Ciência, Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da Região Centro-Oeste  
 
Temas da Proposta 
Tema 2 – Conhecimento e tecnologias para o planejamento de sistemas produtivos e 
ambientalmente sustentáveis  
Tema 3 – Sistemas agrícolas inovadores com vistas à exportação 
 
 
Programas de Pós-Graduação envolvidos na proposta, bem como dos mecanismos 
de integração propostos no âmbito do projeto de Red e 
 
Os seguintes cursos de pós-graduação estarão envolvidos na Proposta: 
 
Curso de Pós-Graduação: “Mestrado e Doutorado em Agronomia”, da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (UnB). Orientador: Professor 
Doutor Ricardo Carmona (UnB). Acadêmico regularmente matriculado: a definir (nova 
turma). As atividades serão desenvolvidas em Brasília, DF. 
 
Curso de Pós-Graduação: “Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial” da Universidade 
Anhanguera-Uniderp. Orientador: Professor Doutor Francisco de Assis Rolim Pereira 
(Universidade Anhanguera-Uniderp). Acadêmico regularmente matriculado: a definir (nova 
turma). As atividades serão desenvolvidas na Embrapa Gado de Corte e na Agência de 
Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - Agraer (Agraer), em Campo Grande, MS. 
 
Curso de Pós-Graduação: “Mestrado e Doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)”. Orientador: Manoel de Souza Maia. Professor 
Doutor (UFPel). Co-Orientador: Pesquisador Doutor Cláudio Takao Karia (Embrapa 
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Cerrados). Acadêmica regularmente matriculada: Leomara Vieira de França. A doutoranda 
desenvolve experimentos na Embrapa Gado de Corte, sob a responsabilidade local da 
Proponente deste Projeto. 

 
O Projeto será coordenado pela Embrapa Gado de Corte e integrado com as 

diferentes instituições parceiras como a Universidade Anhanguera-Uniderp, a UnB, a UFPel, 
a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a SFA/MAPA, a Iagro, a 
Aprossul, todas as unidades da Embrapa que desenvolvem atividades pertinentes a 
forrageiras tropicais (Embrapa Gado de Corte, Embrapa Cerrados, Embrapa Acre, Embrapa 
Pecuária Sudeste, Embrapa Gado de Leite e Embrapa Transferência de Tecnologia), a 
Embrapa Instrumentação Agropecuária, a Unipasto (Associação para o Fomento à Pesquisa 
de Melhoramento de Forrageiras Tropicais, que congrega 27 dos maiores produtores de 
sementes de forrageiras tropicais do Brasil, os quais são os principais usuários das 
tecnologias geradas e que também atuam como transferidores de tecnologia), empresas 
privadas do setor de sementes de forrageiras e a Dow AgroSciences. 

O gerenciamento do Projeto será efetuado pela Coordenadora Proponente, que será 
responsável pela viabilização de todas as atividades do projeto. A equipe, formada pela 
Coordenadora e por responsáveis por ações e atividades, por pesquisadores, técnicos, 
alunos e colaboradores, se reunirá periodicamente (presencialmente ou por vídeo-
conferência, mensagens eletrônicas e telefonemas), para acompanhamento e avaliação, por 
exposição do andamento dos trabalhos, problemas e soluções, formando um grupo central 
de discussões. Durante a vigência do projeto, serão preparados relatórios técnicos 
semestrais e/ou anuais, de acordo com o previsto pelo CNPq, que destacarão os resultados 
obtidos, em cada período, por atividade, com ênfase na publicação de artigos e divulgação 
de resultados.  

A partir de exposto acima, o Projeto será discutido, frequentemente, de forma 
presencial, com a Pesquisadora Coordenadora da Rede, que será informada sobre o 
andamento das ações, os resultados alcançados e as dificuldades encontradas. 

 
Qualificação do principal problema a ser abordado 
 

A pecuária bovina brasileira apresenta amplo potencial econômico, com o maior 
rebanho comercial do mundo, distribuído em vasta extensão territorial e representando 
grande importância na economia no País (Corrêa, 2000). Dispondo de aproximadamente 
170 milhões de hectares de pastagens tropicais (IBGE, 2007), dos quais mais de 120 
milhões de hectares dessas pastagens são cultivadas, e rebanho aproximado de 190 
milhões de cabeças, o Brasil tem ocupado, desde os últimos três anos, a posição de maior 
exportador de carne do mundo. A sustentabilidade da pecuária brasileira está baseada na 
pastagem, pois 90% da carne produzida no Brasil ocorre em sistemas de produção 
baseados, exclusivamente, em pasto (Barcellos et al., 2001; Anualpec, 2004; Macedo, 2005) 
que, em relação aos sistemas confinados, conferem menores produtividades, mas oferecem 
grande vantagem competitiva, permitindo a produção de produtos com baixo custo e de boa 
qualidade (Euclides et al., 2001). Essa vantagem, obtida, sobretudo, pela abundância de 
terras e pelo constante incremento tecnológico, se reflete na fartura de carne e leite ofertada 
no mercado interno e na crescente conquista de mercados internacionais de carne; hoje o 
Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina. Dentre as pastagens cultivadas, há 
predominância de gramíneas do gênero Brachiaria, cuja estimativa de área plantada, 
somente na região do Cerrado, é de 45 milhões de hectares (Sano et al., 1999; Macedo, 
2005). 
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A produção de sementes de forrageiras tropicais, intensificada nos anos 70, faz com 
que o Brasil detenha a posição de maior produtor, maior consumidor e maior exportador 
mundial, com produção anual de 100 mil toneladas e cerca de 10% do montante produzido é 
exportado para 16 países. Entende-se que o desenvolvimento da indústria de sementes de 
plantas forrageiras é de particular relevância para o Brasil, onde a expansão/recuperação de 
áreas cobertas por pastagens cultivadas é condicionada pela disponibilidade dessas 
sementes.  

Os produtores de sementes de forrageiras tropicais no Brasil se concentram em seis 
estados da federação, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 
Bahia, representando 37,8%, 23,7%, 15,8%, 13,4%, 7,6% e 1,7% do total de produtores, 
respectivamente. Assim, apenas a Região Centro-Oeste concentra 61,2% dos produtores do 
Brasil, o que demonstra a grande importância do setor para a Região Centro-Oeste, com 
significativa importância social, já que envolve mão-de-obra e inúmeros pequenos 
proprietários rurais. O mercado de sementes de forrageiras tropicais movimenta cerca de 
US$ 250 milhões/ano. 

Apesar de, nos anos recentes, a cadeia produtiva das sementes de forrageiras 
tropicais no Brasil ter passado por importantes transformações, a carência por informações 
técnicas para a otimização da produção e melhoria da qualidade desse produto, bem como 
por estratégias mais efetivas e abrangentes de fiscalização da produção e da 
comercialização de sementes ainda têm resultado na atual baixa qualidade do produto final 
comercializado no Brasil, o que repercute em pastagens malformadas e todos os demais 
problemas advindos da má-formação destas. Ainda, a exportação do produto é 
comprometida, em virtude de padrões mínimos que, nem sempre, são atendidos pelo setor 
produtivo. A produção de sementes, por meio de técnicas rudimentares, com baixo controle 
de qualidade, está aos poucos perdendo espaço e, para atender um mercado mais exigente 
e consciente da importância da qualidade em sementes de forrageiras tropicais, os sistemas 
de produção têm se especializado e, em consequência, demandado novas tecnologias. 

Adiciona-se que ações e resultados de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 
em tecnologia de sementes forrageiras tropicais em andamento não são suficientes para 
suprirem as demandas por essas novas tecnologias, seja para as cultivares já lançadas ou 
em fase de lançamento (Verzignassi et al., 2008).,  

Vale ressaltar que as plantas forrageiras tropicais foram selecionadas, 
primordialmente, para a produção de folhas sob pastejo, uma característica que compete 
com a produção de sementes (Hacker, 1999). Deve-se considerar ainda que as condições 
edafo-climáticas e de manejo agronômico necessárias às máximas produtividades de 
sementes nem sempre coincidem com aquelas necessárias à produção de forragem 
(Hopkinson et al., 1996). No entanto, o desenvolvimento de sistemas agronômicos de 
produção permitem, até certo ponto, adequar a cultura às condições ambientais existentes 
(Loch, 1980), possibilitando, além de aumentos de produtividade de sementes puras viáveis, 
o aumento da eficiência de métodos e procedimentos de colheita, a preservação da 
longevidade e do vigor das sementes colhidas e o aumento das chances de sucesso na 
formação das pastagens (Humphreys & Riveros, 1986).  

Vários autores fazem referência a demandas de pesquisa para atender ao setor 
produtivo (Hopkinson et al., 1996; Santos Filho, 1996; Andrade, 2001; Humphreys, 2001). 
Além disso, centenas de produtores de sementes têm consultado as unidades da Embrapa 
para esclarecimentos e orientações técnicas. A consolidação dessas demandas têm sido 
efetuadas em eventos técnicos que apresentaram sementes de forrageiras como tema, a 
exemplo do ocorrido em Campo Grande, MS, em 2008 (Verzignassi et al., 2008). 

O Workshop "Tecnologia de Sementes de Forrageiras Tropicais: Demandas 
Estratégicas de Pesquisa” (Verzignassi et al., 2008) foi apoiado pela Embrapa, Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Associação para o 
Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras Tropicais (Unipasto) apresentou 
como o objetivo a orientação estratégica para as ações de PD&I a partir do levantamento e 
discussão dos pontos de estrangulamento nos sistemas de produção e na qualidade final de 
sementes de forrageiras tropicais no Brasil.  O Evento reuniu representantes do setor 
produtivo de sementes de forrageiras tropicais (Unipasto), do Setor de Fiscalização do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fundect), da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal 
(Universidade Anhanguera-Uniderp) e pesquisadores das unidades da Embrapa, que atuam 
com forrageiras tropicais (Equipe de Forrageiras da Embrapa Gado de Corte, Embrapa 
Gado de Leite, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Cerrados, Embrapa Acre, Embrapa 
Transferência de Tecnologia). As demandas foram contempladas para as forrageiras 
tropicais consideradas de maior importância econômica para o País: Brachiaria (B. 
brizantha, B. decumbens, B. humidicola e B. ruziziensis), Panicum maximum, Andropogon 
gayanus, Pennisetum purpureum, Paspalum spp., Stylosanthes spp.,Arachis pintoi, 
Leucaena spp., Cratylia spp., Cajanus spp. e Medicago spp. Os assuntos prioritários foram 
referentes a todos os aspectos da produção, da semeadura ao processamento, 
armazenamento e análise laboratorial, dependendo do gênero e/ou espécie da forrageira, a 
saber: época, taxa e densidade de semeadura; fontes, quantidades, formas e épocas de 
adubação, em especial quanto ao nutriente nitrogênio; efeitos dos reguladores de 
crescimento em relação à adubação nitrogenada; cortes e adubação para controle de época 
e sincronização de florescimento e produção de sementes; definição de estratégias de 
controle integrado de plantas daninhas e de doenças; ponto ótimo de colheita e 
desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de máquinas para colheita; superação de dormência 
para análise, ajustes em teste de tetrazólio e estudos de sua relação com germinação; 
relação entre beneficiamento, secagem e dormência, condicionamento fisiológico, 
desaristamento e desenvolvimento de produtos inovadores por meio de novas tecnologias 
para agregação de valor e de qualidade (incrustação, polimerização, dentre outros); 
embalagem, umidade e temperatura ideais para armazenamento; estimativas de viabilidade 
e formas de conservação de germoplasma; estudos de melhoramento genético para 
características de degrana de sementes e para sincronização de florescimento/maturação; 
estudos sobre qualidade de pólen e avanço de gerações e depuração de problemas 
associados à meiose, bem como uso de genótipos doadores; zoneamento edafoclimático 
para produção de sementes de forrageiras tropicais e desenvolvimento ou aprimoramento 
de sistemas de produção de sementes.  

Assim, este Projeto de Pesquisa é proposto buscando atender algumas dessas 
demandas de pesquisa, para sementes de forrageiras tropicais, nativas e exóticas, 
recentemente lançadas e em pré-lançamento, cujos sistemas de produção ainda não estão 
estabelecidos. 
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Estado da arte 
 
1 Manejo de plantas daninhas em áreas de produção d e sementes de forrageiras 
tropicais 

 
Os campos de produção de sementes de forrageiras tropicais, geralmente, são 

cultivados em áreas que apresentam elevada densidade e diversidade de sementes de 
plantas daninhas e as perdas pela infestação dessas plantas podem ser consideráveis. 
Essas perdas ocorrem na produtividade das sementes, pela competição imposta pelas 
plantas daninhas às forrageiras e, principalmente, na qualidade sanitária, pela ocorrência de 
propágulos de plantas daninhas acima dos limites máximos permitidos para a 
comercialização no Brasil (Instrução Normativa n.º 30, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) (MAPA, 2008) e para a exportação, cujos mercados são extremamente 
exigentes quanto a sementes nocivas. 

Acrescenta-se que o método de colheita mais amplamente utilizado no Brasil na 
produção de sementes de gramíneas forrageiras tropicais é o da varredura no chão (Souza, 
2001). Esse método consiste em permitir que todas as sementes produzidas pelas plantas 
caiam e se acumulem na superfície do solo ou entre a palhada do capim. Após o corte e o 
enleiramento do material cortado, procede-se a varrição de todo o material disposto na 
superfície do solo, inclusive sementes de plantas daninhas, e o posterior beneficiamento do 
material coletado. 

A eliminação de sementes de plantas daninhas durante o beneficiamento deve ser 
evitada, pois, dependendo do tipo de sementes de invasoras presentes no lote, a limpeza 
poderá ser impossível ou resultar em elevados custos e grandes perdas de sementes da 
espécie cultivada (Andrade, 1994). 

Adiciona-se que a utilização de sementes de baixa qualidade sanitária repercute em 
aumento na proporção de plantas daninhas nas pastagens, que leva à competição pelo 
espaço físico e por recursos, reduzindo a qualidade da pastagem (Dias Filho, 2005), seja em 
produtividade e/ou qualidade da forragem, comprometendo a capacidade de suporte e 
contribuindo para a sua degradação.  Estima-se que, apenas no Cerrado, mais de dois 
terços dos 54 milhões de hectares de pastagens cultivadas nesse bioma, apresentam algum 
grau de degradação (Barcellos, 1996; Sano et al., 1999; Zimmer & Euclides, 2000). 

O método de controle químico apresenta-se como técnica eficaz no controle das 
plantas daninhas nas pastagens, bem como nos campos de produção de sementes de 
forrageiras. Entretanto, o herbicida utilizado deve ser totalmente seletivo à planta forrageira, 
não apresentando danos por toxicidade que prejudiquem o seu desenvolvimento nem o seu 
rendimento, permitindo-lhe desenvolvimento fenológico normal (Pereira et al., 2008).   

Hoje, os produtos registrados para o controle de plantas daninhas em áreas de 
produção de sementes de forrageiras são inexistentes (Brasil, 2010) e poucos são aqueles 
recomendados para área de pastagens (e apenas para gramíneas forrageiras), a saber: 
aminopiralide, dicloreto de paraquate, fluroxipir-meptílico, glifosato, glifosato-sal de 
isopropilamina, metsulfurom-metílico, picloram, tebutiurom, triclopir-butotílico, 2,4-D, 2,4-D + 
picloram (Rodrigues e Almeida, 1998; Lorenzi, 2006; Brasil, 2010). Assim, pouco se conhece 
sobre os efeitos dos produtos com relação à fitotoxicidade, à produtividade, bem como a 
qualidade fisiológica das sementes das gramíneas e leguminosas forrageiras. 

No que tange às plantas daninhas, atualmente existe carência de resultados no que 
se refere ao seu controle em campos de produção de sementes de gramíneas e 
leguminosas forrageiras tropicais para as várias cultivares em uso atual e, ainda mais, para 
os materiais recentemente lançados, em desenvolvimento e em fase de pré-lançamento. 
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Acrescenta-se que, em produção de sementes, é fundamental que os campos estejam livres 
de invasoras para garantir a qualidade sanitária das sementes produzidas. 

Alguns estudos sobre seletividade de herbicidas foram realizados com atrazina, 
nicosulfurom e bentazona, aplicados sobre gramíneas forrageiras como Panicum maximum 
(capim-colonião), Pennisetum purpureum (capim-elefante), Cynodon dactylon cv. 
Coastcross (grama seda), Brachiaria ruziziensis, Setaria sphacelata var. sericea. Contudo, 
as informações são incipientes e obtidas sob condições diversas do Brasil (Veenstra & 
Boonman, 1974; Prado et al., 1995). As plântulas do gênero Brachiaria são, em sua maioria, 
suscetíveis a aplicações em pós-emergência precoce de nicosulfurom nas doses comerciais 
recomendadas. Seus efeitos nas plantas incluem clorose foliar, necrose e redução do 
crescimento (Lorenzi, 2000; Jakelaitis et al., 2005). Em Brachiaria platyphylla, observou-se 
que a maior atividade desse herbicida sobre a enzima acetolactato sintase foi promovida 
pela rápida absorção e translocação para as regiões meristemáticas de tecidos em 
desenvolvimento, onde essa enzima é mais ativa (Jakelaitis et al., 2005). Loch & Harvey 
(1997), em estudo mais amplo realizado na Austrália, indicaram os herbicidas atrazina, 
simazina, metribuzin, metsulfuron-methyl e chlorosulfuron como promissores quanto à 
seletividade para gramíneas forrageiras, no entanto, nestes estudos não foi avaliado o grau 
de seletividade desses herbicidas para produção e qualidade de sementes em espécies 
relevantes para o Brasil.  

Em estudo realizado para avaliar a seletividade dos herbicidas e seus efeitos na 
produção e qualidade de sementes de forrageiras, imazetapir (100 g/ha), chlorimurom–
etílico (15 g/ha), nicosulfurom (50 g/ha), bentazona (720 g/ha) e atrazina (3000 g/ha) foram 
aplicados em pós-emergência sobre B. brizantha cv. Marandu e B. decumbens cv.Basilisk 
Martins et al. (2007). Os autores verificaram que todos os herbicidas testados tiveram algum 
efeito de intoxicação visual nas cultivares avaliadas. O nicosulfurom foi o herbicida que 
visualmente proporcionou os níveis mais elevados de injúrias às plantas de B. decumbens e 
B. brizantha. A produção de matéria seca de B. brizantha nos estádios iniciais de 
crescimento foi reduzida pelos herbicidas nicosulfurom e atrazina, enquanto, em B. 
decumbens, apenas o herbicida nicosulfurom ocasionou redução da produção de matéria 
seca. A qualidade das sementes de ambos os cultivares foi afetada pelo nicosulfurom, que 
induziu a dormência em sementes de B. decumbens, reduziu a porcentagem de sementes 
normais e, assim como o atrazina, aumentou a porcentagem de sementes mortas. 

Trigueiro et al. (2007) avaliaram a seletividade dos herbicidas diclofope-metílico (284 
g/ha), ametrina (1.250 g/ha), propanil (3.600 g/ha), clorimurom-etílico (15 g/ha), nicosulfurom 
(50 g/ha), bentazona (720 g/ha) e atrazina (3.000 g/ha) aplicados em pós-emergência sobre 
plantas de P. maximum, cultivares Tanzânia e Mombaça, e verificaram que o nicosulfurom 
foi o herbicida que mais causou injúrias visuais e redução de massa seca de plantas em 
ambas as cultivares. Na cultivar Mombaça, todos os herbicidas reduziram a produção de 
sementes, mas não afetaram a germinação. Para a cultivar Tanzânia, todos os herbicidas 
foram seletivos, não afetando a produção e a qualidade fisiológica. 

Colleta et al. (2009) verificaram que, em pré-emergência, apenas atrazina (3080 
g/ha) e atrazina+simazina (1250 g/ha +1250 g/ha) resultaram em fitotoxicidade aceitável 
(ambos 5%) para B. brizantha cv. Marandu. Os demais valores encontrados para 
fitotoxicidade foram 78,8%, 87,5%, 42,5%, 93,3%, 100% e 100%, respectivamente, para 
flumioxazina (60 g/ha), diclosulan (35 g/ha), flumetsulan (108 g/ha), diclosulan+flumetsulan 
(22 g/ha +84 g/ha), trifluralina (2400 g/ha) e oxyfluorfen (720 g/ha). Além disso, os mesmos 
autores verificaram biomassa seca da planta forrageira (aos 50 dias após emergência, DAE) 
variando de 0 a 8,6g/0,25m2 e os melhores valores encontrados corresponderam aos 
melhores tratamentos quanto à seletividade (r=-0,8; p<0,01), ou seja, 8,6g e 7,2g/0,25m2, 
respectivamente para atrazina (3080 g/ha) e atrazina+simazina (1250 g/ha +1250 g/ha). 
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Para a cv. Xaraés, Vilela et al. (2009) relatam a fitotoxicidade variando de 7,5 a 
98,5% em pré-emergência, em LVE. Assim como os resultados encontrados por Colleta et 
al. (2009), apenas os tratamentos atrazina (3080 g/ha) e atrazina+simazina (1250 g/ha 
+1250 g/ha) resultaram em fitotoxicidade aceitável, respectivamente 7,5% e 20%. Foram 
verificados valores de 73,8%, 87,5%, 47,5%, 87,5%, 100% e 100%, para flumioxazina (60 
g/ha), diclosulan (35 g/ha), flumetsulan (108 g/ha), diclosulan+flumetsulan (22 g/ha +84 
g/ha), trifluralina (2400 g/ha) e oxyfluorfen (720 g/ha), respectivamente. A biomassa seca da 
planta forrageira (aos 50 DAE) variou de 0 a 4,5g/0,25m2 e os melhores valores 
corresponderam aos melhores tratamentos quanto à seletividade (r=-0,8; p<0,01), ou seja, 
4,51g e 3,07g/0,25m2, respectivamente para atrazina (3080) e atrazina+simazina (1250 g/ha 
+1250 g/ha). 

Verzignassi et al. (2010, dados não publicados) submeteram nove gramíneas a 
herbicidas em pós e pré-emergência: Brachiaria brizantha cv. Marandu; B. brizantha cv. 
Piatã; B. brizantha cv. Xaraés; Brachiaria humidicola cv. Comum; B. humidicola cv. BRS 
Tupi; B. humidicola cv. Llanero; Panicum maximum cv. Tanzânia; P. maximum cv. 
Mombaça; P. maximum x P. infestum cv. Massai. Os seguintes herbicidas (g i.a./ha) foram 
testados em pós-emergência: triclopir-butotílico (720), tepraloxidim (30 + 30), tepraloxidim 
(60), aminopiralide + fluroxipir-meptílico (60 + 176), nicosulfuron (60), triclopyr + fluroxypyr 
(600 + 200), aminopiralide + 2,4 D (60 + 480), picloram + 2,4 D (128 + 480), picloram + 2,4 D 
(45 + 450). Em pré-emergência, os seguintes herbicidas foram testados, em solo Neossolo 
Quartazarênico (Antiga Areia Quartoza) e em Latossolo Vermelho Distroférrico (textura 
argilosa): atrazina + simazina (1250 + 1250); atrazina (3080); flumetsulam (108); 
flumioxazina (60 g/ha), diclosulan (35 g/ha), flumetsulan (108 g/ha), diclosulan+flumetsulan 
(22 g/ha +84 g/ha), trifluralina (2400 g/ha) e oxyfluorfen (720 g/ha). Para todos os ensaios, 
para pré e pós-emergentes, bem como para ambos os tipos de solo e cada uma das 
forrageiras, alguns herbicidas foram pré-selecionados quanto às injúrias provocadas às 
plantas (fitotoxicidade).  

De acordo com Verzignassi et al. (2005), os herbicidas lactofem (100 g/ha), 
imazetapir (100 g/ha), fomesafem (250 g/ha), acifluorfem-sódico/bentazona (240 g/ha) e 
bentazona/acifluorfem-sódico (450 g/ha), aplicados em pós-emergência, mostraram-se 
promissores no controle de plantas daninhas em campos de produção de sementes das 
leguminosas forrageiras Stylosanthes capitata e S. macrocephala. Em Latossolo Vermelho 
Distroférrico, textura argilosa, os herbicidas aplicados em pré-emergência imazaquim (30 
g/ha) e diclosulam (35,28 g/ha), proporcionaram sintomas leves de toxicidade, sem 
comprometimento da produtividade de biomassa das plantas das duas espécies de 
Stylosanthes. Para o solo de textura arenosa, nenhum dos produtos aplicados em pré-
emergência, ou seja, diclosulam (35,28 g/ha), flumetsulam (120 g/ha), flumioxazina (50 
g/ha), imazaquim (30 g/ha), s-metolacloro (1.920 g/ha) e sulfentrazona (600 g/ha) foi seletivo 
para as plantas, proporcionando alta toxicidade para ambas as espécies da leguminosa. Os 
autores, porém, não verificaram o comportamento das espécies, frente aos herbicidas pós-
emergentes em estádios mais avançados da cultura (30, 60 e 90 dias), como no caso de 
haver necessidade de reaplicação dos produtos. Além disso, não houve a verificação da 
influência desses produtos na qualidade e na quantidade das sementes produzidas, 
características nas quais se baseia a tecnologia de produção de sementes.  

Ainda, com relação à S. capitata e S. macrocephala (componentes do Estilosantes 
Campo Grande), os produtores de sementes têm utilizado 2,4-D (536 a 840 g/ha) para o 
controle de plantas daninhas de folhas largas. Segundo eles, a medida tem sido possível em 
função da baixa toxicidade do herbicida às plantas da leguminosa forrageira. 

Verzignassi et al. (2010, dados não publicados), Soares et al. (2010) e Tozin et al. 
(2010) testaram os herbicidas chlorimuron-ethyl (20), fomesafen (250), imazethapyr (98), 
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lactofen (180), bentazon (1500), flumioxazin (60), 2,4-D (645), 2,4-D (967), 2,4-D (1612), 
cloransulam (57), oxyfluorfen (720), fluroxipir-meptílico + triclopir-butotílico (346 + 1001), 
aminopiralide + 2,4-D (154 + 1194), aminopiralide + fluroxipir-meptílico (80 + 231), 
sethoxydim (368), clethodim (108), haloxyfop-methyl (60), picloram + 2,4 D (45 + 450) e 
picloram + 2,4 D (128 + 480) quanto a seletividade em pós-emergência em plantas de nove 
leguminosas forrageiras tropicais, a saber: Estilosantes Campo Grande fração capitata; 
Estilosantes Campo Grande fração macrocephala; Stylosanthes guianensis (mistura dos 
acessos CG1480 e CG1463); Stylosanthes capitata (mistura dos acessos CG231, CG96, 
CG120, CG113); Stylosanthes macrocephala (acesso CG120); Leucena 11x25 (Leucaena 
leucocephala x L. diversifolia, híbrido em pré-lançamento pela Embrapa Cerrados); guandu 
BRS Mandarim (Cajanus cajan); amendoim forrageiro BRS Mandobi (Arachis pintoi) e 
Cratília CNPGL (Cratylia argentea, pré-lançamento pela Embrapa Gado de Leite). Os 
mesmos autores efetuaram experimentos com as mesmas leguminosas em epígrafe 
também foram efetuados com herbicidas aplicados em pré-emergência em solo Neossolo 
Quartazarênico (Antiga Areia Quartoza) e em Latossolo Vermelho Distroférrico (textura 
argilosa). Os herbicidas utilizados foram (g i.a./ha): diclosulam (30g/há para Stylosanthes 
macrocephala e S. capitata e para 50 para as demais leguminosas), flumetsulam (144), 
flumioxazin (60), s-metolachlor (1920), sulfentrazone (600), imazaquim (161), oxyfluorfen 
(720), atrazina + simazine (1250 + 1250), atrazina (3080) e diclosulam + flumetsulam (22 + 
84). Para todos os ensaios, para pré e pós-emergentes, bem como para ambos os tipos de 
solo e cada uma das forrageiras, alguns herbicidas foram pré-selecionados quanto às 
injúrias provocadas às plantas (fitotoxicidade). 

Outro ponto a ser destacado é que cultivares de forrageiras do mesmo gênero 
botânico têm apresentado reações diferenciadas ao uso de herbicidas para o controle de 
invasoras. Como exemplo, cita-se o caso dos campos de produção de sementes de 
Panicum maximum da Embrapa Gado de Corte, onde o herbicida atrazina (1200 g/ha), 
aplicado em solo úmido, em pré-emergência, tem sido utilizado no controle de invasoras por 
apresentar seletividade às cultivares Tanzânia e Mombaça. No entanto, em 2008, verificou-
se que, quando o herbicida foi utilizado sobre a cv. Massai (P. maximum X P. infestum), 
ocorreu alto grau de toxicidade à forrageira. 

Com relação às comunidades infestantes em campos de produção de sementes de 
forrageiras, existem ainda espécies que adquiriram tolerância à ação biológica de alguns 
produtos herbicidas. Como exemplo, pode-se citar a erva-quente (Spermacoce latifolia), 
planta daninha emergente em áreas de pastagens e de produção de sementes no Brasil 
Central Pecuário. A erva-quente é caracterizada como de difícil controle nos ambientes 
agrícolas. Adiciona-se que, com o aumento da densidade da população da invasora nas 
pastagens, a espécie tem sofrido seleção direcionada para a tolerância à ação dos 
herbicidas.  

Analogamente à erva quente, a trapoeraba (Commelina bengalensis) tem 
proporcionado grandes preocupações pelo aumento da população e dominância nas áreas 
de pastagens e produção de sementes. A espécie apresenta habilidade de se reproduzir por 
meio de vários tipos de sementes, de enraizar facilmente nos nós e de manter vivos caules 
ou segmentos de caules, sobre a superfície do solo, por várias semanas, até que sejam 
restabelecidas condições propícias ao seu desenvolvimento. Tais características fazem da 
trapoeraba uma planta daninha de difícil controle (Souza et al., 2004). Em anos recentes, a 
trapoeraba adquiriu importância especial para a produção e o comércio de sementes de 
forrageiras no Brasil, ao ser incluída na lista de espécies de importância quarentenária por 
alguns países importadores desse tipo de sementes. Isto significa que a presença de suas 
sementes figura como contaminante em lotes de sementes de forrageiras (Souza et al., 
2004). 
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Ambas as espécies, erva-quente e trapoeraba, apresentam alta capacidade de 
alocação de recursos do meio, o que promove o aumento da capacidade de competição e 
interferência no rendimento das culturas comerciais, em especial em campos de produção 
de sementes, que deve ser livre de invasoras. 

 
2 Manejo da abubação para produção de sementes de f orrageiras tropicais 

 
As práticas de manejo como adubação, cortes e outras podem interferir na produção 

e na sincronia do florescimento de gramíneas e na produção de sementes (Humphreys & 
Riveros, 1986). 

Vários estudos referentes a teores de minerais, eficiência de utilização do fósforo, 
calagem e recomendação de adubação foram realizados com espécies forrageiras 
(Malavolta & Paulino, 1991), visando a produção de forragem. Entretanto, são raros os 
trabalhos voltados à produção de sementes (Andrade,1994). Desta forma, como para os 
vários assuntos pertinentes à produção de sementes de forrageiras tropicais, a escassez de 
informações relacionadas à adubação de plantas deixa clara a necessidade de se estudar a 
influência de doses de nutrientes que proporcionem aumento de produtividade e obtenção 
de sementes de melhor qualidade. 

Os produtores de sementes de forrageiras, muitas vezes, usam de conhecimentos 
próprios (receitas próprias) para a adubação em suas áreas de produção e, em alguns 
casos, sequer adicionam qualquer nutriente ao sistema. Um aspecto a considerar sobre a 
fertilização das áreas de produção de sementes de forrageiras, o que faz com que os 
produtores sejam resistentes ao uso da adubação, é o risco que se corre, em função da 
degrana intensa em algumas espécies, e cujas colheitas são efetuadas no cacho, por 
colhedoras automotrizes. 

A qualidade e a produtividade de sementes estão, em grande parte, relacionadas 
com fornecimento adequado de nutrientes às plantas, principalmente nitrogênio (Conde & 
Garcia, 1988), que influencia positivamente os componentes de rendimento e, 
consequentemente, o rendimento de sementes, e o suprimento de nitrogênio no solo 
normalmente não atende à demanda das gramíneas (Fagundes et al., 2005). A eficiência do 
nitrogênio, entretanto, depende do nível de fertilidade do solo, das exigências de cada 
espécie, das condições de temperatura e umidade e da época de aplicação (Humphreys & 
Riveros, 1986).  

Garcia et al. (1989), estudando a influência do nitrogênio, cortes e épocas de colheita 
na produção de sementes de B. decumbens, verificaram que o nitrogênio apresentou grande 
influência sobre o aumento de produção de sementes. O elemento teve influência 
significativa sobre o aumento na densidade de inflorescências e o número de ramificações 
por inflorescências. Da mesma forma, Cani (1980), avaliando a influência do nitrogênio e de 
cortes sobre a qualidade e a produção de sementes de B. decumbens, verificou que o 
nitrogênio teve marcante influência sobre o aumento de produção e sobre a qualidade das 
sementes.  

Os trabalhos de Ramos (1977) com B. decumbens em um Latossolo na Colômbia, 
também mostraram resposta significativa dessa espécie na produção de sementes com a 
aplicação de 100 kg de N/ha. 

Febles et al. (1994), utilizando doses de 0,100 e 200 kg N/ha/ano, observaram que o 
maior rendimento de semente de B. decumbens foi alcançado no segundo ano, com valores 
entre 35 e 40 kg/ha de semente pura, para 100 e 200 kg/ha/ano de N, respectivamente. 

Mecelis & Oliveira (1984) constataram que o aumento de doses de nitrogênio 
aumentou a produção de sementes de B. humidicola. Hoyos et al. (1997), avaliando o efeito 
da adubação sobre o rendimento de sementes puras de B. dictyoneura cv. Llanero, 
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concluíram que o N é o nutriente que mais limita os rendimentos em sementes puras, 
sugerindo que níveis mínimos de 70 kg de N /ha são suficientes para bons rendimentos de 
sementes.  

No caso de B. humidicola cv. Comum, Deminicis et al. (2010) verificaram que a 
adubação nitrogenada (200 kg N/há) proporcionou produtividade de 191,53 kg sementes/há. 
Os autores verificaram, também, o incremento na germinação das sementes. Porém, os 
elementos fósforo e potássio não proporcionaram efeito sobre a produção e qualidade das 
sementes. 

O potássio é, depois do nitrogênio, o elemento mais exigido pela maioria das plantas 
cultivadas (Malavolta, 1976). Na literatura são encontradas poucas referências sobre o efeito 
da fertilização das plantas sobre a produção e a qualidade das sementes em relação ao 
potássio.  

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é, reconhecidamente, uma das 
gramíneas forrageiras de mais alto potencial produtivo, adaptando-se muito bem às 
condições de clima e solo de praticamente todo o Brasil (Souza Sobrinho et al., 2008). 
Contudo, a principal dificuldade existente para a expansão do cultivo do capim-elefante está 
relacionada à sua forma de propagação, realizada por meio de estacas, o que aumenta o 
custo de transporte e plantio da forrageira, impossibilita o armazenamento das estacas por 
longo período (Pereira et al., 2003), além de dificultar uma melhor distribuição das cultivares 
melhoradas; uma vez que, em programas de melhoramento genético desta espécie, é 
fundamental a utilização de sementes (Xavier et al., 1993). Os híbridos interespecíficos 
(triplóides e hexaplóides), obtidos pela combinação genética entre o milheto (Pennisetum 
glaucum) e o capim-elefante, têm-se revelado como uma boa alternativa para a obtenção de 
cultivares superiores que se propagam por meio de sementes. Além de melhor qualidade 
forrageira, os híbridos hexaplóides apresentam elevada produção de sementes grandes e 
viáveis (Hanna, 1999). Estudos sobre a viabilidade das sementes apontaram elevado 
potencial da propagação de capimelefante por meio de sementes, obtendo-se até 90% de 
germinação (Xavier et al., 1993). Constatou-se também, que as sementes se mantêm 
viáveis por até dois anos, quando armazenadas em condições ambientais (Mozzer & Freire, 
1980). Neste contexto, a Embrapa Gado de Leite desenvolveu recentemente a população 
hexaplóide de Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum (“Capileto”), cujo sistema de 
produção de sementes precisa ser ajustado, principalmente no que tange a manejo para 
uniformização da produção de sementes via cortes e adubação. 

 
 

3 Produtividade e qualidade de sementes de híbridos  interespecíficos de Brachiaria  
 
 As boas características agronômicas das cultivares do gênero justificam a 
preferência dos pecuaristas por seu plantio, em regiões tropicais: rápido estabelecimento, 
boa ressemeadura natural, facilidade de manejo, resistência ao pisoteio, tolerância aos 
solos ácidos, eficiência no aproveitamento de nutrientes do solo, alto potencial de resposta à 
aplicação de fertilizantes, bom valor nutritivo, resistência à cigarrinha-das-pastagens (cultivar 
Marandu) e excelente produção de sementes (Valle et al., 2000). Essa última característica 
permitiu uma rápida disseminação dessas forrageiras e é fator chave de sucesso a ser 
considerado no desenvolvimento de novas cultivares. 
 Atualmente estão registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), quinze cultivares do gênero, porém, apenas nove possuem 
sementes disponíveis no mercado e duas, B. brizantha cv. Marandu e B. decumbens cv. 
Basilisk, respondem por mais de 70% do volume de sementes de forrageiras tropicais 
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comercializadas no Brasil. Com exceção da B. ruziziensis as demais cultivares registradas 
do gênero possuem modo de reprodução apomítico, ou seja, são cópias geneticamente 
idênticas às plantas mães (clones). Considerando-se essa uniformidade genética dentro das 
cultivares, a área plantada e o número de cultivares disponíveis, torna-se clara a 
necessidade de maior diversificação de genótipos de plantas forrageiras nos sistemas 
brasileiros de produção.  
 O gargalo para a diversificação dentro do gênero é a existência da apomixia. A 
palavra apomixia, derivada do grego, quer dizer “sem mistura”, indicando que o embrião é 
produzido sem a fusão do gameta feminino e masculino. A progênie resultante é, portanto, 
constituída de indivíduos que são clones da planta-mãe (Valle et al., 1996). Há vinte anos, o 
melhoramento genético de espécies do gênero Brachiaria dependia, exclusivamente, da 
seleção entre genótipos provenientes de variabilidade natural, devido a apomixia, entretanto 
com os avanços alcançados em genética e citogenética, foi possível estabelecer uma ponte, 
através da duplicação do número de cromossomos de B. ruziziensis, para a manipulação 
genética dentro do gênero (Valle et al., 2001).  
  Há algum tempo o mercado latino-americano e, especialmente o brasileiro, tem 
demandado novas sementes e variedades de forrageiras com adaptação e produtividade 
melhoradas. Por isso, a meta de centros de pesquisa nacionais e internacionais, com o 
apoio privado, tem sido a identificação e a seleção de germoplasmas adaptados, produtivos 
e persistentes em ambientes tropicais. Atualmente existem diversos híbridos interespecífico 
entre B. ruziziensis com B. decumbens e entre B. ruziziensis com B. brizantha em avaliação 
dentro das instituições de pesquisa, principalmente na Embrapa e no Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT). Também existem disponíveis no mercado nacional, duas 
cultivares de híbridos interespecíficos apomíticos, Mulato e Mulato II, ambas provenientes 
do programa de melhoramento de forrageiras do CIAT. Essas duas cultivares não estão 
sendo disseminadas de maneira expressiva e uma das principais causas é a baixa 
produtividade e qualidade das sementes  
 A baixa produção de sementes viáveis dos híbridos é o grande problema do 
momento, no que se refere ao melhoramento via hibridação. Devido à falta de homologia, o 
pareamento dos cromossomos na meiose é irregular, reduzindo a viabilidade dos gametas 
produzidos e prejudicando a produção de sementes. Isso porque é necessária a presença 
do pólen para a formação da semente apomítica. Foi observada a falta de sincronismo 
durante o período da metáfase I até o final da meiose e, também, durante a metáfase II. O 
genoma sexual se move de forma mais lenta na meiose que o genoma apomítico, 
provocando a eliminação de cromossomos, ou até mesmo do genoma inteiro, de uma das 
espécies. 
 Observações preliminares sobre os híbridos interespecíficos de Brachiaria 
demonstraram que, para alguns genótipos, a produtividade de sementes no Distrito Federal 
foi superior à observada em Campo Grande, MS. Essas observações podem estar indicando 
uma influência ambiental do caráter produção de sementes nos genótipos híbridos. A 
existência da influência do componente ambiental e sua interação com os fatores genéticos 
na produção e qualidade das sementes se constitui como hipóteses fundamentais a serem 
testadas, podendo subsidiar estudos de zoneamento climático para produção de sementes 
de forrageiras tropicais. 
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4 Polímeros funcionais nanométricos para revestimen tos de sementes de forrageiras 
tropicais  

 
Com relação a revestimentos de sementes, filmes poliméricos com características 

hidrofóbicas e baseados em proteínas com alto teor de aminoácidos tem sido avaliados 
como revestimento em sementes de plantas agronomicamente importantes, com vários 
objetivos, inclusive o de prevenir germinações prematuras (Assis & Leoni, 2009). O polímero 
promove o impedimento físico-químico entre o embrião e o ambiente (Elzein et al., 2006) em 
função da substituição do caráter polar da superfície das sementes pelo perfil apolar imposto 
por alguns aminoácidos constituintes dos polímeros, o que reduz a interação com a água da 
superfície e a permeação de água para o interior das sementes. Dentre os polímeros, zeínas 
(proteínas naturais extraídas do glúten de milho) e quitosana (fibra formada por 
aminopolissacarídeo derivado da quitina, polímero encontrado no exoesqueleto dos 
crustáceos extraída de exoesqueleto de crustáceos) tem destaque entre os mais 
empregados na elaboração das soluções de cobertura, em virtude da grande disponibilidade 
dessas proteínas na natureza. 

O atraso na germinação das sementes da forrageira, por alguns dias, em alguns 
sistemas de produção agropecuária, como a integração lavoura-pecuária, pode ser bastante 
interessante do ponto de vista técnico, em semeadura simultânea ou sobressemeadura para 
a redução do custo de produção (possibilidade de semeadura simultânea da cultura agrícola 
e forrageira, redução da necessidade de aplicação de herbicidas para conter o crescimento 
da planta forrageira e a competição com a cultura agrícola, disponibilização precoce de 
forragem, entre outros). No caso da integração com milho (semeadura simultânea) o atraso 
na desejável na germinação da forrageira seria de cerca de 14 dias e, em sobressemeadura 
na cultura da soja, de 20 dias.  

Verzignassi et al. (2010a) verificaram o potencial de utilização do polímero baseado 
em zeína na redução do índice da velocidade de germinação das forrageiras Piatã e Xaraés, 
de Brachiaria brizantha, e Massai (Panicum maximum x Panicum infestum). Os autores 
ressaltam que isso indica o potencial de utilização deste polímero hidrofóbico na prevenção 
da germinação prematura de sementes de forrageiras tropicais. Porém, vários ajustes 
devem ser efetuados no que tange à concentração polimérica, espessura de camada, 
características físico-químicas, entre outras. O revestimento com quitosana não 
proporcionou redução na porcentagem de germinação, no IVG e também não afetou a 
viabilidade das sementes. 
 
 

5 Dormência   
 

As sementes de forrageiras, em especial de B. humidicola, apresentam baixos 
percentuais de germinação em conseqüência da resença de fatores causadores de 
dormência.. O conhecimento do mecanismo de dormência e da superação constituem 
fatores de elevada relevância para o sistema de produção. Os métodos utilizados para 
superar a dormência de sementes dependem basicamente das causas e, 
conseqüentemente, para cada espécie, pode existir um ou mais tratamentos adequados. 
Para sementes de gramíneas em geral, Popinigis (1977) propõe os seguintes tratamentos: 
a) aumento da tensão de oxigênio; b) rompimento do tegumento; c) temperaturas 
alternadas; d) pré-friagem; e) exposição à luz; f) tratamento com KNO3; g) tratamento com 
promotores de germinação, tais como giberelina e citocinina.  
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Burton (1939), por exemplo, trabalhando com Paspalum notatum Fluegge, observou 
que tratamentos de imersão em ácido sulfúrico concentrado, durante dez a quinze minutos, 
aumentaram consideravelmente o percentual de germinação, embora tenham reduzido a 
longevidade das sementes. 

Em trabalho efetuado com Paspalum paniculatum, o tratamento que proporcionou 
maior percentual de germinação foi a escarificação química das sementes com ácido 
sulfúrico concentrado por 20 minutos (44% de sementes germinadas). Os demais 
tratamentos, como nitrato de potássio e ácido giberélico, não se mostraram eficientes na 
superação da dormência, devido aos baixos percentuais de germinação apresentados (Lula 
et al., 2000). 

Resultados encontrados por Verzignassi et al. (2010, dados não publicados) para 
alguns lotes testados, indicaram que a qualidade das sementes, tempo de armazenamento, 
teor de água das sementes, podem influenciar nos resultados de germinação provenientes 
da escarificação química com ácido sulfúrico. Os autores observaram também que , para 
alguns lotes, houve redução drástica na viabilidade das sementes. Gazziero et al. (1991), 
estudando a eficiência do ácido sulfúrico concentrado na escarificação das sementes de 
capim-massambará (Sorghum halepense (L.) Pers.), por períodos de imersão muito 
semelhantes aos propostos no presente estudo (1, 5, 10 e 15 minutos), verificaram que o 
período de 15 minutos é o mais eficiente, proporcionando uma germinação de 94,6%. 
Embora sementes de capim marmelada (Brachiaria plantaginea (Link.) Hitch.) tenham 
apresentado respostas diferenciais ao ácido sulfúrico em relação às sementes de Paspalum 
paniculatum L., Freitas et al. (1990) demonstraram que o ácido sulfúrico é um agente 
químico excelente na superação da dormência imposta pelo tegumento, o que proporcionou 
nas sementes de capim marmelada um aumento de até 400% na germinação. O efeito do 
KNO3 na superação da dormência tem sido investigado há muitos anos por vários autores 
(Garber et al., 1974; Frank & Nabinger, 1996; Eira, 1983; Gazziero et al., 1991), os quais 
afirmam ser o nitrato de potássio um agente eficiente na promoção da germinação de muitas 
sementes dormentes. A eficiência do tratamento de imersão com KNO3, como promotor da 
germinação, é confirmada por Frank & Nabinger (1996) no trabalho sobre a avaliação da 
germinação de seis acessos de Paspalum notatum Flüegge, em que um desses acessos, 
observou-se um aumento na taxa de germinação de 65,9 para 100%. Os autores 
resssaltam, ainda, que em todos os acessos, o tratamento com KNO3 a 0,2% foi o mais 
eficiente, dentre vários outros testados. Eira (1983), testando três concentrações de KNO3 
(0,1 , 0,2 e 0,3%) como método para superação da dormência de capim-andropogon, 
constatou ser o KNO3 a 0,2% o tratamento mais prático e eficiente para ser utilizado em 
condições de laboratório. Por outro lado, em algumas espécies, como capim massambará 
(Sorghum halepense (L.) Pers.), a embebição com KNO3 parece não agir quando se trata de 
superação dadormência dessas sementes. Esse fato foi confirmado por Gazziero et al. 
(1991) ao testar três concentrações de KNO3 (0,5, 1,0 e 1,5%), no tempo de 30 minutos, em 
sementes de capim massambará Sorghum halepense (L.) Pers . Esses autores relatam que 
em nenhuma dessas concentrações testadas, a imersão em KNO3 fa voreceu a germinação. 
Apesar de a imersão de sementes em KNO3, para fins de superação de dormência, ter uso 
consagrado emlaboratórios, o seu modo de ação ainda é bastante discutido. Alguns 
pesquisadores, dentre eles Frank & Nabinger (1996), aconselham o uso de KNO3 em 
sêmentes que possuem o tegumento impermeável a gases. Acredita-se que o KNO3, 
entrando em contato com substâncias existentes no pericarpo, amoleceram esse envoltório, 
facilitando as trocas gasosas. O efeito favorável do ácido giberélico na quebra de dormência 
e no indice de velocidade de germinação das sementes tem sido investigado por vários 
autores (Marcos Filho et al., 1987; Bewley & Black, 1994; Baskin & Baskin, 1998).  
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Marcos Filho et al. (1987) constataram superioridade acentuada da utilização de 
giberelina (500ppm) e Ethrel (ácido 2-cloroetil fosfônico, 10-3M), em relação aos demais 
tratamentos. Os mesmos autores verificaram que o armazenamento das sementes durante, 
no máximo, 60 dias após a colheita é suficiente para superar a dormência. 
 
Objetivos e metas a serem alcançadas e seus respect ivos indicadores 
 
Objetivo geral:  
 
Gerar conhecimentos e tecnologias para suprir as demandas prioritárias do setor produtivo 
de forrageiras tropicais, com vistas ao incremento na qualidade, na produtividade, na 
agregação de valor ao produto, na redução de custos e de riscos potenciais da produção na 
Centro-Oeste, onde se concentram a maioria dos produtores, e em todo o Brasil. 
 
Objetivos específicos, metas e indicadores: 
 
Definir, em 36 meses, pelo menos uma estratégia de manejo de plantas daninhas para cada 
uma das nove gramíneas (9 genótipos) e nove leguminosas forrageiras (9 genótipos), de 
forma a não comprometer a produtividade e a qualidade fisiológica das sementes. Indicador: 
número de estratégias definidas; 
 
Gerar, em 36 meses, informações sobre estratégias de manejo para plantas daninhas que 
possam apresentar controle dificultado, bem como informações sobre casos de 
comportamento diferencial entre cultivares da mesma espécie quanto à toxicidade imposta 
por herbicidas. Indicador: informações geradas; 
 
Definir, em 36 meses, pelo menos uma estratégia de manejo baseada em cortes de 
uniformização e adubação para incremento na produtividade e qualidade da produção de 
sementes para cada um dos genótipos (cultivares, acessos e híbridos) de Brachiaria (4 
genótipos), Panicum (4 genótipos) e Pennisetum (1 genótipo). Indicador: número de 
estratégias definidas; 
 
Estimar, em 36 meses, os efeitos dos fatores genéticos e ambiental, que interferem na 
produtividade e na qualidade de sementes híbridas de Brachiaria. Indicador: efeitos 
estimados; 
 
Desenvolver, em 36 meses, pelo menos um polímero funcional nanométrico, de origem 
natural, para o revestimento de sementes de forrageiras tropicais. Indicador: número de 
polímeros desenvolvidos; 
 
Desenvolver, em 36 meses, pelo menos um método para superação de dormência de 
Brachiaria humidicola BRS Tupi, com a finalidade de utilização em nível industrial. Indicador: 
número de métodos desenvolvidos; 
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Descrição de como o projeto está inserido no Plano de Gestão da Rede 
 

 
O lançamento de cultivares forrageiras tropicais, nativas e exóticas, atende 

diretamente as diretrizes estratégicas da Embrapa relativas à diferenciação e especialização 
de novos produtos agropecuários e a Empresa participa ativamente do processo de 
produção dessas cultivares, destacando-se pelo número e repercussão de seus 
lançamentos, que contribuiu para aumentar a sustentabilidade dos elos da cadeia produtiva 
da pecuária de corte, via diversificação de pastagens, aumentos da produtividade e da 
renda, redução de insumos, geração de empregos e recuperação de áreas degradadas 
(Costa et al., 2009).  

Essas forrageiras respondem pela maioria das pastagens introduzidas em uso no 
Brasil, e têm alcance internacional, em toda a área tropical. A cv. Marandu, de Brachiaria 
brizantha, lançada pela Embrapa Gado de Corte em 1983, por exemplo, está presente em 
pelo menos 50% das pastagens introduzidas nos Cerrados brasileiros.  

Mais recentemente, citam-se as cultivares lançadas pela Embrapa Gado de Corte e 
que têm causado grande repercussão, nacional e internacional, como Estilosantes Campo 
Grande, de Stylosanthes capitata e Stylosanthes macrocephala, Xaraés e Piatã, de B. 
brizantha, Mombaça e Tanzânia, de Panicum maximum e Massai, de Panicum maximum x 
Panicum infestum.  

O processo de produção de cultivares é contínuo e alguns genótipos, acessos e 
híbridos, estão em desenvolvimento e alguns em fase de pré-lançamento pela Embrapa 
Gado de Corte, tais como: Brachiaria humidicola (BRS Tupi, cultivar protegida), cultivar 
híbrida de Brachiaria spp., cultivares híbridas e de acessos de Panicum spp., cultivar de 
Stylosanthes guianensis (multilinha), cultivar de Stylosanthes capitata e S. macrocephala 
(multilinha), entre outras.  

Diversas áreas do conhecimento estão envolvidas no processo de produção e 
lançamento dessas cultivares, a exemplo da Tecnologia de Sementes de Forrageiras 
Tropicais. 

Na Embrapa Gado de Corte, a área de Tecnologia de Sementes de Forrageiras 
Tropicais, coordenada pela Proponente deste Projeto, tem atuado ativamente na busca por 
soluções dos gargalos do setor produtivo, bem como para o estabelecimento de orientação 
e respostas ao sistema de produção quando do lançamento de cultivares.  

Assim, o Projeto proposto apresenta estreita relação com a Rede “Desenvolvimento 
de cultivares forrageiras nativas e exóticas: mudanças climáticas e produção sustentável de 
proteína animal”. 

Vale ressaltar que, com o desenvolvimento deste projeto cumprir-se-á algumas das 
mais importantes demandas em tecnologia de sementes de forrageiras tropicais, nativas e 
exóticas, existentes no mercado, para aquelas em fase final de desenvolvimento e para as 
que serão lançadas em breve, de forma que todos os resultados são inovadores. Ainda, 
deverá contribuir com a geração de novos conhecimentos e publicações científicas, 
integrando positivamente os diferentes elos da cadeia produtiva, com geração de novos 
negócios, emprego e renda. 

Ainda, a proposta do projeto está prevista nas ações do Grupo de Pesquisa 
cadastrado no CNPq “Tecnologia de Sementes de Forrageiras”, sob a liderança da 
Coordenadora proponente e envolve pesquisadores/professores, bem como o setor 
produtivo privado. Além disso, o Projeto integrará as equipes multidisciplinares e 
interinstitucionais de pesquisa que atuam com forrageiras tropicais no Brasil. Os resultados 
deverão contribuir com a geração de novos conhecimentos e publicações científicas, 
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integrando positivamente os diferentes elos da cadeia produtiva, com geração de novos 
negócios, emprego e renda. 
 
 
Metodologia a ser empregada 
 
 
Ação 1 - Definição de estratégias de manejo de plan tas daninhas para gramíneas e 
leguminosas forrageiras  
 

A pré-seleção dos herbicidas (screening) dos herbicidas, pré e pós-emergentes, 
latifolicidas e graminicidas, nas doses indicadas conforme abaixo correspondeu à primeira 
parte de um projeto em desenvolvimento sob a coordenação da proponente deste Projeto 
(“Seletividade de herbicidas em áreas de produção de sementes de forrageiras tropicais. 
Órgão financiador: Sistema Embrapa de Gestão. Processo: 02.09.2.003.00.00). Assim, em 
2009/2010, Verzignassi et al. (2010, dados não publicados) submeteram nove gramíneas a 
herbicidas em pós e pré-emergência: Brachiaria brizantha cv. Marandu; B. brizantha cv. 
Piatã; B. brizantha cv. Xaraés; Brachiaria humidicola cv. Comum; B. humidicola cv. BRS 
Tupi; B. humidicola cv. Llanero; Panicum maximum cv. Tanzânia; P. maximum cv. 
Mombaça; P. maximum x P. infestum cv. Massai. Os seguintes herbicidas (g i.a./ha) foram 
testados em pós-emergência: triclopir-butotílico (720), tepraloxidim (30 + 30), tepraloxidim (60), 
aminopiralide + fluroxipir-meptílico (60 + 176), nicosulfuron (60), triclopyr + fluroxypyr (600 + 200), 
aminopiralide + 2,4 D (60 + 480), picloram + 2,4 D (128 + 480), picloram + 2,4 D (45 + 450). Em pré-
emergência, os seguintes herbicidas foram testados, em solo Neossolo Quartazarênico (Antiga 
Areia Quartoza) e em Latossolo Vermelho Distroférrico (textura argilosa): atrazina + simazina 
(1250 + 1250); atrazina (3080); flumetsulam (108); flumioxazina (60 g/ha), diclosulan (35 g/ha), 
flumetsulan (108 g/ha), diclosulan+flumetsulan (22 g/ha +84 g/ha), trifluralina (2400 g/ha) e 
oxyfluorfen (720 g/ha).  

Ainda, Verzignassi et al. (2010, dados não publicados) e Verzignassi et al. (2010b) 
testaram os herbicidas chlorimuron-ethyl (20), fomesafen (250), imazethapyr (98), lactofen 
(180), bentazon (1500), flumioxazin (60), 2,4-D (645), 2,4-D (967), 2,4-D (1612), cloransulam 
(57), oxyfluorfen (720), fluroxipir-meptílico + triclopir-butotílico (346 + 1001), aminopiralide + 
2,4-D (154 + 1194), aminopiralide + fluroxipir-meptílico (80 + 231), sethoxydim (368), 
clethodim (108), haloxyfop-methyl (60), picloram + 2,4 D (45 + 450) e picloram + 2,4 D (128 
+ 480) quanto a seletividade em pós-emergência em plantas de nove leguminosas 
forrageiras tropicais, a saber: Estilosantes Campo Grande fração capitata; Estilosantes 
Campo Grande fração macrocephala; Stylosanthes guianensis (mistura dos acessos 
CG1480 e CG1463); Stylosanthes capitata (mistura dos acessos CG231, CG96, CG120, 
CG113); Stylosanthes macrocephala (acesso CG120); Leucena 11x25 (Leucaena 
leucocephala x L. diversifolia, híbrido em pré-lançamento pela Embrapa Cerrados); guandu 
BRS Mandarim (Cajanus cajan); amendoim forrageiro BRS Mandobi (Arachis pintoi) e 
Cratília CNPGL (Cratylia argentea, pré-lançamento pela Embrapa Gado de Leite). Os 
seguintes herbicidas (g i.a./ha) foram aplicados em pré-emergência em solo Neossolo 
Quartazarênico (Antiga Areia Quartoza) e em Latossolo Vermelho Distroférrico (textura 
argilosa): diclosulam (30g/há para Stylosanthes macrocephala e S. capitata e para 50 para 
as demais leguminosas), flumetsulam (144), flumioxazin (60), s-metolachlor (1920), 
sulfentrazone (600), imazaquim (161), oxyfluorfen (720), atrazina + simazine (1250 + 1250), 
atrazina (3080) e diclosulam + flumetsulam (22 + 84).  

Para todos os ensaios, para pré e pós-emergentes, bem como para ambos os tipos 
de solo e cada uma das gramíneas e leguminosas forrageiras, alguns herbicidas foram pré-
selecionados quanto às injúrias provocadas às plantas (fitotoxicidade). 
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Assim, os produtos selecionados na primeira fase do projeto, ou seja, aqueles que 
foram efetivos no controle das plantas invasoras e que proporcionaram nenhum efeito 
fitotóxico ou fitotoxicidade aceitável em pré-avaliação (menor que 40%), serão avaliados 
quanto aos efeitos nos aspectos da produção de sementes (produtividade e qualidade 
fisiológica). Para os demais tratamentos, que apresentarem níveis de fitotoxicidade 
relativamente comprometedores na primeira parte do projeto, mas que o controle de plantas 
daninhas tenha sido eficiente e que não haja outra opção para o controle dentre os produtos 
testados ou os produtos do mercado, doses menores serão testadas (75% e 50% da dose 
máxima recomendada). Para os tratamentos que apresentarem atuação parcial no controle 
de invasoras ou ausência de controle de invasoras específicas, deverão ser testados em 
doses superiores ou em mistura e doses menores. Desta forma, doses e misturas poderão 
ser testadas, bem como ajustes pertinentes à época de aplicação poderão ser efetuados, 
conforme resultados da primeira parte do projeto e, com isso, deverá ser estabelecida a 
combinação para as diferentes situações de necessidade de controle de invasoras. 

Conforme resultados obtidos na primeira fase do trabalho com relação ao efeito de 
2,4 D na produção de sementes e com relação ao comportamento diferencial de cultivares 
da mesma espécie quanto à toxicidade, doses diferentes (reduzidas ou aumentadas) serão 
testadas, assim como épocas de aplicação diferenciadas. 

Nos ensaios com aplicação de herbicidas em pré-emergência, no caso de 
necessidade de reaplicação para a complementação do controle, será utilizado herbicida 
pós-emergente, de acordo com a espécie de invasora ocorrente. Tal recomendação será 
subsidiada pelos resultados obtidos com a aplicação dos herbicidas pós-emergentes obtidos 
na primeira fase do projeto. Em todos os ensaios, herbicidas suplementares serão utilizados 
no caso dos tratamentos iniciais não serem efetivos no controle. 

Serão consideradas duas testemunhas para cada espécie forrageira, por bloco, uma 
livre de plantas daninhas, mediante capina manual, e outra com as plantas daninhas 
ocorrentes. Serão, ainda consideradas testemunhas auxiliares, correspondentes a faixas de 
1 metro de largura entre as parcelas. 

Nos ensaios pertinentes às gramíneas forrageiras, onde objetiva-se o estudo do 
efeito do uso de graminicidas na produção (produtividade e qualidade de sementes), será 
efetuado o controle das plantas daninhas de folhas largas em área total. Para tanto, utilizar-
se-á o herbicida 2,4-D, em pós emergência (1200g/ha). Da mesma forma, nas áreas de 
avaliação de herbicidas latifolicidas, as gramíneas invasoras serão controladas com os 
herbicidas, em pós-emergência, setoxidim (368 g/ha), cletodim (108 g/ha) ou haloxifope-P-
metílico (60 g/ha). Para ambos os casos, utilizar-se-á pulverizador costal motorizado e 
volume de calda de 200L/ha.  

Assim, nesta proposta, os materiais genéticos testados serão os mesmos avaliados 
na primeira parte do projeto, acrescidos de Brachiaria spp. (Brachiaria ruziziensis cv. 
Kennedy, em função de seu grande uso atual e potencial em sistemas de integração lavoura 
pecuária; dos genótipos em pré-lançamento B140, B166 e HBGC 331 (Brachiaria spp.) e 
Panicum spp. (T46, H46, H8, H64).  

Os ensaios serão conduzidos em dois tipos de solos: a) Embrapa Gado de Corte, 
Campo Grande, MS, Latossolo Vermelho Distroférrico, textura argilosa (LVE) para pré e 
pós-emergentes e para todos os genótipos; b) Agência de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande, MS, Latossolo Vermelho Distroférrico, textura 
média (20% argila) para pré-emergentes e para todos os genótipos. Ambos os locais 
apresentam alta infestação de invasoras e o delineamento experimental será em blocos 
casualizados contíguos, com quatro repetições. As forrageiras serão semeadas de 
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novembro a dezembro, em linhas, com densidade de plantio conforme a recomendação 
para a produção de sementes de cada um dos genótipos. Ademais, todas as operações 
recomendadas de preparo de solo e adubações básicas e de cobertura serão efetuadas, 
conforme a demanda de cada genótipo. Os tratamentos serão constituídos por princípios 
ativos (pré ou pós-emergentes) e doses, aplicados em cada material genético em epígrafe, 
onde cada material genético constituirá um experimento. Para cada espécie forrageira será 
considerada duas testemunhas, por bloco (uma capinada, uma sem capinar, além de 
testemunhas intercalares – 1m entre parcelas). Cada parcela apresentará 5x4 m (20m2) e a 
área útil de 4x2 m (8m2). 

Para a aplicação dos produtos a serem testados utilizar-se-á pulverizador costal de 
pressão constante, pressurizado por CO2, munido de uma barra de 2,0 m com quatro bicos 
tipo leque 110.03, espaçados em 0,5 m e com volume de calda de 200 L/ha. As condições 
climáticas em ambos os locais dos ensaios quando da aplicação dos tratamentos serão 
obtidas de estações climatológicas da Embrapa Gado de Corte e Universidade Anhanguera-
Uniderp (chuva acumulada, umidade relativa, velocidade do vento quando da aplicação, 
temperaturas máxima, mínima e média). Os herbicidas pré-emergentes serão aplicados 
imediatamente após a semeadura e, para os pós-emergentes, a aplicação ocorrerá quando 
a planta forrageira encontrar-se no estádio de três a quatro folhas totalmente expandidas ou 
em estádio de um (1) perfilho, conforme o genótipo para as gramíneas e. para as plantas 
das leguminosas, apresentarem-se em estádio de primeiro trifólio ou o primeiro par de folhas 
definitivas, dependendo do genótipo.  

Todos os procedimentos relativos à tecnologia de aplicação dos herbicidas nos 
ensaios serão efetuados conforme as recomendações da SBCPD (1995).  

A colheita das gramíneas forrageiras será realizada no chão (por varredura) após a 
degrana total das panículas das plantas, inclusive para B. humidicola. Para tanto, as plantas 
da área central de cada parcela serão cortadas rente ao solo e colhidas retirando-se a 
palhada da área. Em seguida, realizar-se-á a varredura das sementes depositadas, 
proporcionando área útil de coleta de 8 m2. A varredura será realizada de forma superficial 
retirando-se uma camada de no máximo 0,5 cm de solo, suficiente para o aproveitamento 
máximo das sementes enterradas e a uniformização do sistema de varrição. As sementes 
com terra serão colocadas em sacos de papel e levadas ao laboratório para beneficiamento. 
O beneficiamento das sementes consistirá de operações de pré-limpeza, coluna de 
ventilação, limpeza com sopradores pneumáticos. As sementes de Stylosanthes spp., 
guandu e leucena serão colhidas da parte aérea das plantas. As sementes de Arachis pintoi 
serão colhidas no solo, por meio de arranquio e peneiramento. As vagens serão colocadas 
em sacos de papel e levadas ao laboratório para beneficiamento. O beneficiamento 
consistirá da extração manual das sementes das vagens de leucena, guandu e Cratylia. 

As estratégias de controle deverão ser aprimoradas com o desenvolvimento de 
novos projetos, levando em conta a classificação de toxicidade do produto, potencial de 
contaminação e persistência no ambiente.  

 
As avaliações em campo serão as seguintes:  

a) Controle de espécies invasoras: as avaliações do controle das espécies invasoras serão 
efetuadas nas parcelas aos 10, 20, 30 e 40 dias após a aplicação dos tratamentos (DAT), 
adotando-se a escala visual de 0% (ausência de controle) a 100% (controle total). Após, as 
avaliações serão efetuadas a cada 30 dias, até a cobertura total das parcelas pelas plantas 
forrageiras. Além disso, serão relacionadas todas as espécies forrageiras incidentes e seu 
percentual de ocorrência (incidência) nas parcelas. As plantas daninhas serão identificadas 
por auxílio de literatura pertinente. Será também avaliado o percentual de cobertura do solo 
pelas plantas daninhas; 
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b) Fitotoxicidade: a avaliação da toxicidade dos produtos às gramíneas e leguminosas 
forrageiras será efetuada aos 10, 20, 30 e 40 DAT, por meio de observações visuais, cujos 
valores serão expressos em percentagem de toxicidade, onde: 0 = nenhum sintoma visível 
de injúria do herbicida sobre a planta forrageira e 100% = morte total da planta, conforme 
escala proposta por FRANS et al. (1986). O material senescente de cada espécie será 
subtraído de sua respectiva testemunha; 
c) Altura das plantas e cobertura do solo pelas plantas forrageiras: a altura das plantas 
forrageiras, bem como o percentual de cobertura do solo, serão avaliados aos 30, 60, 90 e 
120 DAT.  A avaliação da altura será efetuada em quatro pontos por parcela útil. O 
percentual de cobertura do solo será obtido por escala visual de 0% (ausência de plantas) a 
100% (100% de cobertura); 
d) Biomassa das plantas: as biomassas verde e seca das plantas serão avaliadas aos 40 
DAT. Para tanto, duas amostras de 0,25 m2 (quadrado de ferro de 0,5 x 0,5m), de cada 
parcela útil, serão cortadas um centímetro acima do nível do solo e o material será seco em 
estufa de ventilação forçada a 60°C, até atingir pe so constante para determinação da 
biomassa seca (matéria seca) das amostras. Das amostras verdes cortadas, proceder-se-á 
a separação das plantas daninhas, com o objetivo da determinação da biomassa verde e 
seca das plantas daninhas. 
e) Início do florescimento das plantas forrageiras; número de perfilhos vegetativos e 
reprodutivos: efetuado após o início do florescimento, devendo ser avaliados semanalmente 
em 0,25 m2 (0,5 x 0,5m) de cada parcela útil; Início da formação das sementes; Persistência 
das sementes nas panículas;  
Florescimento das plantas forrageiras: o início do florescimento deverá ser anotado para 
cada forrageira testada.  
Além disso, o número de perfilhos vegetativos e reprodutivos deverão ser considerados para 
as gramíneas forrageiras em 0,25 m2 (0,5 x 0,5m) de cada parcela útil. Ainda o início da 
formação das sementes, bem como a persistência das sementes nas panículas também 
deverão ser observados. 
 
As avaliações em laboratório serão as seguintes:  
a) Pureza física das sementes: os tratamentos serão homogeneizados com auxílio de um 
divisor de sementes e serão submetidos a divisões sucessivas para obtenção de amostras 
para o teste de pureza física, conforme recomendação das Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009). As sementes nocivas (toleradas e proibidas) também serão 
identificadas e o número de sementes de cada espécie anotado. 
b) Germinação: O teste de germinação será realizado utilizando-se porção de sementes 
puras, obtidas após o teste de pureza. Para a análise em gramíneas, a semeadura será 
realizada em caixas plásticas transparentes (11×11×3 cm) sobre duas folhas de papel-filtro 
umedecidas com nitrato de potássio (0,2%) na quantidade de 2,5 vezes o papel em água 
(Brasil, 2009). Serão utilizadas quatro repetições de 100 sementes por tratamento. As caixas 
serão acondicionadas em germinador sob regime alternado de temperatura e de luz (15°C 
por 16 horas e 35°C por 8 horas). Os resultados ser ão apresentados como somatórios 
(acumulativos) das avaliações realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias, considerando os 
parâmetros de avaliação: sementes normais, sementes anormais, sementes mortas e 
sementes dormentes. Já, para as leguminosas, a germinação será efetuada em rolo de 
papel embebido na quantidade de 2,5 vezes o papel em água destilada. Os rolos serão 
mantidos em germinador, com temperatura de 25ºC, na presença de luz. Serão utilizadas 
quatro repetições de 50 sementes por tratamento. Os resultados serão apresentados como 
somatórios (acumulativos) das avaliações realizadas aos 7 e 14 dias, considerando os 
parâmetros de avaliação: sementes normais, sementes anormais, sementes mortas e 
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sementes dormentes. Consideram-se normais as plântulas contendo os dois cotilédones e 
radículas emergidas. No caso do Stylosanthes spp., as sementes deverão ser escarificadas 
com  ácido sulfúrico PA (96%), por 10 a 12 minutos, antes de serem submetidas ao teste de 
germinação. No caso de leucena, as sementes serão escarificadas em água quente (80º C) 
por três minutos. 
c) Teste de tetrazólio: Para a determinação da viabilidade e da dormência das sementes das 
gramíneas, será utilizado o teste de tetrazólio (0,5%). Para tanto, quatro repetições de 50 
sementes por tratamento serão pré-condicionadas por 24h em água e, em seguida, 
seccionadas e embebidas em solução de tetrazólio durante 4 horas, a temperatura de 30ºC. 
Após, serão analisadas conforme recomendação das Regras para Análise de sementes 
(Brasil, 2009). 
d) Peso de mil sementes: Para a determinação do peso de mil sementes, oito subamostras 
de 100 sementes provenientes da porção de sementes puras serão pesadas e os resultados 
submetidos à transfromação para peso de mil sementes, conforme Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009). 
 

Os dados resultantes serão submetidos à análise da variância, pelo teste F, 
adotando-se como limites de aceitação o nível de 5% de probabilidade para significância. As 
médias serão comparadas pelo teste Scott-Knott Para fins da normalização de sua 
distribuição antes da análise da variância, os dados poderão sofrer transformações. 
 
 
Ação 2 - Resposta em produtividade e qualidade da p rodução de sementes de 
cultivares, acessos e híbrido de Brachiaria a diferentes épocas de corte de 
uniformização e níveis de fertilidade do solo, com ênfase em N e K. 
 

Todos as atividades serão conduzidas na Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, 
MS), em área de Latossolo Vermelho Distroférrico textura argilosa. 
 
Atividade 1 - Resposta a nitrogênio 
 

Os materiais genéticos testados serão os seguintes: Brachiaria humidicola cv. BRS 
Tupi; Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã; híbrido de Brachiaria em pré-lançamento HBGC 
331; acesso de B. brizantha em pré-lançamento (B140); acesso de B. brizantha em pré-
lançamento (B166). Cada um dos cinco materiais genéticos constituirá um ensaio, cujos 
tratamentos serão representados por épocas de cortes e doses de nitrogênio. Os ensaios 
serão conduzidos em campos de dois ou mais anos de estabelecimento, que serão 
inicialmente uniformizados com segadora podadora. 

Alguns campos ainda não estão estabelecidos, de forma que o serão por semeadura 
em linha, espaçadas entre si de 0,5m a 0,7m, dependendo da cultivar, híbrido ou acesso, 
com taxa de semeadura de 3 a 4kg SPV/ha. Quando da instalação dos campos de 
produção, a saturação em bases (V%) deverá ser corrigida para 30 a 35% para BRS Tupi e 
HBGC 331 e de 40 a 45% para B. brizantha (Macedo et al., 2010) e a adubação básica será 
baseada em análise de solo (o que, para as condições locais, significa aproximadamente 
100kg P2O5, 100kg K2O), além de 50kg/ha fritas comercial - FTE BR 12 e 1kg B. Para a 
adubação de cobertura, serão utilizados 75kg N/ha, na forma de uréia, aplicados aos 30 dias 
após a emergência.  

Em todos os casos, análises químicas de micronutrientes e de macronutrientes do 
solo (0-10cm e 0-20 cm) serão efetuadas antes da instalação dos ensaios. 
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 Os cortes serão efetuados com roçadeira manual costal, a 10 cm do nível do solo e 
nas seguintes épocas: primeira quinzena de outubro, segunda quinzena de outubro, primeira 
quinzena de novembro, segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro, 
totalizando cinco épocas de corte. As doses de nitrogênio a serem testadas, sob a forma de 
uréia, serão as seguintes: zero, 50, 100 e 200kg de N/ha, que serão aplicadas 
imediatamente após os cortes. Assim, serão efetuados 20 tratamentos, em blocos 
casualizados, e quatro repetições, com parcelas de 16m2. Para todos os tratamentos, 
quando da adubação nitrogenada, serão utilizados 80kg de P2O5, 80kg de K2O, 20kg de 
sulfato de zinco, 20kg sulfato de cobre, 400g de molibdato de sódio, 1kg de boro por 
hectare.  

Os tratos culturais serão efetuados conforme necessidade e o controle de plantas 
daninhas será efetuado por meio de capinas manuais.  

Análises foliares (macronutrientes e micronutrientes) serão efetuadas no pré-
florescimento das plantas, para cada genótipo. As folhas coletadas corresponderão a 
segunda folha totalmente expandida do ápice para a base da planta. Na mesma época e, 
para as folhas de mesma posição na planta, a mensuração de clorofila será efetuada no 
terço médio dessas folhas, por meio de clorofilômetro portátil. 

A colheita das sementes será efetuada em toda a parcela, exceto 50cm de 
bordadura, conforme segue:  

Colheita no cacho: efetuada em 3mx1m, no início da degrana, que deverá ser 
avaliada diariamente. Para tanto, o corte deverá ser efetuado manualmente a 20 cm do solo 
e o material empilhamento à sombra (barracão), pelo método manual de pilha (Souza, 
1988), entre folhas de papel, sendo revolvido duas vezes ao dia. As sementes serão 
beneficiadas, retirando-se as sementes que restaram nas panículas e beneficiadas por meio 
de operações de pré-limpeza, coluna de ventilação e limpeza com sopradores pneumáticos.  

Colheita no chão:  efetuada em 3mx1m, após degrana total das sementes, efetuada 
pela varredura. Para tanto, o corte deverá ser efetuado a 20 cm do solo para a Brachiaria 
humidicola cv. BRS Tupi e rente ao solo para os demais genótipos. Após o corte, a palhada 
será retirada da área e, em seguida, será realizada a varredura manual das sementes de 
forma superficial, retirando-se uma camada de no máximo 0,5cm de solo, suficiente para o 
aproveitamento máximo das sementes enterradas e a uniformização do sistema de varrição. 
As sementes com terra serão colocadas em sacos de papel e levadas ao laboratório para 
beneficiamento. O beneficiamento das sementes consistirá de operações de pré-limpeza, 
coluna de ventilação, limpeza com sopradores pneumáticos.  

Novas análises de solo, apenas para macronutrientes, serão efetuadas 
imediatamente após a colheita das sementes (entre março e julho), dependendo do genótipo 
e nas mesmas profundidades descritas anteriormente.  

 
As avaliações no campo serão as seguintes: 

a) Início do florescimento das plantas forrageiras; 
b) Número de perfilhos vegetativos e reprodutivos: efetuado após o início do florescimento, 
devendo ser avaliados semanalmente em 0,25 m2 (0,5 x 0,5m) de cada parcela útil; 
c) Início da formação das sementes; 
d) Persistência das sementes nas panículas; 
e) Número de inflorescências totalmente expandidas: contagem semanal em quatro 
amostras de 0,25m2 do início do florescimento até o início da degrana de sementes; 
f) Número de rácemos e tamanho de rácemos: avaliados em dez inflorescências por 
parcela; 
g) Biomassa de plantas: as biomassas verde e seca das plantas serão avaliadas quando do 
início da degrana. Para tanto, duas amostras de 0,25 m2 (quadrado de ferro de 0,5 x 0,5m), 
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de cada parcela útil, serão cortadas rente ao solo (exceto para B. humidicola cv. BRS Tupi, 
que será a 20 cm do nível do solo). O material será seco em estufa de ventilação forçada a 
60°C, até atingir peso constante para determinação da biomassa seca (matéria seca) das 
amostras. 
 

As avaliações em laboratório serão as seguintes:  
a) Pureza física de sementes: os tratamentos serão homogeneizados com auxílio de um 
divisor de sementes e serão submetidos a divisões sucessivas para obtenção de amostras 
para o teste de pureza física, conforme recomendação das Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009).  
b) Germinação: O teste de germinação será realizado utilizando-se porção de sementes 
puras, obtidas após o teste de pureza. A semeadura será realizada em caixas plásticas 
transparentes (11×11×3 cm) sobre duas folhas de papel-filtro umedecidas com nitrato de 
potássio (0,2%) na quantidade de 2,5 vezes o papel em água (Brasil, 2009). Serão utilizadas 
quatro repetições de 100 sementes por tratamento. As caixas serão acondicionadas em 
germinador sob regime alternado de temperatura e de luz (15°C por 16 horas e 35°C por 8 
horas). Os resultados serão apresentados como somatórios (acumulativos) das avaliações 
realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias, considerando os parâmetros de avaliação: sementes 
normais, sementes anormais, sementes mortas e sementes dormentes.  
c) Teste de tetrazólio: para a determinação da viabilidade e da dormência das sementes das 
gramíneas, será utilizado o teste de tetrazólio (0,5%). Para tanto, quatro repetições de 50 
sementes por tratamento serão pré-condicionadas por 24h em água e, em seguida, 
seccionadas e embebidas em solução de tetrazólio durante 4 horas, a temperatura de 30ºC. 
Após, serão analisadas conforme recomendação das Regras para Análise de sementes 
(Brasil, 2009). 
d) Peso de mil sementes: para a determinação do peso de mil sementes, oito subamostras 
de 100 sementes provenientes da porção de sementes puras serão pesadas e os resultados 
submetidos à transfromação para peso de mil sementes, conforme Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009). 
e) Outras variáveis: proporção de sementes formadas (número total de cariopses em 
relação ao número total de espiguetas); peso e proporção de glumas vazias na amostra 
também serão consideradas; sementes germináveis (relação entre a viabilidade de 
sementes e a germinação de sementes). 

Os dados resultantes serão submetidos à análise da variância, pelo teste F, 
adotando-se como limites de aceitação o nível de 5% de probabilidade para significância. 
Serão efetuadas análises de regressão e estabelecidas as curvas que melhor se adaptarem 
ao fator analisado. Para fins da normalização de sua distribuição antes da análise da 
variância, os dados poderão sofrer transformações.

 

 
 

Atividade 2 - Resposta a potássio  
 
As mesmas parcelas utilizadas para o desenvolvimento da Atividade 1, o serão para 

a avaliação da resposta a potássio. Cada um dos cinco materiais genéticos constituirá um 
ensaio, cujos tratamentos serão representados por épocas de cortes e doses de potássio. 

Análises químicas de micronutrientes e de macronutrientes do solo (0-10cm e 0-20 
cm) serão efetuadas imediatamente antes da instalação dos ensaios. 
 Os cortes serão efetuados da mesma forma e nas mesmas épocas anteriormente 
definidas (atividade 1), totalizando, novamente, quatro épocas de corte. As doses de 
potássio a serem testadas, sob a forma de cloreto de potássio, serão as seguintes: zero, 50, 
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100 e 200kg de K2O/ha, que serão aplicadas imediatamente após os cortes. Para todos os 
tratamentos, quando da adubação potássica, serão utilizados 80kg de P2O5 (o P2O5 deverá 
ser reposto na base de 80% do nível de estabelecimento da forrageira), a melhor dose 
encontrada para nitrogênio (resultado da Atividade 1, para cada material genético), 20kg de 
sulfato de zinco, 20kg sulfato de cobre, 400g de molibdato de sódio, 1kg de boro por hectare 
(novamente ou apenas B?). 

Os tratos culturais, as análises foliares e de solo, a colheita, bem como as avaliações 
e análises de dados, serão efetuadas conforme descrita na Atividade 1.  

 
 

Ação 3 - Resposta em produtividade e qualidade da p rodução de sementes de 
cultivares, acessos e híbridos de Panicum a diferentes épocas de corte de 
uniformização e níveis de fertilidade do solo, com ênfase em N e K. 
 

Todos as atividades serão conduzidas na Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, 
MS), em área de Latossolo Vermelho Distroférrico textura argilosa. 
 
Atividade 1 - Resposta a nitrogênio  
 
 

Os materiais genéticos testados serão os seguintes: acesso de Panicum maximum 
em pré-lançamento (T46) e híbridos de Panicum maximum em pré-lançamento (H46, H8 e 
H64). Cada um dos quatro materiais genéticos constituirá um ensaio, cujos tratamentos 
serão representados por épocas de cortes e doses de nitrogênio. Os ensaios serão 
conduzidos em campos de dois ou mais anos de estabelecimento, que serão inicialmente 
uniformizados com segadora podadora. 

Alguns campos ainda não estão estabelecidos, de forma que o serão por semeadura 
em linha, espaçadas entre si de 0,7m, com taxa de semeadura de 3kg SPV/ha. Quando da 
instalação dos campos de produção, a saturação em bases (V%) deverá ser corrigida para 
40 a 45% (Macedo et al., 2010) e a adubação básica será baseada em análise de solo (o 
que, para as condições locais, significa aproximadamente 100kg P2O5, 100kg K2O), além de 
50kg/ha fritas comercial - FTE BR 12 e 1kg B. Para a adubação de cobertura, serão 
utilizados 75kg N/ha, na forma de uréia, aplicados aos 30 dias após a emergência.  

Em todos os casos, análises químicas de micronutrientes e de macronutrientes do 
solo (0-10cm e 0-20 cm) serão efetuadas antes da instalação dos ensaios. 

Os cortes serão efetuados com roçadeira manual costal, a 25 cm do nível do solo e 
nas seguintes épocas: ao final da primeira quinzena de novembro, ao final da segunda 
quinzena de novembro, ao final da primeira quinzena de dezembro, ao final da segunda 
quinzena de dezembro, ao final da primeira quinzena de janeiro, totalizando cinco épocas de 
corte. Algumas das épocas de corte correspondem as que resultaram em maior 
produtividade de sementes para os híbridos de Panicum H8 e H46 em ensaios efetuados, 
de forma preliminar, contemplando sete épocas de corte, na Embrapa Gado de Corte 
(Verzignassi et al. 2010, dados não publicados). As doses de nitrogênio a serem testadas, 
sob a forma de uréia, serão as seguintes: zero, 50, 100 e 200kg de N/ha, que serão 
aplicadas imediatamente após os cortes. Assim, serão efetuados 20 tratamentos, em blocos 
casualizados, e quatro repetições, com parcelas de 16m2. Para todos os tratamentos, 
quando da adubação nitrogenada, serão utilizados 80kg de P2O5, 80kg de K2O, 20kg de 
sulfato de zinco, 20kg sulfato de cobre, 400g de molibdato de sódio, 1kg de boro por 
hectare.  
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Os tratos culturais, as análises foliares e de solo, a colheita, bem como as avaliações 
e análises de dados, serão efetuadas conforme descrita na Atividade 1 da Ação 1.  

 
Atividade 2 - Resposta a potássio 
 

 
As mesmas parcelas utilizadas para o desenvolvimento da Atividade 1, o serão para 

a avaliação da resposta a potássio. Cada um dos três materiais genéticos constituirá um 
ensaio, cujos tratamentos serão representados por épocas de cortes e doses de potássio. 

Análises químicas de micronutrientes e de macronutrientes do solo (0-10cm e 0-20 
cm) serão efetuadas imediatamente antes da instalação dos ensaios. 
 Os cortes serão efetuados da mesma forma e nas mesmas épocas anteriormente 
definidas (Atividade 1, da Ação 2), totalizando, novamente, quatro épocas de corte. As 
doses de potássio a serem testadas, sob a forma de cloreto de potássio, serão as seguintes: 
zero, 50, 100 e 200kg de K2O/ha, que serão aplicadas imediatamente após os cortes. Para 
todos os tratamentos, quando da adubação potássica, serão utilizados 80kg de P2O5 (o P2O5 
deverá ser reposto na base de 80% do nível de estabelecimento da forrageira????), a 
melhor dose encontrada para nitrogênio (resultado da Atividade 1, para cada material 
genético), 20kg de sulfato de zinco, 20kg sulfato de cobre, 400g de molibdato de sódio, 1kg 
de boro por hectare (novamente ou apenas B?). 

Os tratos culturais, as análises foliares e de solo, a colheita, bem como as avaliações 
e análises de dados, serão efetuadas conforme descrita na Atividade 1 da Ação 1. 

 
 

Ação 4 - Resposta em produtividade e qualidade da p rodução de sementes cultivares, 
acessos e híbridos de Brachiaria e Panicum a diferentes épocas de corte de 
uniformização, com ênfase em saturação em bases e f ósforo. 
 

Os ensaios serão conduzidos na Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, MS), em 
área de Latossolo Vermelho Distroférrico, textura argilosa. 

Os materiais genéticos testados serão os seguintes: híbrido de Brachiaria em pré-
lançamento (HBGC 331); população híbrida de Brachiaria (HBGC 336); acesso de B. 
brizantha em pré-lançamento (B140); híbridos de Panicum maximum em pré-lançamento 
(H8 e H46). Os campos serão estabelecidos conforme descrito para Brachiaria e Panicum 
(ações 1 e 2). Cada um dos cinco materiais genéticos constituirá um ensaio, em parcelas 
subdivididas, onde as parcelas serão representadas por dois níveis em saturação em bases 
(35-40% e 50-60%) e as subparcelas serão representadas por níveis de fósforo (0, 40 e 400 
kg P2O5/ha). Os ensaios serão instalados em blocos de quatro repetições, cada parcela de 
6x4m (24m2) e área útil de 4m2 (1x4m). A adubação básica efetuada, quando da instalação 
dos ensaios, será composta por 100kg N/há, 80 Kg/ha K2O, 60 Kg/ha S, 4 kg Zn, 4 Kg Cu, 1 
kg B e 400 g de molibdato de sódio, considerando os níveis de saturação em bases e de 
fósforo descritos acima.  

A partir do segundo ano da instalação dos ensaios, as parcelas serão cortadas em 
épocas que serão definidas a partir dos resultados obtidos pelas ações 1 e 2, para cada 
material genético. Da mesma forma, a adubação nitrogenada, bem como potássica, em 
cobertura, serão as decorrentes dos resultados obtidos nas ações 1 e 2. 

Os tratos culturais, as análises foliares e de solo, a colheita, bem como as avaliações 
e análises de dados, serão efetuadas conforme descrito na Atividade 1 da Ação 1. 

 
 



 

 26

 
Ação 5 - Resposta em sincronização e qualidade da p rodução de sementes de 
população hexaplóide de Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum (“Capileto”) 
a diferentes épocas de cortes de uniformização e ní veis de fertilidade do solo, com 
ênfase em N e K.  
 

Assim como para as cultivares recentemente lançadas e material em pré-lançamento 
de Brachiaria spp. e Panicum spp, o desenvolvimento do sistema de produção de sementes 
para a população hexaplóide de Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum (“Capileto”), 
capim-elefante com milheto, desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite, também foi 
considerada prioritária (Verzignassi et al., 2008). Os ensaios serão conduzidos na Unidade 
de Produção da Embrapa Transferência de Tecnologia em Brasília (DF) e instalados em 
campos de produção de primeiro e segundo ano e com o objetivo principal de sincronização 
da produção de sementes do híbrido, o que apresenta alta desuniformidade de 
florescimento e formação de sementes. As plantas serão submetidas a diferentes cortes de 
uniformização, combinadas com diferentes doses de nitrogênio, sob a forma de uréia, em 
cobertura, para produção de sementes. Os campos serão estabelecidos por semeadura em 
linha, espaçadas entre si de 0,5m, com taxa de semeadura de 3kg SPV/ha. Quando da 
semeadura dos campos de produção (primeiro ano) a saturação em bases (V%) deverá ser 
corrigida para 45- 55% (Macedo et al., 2010) e a adubação básica de 100kg N/há, 80Kg 
P2O5, 80kg K2O, 4 Kg Cu, 1 kg B e 400 g de molibdato de sódio ou fritas comercial (FTE BR 
12, 50kg/ha) e 1kg B. Para a adubação de cobertura, serão utilizados 75kg N/ha, na forma 
de uréia, aplicados aos 30 dias após a emergência. 

Os  tratamentos serão representados por épocas de cortes e doses de nitrogênio e o 
ensaio será instalado no sergundo ano da instalação dos campos (campos de segundo 
ano). Análises químicas de micronutrientes e de macronutrientes do solo (0-10cm e 0-20 
cm) serão efetuadas antes da instalação dos ensaios. 

Os cortes serão efetuados com roçadeira manual costal, a 20 cm do nível do solo e 
nas seguintes épocas: no início da primeira quinzena de novembro, no início da segunda 
quinzena de novembro, no início da primeira quinzena de novembro, no início da segunda 
quinzena de novembro, totalizando quatro épocas de corte. As doses de nitrogênio a serem 
testadas, sob a forma de uréia, serão as seguintes: zero, 50, 100 e 200kg de N/ha, que 
serão aplicadas imediatamente após os cortes. Assim, serão efetuados 20 tratamentos, em 
blocos casualizados, e quatro repetições, com parcelas de 16m2. Para todos os tratamentos, 
quando da adubação nitrogenada, serão utilizados 80kg de P2O5, 80kg de K2O, 20kg de 
sulfato de zinco, 20kg sulfato de cobre, 400g de molibdato de sódio, 1kg de boro por 
hectare.  

obs.: Inicio do florescimento: final de fevereiro; primeira colheita: início de abril; 
segunda colheita: 15 dias depois; terceira colheita: 15 dias depois 

A colheita das sementes será efetuada no cacho, com corte manual, em toda a 
parcela, exceto 50cm de bordadura. Quando do início da degrana, que deverá ser avaliada 
diariamente, o corte deverá ser efetuado a 20 cm do solo e o material empilhamento à 
sombra (barracão), entre folhas de papel, sendo revolvido duas vezes ao dia. As sementes 
serão beneficiadas, retirando-se as sementes que restaram nas panículas e beneficiadas 
por meio de operações de pré-limpeza, coluna de ventilação e limpeza com sopradores 
pneumáticos.  

Os tratos culturais, as análises foliares e de solo, bem como as avaliações e análises 
de dados, serão efetuadas conforme descrita na Atividade 1 da Ação 1.  
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Ação 6  - Produtividade e qualidade de sementes de híbridos interespecíficos de 
Brachiaria  
 
 Com o objetivo de estimar o efeito do fator genético e/ou ambiental que interfere na 
produção de sementes híbridas de Brachiaria, cinco híbridos interespecíficos (Brachiaria 
ruziziensis com Brachiaria brizantha) serão avaliados em duas localidades, Campo Grande 
(Embrapa Gado de Corte) e Planaltina, DF (Embrapa Cerrados), e durante dois anos.  
  A implantação do ensaio será realizada no início das chuvas, por mudas.  O 
delineamento experimental utilizado será de blocos ao acaso, com quatro repetições. Cada 
parcela apresentará área de 11,2m², com  quatro linhas com 14 plantas/linha, espaçamento 
entre linhas de 0,70 metros  e entre plantas de 0,30 metros. A área útil será composta por 
10 plantas das duas linhas centrais da parcela excluindo 2 plantas da borda de cada linha. A 
testemunha para os ensaios será constituída por Brachiaria brizantha cv. Marandu.  
 A adubação básica será efetuada conforme resultados da análise de solo. Aos 15 
dias da implantação das mudas, será efetuada adubação nitrogenada, sob forma de uréia, 
na dose 50 kg N/ha. Aos 60 dias, uma nova adubação de cobertura será efetuada, com 50 
kgN/ha e 50Kg K2O/ha. 

Na época de florescimento, após a antese, grãos de pólen serão coletados para 
avaliação da capacidade germinativa através do teste de germinação in vitro, conforme 
metodologia descrita por Alves et al. (2000).  

Para a avaliação e acompanhamento da maturação das espiguetas, uma gaiola 
coletora será instalada por parcela, com 10 inflorescências por gaiola. Serão realizadas 
avaliações no início da emissão das inflorescências, no pleno florescimento (materiais com 5 
a 10 inflorescências em antese/m²), no início da degrana (verificado quando houver 
espigueta na base dos coletores) e no final da degrana  (quando não tiver mais espiguetas 
presa a ráquis, ou seja, na época da colheita). As sementes produzidas pelas 
inflorescências envolvidas pelos coletores serão colhidas. 

Para avaliação da morfologia, dez inflorescências serão colhidas por parcela. Após 
secas, as inflorescências serão avaliadas quanto a: número de rácemos/inflorescência; 
número de pontos de ocorrência de espiguetas por racemo; comprimento dos racemos; 
comprimento das inflorescências (distância entre a base do primeiro e último racemo; tipo de 
fila de espigueta: única ou dupla. 

Vários componentes da produção de sementes serão avaliados: densidade de 
perfilhos formados, densidade de perfilhos férteis, densidade de inflorescência, semente 
puras viáveis, espiguetas chochas, número de semente/grama, entre outros. 

A qualidade fisiológica das sementes produzidas será estimada através das 
seguintes determinações: peso de 1000 sementes; teste de germinação e primeira 
contagem de germinação (Brasil, 2009); emergência de plântulas (Martins e Silva, 2001); 
índice de velocidade de emergência (Maguire, 1962); teste de tetrazólio para as sementes 
remanescentes do teste de germinação (sementes dormentes e mortas) (Delouche et al., 
1962); teste de envelhecimento acelerado (França et al., 2009).  

As avaliações pertinentes a qualidade fisiológica das sementes serão realizadas no 
Laboratório de Analise de Sementes da Embrapa Cerrados. 
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Ação 7  - Polímeros funcionais nanométricos naturai s para revestimentos de 
sementes de forrageiras tropicais  
 
 
 
Atividade 1 - Desenvolvimento, caracterização e apl icação dos poliméricos 
 
 

Com o objetivo de promover o atraso da germinação de sementes de forrageiras 
tropicais para a utilização em sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), polímeros 
hidrofóbicos protéicos, com características nanométricas, serão desenvolvidos, avaliados 
quanto às suas características físico-químicas (poliméricas) e aplicados às sementes. Para 
tanto, os referidos polímeros serão extraídos de fontes disponíveis na natureza, as soluções 
de cobertura serão preparadas em diferentes concentrações poliméricas e aplicadas às 
sementes de quatro cultivares de forrageiras tropicais sob diferentes métodos.  

A princípio, serão utilizadas as proteínas zeína e quitosana. As zeínas (proteínas do 
glúten do milho) serão extraídas conforme metodologia descrita por Assis & Leoni (2009). A 
solução do polímero será preparada conforme Assis & Leoni (2009) e empregada em duas 
concentrações: 3 g/L e 5 g/L. No caso da quitosana, serão utilizados os derivados 
resultantes da alquilação de quitosana comercial com aldeídos e da quaternização de 
quitosana comercial com DMS (dimetilsulfato) (Brito & Assis, 2007).  

Serão testadas duas metodologias de aplicação dos polímeros e suas variáveis: a) 
imersão das sementes nas soluções e secagem ao ar; b) pulverização da solução em 
drageadora farmacêutica, seguida de secagem por pulverização de ar comprimido. Os 
períodos de exposição aos polímeros, temperatura da solução, espessura da camada e 
quantidade empregada serão avaliados.  

Os polímeros desenvolvidos serão ajustados (concentração de polímero na solução, 
características físico-químicas, espessura de camada, número de camadas, entre outras) no 
que tange ao período necessário de sua ação hidrofóbica, conforme necessidade 
demandada pelo sistema de ILP, bem como alterações fisiológicas proporcionadas às 
sementes, em interação com a atividade 2 desta ação. Da mesma forma, as características 
poliméricas pertinentes ao recobrimento serão efetuadas na semente recoberta, em 
interação com a atividade 2 desta ação. 

As atividades referentes ao desenvolvimento e caracterização dos polímeros 
desenvolvidos serão efetuadas na Embrapa Instrumentação Agropecuária. As atividades de 
aplicação dos polímeros serão efetuadas no Laboratório de Sementes da Embrapa Gado de 
Corte. As cultivares testadas serão Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy, Brachiaria brizantha 
cv. Piatã e cv. Xaraés e Panicum maximum x P. infestum cv. Massai. Serão utilizados lotes 
de sementes de alta qualidade fisiológica das cultivares e avaliadas quando aos aspectos 
pertinentes ao comportamento fisiológico das sementes recobertas ao longo do tempo 
(atividade 2).  
 
Atividade 2 – Avaliação das sementes revestidas 
 
 

As sementes revestidas pelos filmes poliméricos funcionais serão avaliadas quanto 
às características fisiológicas em condições de laboratório e casa-de-vegetação na Embrapa 
Gado de Corte.  

As sementes serão submetidas aos testes teor de água (Brasil, 2009); germinação 
(Brasil, 2009) em papel, em areia e em substrato com solo; índice de velocidade de 
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germinação (Maguire, 1962; Nakagawa, 1999); envelhecimento acelerado (Marcos Filho, 
1999) e condutividade elétrica (Vanzolini & Nakagawa, 1998; Vieira & Krzyzanowski, 1999). 
A massa seca das plântulas também será determinada nos ensaios em areia e substrato 
com solo. Para a verificação dos efeitos, da persistência e da atuação dos polímeros na 
superfície ao longo do tempo, as sementes recobertas serão armazenadas em condições 
controladas e avaliadas mensalmente, até seis meses após os tratamentos.  

Com relação aos sistemas de ILP, previamente estabelecidos na Embrapa Gado de 
Corte, a semeadura ocorrerá em duas situações, a de plantio simultâneo, no caso do milho 
safrinha, e a de sobressemeadura no caso da soja. Para o caso do plantio simultâneo com 
milho, as cultivares testadas serão Xaraés, Piatã e Kennedy e, no caso de 
sobressemeadura, a cultivares Piatã e Massai. No caso da integração com milho 
(semeadura simultânea) o atraso na desejável na germinação da forrageira seria de cerca 
de 14 dias e, em sobressemeadura na cultura da soja, de 20 dias.  

A semeadura simultânea das forrageiras com o milho será efetuada das seguintes 
formas: a) Semeadura a lanço das sementes de forrageiras recobertas, seguida da 
incorporação com grade niveladora (fechada), seguida da semeadura do milho; b) 
Semeadura da forrageira nas entrelinhas do milho (semeadora de linha 

A sobressemeadura das forrageiras será efetuada das seguintes formas: a) 
Semeadura da forrageira antes da colheita da soja: as sementes das forrageiras serão 
semeadas (entre final de fevereiro e início de março) entre as linhas de soja (precoce e 
semiprecoce), em estádio de enlouramento da cultura; b) Semeadura da forrageira 
imediatamente após a colheita da soja: as sementes serão semeadas sobre os restos 
culturais da soja (palhada) em linha ou a lanço.  

As avaliações efetuadas serão as de velocidade de emergência e de 
estabelecimento das plantas no sistema. 
 
 
 
Ação 8  - Fisiologia e superação de dormência em Brachiaria humidicola BRS Tupi   
 
 
 Esta ação será desenvolvida com o objetivo de determinar as causas e os 
tratamentos mais eficientes para a superação de dormência de B. humidicola BRS Tupi. 
Serão utilizados lotes de sementes da cultivar BRS Tupi com diferentes idades, 
procedências, sistema de colheita (cacho e chão), armazenamento e secagem, bem como 
de diferentes qualidades fisiológicas.   

A ação será desenvolvida no Laboratório de Sementes da Embrapa Gado de Corte. 
Inicialmente será efetuada a curva de embebição, para a verificação se a causa da 
dormência é a impermeabilidade do tegumento à entrada de água. A curva de embebição 
constitui um importante procedimento técnico para auxiliar na identificação do tipo específico 
de dormência  apresentado pela semente, sobretudo associado à dureza e 
impermeabilidade do tegumento. 

Para tanto, as sementes serão dispostas em placas de Petri contendo duas camadas 
de papel germitest umedecidas com água destilada. As placas serão acondicionadas em 
câmara de germinação a 25o C e no escuro. As pesagens serão realizadas após 
transcorridas 1, 3, 7, 15, 24, e 48 horas, a partir de ensaio preliminar realizado. 
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Atividade 1 – Métodos mecânicos 
 
 

 Os ensaios serão conduzidos em Campo Grande (Embrapa Gado de Corte), em 
parceria com as empresas de sementes de forrageiras Sementes Safrasul e Sementes 
Germisul. 

Serão utilizadas máquinas de escarificação mecânica das empresas supra citadas, 
bom como máquinas da parceira Zaccaria Máquinas Agrícolas.  

Sementes serão escarificadas manualmente com lixa 120 tb. 
 

 
Atividade 2 – Métodos químicos 

 
 

a) Ácido sulfúrico 
 
Para a escarificação química do tegumento com ácido sulfúrico concentrado, serão testadas 
vários tempos de exposição ao reagente (2, 5, 8, 10, 12, 15 e 20 minutos), por imersão, com 
movimentos contínuo, seguidas de lavagem por água corrente por, pelo menos três minutos. 
As sementes, previamente analisadas quanto a germinação e viabilidade (tetrazólio), serão 
tratadas e armazenadas. A cada 30 dias, as mesmas análises serão novamente efetuadas. 
Efeitos de (CaCO3) a 2%, durante 3 minutos, como neutralizador também será testado. 
 
 
b) Nitrato de potássio 
 
Serão testadas quatro concentrações (0,1%, 0,3%, 0,5% e 1%) e vários tempos de 
exposição ao reagente (12, 24 e 48 horas), por imersão, seguida de lavagem em água 
corrente. As sementes, previamente analisadas quanto a germinação e viabilidade 
(tetrazólio), serão tratadas e armazenadas. A cada 30 dias, as mesmas análises serão 
novamente efetuadas.  
 
c) Ácido giberélico (GA3) 
 
Serão testadas várias concentrações (50, 150 e 300ppm) e vários tempos de exposição ao 
hormônio (12, 24 e 48 horas), por imersão, seguida de lavagem por água corrente. As 
sementes, previamente analisadas quanto a germinação e viabilidade (tetrazólio), serão 
tratadas e armazenadas. A cada 30 dias, as mesmas análises serão novamente efetuadas. 
A embebição das sementes será efetuada no  escuro. 
 
 
 
d) Etileno (Ethrel, ethephon) 
 
 
Serão testadas quatro concentrações (50, 100, 200, 400 e 800 ppm) e vários tempos de 
exposição ao reagente (12, 24 e 48 horas), por imersão, seguida de lavagem em água 
corrente. As sementes, previamente analisadas quanto a germinação e viabilidade 
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(tetrazólio), serão tratadas e armazenadas. A cada 30 dias, as mesmas análises serão 
novamente efetuadas.  

 
 
 

Atividade 3 – Superação natural 
 

 
3.1 Permanência das sementes no solo 

 
Os ensaios serão efetuados em dois locais, a saber: área de Latossolo Vermelho 

Distroférrico, textura argilosa na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, MS; na 
Embrapa Transferência de Tecnologia, Unidade de Produção de Brasília, Fazenda Sucupira. 
Os campos serão estabelecidos por semeadura em linha, espaçadas entre si de 0,2m 
(Brasília) a 0,5m (Campo Grande), com taxa de semeadura de 3kg SPV/ha. Quando da 
instalação dos campos de produção a saturação em bases (V%) deverá ser corrigida para 
50% e a adubação básica de 100kg P2O5, 100kg K2O, fritas comercial (FTE BR 12, 50kg/ha) 
e 1kg B. Para a adubação de cobertura, serão utilizados 75kg N/ha, na forma de uréia, 
aplicados aos 30 dias após a emergência. 

Em outubro do ano seguinte (campos de segundo ano), os ensaios serão instalados 
em blocos casualizados, com quatro repetições e parcelas de 16m2. Os cortes serão 
efetuados com roçadeira costal, a 20 cm do nível do solo, em todas as parcelas. 
Imediatamente após o corte, será efetuada adubação de conbertura, utilizando-se 75 kg de 
N, 80kg de P2O5, 80kg de K2O, 20kg de sulfato de zinco, 20kg sulfato de cobre, 400g de 
molibdato de sódio e 1kg de boro por hectare. Os tratamentos, no total de 14, serão 
constituídos pelos diferentes períodos de tempo em que as sementes permanecerão na 
superfície do solo após a degrana total das sementes das panículas, conforme segue: zero, 
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 e 91 dias.  

Paralelamente, quatro parcelas, de igual tamanho e submetidas aos mesmos tratos 
culturais serão mantidas para a colheita no cacho.   

Os tratos culturais serão efetuados conforme necessidade e o controle de plantas 
daninhas será efetuado por meio de capinas manuais, até o completa cobertura do solo 
pelas plantas forrageiras. Todos os dados pertinentes a clima (temperaturas, umidade 
relativa e pluviosidade) serão mensurados diariamente em ambos os locais. 

A colheita será efetuada no chão em nove metros quadrados (3x3m) por parcela. Para tanto, 
as plantas serão cortadas a 20 cm do solo, empilhadas, deixadas secar na própria parcela por quatro 
dias, a palha retirada e as sementes coletadas, conforme os tratamentos. Após o corte, a palhada 
será retirada da área e, em seguida, será realizada a varredura das sementes de forma 
superficial, retirando-se uma camada de no máximo 0,5 cm de solo, suficiente para o 
aproveitamento máximo das sementes enterradas e a uniformização do sistema de varrição. 
As sementes com terra serão colocadas em sacos de papel e levadas ao laboratório para 
beneficiamento. O beneficiamento das sementes consistirá de operações de pré-limpeza, 
coluna de ventilação, limpeza com sopradores pneumáticos.  

No caso da colheita no cacho, esta ocorrerá no início da degrana, que deverá ser 
avaliada diariamente quanto ao ponto certo de colheita. Para tanto, o corte deverá ser 
efetuado a 20 cm do solo e o material empilhamento à sombra (barracão), entre folhas de 
papel, sendo revolvido duas vezes ao dia. As sementes serão beneficiadas, retirando-se as 
sementes que restaram nas panículas e beneficiadas por meio de operações de pré-
limpeza, coluna de ventilação e limpeza com sopradores pneumáticos.  
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As avaliações no campo serão as seguintes: 
a) Início do florescimento das plantas forrageiras; 
b) Número de perfilhos vegetativos e reprodutivos: efetuado após o início do florescimento, 
devendo ser avaliados semanalmente em 0,25 m2 (0,5 x 0,5m) de cada parcela útil; 
c) Início da formação das sementes; 
d) Persistência das sementes nas panículas; 
e) Número de inflorescências totalmente expandidas: contagem semanal em quatro 
amostras de 0,25m2 do início do florescimento até o início da degrana de sementes; 
f) Número de rácemos e tamanho de rácemos: avaliados em dez inflorescências por 
parcela; 
 

As avaliações em laboratório serão as seguintes:  
a) Pureza física de sementes: os tratamentos serão homogeneizados com auxílio de um 
divisor de sementes e serão submetidos a divisões sucessivas para obtenção de amostras 
para o teste de pureza física, conforme recomendação das Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009).  
b) Germinação: O teste de germinação será realizado utilizando-se porção de sementes 
puras, obtidas após o teste de pureza. A semeadura será realizada em caixas plásticas 
transparentes (11×11×3 cm) sobre duas folhas de papel-filtro umedecidas com nitrato de 
potássio (0,2%) na quantidade de 2,5 vezes o papel em água (Brasil, 2009). Serão utilizadas 
quatro repetições de 100 sementes por tratamento. As caixas serão acondicionadas em 
germinador sob regime alternado de temperatura e de luz (15°C por 16 horas e 35°C por 8 
horas). Os resultados serão apresentados como somatórios (acumulativos) das avaliações 
realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias, considerando os parâmetros de avaliação: sementes 
normais, sementes anormais, sementes mortas e sementes dormentes.  
c) Teste de tetrazólio: para a determinação da viabilidade e da dormência das sementes das 
gramíneas, será utilizado o teste de tetrazólio (0,5%). Para tanto, quatro repetições de 50 
sementes por tratamento serão pré-condicionadas por 24h em água e, em seguida, 
seccionadas e embebidas em solução de tetrazólio durante 4 horas, a temperatura de 30ºC. 
Após, serão analisadas conforme recomendação das Regras para Análise de sementes 
(Brasil, 2009). 
d) Peso de mil sementes: para a determinação do peso de mil sementes, oito subamostras 
de 100 sementes provenientes da porção de sementes puras serão pesadas e os resultados 
submetidos à transfromação para peso de mil sementes, conforme Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009). 
e) Outras variáveis: proporção de sementes formadas (número total de cariopses em 
relação ao número total de espiguetas); peso e proporção de glumas vazias na amostra 
também serão consideradas; sementes germináveis (relação entre a viabilidade de 
sementes e a germinação de sementes). 

 
Análise dos resultados 
 
 A análise de resultados será efetuada conforme descrito na atividade 1. 
 
 

3.2 Armazenamento 
 
Ensaios com diferentes épocas de armazenamento, com vistas a verificar o fator 

tempo de armazenamento na superação de dormência serão instalados. Nesse caso, as 
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cultivares Llanero, de Brachiaria dictyoneura, e Comum, de Brachiaria humidicola, serão 
testadas. 

As sementes a serem utilizadas serão provenientes de regiões produtoras da Bahia, 
conhecida por produzir sementes consideradas mais homogêneas em termos de secagem, 
pela baixa amplitude climática, e alta dormência. 
 
  
Principais contribuições científicas ou tecnológica s da proposta, com ênfase nos 
benefícios esperados para a Região Centro-Oeste 

 
As ações propostas neste projeto gerarão contribuições à comunidade científica, que 

será beneficiada pelos resultados pertinentes às sementes de forrageiras tropicais nativas e 
exóticas, informações essas escassas ou inexistentes.  

As informações científicas e técnicas geradas serão publicadas sob a forma de 
resumos em eventos técnicos e científicos, apresentados em congressos técnicos e 
científicos. Serão geradas publicações, sob a forma de artigos científicos em periódicos 
indexados. Teses de mestrado e de doutorado, abordando as ações do Projeto, serão 
desenvolvidas. Os cursos de Pós-Graduação e de Graduação envolvidos no Projeto serão 
beneficiados com o desenvolvimento do Projeto, pela capacitação de recursos humanos, 
pela geração de publicações e pela geração de resultados científicos. 

Com relação às tecnologias, elas serão geradas para todos os elos do sistema 
produtivo das sementes de forrageiras tropicais. Sabe-se que os 61,2% dos produtores de 
sementes de forrageiras tropicais no Brasil se concentram na Região Centro-Oeste, o que 
demonstra a grande importância do setor para a Região.  

Além de todas as tecnologias geradas para o sistema de produção, pelo menos dois 
tipos de produtos/processos industriais serão gerados: polímero nanométrico e método de 
superação de dormência da cultivar BRS Tupi. 

Consideram-se, também, beneficiários dos resultados: 
Os agricultores produtores de sementes de gramíneas e forrageiras tropicais, nativas 

e exóticas, pelo aumento da produtividade, incremento da qualidade fisiológica e física dos 
produtos dos seus campos de produção e pela agregação de valor ao produto; 

As empresas privadas de beneficiamento, processamento e comercialização de 
sementes de gramíneas e forrageiras tropicais; 

Segmento de exportação de sementes de forrageiras tropicais, ocupando papel de 
relevância atual e potencial para a exportação de sementes de qualidade; 

Potenciais exportadores, pela oportunidade de conquista do mercado externo, 
ampliando a renda e o número de postos de trabalho, com o incremento e melhoria da 
qualidade das sementes produzidas;   

Setor industrial do agronegócio que envolve as indústrias químicas, com subsídios 
(resultados) e motivação para novos registros e/ou extensão de uso de produtos sob 
recomendação do Mapa para a utilização nos campos de produção dessas sementes;  

Mapa, pelos subsídios de informação referentes às plantas daninhas emergentes e 
de difícil controle no que diz respeito à legislação vigente quanto às exigências mínimas de 
qualidade de sementes para comercialização; 

Pecuaristas, agricultores e todos os envolvidos na cadeia produtiva de sementes de 
forrageiras tropicais, quanto à sensibilização e conscientização sobre a necessidade de 
melhoria de qualidade das sementes produzidas e comercializadas no País; 

Empresas ou trabalhadores autônomos, na geração de oportunidades de negócios, 
com novas atividades econômicas rentáveis na prestação de serviços, assistência técnica e 
inovação tecnológica; 
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Com relação aos herbicidas, convém lembrar que, com a definição de doses e 
épocas de controle, pretende-se reduzir os riscos da utilização excessiva de herbicidas, 
minimizando a exposição do homem e do ambiente aos referidos produtos. Assim, esses 
também são considerados beneficiários. 
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Orçamento detalhado 
 
 
Discr iminação  Quantidade  Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 Custeio    157.153,80 
1.1 Material de consumo    147.253,80 
2,4D (L) 40 60,00 2.400,00 
ácido sulfúrico comercial 5 65,00 325,00 
ácido sulfúrico PA 3 150,00 450,00 
adubo formulado  0 – 20 – 20 não higroscópico (ton)  2 950,00 1.900,00 
adubo formulado 20 – 10 – 20 não higroscópico (ton) 2 1.300,00 2.600,00 
adubo formulado 4 – 20 – 20 não higroscópico (ton) 2 950,00 1.900,00 
adubos (outras, não contemplados) 1 1.000,00 1000,00 
adubos formulados (outras, não contemplados) 1 1.000,00 1000,00 
água sanitária (L) 24 3,00 72,00 
alcool etílico (L) 96 comercial 48 8,00 384,00 
Algodão Hidrófilo (500g) 2 12,00 24,00 
Ampolas de CO2 (cargas) 15 25,00 375,00 
Arame liso (rolo de 1000m) 10 350,00 3.500,00 
arame para amarrio galvanizador n. 14 (kg) 10 8,00 80,00 
Areia lavada (m3) 5  90,00 450,00 
Balancim distanciador (100 unidades) 5 150,00 750,00 
balde plástico reforçado (15L) para pedreiro 12 15,00 180,00 
bandeja plástica (50x30x10) 40 12,00 480,00 
Bastão de vidro (8mm) 5 3,00 15,00 
Becker graduado de vidro (500ml) 5 10,00 50,00 
Bobina de papel Kraft new (60 cm) (rolo) 1 35,00 35,00 
Bórax (kg) 100 5,40 540,00 
Borracha 20 0,70 14,00 
Caderno brochura capa dura  20 8,00 160,00 
caixas acrílica tipo gerbox 11x11x3,5cm com tampa 300 13,00 3.900,00 
Calcário dolomítico (ton) 10 200,00 2.000,00 
Caneta esferográfica 40 1,50 60,00 
Caneta para escrever em vidro e plástico 25 2,50 62,50 
Cartucho para impressora Epson Stylus C65 amarelo 
especificação T0474-20 (ORIGINAL) 

6 65,00 
390,00 

Cartucho para impressora Epson Stylus C65 cyan 
especificação T0472-20  (ORIGINAL) 

6 65,00 
390,00 

Cartucho para impressora Epson Stylus C65 magenta 
especificação T0473-20  (ORIGINAL) 

6 65,00 
390,00 

Cartucho para impressora Epson Stylus C65 preto 
especificação T0461-20  (ORIGINAL) 

6 65,00 
390,00 

Cartucho para impressora HP J4660 colorido 
especificação 901 CC655A (ORIGINAL) 

8 112,00 
896,00 

Cartucho para impressora HP J4660 preto especificação 
901 CC653A (ORIGINAL) 

10 80,00 
800,00 

Cartucho para impressora lexmark black 17  
(ORIGINAL) 

4 70,00 
280,00 
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Cartucho para impressora lexmark color 27  
(ORIGINAL) 

4 70,00 
280,00 

Cd regravavel  30 3,00 90,00 
Cloreto de potássio (50kg) 60 75,00 4.500,00 
cloreto de trifenil tetrazólio Merck PA 10 1.000,00 10.000,00 
Cola tenaz (90 gr) 5 2,00 10,00 
Combustível (diesel) L 1.500 2,10 3.150,00 
Combustível (gasolina) L 1.500 2,70 4.050,00 
concha para cereais (diversos tamanhos) 8 14,00 112,00 
Copo descartável para 150mL (100) 20 4,00 80,00 
Copo descartável para 50ml (100) 20 3,00 60,00 
corda para marcar ensaios (rolo) 10 40,00 400,00 
Corretivo líquido 5 6,50 32,50 
Cutelo para cortar forrageiras (arroz) 12 18,00 216,00 
Detergente líquido neutro 500 mL 36 1,20 43,20 
embalagens (outras, não contempladas) 1 1.000,00 1000,00 
envelope de papel pardo (8x11cm) (mil) 2 50,00 100,00 
Envelope de papel pardo (9,7 x 12 cm) (mil) 2 65,00 130,00 
enxada tramontina 2,5 libras com cabo 5 30,00 150,00 
enxadão  5 30,00 150,00 
Equipamento de proteção individual completo (calça, 
camisa, viseira, chapéu, avental) com máscara anti gas 

3 300,00 
900,00 

Erlenmeyer (1000 ml) 5 25,00 125,00 
Escova para limpeza interna de tubos de ensaio e 
provetas 

3 5,00 
15,00 

Espátula com colher chapa de aço inox 304 com 15 cm 
de comprimento 

3 12,00 
36,00 

Esponja para limpeza Scoth (pacote com 3) 20 5,00 100,00 
Estacas de madeira (1,0m de altura x 5,0cm de largura 
x 2,0cm de espessura) com ponta (madeira: cedrinho) 

6000 0,70 
4.200,00 

Etiquetas vancedor (mil) 10 100,00 1.000,00 
ferramentas de campo (outras, não contempladas) 1 1.000,00 1000,00 
Filme PVC transparente 4 6,00 24,00 
Firme de eucalipto tratado com diâmetro de (15 a 18 
cm) e 2,50 m de comprimento,furados com cinco furos 
para cinco fios. 

100 55,00 

5.500,00 
Fita crepe 3M (19mmx50m) (rolo) 150 3,50 525,00 
fitas adesivas diversas 10 5,00 50,00 
folha de papel tipo germitest (mil) 2 260,00 520,00 
Forcado (garfo) reto forjado 4 dedos com cabo de 
120cm 

6 25,00 
150,00 

formicida isca granulada Sulfluramida (Mirex)  (500g) 20 25,00 500,00 
fosfato de potássio PA 1 150,00 150,00 
fostato monoácido de sódio bihidratado PA 1 110,00 110,00 
Fte BR12 (50kg) 20 60,00 1.200,00 
Fungicida vitavax-thiram 200 SC (L) 4 130,00 520,00 
fungicidas (outras, não contemplados) 1 2.000,00 2.000,00 
Glifosato (L) 40 45,00 1.800,00 
Grampo para grampeador (cx) 5 10,00 50,00 
graxa Stihl (80 g) 40 20,00 800,00 
herbicidas (outras, não contemplados) 1 1.500,00 1.500,00 
Inseticida para formiga (Deltametrina - pó - Kotrine) (kg) 20 25,00 500,00 
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Inseticida standak (L) 3 200,00 600,00 
inseticidas (outras, não contemplados) 1 1.500,00 1.500,00 
Lâmina de barbear aço inoxidável (cx com 3) 40 9,00 360,00 
Lâmpada fluorescente de 40W 20 6,00 120,00 
lâmpada fluorescente H9 - 110V 20 15,00 300,00 
Lâmpada para balança analítica, referencia 8017, 6V, 
15W 

10 10,00 
100,00 

lápis 36 0,60 21,6 
lápis tinta para papel mata borrão 10 6,00 60,00 
Lima para enxada MARCA K&F 8”/200mm 30 12,00 360,00 
Luva de procedimento tamanho (G) caixa com 100 2 30,00 60,00 
Luva de procedimento tamanho (M) caixa com 100 2 30,00 60,00 
Lysoform (L) 2 18,00 36,00 
Macacão para trabalho de campo  4 50,00 200,00 
Mascara descartável para pó e névoa com valvula 100 8,00 800,00 
materiais de escritório (outras, não contemplados) 1 500,00 500,00 
materiais de limpeza (outras, não contempladas) 1 500,00 500,00 
materiais para laboratório (outras, não contemplados) 1 2.500,00 2.500,00 
Molibdato de cálcio (kg) 4 180,00 720,00 
Molibdato de sódio (kg) 4 180,00 720,00 
nitrato de potássio PA (frasco 500g) 1 90,00 90,00 
Óleo lubrificante 2 tempos Stihl  8017 H (500ML) 15 16,00 240,00 
Papel A4 resma 20 16,00 320,00 
Papel alumínio 7 m 4 7,00 28,00 
Papel formulário contínuo serrilhado (cx 2500) 1 50,00 50,00 
papel indicador de pH (pacote) 2 20,00 40,00 
papel mata borrão para teste de germinação 
(10,5x10,5cm) (mil) 

8 280,00 
2.240,00 

Papel toalha crepado 3 dobras 19,5X26,5 (Mil) 10 20,00 200,00 
Peneira, material arame galvanizado, borda de madeira, 
diâmetro 60cm aplicação fubá, fio 31 malha 18 

10 30,00 
300,00 

peneira, material arame galvanizado, material borda 
madeira, diâmetro 70, aplicação grãos de arroz, 
abertura malhas 2,18 

10 30,00 

300,00 
peneira, material arame galvanizado, material borda 
madeira, diâmetro 70, aplicação grãos de feijão, 
abertura malhas 3,67 

10 30,00 

300,00 
Piçeta plástica 10 4,00 40,00 
pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA (com 
4) 

8 10,00 
80,00 

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA (com 
4), recarregável 

3 80,00 
240,00 

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AAA 
(com 4) 

8 12,00 
96,00 

pinça para relojoeiro ponta fina – 10cm 10 15,00 150,00 
pinça para relojoeiro ponta grossa – 10cm 10 15,00 150,00 
pincel de 3,0 cm de largura 6 8,00 48,00 
Pipeta Pasteur (plástica com 100) 1 35,00 35,00 
polvilhadeira guarany para o controle de formigas 6 20,00 120,00 
ponteiras diversas (1000) 2 70,00 140,00 
Poste de eucalipto tratado com diâmetro de ( 10 a 12 
cm) e 2,20 m de comprimento, com cinco furos para 

250 20,00 
5.000,00 
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cinco fios. 
Prancheta  6 4,00 24,00 
Proveta de vidro 100 ml graduada 5 7,00 35,00 
Proveta graduada de vidro 1000 ml 7 30,00 210,00 
Pulverizador costal 20 litros 2 300,00 600,00 
Rastelo com 14 dentes com cabo de 120cm 5 20,00 100,00 
rastelo comum com cabo 5 20,00 100,00 
reagentes  (outras, não contempladas) 1 5.500,00 5.500,00 
reagentes para síntese de polímeros PA e consumíveis 
para microscopia de força atômica e espectroscopia de 
infravermelho 

 
1 

 
20.000,00 20.000,00 

 
Sabonete comum branco 90 g 24 1,00 24,00 
sacho com cabo 5 20,00 100,00 
Saco branco (chão) 20 5,00 100,00 
Saco de papel (10x19 cm)(1000) 5 20,00 100,00 
Saco de ráfia branco capacidade 50 kg 1000 1,50 1.500,00 
Saco papel para carvão 3 kg (mil) sob encomenda 3 100,00 300,00 
Saco papel para carvão 5 kg (Mil) sob encomenda 3 150,00 450,00 
Saco plástico de polietileno (tamanhos diversos)(kg) 50 20,00 1.000,00 
sacos de papel (30x48cm) (mil)  5 30,00 150,00 
seringas descartáveis 30 1,50 45,00 
Sulfato de cobre (kg) 300 7,90 2.370,00 
Sulfato de zinco (kg) 300 3,10 930,00 
Superfosfato simples (50kg) 60 75,00 4.500,00 
termômetro de máxima e mínima 2 30,00 60,00 
Tesoura de poda (tosquiar) 5 30,00 150,00 
Tinta latex branca (3,6L)  5 40,00 200,00 
Trena de 50m de fibra de vidro caixa aberta 3 70,00 210,00 
Uréia (50 kg) 100 75,00 7.500,00 
Vaso plástico  100 8,00 800,00 
Vaso plástico 5 litros 100 5,00 500,00 
vassoura piaçava com cabo 30 10,00 300,00 
vassourao para terreiro com cabo 20 25,00 500,00 
Verdict –R (L) 10 80,00 800,00 
vidrarias para laboratório (outras, não contempladas) 1 2.300,00 2300,00 
1.2 Serviços de Terceiros    9.900,00 
1.2.1 Serviços de Terceiros (Pessoa jurídica)    6.900,00 
Manutenção de máquinas e equipamentos 1 3.500,00 3.500,00 
Análise química (macronutrientes) solo 50 20,00 1.000,00 
Análise química (macronutrientes) solo 30 20,00 600,00 
Análise foliar (macro e micronutrientes) 60 30,00 1.800,00 
1.2.2 Serviços de Terceiros (Pessoa Física)    3.000,00 
Limpeza e preparo da área, adubação, implantação de 
estacas, plantio, capina, pulverizações, manutenção 
geral  

100 30,00 3.000,00 

2 Passagens e diárias    24.830,65 
Passagens para participação, como coordenadora de 
projeto, em reuniões anuais de acompanhamento e  
avaliação  

3 1.500,00 4.500,00 

Passagens para atividades de pesquisa em São Carlos 
para utilização do Laboratório Nacional de 

5 1.000,00 5.000,00 
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Nanotecnologia aplicada ao Agronegócio - LNNA 
Passagens para atividades de pesquisa em Brasília 5 1.000,00 5.000,00 
Diárias para participação, como coordenadora de 
projeto, em reuniões anuais de acompanhamento e  
avaliação 

15 187,83 2.817,45 
 

Diárias para atividades de pesquisa em São Carlos para 
utilização do Laboratório Nacional de Nanotecnologia 
aplicada ao Agronegócio - LNNA 

20 187,83 3.756,60 

Diárias para atividades de pesquisa em Brasília 20 187,83 3.756,60 
3 Bolsas    108.000,00 
Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – 
DTI B (1 bolsa, durante 36 meses) 

36 3.000,00  108.000,00 

4 Capital    61.550,00 
Material bibliográfico (aquisição de livros e periódicos) 1 2.000,00 2.000,00 
Implemento podador HL 135 sthil KA 85 R 2 800,00 1.600,00 
Ar condicionado para câmara de germinação  3 1.000,00 3.000,00 
Soprador de sementes, Modelo South Dakota, Marca 
De Leo 

1 6.500,00 6.500,00 

Determinador de umidade para sementes armazenadas, 
Gehaka CA50 

1 3.000,00 3.000,00 

Balança digital de bancada, precisão de 3 casas, 
capacidade de 10kg 

1 3.500,00 3.500,00 

Balança mecânica de plataforma, capacidade de 200 kg 1 1.000,00 1.000,00 
Caneta de laser 1 200,00 200,00 
Micropipeta volume variável 1 1.000,00 1.000,00 
Segadora e podadora de pasto Segapasto Casale 1 28.000,00 28.000,00 
Clorofilômetro portátil 1 500,00 500,00 
Trado tipo sonda  Sondaterra, 60 cm 1 500,00 500,00 
Equipamento para rede sem fio 1 200,00 200,00 
HD externo 1 500,00 500,00 
Computador completo 3 3.000,00 9.000,00 
No-break para computador 3 350,00 1.050,00 
TOTAL GERAL  (Custeio + Passagens e 
diárias + Bolsas + Capital) 

  351.534,45 
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Cronograma físico-financeiro 
 

 Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) 

Ações 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Definição de estratégias de 
manejo de plantas 
daninhas para gramíneas e 
leguminosas forrageiras  

            

Resposta em produtividade 
e qualidade da produção de 
sementes de cultivares, 
acessos e híbrido de 
Brachiaria a diferentes 
épocas de corte de 
uniformização e níveis de 
fertilidade do solo, com 
ênfase em N e K.  

            

Resposta em produtividade 
e qualidade da produção de 
sementes de cultivares, 
acessos e híbridos de 
Panicum a diferentes 
épocas de corte de 
uniformização e níveis de 
fertilidade do solo, com 
ênfase em N e K.  

            

Resposta em produtividade 
e quali dade da produção de 
sementes cultivares, 
acessos e híbridos de 
Brachiaria e Panicum a 
diferentes épocas de corte 
de uniformização , com 
ênfase e m saturação em 
bases e fósforo.  

            

Resposta em sincronização 
e qualidade da produção de 
sementes de população 
hexaplóide de Pennisetum 
purpureum x Pennisetum 
glaucum (“Capileto”) a 
diferentes épocas de cortes 
de uniformização e níveis 
de fertilid ade do solo, com 
ênfase em N e K.  
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Produtividade e qualidade 
de sementes de híbridos 
interespecíficos de 
Brachiaria  

            

Pol ímeros funcionais 
nanométricos naturais para  
revestimentos de sementes 
de forrageiras tropicais  

            

Fisiologia e superação de 
dormência em Brachiaria 
humidicola BRS Tupi   

            

 
 
 
Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoi o técnico para o desenvolvimento 
do projeto 
 
 A Embrapa Gado de Corte, bem como as demais instituições envolvidas na realização do 
trabalho mantêm bases físicas bem estruturadas e recursos humanos altamente qualificados, 
viabilizando a realização dos trabalhos. Assim, os riscos potenciais ou dificuldades que possam 
interferir ou comprometer a execução do referido projeto são mínimos ou inexistentes. Os maiores 
riscos poderiam ser os relativos à dificuldade em mão-de-obra de campo. No entanto, com a previsão 
de pagamento de mão-de-obra (com parte do orçamento aprovado pela Unipasto, já abatido do valor 
do Projeto), bem como com a participação de acadêmicos (dois bolsistas  em atividade e dois 
bolsistas solicitados neste Projeto) e pós-graduandos (dos três cursos envolvidos neste Projeto), 
estes últimos riscos serão minimizados.  

Ainda com relação a recursos humanos, além das bolsas solicitadas neste Projeto, 
parte desta Proposta será submetida ao CNPq para a obtenção de uma bolsa DCR, o que 
iincrementará a mão-de-obra para a execuação do Projeto. Além disso, há dois técnicos que 
atuarão no Projeto (técnico agrícola e técnico de laboratório). 

Na Embrapa Gado de Corte, a área de Tecnologia de Sementes de Forrageiras 
Tropicais, coordenada pela Proponente deste Projeto, conta com diversos equipamentos, 
como germinador de câmara, germinador de sala, máquina para drageamento de 
comprimidos (injeção de líquidos frios e quentes) e outros equipamentos pertinentes a área 
de tecnologia de sementes. Conta, ainda, com áreas de campo, casa-de-vegetação, 
veículos e máquinas, bem como área de campo, com ensaios sob ILP previamente 
estabelecidos para o estabelecimento dos ensaios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificação dos demais participantes do projeto, descrevendo as atividades de cada 
um deles 
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Integrante Função 
 

Atividades 
 

Dedicação 
em 

horas/Mês 

 

Ademir Hugo Zimmer (Embrapa 
Gado de Corte), Eng. Agrônomo, 

D.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador nas ações 
1 e 7  

4 
 

121.794.000-63 

Allan Kardec Braga Ramos 
(Embrapa Cerrados), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador nas ações 
1, 5, 6 e 8  

4 
427.117.463-72 

Ana Karla Moulard de Mello 
(Agência de Desenvolvimento 

Agrário e Extensão Rural - 
Agraer), Médica Veterinária, 

M.Sc. 

Pesquisador 
 

Colaborador na Ação 1  1 

 
 

767.273.601-97 

Armindo Neivo Kichel (Embrapa 
Gado de Corte), Eng. Agrônomo, 

M.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador nas ações 
1 e 7  

4 
 

225.688.160-15 

Associação para o Fomento à 
Pesquisa de Melhoramento de 

Forrageiras Tropicais - Unipasto 
Colaborador 

Colaborador na 
validação das 

tecnologias em escala 
comercial 

1 

CNPJ  
051019620001-

50 

Cacilda Borges do Valle 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Agrônoma, D.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador nas ações 
2, 4 e 6  

4 
 

754.853.708-53 

Carmelio Romano Roos 
(Associação dos Produtores de 

Sementes do Mato Grosso do Sul 
– Aprossul), Eng. Agrônomo 

Colaborador 
 

Colaborador na 
validação das 

tecnologias em escala 
comercial 

1 055.519.860-04 

Celso Dornelas Fernandes 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador Colaborador na Ação 7 1 

 
453.918.316-87 

Cesar Heraclides Behling Miranda 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador  Colaborador na Ação 4 1 

 
194.985.780-87 

Cláudio Takao Karia (Embrapa 
Cerrados), Eng. Agrônomo, D.Sc. 

Pesquisador 
Colaborador nas ações 

5, 6 e 8  
4 

104.136.878-05 

Francisco de Assis Rolim Pereira 
(Universidade Anhanguera-

Uniderp), Eng. Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Responsável pela Ação 
1 20 128.703.311-34 

Francisco José da Silva Ledo 
(Pesquisador Embrapa Gado de 

Leite), Eng. Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Responsável pela Ação 
5 e colaborador na 

Ação 1 
10 

 
443.489.081-68 

Irineu Tissiani (Sementes 
Safrasul), Eng. Agrônomo 

Colaborador 

Colaborador na 
validação das 

tecnologias em escala 
comercial 

2 

 
059.116.489-20 

Jaqueline Rosemeire Verzignassi 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Agrônoma, D.Sc. 
Pesquisador 

Coordenadora da 
Proposta e responsável 

pelas ações 2, 3, 8 e 
Atividade 2 da Ação 7   

80 

 
080.351.768-89 

José Alexandre Agiova da Costa 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador nas ações 
1 e 7 

1 
456.176.940-49 

José Carlos Peixoto de Miranda 
(Embrapa Gado de Corte), 

Técnico Colaborador, com 
atividades de campo e 

60  
368.009.451-53 
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Técnico Agrícola, Assistente A laboratório, em todas 
as ações 

Judson Ferreira Valentim 
(Embrapa Acre), Eng. Agrônomo, 

D.Sc. 
Pesquisador Colaborador na Ação 1 2 

 
081.074.402-34 

Leomara Vieira de França 
(Universidade Federal de 
Pelotas), Eng. Agrônoma, 

Doutoranda 

Aluna Colaborador na Ação 6 10 

 
955.851.331-87 

Letícia Kudiess Grimm 
(Universidade Anhanguera-

Uniderp), Graduanda Agronomia, 
Bolsista CNPq/Pibic 

Aluna 
Colaborador em todas 

as ações 
20 

 
 

034.420.911-36 

Liana Jank Pesquisador Colaborador nas Ações 
3 e 4  

2 031.120.498-88 

Luciano Paiva (Sementes 
Sempa), Eng. Agrônomo 

Colaborador 

Colaborador na 
validação das 

tecnologias em escala 
comercial 

2 191.820.071-87 

Luiz Alan Portela Machinsky 
(Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal - 

Iagro), Eng. Agrônomo 

Colaborador 
 Colaborador na Ação 8 1 

 
294.470.461-34 

Luiz de Jesus (Embrapa Gado de 
Corte), Técnico de Laboratório, 

Assistente B 
Técnico 

Colaborador, com 
atividades de campo e 
laboratório, em todas 

as ações 

60 176.744.761-20 

Manoel de Souza Maia 
(Universidade Federal de 

Pelotas). Eng. Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Responsável pela Ação 
6 

10 117.044.460-15 

Manuel Cláudio Motta Macedo 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Responsável pela Ação 
4 e colaborador nas 

ações 2, 3 e 5 
15 

 
618.722.298-91 

Marcelo Ayres Carvalho 
(Embrapa Cerrados), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador nas ações 
5, 6 e 8  

4 
 

329.980.581-91 

Marcos Roveri José Associação 
para o Fomento à Pesquisa de 
Melhoramento de Forrageiras 

Tropicais (Unipasto), Eng. 
Agrônomo, M.Sc. 

Coolaborador 

Colaborador na 
validação das 

tecnologias em escala 
comercial 

2 523.495.866-34 

Marlene de Barros Coelho 
(Embrapa Gado de Corte), Eng. 

Metalúrgica, D.Sc. 
Pesquisador 

Responsável pela 
Atividade 1 da Ação 7 

15 
 

878.121.006-00 

Neivaldo T. Cáceres (Dow 
AgroSciences), Eng. Agrônomo, 

M.Sc. 
Colaborador Colaborador na Ação 1  4 

 
062.864.208-35 

Nelsom Matsuura 
(Superintendência Federal de 

Agricultura – SFA/MAPA), Eng. 
Agrônomo 

Colaborador Colaborador na Ação 1 1 

 
 

324.421.739-72 

Odilio Benedito Garrido de Assis 
(Embrapa Instrumentação 

Agropecuária), Físico, D.Sc. 
Pesquisador 

Colaborador na Ação 7 
7  4 

047.746.778-41 

Ricardo Carmona (UnB), Prof. Pesquisador Colaborador nas  ação 4 183.492.181-34 
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D.Sc. 5 e 8 
Roberto Giolo de Almeida 

(Embrapa Gado de Corte), Eng. 
Agrônomo, D.Sc. 

Pesquisador Colaborador na Ação 7 1 
109.704.138-74 

 

Rodolfo Godoy (Embrapa 
Pecuária Sudeste), Eng. 

Agrônomo, D.Sc. 
Pesquisador Colaborador na Ação 1 1 

 
716.025.268-34 

Rodrigo Nicolodi (Universidade 
Anhanguera-Uniderp), Graduando 
Agronomia, Bolsista Embrapa IC 

Aluno 
Colaborador em todas 

as ações 
20 

 
998.349.871-53 

Rogerio Novais Teixeira 
(Embrapa Transferência de 
Tecnologia – Unidade de 

Produção de Brasília), Eng. 
Agrônomo, M.Sc. 

Técnico 
Colaborador nas ações 

5 e 8  
10 284.975.971-68 

Sérgio Paulo Coelho 
(Superintendência Federal de 

Agricultura – SFA/MAPA), Eng. 
Agrônomo 

Colaborador Colaborador na Ação 1 1 

  
285.313.376-15 

Sílvio Santos (Sementes 
Germisul), Eng. Agrônomo  Colaborador 

Colaborador na 
validação das 

tecnologias em escala 
comercial 

2 

 
211.821.246-15 

 
 

 
 
Indicação de colaborações ou parcerias já estabelec idas com outros centros de 
pesquisa na área, incluindo contrapartida das insti tuições participantes: 
 

Para o desenvolvimento do Projeto, várias instituições estarão envolvidas como a 
Universidade Anhanguera-Uniderp, a UnB, a UFPel, a Agência de Desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural (Agraer), a SFA/MAPA, a Iagro, a Aprossul, todas as unidades da 
Embrapa que desenvolvem atividades pertinentes a forrageiras tropicais (Embrapa Gado de 
Corte, Embrapa Cerrados, Embrapa Acre, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Gado de 
Leite e Embrapa Transferência de Tecnologia), a Embrapa Instrumentação Agropecuária, a 
Unipasto (Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras 
Tropicais, que congrega 27 dos maiores produtores de sementes de forrageiras tropicais do 
Brasil, os quais são os principais usuários das tecnologias geradas e que também atuam 
como transferidores de tecnologia), empresas privadas do setor de sementes de forrageiras 
e a Dow AgroSciences. 

 
Como contrapartida: 

 
Agraer: disponibilização de área de campo (solo arenoso) para instalação de ensaios da 
ação pertinente ao manejo de plantas daninhas; 
Embrapa Transferência de Tecnologia: disponibilização de área de campo para instalação 
de ensaios pertinentes ao híbrido “Capileto” e para ensaios sobre dormência de sementes 
da cv BRS Tupi; 
Unidades da Embrapa envolvidas: fornecimento do material genético (sementes) a ser 
testado; disponibilização de estrutura laboratorial. 
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Unipasto: fornecimento de sementes comerciais das cultivares, por meio de seus 
associados, bem como parte de recursos financeiros para a realização de algumas ações 
pertinetes (já abatidas do valor do projeto); 
Sementes Safrasul, Germisul e Sempa: fornecimento de sementes de cultivares e 
disponibilização de máquinas para escarificação; 
DowAgrosciences: fornecimento dos produtos, a serem testados, inclusive de outras 
empresas; fornecimento de equipamento de aplicação, pressurizado por CO2. 

 
De modo geral, a contrapartida das instituições envolvidas para a execução deste projeto 
refere-se à infra-estrutura que as mesmas oferecem em termos de Laboratórios 
especializados, dotados da maioria dos equipamentos necessários para a execução das 
ações de pesquisa previstas. Assim, está sendo requisitado ao CNPq apenas parte dos 
equipamentos que serão necessários, como também recursos para custeio, com 
disponibilidade restrita. Para a instalação dos experimentos de campo, área, máquinas e 
mão-de-obra serão disponibilizadas pelas instituições envolvidas. Além dos pesquisadores 
envolvidos no projeto, pessoal de apoio qualificado estará disponível para auxiliar na 
instalação e avaliação dos experimentos. As instituições envolvidas, sobretudo a Embrapa 
Gado de Corte, também oferecerão os serviços de correios, internet e de telefonia, assim 
como acervo bibliográfico para consultas. 
 
Vale ressaltar que há as seguintes contrapartidas (já abatidas do orçamento do Projeto 
proposto): 

 
Projeto em andamento: Seletividade de herbicidas em áreas de produção de sementes de 
forrageiras tropicais. 
Órgão financiador: Sistema Embrapa de Gestão.  
Processo: 02.09.2.003.00.00 
Valor aprovado: R$ 48.633,65 
Coordenadora do Projeto: Jaqueline R. Verzignassi 
 
Contrapartida financeira: Execução de atividades pertinentes a tecnologia de sementes de 
forrageiras tropicais na Embrapa Gado de Corte (PAT 2010/2011). 
Órgão financiador: Unipasto 
Valor aprovado: R$ 44.110,00 
Coordenadora: Jaqueline R. Verzignassi 
 
Projeto aprovado: Nanotecnologia aplicada ao agronegócio  
Edital MP1-01-2009-PAC-Embrapa-Encomendas 
Rede: AgroNano 
Projeto Componente: PC5 – Novos materiais 
Plano de Ação: PA4 – Revestimentos poliméricos para sementes 
Coordenadora do Plano de Ação: Jaqueline R. Verzignassi 
 
Estágio remunerado (bolsa de iniciação científica) 
Órgão financiador: Embrapa 
 
Bolsa de iniciação científica (PIBIC) 
Órgão financiador: CNPq. 

 
 



 

 46

 
Estimativa dos recursos financeiros de outras fonte s que serão aportados por 
eventuais parceiros: 
 
 Não há. 

 
 
Indicação do grau de interesse e comprometimento de  agentes dos setores público e 
privado ou de organizações sociais com o escopo da proposta, quando for o caso 
 

Existe forte compromisso das diferentes unidades da Embrapa envolvidas, da 
Unipasto e dos diferentes elos do setor de produção de sementes de forrageiras tropicais 
com o desenvolvimento do Projeto (completar...). 
 
 
Outras considerações 
 

 
Na Embrapa Gado de Corte, a área de Tecnologia de Sementes de Forrageiras 

Tropicais, coordenada pela Proponente deste Projeto, tem atuado ativamente na busca por 
soluções dos gargalos do setor produtivo, não apenas aqueles identificados durante o 
Workshop "Tecnologia de Sementes de Forrageiras Tropicais: Demandas Estratégicas de 
Pesquisa" (Verzignassi et al., 2008), mas também as demandas emergentes. 

Algumas das atividades em desenvolvimento estão citadas abaixo: 
Desenvolvimento de novos métodos de colheita de sementes para as novas 

cultivares, conforme Teixeira & Verzignassi (2010); 
Desenvolvimento de métodos e fórmulas para o revestimento de sementes 

(incrustação), com foco no incremento da qualidade; 
Avaliação da cultivar BRS Tupi quanto à tolerância ao encharcamento; 
Multiplicação, caracterização, acompanhamento, avaliação de produção, da degrana 

natural, processamento, análises (física e fisiológica) e conservação das sementes de 
genótipos (híbridos e acessos) promissores, do banco de germoplasma, de materiais em 
desenvolvimento, em pré-lançamento e de cultivares, a exemplo dos genótipos híbridos 
interespecíficos de Brachiaria spp. avaliados por  Verzignassi et al. (2009b); 

Manejo para produção de sementes de leucena híbrida 11x25 (Leucaena 
leucocephala x Leucaena diversifolia), cultivar em pré-lançamento pela Embrapa Cerrados 
(Verzignassi et al., 2009a). 

Seletividade de herbicidas em áreas de produção de sementes de forrageiras 
tropicais. Órgão financiador: Sistema Embrapa de Gestão. Processo: 02.09.2.003.00.00 

Revestimento polimérico de sementes visando o atraso da germinação para 
cultivares utilizadas em integração lavoura-pecuária (Plano de Ação de Projeto MP1, sob a 
responsabilidade da Proponente); 

Manejo de genótipos (híbridos e acessos) promissores, materiais em 
desenvolvimento e em pré-lançamento e de cultivares de Panicum spp, Brachiaria spp., 
Stylosanthes spp, Pennisettum spp., entre outros, para produção de sementes (diferentes 
épocas de cortes de uniformização e adubação); 

Estudos para a superação de dormência de novas cultivares, como a BRS Tupi. 
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