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RESUMO 

ONGARO, A. F. B. Produção de sementes em genótipo de Brachiariasp..2019,50 

f.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de São João del-Rei, 

São João del-Rei, 2019. 

Objetivou-se com este trabalho avaliara produção de sementes de híbridos de 

B.decumbes na região do Campo das Vertentes/MG. Durante os anos de 2017 e 2018 

foram avaliados 20 híbridos intra-específicos de Brachiaria(sexuais e apomíticos) e 

duas cultivares comerciais (testemunhas), sendo elas (B. decumbens cv. Basilisk e B. 

brizantha cv. Marandu), emdelineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições. Foram avaliados: comprimento das inflorescências e de racemos, peso e 

percentual de sementes puras e vazias, número de racemos e pedicelo, intervalos de 

florescimento e degrana e a ocorrência de mela. Os dados foram submetidos a análise de 

cálculos de distâncias euclidianas e, os valores das distâncias foram adquiridos pelo 

método de agrupamentos de tocher, pelo software SELEGEN-REML/BLUP.Plantas do 

Grupo 2 (2321, 2481, 791, X67), alcançaram menores valores para as características de 

inflorescências e de produção, contudo, para as variáveis número de sementes vazias e 

de fenologia apresentaram os menores intervalos.O menor intervalo entre início de 

florescimento a fim da degrana produz menos sementes vazias. Planta do Grupo6(X44) 

apresentou os melhores valores quanto as características das inflorescências, foi melhor 

para número de sementesdegranadas e tambémmenor média para ocorrência de mela, 

entretanto, apresentou maior número de sementes vazias. Portanto, se mostrou 

produtivo quanto a características de quantidadee não para qualidade de sementes. 

Planta do Grupo 7 (6161) proporcionou o melhor número e percentual de sementes 

puras.  Portanto, se destacou positivamente para características de qualidade. Os grupos 

2, 6 e 7 se destacaram para características de fenologia, produtividade e qualidade de 

sementes, respectivamente. 

Palavras chave: forragem, melhoramento, híbrido 
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ABSTRACT 

ONGARO, A. F. B. Seed production in Brachiarissp.2019, 50 f. Course Conclusion 

Paper (Undergraduate) – Federal University of São João del-Rei, São João del-Rei, 

2019. 

 

The objective of this work was to evaluate the seed production of B. decumbes hybrids 

in the region of Campo das Vertentes / MG. During 2017 and 2018, 20 intraspecific 

Brachiaria hybrids (sexual and apomitic) and two commercial cultivars that were the 

witnesses were evaluated (B. decumbens cv. Basilisk and B. brizantha cv. Marandu). 

Fully randomized design with four repetitions. For the characteristics related to seed 

production, we evaluated: length of inflorescences and racemes, weight and percentage 

of pure and empty seeds, number of racemes and pedicels, flowering and stripping 

intervals and the occurrence of molasses. The data were subjected to analysis of 

Euclidean distance calculations and the values of the distances were acquired by the 

tocher grouping method, using software SELEGEN-REML / BLUP Group 2 plants 

(2321, 2481, 791, X67), reached smaller Values for inflorescence and yield 

characteristics, however, for the variables number of empty seeds and phenology 

presented the smallest intervals. The shorter interval between early flowering and the 

end of the row produces fewer empty seeds. Plant of Group 6 (X44) presented the best 

values for the characteristics of inflorescences, was the best for number of seeded seeds 

and also had the lowest occurrence of molasses, however, had the highest number of 

empty seeds. Therefore, it was productive regarding seed quantity characteristics and 

not seed quality characteristics when compared to the other evaluated groups. Group 7 

plant (6161) provided the best number and percentage of pure seeds. Therefore, it stood 

out positively for seed quality characteristics when compared to the other groups 

evaluated. Groups 2, 6 and 7 deserve attention because they stand out for characteristics 

of phenology, yield and seed quality, respectively. 

Key words: forage, breeding, hybrid 
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1.INTRODUÇÃO 

As pastagens desempenham um papel importante na pecuária brasileira, sendo o 

componente mais utilizado na alimentação do rebanho bovino. A maioria das espécies 

utilizadas no sistema de produção são oriundas do continente africano e pertencem ao 

gênero Brachiaria(Sin:Urochola), por possuíremadaptação excepcional a solos ácidos e 

de baixa fertilidade natural, uns poucos ecotipos de braquiária tiveram uma ampla 

expansão nos cerrados brasileiros (Reis, 2014). 

B. decumbenscv.Basiliskfoi introduzido pelo Instituto de Pesquisas Internacionais 

(IRI) em Matão, São Paulo no início da década de 1960 (Fonseca, 2010). Tal cultivar 

possui boa capacidade de produzir sementes, mas é suscetível a cigarrinhas e promove a 

fotossensibilização em animais. Dessaforma, torna-se necessário o melhoramento para 

que novas cultivares mantenham as características produtivas, sejam resistentes às 

cigarrinhas e que não contribuam para   fotossensibilização. 

Inicialmente, a seleção das culturas forrageiras baseou-se exclusivamente no 

potencial de produção de massa e na qualidade da forragem nas condições de pastejo. 

Entretanto, nos últimos anos, houve mudanças nas linhas e estratégias nos programas de 

melhoramento dessas plantas, visando cultivares superiores em todos os aspectos para a 

seleção (Kariaet al., 2006 ;Valle, 2009). 

O melhoramento de forrageiras têm objetivos semelhantes aos das grandes 

culturas, quais sejam, o aumento da produtividade e da qualidade, a resistência a pragas 

e doenças, a produção de sementes de boa qualidade, o uso eficiente de fertilizantes e a 

adaptação a estresses edáficos e climáticos (Valle, 2009). Na natureza, os cruzamentos 

não obtêm resultados favoráveis pela existência da apomixia. Segundo Cruz (1998),em 

muitas espécies de plantas, a fertilização é formada por um processo assexual, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-15372016000100062&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B7
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-15372016000100062&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B18
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denominado apomixia, e a progênie destas plantas é, então, constituída por réplicas 

exatas da planta mãe. 

Quanto aos outros caracteres agronômicos, o potencial de produção de sementes 

é de grande importância em programas de melhoramento genético, e trabalhos de 

melhoramento em plantas forrageiras com esse foco, ainda são escassos. 

Objetivou-se caracterizar e avaliar o potencial de produção de sementes de 

genótipos de Brachiairasp., desenvolvidos e pré-selecionados pelo programa de 

melhoramento genético de Brachiaria da Embrapa Gado de Corte para fins de seleção 

de genótipos superiores, candidatos a novas cultivares, ou potenciais genitores sexuais 

para serem utilizados em novos cruzamentos. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 GêneroBrachiaria  

2.2 Histórico  

Os capins do gênero Brachiaria têm distribuição marcadamente tropical (Ghisi, 

1991; Crispim & Branco, 2002). Estas gramíneas forrageiras pertencem à tribo Paniceae 

e compreende cerca de 100 espécies (Valle et al, 2009). Segundo Monteiro (2015), 

embora as plantas desse gênerotenham sido amplamente utilizadas como forrageiras na 

América tropical a espécie não é nativa. 

A primeira introdução oficial no Brasil foi Brachiariadecumbens e ocorreu em 

1952 (Valle, 1991; Alvim et al., 2002). Porém, foi a partir de 1965, após importações 

também da Brachiariaruzuzuensis e da Brachiariabrizantha e de grande quantidade de 

sementes, que o gênero Brachiaria conseguiu seu reconhecimento (Alvim et al., 2002).  
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Segundo França (2011), entre 1968 e 1972, com incentivos governamentais para 

formação de pastagem e intensa importação de sementes da Austrália, esse cultivar 

formam extensos monocultivos nos Cerrados brasileiros. Em busca de uma nova 

variedade que solucionasse os problemas gerados pelo monocultivo, em 1984 foi 

liberada pelaEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) a B. brizantha cv. 

Marandu (Nunes et al, 1984). Posteriormente constituindo um novo monocultivo que se 

mantém até os dias atuais, necessitando assim, do estudo constante para lançamento de 

novas cultivares forrageiras (Valle et al, 2009). Entretanto, renovação de pastagens e 

intensificação da produção de carne bovina exigem novas cultivares melhoradas, que 

podem ser obtidas por seleção de germoplasma nativo ou em programas de 

melhoramento (Felisminoet al., 2010). 

No Brasil, as pastagens ocupam 158 milhões de hectares. Desse total, cerca de 

111 milhões de hectare são pastagens cultivadas (IBGE, 2018).  Estima-se que cerca de 

85% das pastagens cultivadas no Brasil tropical são cultivares de Brachiaria, 

destacando B. decumbens cv. Basilisk, B. brizantha cv. Marandu e B. humidicola (Valle 

et al., 2009). Segundo Da FonsêcaFilho et al. (2017), presumiu que aproximadamente 

50 % das pastagens de Brachiariano Brasil sejam constituídas pela espécie B. 

decumbens. 

2.3 Potencial produtivo  

O potencial de produção de uma planta forrageira é determinado geneticamente, 

porém, para que esse potencial seja alcançado, condições adequadas do meio 

(temperatura, umidade, luminosidade, disponibilidade de nutrientes) e manejo devem 

ser observados (Fagundes, 2005), uma vez que o manejo apresenta efeito sobre o 

crescimento e a produtividade das pastagens. Segundo Resende et al. (2015), a 

produtividade associa a produção de matéria seca por área, da qual faz parte a 
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sobrevivência, a capacidade de estabelecimento, a competição e a resistência a pragas e 

doenças. 

As plantas que apresentam maior produção de matéria secatêm possibilidade de 

sustentar mais unidade animal (UA) por unidade de área, quando comparadas às plantas 

com menor produção de matéria seca. Neste aspecto, as Brachiarias têm-se mostrado, 

entre as gramíneas tropicais, como plantas de elevado potencial de produção (Seiffert, 

1980). A crescente ampliação das pastagens de Brachiaria se deve a alta produtividade 

de matéria seca, bem como a uma boa distribuição do crescimento ao longo do ano. 

Estes fatores favorecem o valor nutritivo da forragem. As espécies do gênero 

Brachiaria mais utilizadas no Brasil, para formação de pastagens, em ordem 

decrescente, são: B. decumbens, B. brizantha, B. humidícola, B. ruziziensis, B. 

dictyoneura, B. mutica e B. arrecta (Alvim et al., 2002). 

Mesmo apresentando-se resistente a diversos tipos de manejo, o que favorece a 

ampliação do uso do gênero Brachiaria, a resposta a manejos mais adequados 

proporciona melhor produtividade. Assim, o uso adequado da forrageira às condições 

ambientais locais, respeitando-se a capacidade de suporte e as exigências nutricionais 

das plantas, resulta em um ganho produtivo e aumento na longevidade das pastagens, 

além de promover a conservação ambiental, sobretudo do solo (Santos, 2015). 

Alvim et al. (2002), afirmam que a produção de matéria seca da B. 

decumbensvaria conforme o manejo que recebe. Os mesmos autores relatam que, em 

média, a produção de matéria seca é de 15 t/ha/ano e, quando bem manejada pode 

chegar próximo de 30 t/ha/ano. Já B. brizanthacv. Marandu pode produzir até 23 

t/ha/ano de matéria seca na região da Zona da Mata de Minas Gerais. Estudando 

também B. humidicolaencontrou que sob manejo intensivo (adubações, pastejo rotativo, 
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irrigação etc.) esta forrageira pode produzir mais de 30 t/ha/ano de matéria seca. A 

maior parte dessa produção é obtida na época das chuvas, uma vez que ela apresenta 

baixa resistência à seca. 

Além da produção de matéria seca, as plantas do gênero Brachiariatambém 

apresentam produção de sementes satisfatórias, as quais permitem geração de renda 

através da comercialização. Nesse sentido, estudos têm sido realizados com plantas 

desse gênero, visto toda a demanda pelo lançamento de novas cultivares e o grande 

potencial de produção e qualidade desse gênero (Monteiro et al., 2016). 

3. Melhoramento de forrageiras tropicais 

 O processo de desenvolvimento, para que se chegue à liberação de uma nova 

cultivar no mercado, envolve várias linhas de pesquisa, como o melhoramento 

propriamente dito (Monteiro, 2015). Em geral, o objetivo dos melhoristas é desenvolver 

variedades com maior produtividade (Borém, 2005). O melhoramento de plantas 

forrageiras tropicais é relativamente recente quando comparado a outras culturas 

(Monteiro, 2015), tem objetivos semelhantes, sendo eles, resistência a pragas e doenças, 

melhor produtividade, produção de sementes de boa qualidade, adaptação climática, aos 

solos ácidos e de baixa fertilidade. 

No Brasil, diversas instituições têm-se dedicado ao melhoramento genético das 

plantas, como as universidades, as empresas estaduais de pesquisa, a Embrapa e várias 

empresas privadas (Borém, 2005). O programa de melhoramento da Embrapa Gado de 

Corte foi iniciado com o objetivo de obter híbridos persistentes, que reunissem 

características desejáveis de dois ou mais progenitores agronomicamente promissores 

(Valle, 2009). Simeão (2016) indica que a pesquisa em melhoramento de forrageiras 

pode atuar em duas frentes, a primeira pelo aumento da produtividade por animal e a 
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segunda, pelo aumento da produtividade por área. As duas frentes são potencialmente 

atendidas pelo aumento da produtividade e qualidade das pastagens. 

No melhoramento, ênfase também deve ser dada ao conhecimento da herança 

dos caracteres da fenologia de florescimento e de produção de sementes (Simeão, 

2016). O potencial de produção de sementes é de grande importância em programas de 

melhoramento genético e uma indicação disso é o recente interesse em avaliá-lo, de 

forma persistente, juntamente com o melhoramento de forrageiras tropicais (Monteiro, 

2016). 

Para o estabelecimento dos objetivos do melhoramento de plantas é necessário 

considerar a demanda, isso é, produção, indústria e consumo (Borém, 2005). O status 

considerável da indústria pecuária brasileira no mundo se deve a três razões principais: 

condições favoráveis do solo e do clima para a criação de gado, o uso de raças 

melhoradas continuamente adaptadas às condições tropicais e, finalmente, a solidez da 

introdução, avaliação e seleção de forragens, que resultaram no lançamento de forragens 

altamente adaptadas e produtivas (Janket al., 2011). 

3.1 Geração de variabilidade 

Pastagens cultivadas são a base da produção de carne brasileira (Jank et al., 

2011). Dessa forma, a produção e qualidade das pastagens pode interferir na 

produtividade e produção total da cadeia da carne nacional. Por sua vez, a produção e 

qualidade das plantas forrageiras são influenciadas por alguns fatores, dentre eles, o 

potencial genético que está associado a variabilidade genética entre indivíduos. 

A geração de variabilidade depende de como os organismos se reproduzem. 

Plantas forrageiras são capazes de realizar reprodução sexuada ou assexuada, ou seja, de 

forma apomítica. Cerca de 60% das espécies de forrageiras tropicais se reproduzem por 



 

17 
 

apomixia (Janket al., 2011). Segundo os mesmos autores, na apomixia, a partenogênese 

ocorre no interior do ovário, uma vez que todas as células do tétrade meiótico abortam e 

uma ou várias células não reduzidas do núcleo se transformam em sacos de embriões 

com ocorrência sequente da pseudogamia, onde o pólen fertiliza apenas os núcleos 

polares, mas não o óvulo. Então, a apomixia consiste em uma forma de reprodução por 

sementes caracterizadas com material genético muito semelhante ao da planta mãe. 

Entretanto, as plantas com reprodução sexuada permitiram hibridação e exploração da 

variabilidade bloqueada pela apomixia, ampliando a base genética das espécies (Mateus 

et al., 2015). Logo, plantas com reprodução apomítica apresentam maior 

homogeneidade na formação da pastagem e menor variabilidade genética que planta 

com reprodução sexuada.  

Mateus et al. (2015), ao trabalharem com B. decumbens, indicaram que a 

presença de variabilidade genética permite a seleção de híbridos superiores. 

Adicionalmente, a escolha dos genitores e o planejamento doscruzamentos são 

importantes etapas para o sucesso de um programa de melhoramento. O planejamento 

cuidadoso dos cruzamentos aumenta as chances de desenvolvimento de variedades 

superiores, pois maximiza a utilização de genes desejáveis (Borém, 2005). 

A variabilidade genética é fundamental para o desenvolvimento do 

melhoramento genético de plantas forrageiras, pode contribuir com aumento da 

produtividade por hectare e favorecer a resistência às pragas, assim, há necessidade de 

desenvolver e testar novos acessos (Resende et al., 2006; Sobrinho et al., 2010; Jank et 

al., 2011).   
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3.2 Avaliação de genótipos potenciais 

 Após gerar variabilidade, existem várias formas de conduzir essa população base 

a fim de chegar ao objetivo final que é lançar cultivares (Matias, 2015). Nesse sentido, 

os acessos são avaliados e, os genótipos superiores, principalmente para as 

características de interesse, são selecionados.  Além disso, diferentes índices de seleção 

podem ser usados em cada etapa de avaliação a fim de obter genótipos superiores para 

várias características simultaneamente (Cruz & Carneiro, 2006). 

Um importante processo no melhoramento de plantas sexuais é a transmissão do 

genótipo de maior interesse para progênie (Valle, 2009; Jank, 2011; Mateus, 2015). 

Dessa forma, busca-se que, por meio da aditividade, as progênies apresentem, em 

média, genótipos superiores em comparação a geração anterior. O que corrobora com os 

efeitos genéticos e com o resultado líquido da seleção que, segundo Pereira (2008), 

consistem no aumento da frequência gênica desejável e mudança na média 

populacional, respectivamente. Espera-se, então, que as características com interesse 

produtivo, consideradas no melhoramento, sejam, em média, superiores nas progênies. 

Essas características de interesse podem variar, entre elas estão: valor nutricional, 

produção de forragem, resistência a pragas e doenças, tolerância a estresses abióticos, 

produção de sementes viáveis em qualidade e quantidade satisfatórias.  

Dessa forma, para que as forrageiras realmente sejam melhoradas geneticamente 

e contribuam de forma eficiente para as pesquisas, produção de forragem e ganho em 

produção animal os acessos são avaliados. Segundo Kariaet al. (2006) a avaliação e 

seleção de plantas forrageiras tropicais são constituídas principalmente pelas fases 

destacadas, seguidas de seus objetivos mais relevantes:  
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• Banco ativo de genótipo (BAG): correta identificação botânica, caracterização 

morfológica, avaliação preliminar, multiplicação de sementes e distribuição dos 

acessos para serem utilizados nas outras fases.  

• Ensaios de apoio: produzir informações básicas sobre a espécie, gerar 

informações úteis para a seleção de genótipos e informações práticas 

consideradas nas recomendações técnicas associadas às forrageiras. 

• Fase 1 de avaliação: avaliação agronômica mais criteriosa do que a anterior, 

seleção de genótipos superiores aos existentes. 

• Rede de ensaios: avaliação conjunta de dados, de interações de genótipos com 

ambientes, podendo ser realizado avaliações de qualidade estacional, estudos de 

fisiologia do crescimento e de produção de sementes.  

• Fase 2 de avaliação: conhecer o comportamento da forrageira quando submetida 

ao pastejo e pisoteio, também pode-se avaliar a associação com leguminosas e 

produção e qualidade da forrageira.  

• Fase 3 de avaliação: estimar produção, consumo e qualidade da forragem, 

estimar o desempenho dos animais, para diferentes características de interesse, 

submetidos a genótipos distintos de forrageiras.   

O lançamento de forrageiras resultantes de programas de melhoramento genético 

tem sido importante fonte de liberação de novas forrageiras mais adaptadas e 

competitivas (Braz et al., 2017). Dessa forma, considerando a importância do 

melhoramento genético de plantas forrageiras, é imprescindível realizar a avaliação de 

genótipos potenciais de forma adequada, principalmente devido sua importância em 

programas de melhoramento. 
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4. Produção de sementes  

Além da produção de matéria seca, as plantas forrageiras desempenham um 

papel importante na produção de sementes. Segundo Reis (2014), a produção de 

sementes de pastagens tropicais e subtropicais tornou-se um tipo de agricultura 

especializada, na qual as sementes deixaram de se constituir um subproduto de 

pastagens, como acontecia no início da sua história, e tornaram-se produto principal. 

Portanto, o desenvolvimento de técnicas para melhoria da produção começou a ser 

desenvolvidas, como a de manejo e qualidade das sementes, e, também as técnicas de 

colheita.  

Assim como qualquer outro fator, o potencial de produção de sementes está 

intrinsecamente ligado a fatores ambientais (Monteiro, 2016), ou seja, depende do 

período estacional para que possam alcançar sua capacidade produtiva. Desta forma, 

cultivares produzidas para atender aos ecossistemas brasileiros atingem inúmeros 

sistemas de produção de ruminantes ao redor do mundo tropical (Delprete, 2018), sendo 

capaz de alterar a produtividade animal sob pastejo. A importância também é estendida 

tanto na quantidade quanto na qualidade necessária para a comercialização, o que 

determinará o sucesso na adoção da cultivar melhorada (Simeão, 2016). A produção de 

sementes pode variar dependendo da localização da produção, manejo e da forma de 

colheita, podendo chegar a 300 kg ha-1 (Monteiro et al., 2016).  

Um dos principais determinantes da produtividade de sementes das gramíneas 

forrageiras é o número de perfilhos reprodutivos por unidade de área (Souza, 2001), 

tendo queos perfilhos reprodutivos são responsáveis pelo surgimento das 

inflorescências. O mesmo autor reporta que dentro de cada espécie ou cultivar, este 

número é altamente influenciado por práticas de manejo agronômico como número, 

época e altura de corte e, principalmente, época de aplicação e quantidade aplicada de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-70332016000300174&script=sci_arttext#B6
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adubo nitrogenado, o que significa que, para atender a demanda de sementes, deve-se 

ficar atento ao manejo adequado da pastagem. 

Para que a produção de sementes de boa qualidade seja mantida de maneira 

satisfatória, é necessário atentar-se a fatores que afetam os padrões mínimos de 

qualidade das mesmas, pois segundo Marchi (2010),édeterminante para o 

estabelecimento e a persistência das pastagens tropicais. Os fatores que podem interferir 

na qualidade das sementes, são, genéticos, fisiológicos e sanitários. Dentre os fatores 

genéticos destacam-se longevidade, vigor e as vantagens ocasionada pela 

heterozigosidade. Por sua vez, os fatores fisiológicos apresentam susceptibilidade aos 

efeitos ambientais durante os diversos estágios, como: produção, colheita, 

beneficiamento e estocagem. Ao considerar os fatores sanitários, destacam-se os efeitos 

deletérios dos microorganismos e insetos às sementes, com consequente efeitos 

prejudiciais sobre a qualidade fisiológica e rendimento.   

4.1 Características das plantas forrageiras tropicais associadas à produção 

de sementes  

O conhecimento das diversas características de cada forrageira é de suma 

importância para sua correta utilização, para garantir produtividade e perenidade das 

espécies, bem como lucratividade dos sistemas produtivos que as utilizam (Fonseca, 

2010). Este grupo de plantas inclui um grande número de espécies e cultivares cujas 

características morfológicas, anatômicas, fisiológicas e, ou reprodutivas variam 

largamente, inclusive entre cultivares de uma mesma espécie (Souza, 2001), em 

consequência, uma gama de estudos énecessária, pois, cada uma possui uma avaliação 

diferenciada.  
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Uma das características de interesse para a produção de sementes de plantas 

forrageiras está relacionada às condições edafoclimáticas. Deminicis (2010) relatouque, 

não raramente, as condições edafoclimáticas e geográficas necessárias à maior 

expressão dos potenciais de produção de sementes, destas plantas, não coincidem com 

aquelas necessárias à maior expressão dos seus potenciais forrageiros. Reis (2014) 

justificando tal fato, esclareceu que as causas possíveis deste fenômeno ainda não são 

satisfatoriamente conhecidas. 

Reis (2014) elucida outras importantes limitações à produção de sementes pelas 

forrageiras tropicais e subtropicais, mesmo em regiões propícias, são: 

a) entre as poáceas (gramíneas) desse grupo apenas uma fração dos flósculos 

resulta em sementes; as causas desse fenômeno são várias: ataque de doenças causadas, 

por exemplo, por espécies de fungos dos gêneros Claviceps, Ustilago e Tilletia, óvulos 

abortados, estéreis ou não fertilizados em consequência de má formação de gametas, 

adversidades climáticas (e.g., chuvas ou ventos excessivos, radiação incidente, umidade 

relativa ou temperaturas baixas) ou deficiências nutricionais. Ou seja, se as condições 

não estiverem favoráveis para que as plantas se desenvolvam adequadamente, a 

produção de semente será afetada, tendo como consequência, baixa taxa na sua 

formação; 

b) presença de mecanismos de dispersão espacial das sementes, tais como aristas 

e apêndices nas sementes (e.g., poaceas A. gayanus, Chlorisgayana, Pennisetumciliare), 

e degrana (queda natural) das sementes nas poaceas e deiscência natural das vagens no 

caso das fabaceas;  

c) inexistência de características visualmente distinguíveis, indicadoras do grau 

de maturidade das sementes (há raras exceções);  
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d) presença de mecanismos de dispersão temporal da produção, resultante de 

longos períodos de emergência das inflorescências e de antese e, portanto, também, de 

maturação das sementes, que determinam a presença de proporções de sementes 

imaturas que variam entre anos, locais e produtores.  

Para que a formação de pastagem aconteça de forma satisfatória, é preciso 

atentar-se nas características que alteram a qualidade da semente, tendo que, esse fator 

pode influenciar diretamente na uniformidade da pastagem, afastamento de pragas e 

doenças, maior produtividade e também no vigor das plantas. 

4.2 Comercialização de sementes de plantas forrageiras tropicais e 

subtropicais 

O Brasil é o maior produtor e exportador de sementes de forragem tropical e, 

atualmente mais de 70% das sementes vendidas no Brasil são de cultivares de 

Brachiaria (Valle et al. 2009). O comércio legal lida com 120 mil toneladas de 

sementes puras e viáveis por ano, para as quais são dedicados menos de 160 mil 

hectares. Mais de 20% dessa semente é exportada (Abrass, 2019). A cultivar Marandu 

ocupa lugar de destaque na comercialização com cerca de 70% do volume total das 

sementes vendidas entre as diversas espécies, inclusive na exportação para a América 

Latina (Delprete, 2018). No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), estão registradas quinze cultivares do gênero Brachiaria aptos para produção 

e comercialização (BRASIL, 2011). 

Souza (2001) explicou que, a cadeia produtiva brasileira de sementes de 

forrageiras, passa atualmente por profunda reconstrução, buscando adaptar-se a novos 

paradigmas. Dentre eles, estão o aumento da competição entre produtores 

especializados, a diminuição da participação no mercado do produtor (não tecnificado), 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-70332015000400227&lng=en&tlng=en#B22


 

24 
 

a total mecanização das várias etapas de produção e do beneficiamento, entre outros. 

Segundo Verzignassi (2013), 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 País.  

As várias etapas da produção devem ser realizadas sob a supervisão de um 

profissional responsável, credenciado no RENASEM (registro nacional de sementes e 

mudas), e estão sujeitas a vistorias e a fiscalização. As etapas da produção e da 

comercialização são regidas pela Lei nº 10.711/2003, pelo Decreto no 5.153/2004, por 

Instruções Normativas, por normas complementares e por padrões oficiais estabelecidos 

pelo Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento (MAPA). De acordo 

com essa legislação, produtores de sementes devem inscrever-se no (RENASEM) e 

todo campo de produção de sementes deve ser inscrito no órgão de fiscalização 

estadual. Só podem ser produzidas e comercializadas as cultivares incluídas no Registro 

Nacional de Cultivares (RNC) que tem como objetivo proteger o usuário da venda de 

sementes e de mudas de cultivares não adequadamente testadas nas condições 

brasileiras (Reis, 2014). 

De acordo com a normativa citada, além das normas e padrões que devem ser 

seguidos, ela ainda estabelece a porcentagem mínima de pureza e germinação que as 

espécies de Brachiaria sp. devem obter, os valores indicados são de 80% de pureza e 

60% para germinação, a B. humidicola apresenta uma exceção, a porcentagem de 

germinação indicada para essa espécie é de 40%. 

Hoje, a indústria de sementes desenvolve inovações que beneficiam toda a 

cadeia produtiva: melhor adaptabilidade a condições adversas, qualidades nutricionais, 
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controle de plantas daninhas e lagartas, até melhores características de transporte e 

durabilidade pós-colheita (Abrasem, 2018). 

5. Agrupamento de tocher 

 A análise de agrupamento tem por finalidade reunir, por algum critério de 

classificação, os progenitores (ou qualquer outro tipo de unidade amostral) em vários 

grupos, de tal forma que exista homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre 

grupos. Alternativamente, as técnicas de análise de agrupamento têm por objetivo, 

ainda, dividir um grupo original de observações em vários grupos, segundo algum 

critério de similaridade ou dissimilaridade (Cruz, 2004) 

Nesse contexto, por dispensarem a obtenção prévia das combinações híbridas, 

destacam-se os métodos preditivos da divergência entre genitores, que se baseiam em 

diferenças morfológicas, fisiológicas e moleculares. Entre os métodos preditivos, a 

análise de agrupamento destaca-se, pois apresenta a finalidade de reunir, por algum 

critério de classificação, os genitores em grupos, de tal forma que exista homogeneidade 

dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos, sendo adequada para identificar os 

genótipos divergentes e com maior probabilidade de sucesso nos cruzamentos 

(CargneluttiFilho et al., 2008). 

Segundo Cruz (2004), o processo de agrupamento envolve basicamente duas 

etapas. A primeira relaciona-se com a estimação de um medidas de similaridade (ou 

dissimilaridade) entre progenitores e a segunda, com a adoção de uma técnica de 

agrupamento para a formação dos grupos, ou seja, primeiro avalia-se a similaridade ou 

dissimilaridade dos genótipos para que se faça a adequação dos grupos e, logo depois 

realiza-se o agrupamento deles. Estudos de dissimilaridade atendem a determinados 
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objetivos dos melhoristas por propiciar informações acerca do grau de semelhança ou 

de diferença entre dois ou mais genótipos (De Vasconcelos et al., 2007) 

Entre as medidas de dissimilaridade que podem evidenciar a intensidade de 

variabilidade genética, a distância Euclidiana e a distância de Mahalanobis são as mais 

utilizadas por melhoristas em programas de melhoramento genético de plantas 

(Marchioroet al., 2003). Distância Euclidiana está relacionada com médias padronizadas 

e de Mahalanobis generalizada, entretanto, a segunda só pode ser utilizada quando se 

tem uma matriz de covariância residual. 

O método de Tocher vem sendo amplamente empregado no estudo da 

divergência genética entre acessos (De Vasconcelos et al., 2007), em análise de 

agrupamento, tendo-se por base uma matriz de dissimilaridade (distância) entre os 

acessos a serem agrupados, obtida a partir de informações de diversas variáveis. Como 

parte do processo de agrupamento pode-se utilizar a Distância Euclidiana como medida 

de dissimilaridade (Cruz, 2006).Rotiliet al. (2012) elucidou que, o conhecimento da 

divergência genética fornece parâmetros para escolha de genitores que, ao serem 

cruzados, possibilitam maior efeito heterótico na progênie, aumentando as chances de 

obtenção de genótipos superiores em gerações segregantes. Ou seja, reconhece os 

progenitores com desigualdade genética para que produzam progênies com maior grau 

de heterogeneidade, dessa forma, aumenta a probabilidade de otimizar a heterose e 

conseguir superioridade. O agrupamento é realizado adotando-se o critério de média de 

distância média dentro eentre os grupos, de forma que a primeira deve ser é inferior a 

segunda média de distância entre grupos (Cruz, 2006). 

 

 



 

27 
 

6. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no município de São João del-Rei, na Fazenda 

Experimental Risoleta Neves, no Campus Tancredo Neves (CTAN), da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). O município encontra-se na região do Campo das 

Vertentes, a 898 metros de altitude e está localizado nas coordenadas geográficas 21º 

08' 08" S e 44º 15' 42" W. O clima da região é tropical de inverno seco e verão quente e 

úmido. 

Os genótipos avaliados foram: X9, S16, X44, R86, B11, 616-1, R41, X79, 254- 

1, S13, 79-1, 662-1, T25, X19, R128, X67, 14-2, 248-1, 232-1 e S36 e duas cultivares 

comerciais (B. decumbenscv. Basilisk e B. brizanthacv. Marandu - testemunhas), o 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições. 

Foram selecionados vinte híbridos intraespecíficos de 

Brachiariadecumbens(sexuais e apomíticos), dentre 324, os mesmos seriam 

concorrentes para formação de novas cultivares. A escolha dos materiais genéticos foi 

baseada em resultados experimentais realizados pelo Programa de Melhoramento 

Genético de Brachiariasp. da Embrapa Gado de Corte. O cruzamento realizado para 

formação dos híbridos foi entre três plantas sexuais de B. decumbestetraploidizadas 

artificialmente com a cv. Basilisk (apomítica). A seleção dos híbridos foi respaldada em 

características agronômicas e de produção. 

Foi realizada análise de solo da área experimental e foram obtidos os seguintes 

resultados: pH em água relação (1:2,5) = 6,12; P = 6,7 mg/dm³; K = 160 mg/dm³; Ca = 

4,63 cmolc/dm³; Mg = 0,53 cmolc/dm³; Al = 0,00 cmolc/dm³; H + AL = 0,95 

cmolc/dm³; MO = 3,70 dag/kg; SB= 5,57 cmolc/dm³; CTC (efetiva - t) = 5,57 

cmolc/dm³; V% = 85,4, não foi preciso a aplicação de calcário. 
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Os dados climáticos referentes ao período de avaliação foram coletados por duas 

estações climáticas, sendo elas Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pela 

estação Vila MarchettiSJDRei. Foramrealizadas análises de regressão entre as estações 

parafazer ajustamento das curvas. O teste utilizado foi o F com 5% de probabilidade 

(Figura 1). 

 

Figura 1.Gráfico (a) de regressão referente a Temperaturas Máxima, Mínima e Média. 

(b) referente a Precipitação.  

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e estação Vila Marchetti SJDRei 

dos anos de 2017 e 2018. 
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O gráfico (a) (Figura 1) apresenta a regressão linear entre as variáveis obtidas na 

estação meteorológica do INMET e a estação meteorológica Vila Marchetti SJDRei. 

Foram realizadas regressões lineares para temperatura mínima, média e máxima, com os 

coeficientes de determinação elevados de 0,91, 0,96 e 0,91, respectivamente, 

comprovando o bom ajuste do modelo. Dessa forma, o modelo proposto pode ser usado 

para transformar as variáveis propostas. 

O gráfico (b) (Figura 1) apresenta a regressão linear entre as variáveis obtidas na 

estação meteorológica do INMET e a estação meteorológica Vila Marchetti. Foi 

realizada regressão linear para precipitação com coeficiente de determinação de 0,82, 

comprovando o bom ajuste do modelo. Dessa forma, o modelo proposto pode ser usado 

para transformar a variável proposta. 

Os dados climáticos referente ao período do experimento estão representados 

naFigura 2. 

 

 

 

 

Figura 2. – Dados climáticos durante o período experimental no município de São João 

del-Rei/MG, nos anos de 2017 e 2018. 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e estação Vila Marchetti SJDRei, 

nos anos de 2017 e 2018. 
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As plantas foram transferidas para o campo experimental no fim de 2016 sob 

formas de mudas, concomitantemente foi realizado adubação fosfatada (Superfosfato 

simples) em cova. Quando as plantas estabilizaram, foram adubadas com 2 g de 

nitrogênio, 0,200 mg de boro, 0,500 mg de zinco e 0,200 mg de cobre. Cada parcela 

continha duas mudas, e área útil de 2 m2, foi adotado espaçamento entre parcelas de 1m. 

Antes das avaliações de produção de sementes do primeiro ano, foi realizado o corte de 

uniformização de plantas. 

No ano dois foram realizados dois cortes de uniformização, sendo o primeiro no 

dia 06/11/2017 com adubação de 2 g de nitrogênio, 0,200 mg de boro, 0,500 mg de 

zinco e 0,200 mg de cobre, e o segundo corte feito em 17/01/2018, sem adubação. Para 

a avaliação de produção de sementes do ano dois, foram realizadas as mesmas análises 

referentes ao ano um. As observações do experimento eram feitas diariamente. 

Para avaliações quanto à fenologia reprodutiva, foram observadas as seguintes 

variáveis: 

●Intervalo de Início de Florescimento à Pleno Florescimento- IFIPF, dias; 

● Intervalo de Início de Florescimento a Início de Degrana- IFIDI, dias; 

● Intervalo de Início de Degrana à Final da Degrana- IDIDF, dias; 

● Intervalo de Início de Florescimento à Final da Degrana- IFIDF, dias; 

● Intervalo de Pleno Florescimento à Final de Degrana- IPFDF, dias; 

As avaliações do início do florescimento e o pleno florescimento foram 

acompanhadas na área total das parcelas. Para considerar o pleno florescimento, foi 

levado em consideração a antese completa de 5 a 10 inflorescências por m2. No 
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momento em que as plantas atingiam o pleno florescimento, eram instalados ao acaso 

dois coletores de semente por parcela (Figura 3), os quais continham cinco 

inflorescências em cada, também escolhidas ao acaso.  

Com os coletores de sementes instalados e as inflorescências já inseridas nos 

mesmos, eram registradas as datas de início de degrana (Figura 3). Para considerar o 

início da degrana, era necessário observação de ao menos uma semente degranada no 

fundo do coletor. Parao fim da degrana, era imprescindível que todas as inflorescências 

tivessem obtido a degrana completas, ou seja, que todas as sementes tivessem sido 

desprendidas da ráquis das inflorescências (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

     (a)     (b)Figura 3.  

Coletor de sementes (a), Coletor de sementes na parcela (b). 

Fotos: Arquivo pessoal. 
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(a)(b) 

Figura 4.Coletor de sementes em todasas parcelas (a), Coletor com sementes 

degranando (b). 

Fotos: Arquivo pessoal. 

Para que as avaliações das características de inflorescências fossem realizadas, 

foram coletadas dez inflorescências escolhidas ao acaso por parcela e, com as mesmas 

eram efetuadas as análises das seguintes características (Figura 5): 

● Número de sementes por racemo (NSR); 

● Comprimento dos racemos (CR); 

● Comprimento das inflorescências (CI); 

● Número de racemos (NR); 

● Número de sementes por inflorescência (NSI). 
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(a)                                   (b)          (c)  

Figura 5. Avaliação: (a) – Número de sementes nos racemos (NSR). (b) - Comprimento 

dos racemos (CR). (c) - Comprimento das inflorescências (CI). 

Fotos: Arquivo pessoal.  

O NSR foi obtido por meio de contagens das sementes da base das 

inflorescências até o seu ápice, se, ao acaso, acontecesse de as sementes serem 

desprendidas, contava-se as cicatrizes das mesmas.  O CR foi obtido com auxílio de 

régua graduada, os racemos eram medidos a partir do seu ponto de inserção até o seu 

ápice. Para determinar o CI foi utilizado uma régua graduada, onde era medida a 

distância entre o ponto de inserção do primeiro e do último racemo de cada 

inflorescência. Logo após o término das análises, fazia-se as médias com os dados 

obtidos para avaliações estatísticas da parcela. 

Com a finalização da degrana, retirava-se os coletores das parcelas com suas 

respectivas sementes e inflorescências. Em seguida, os materiais recolhidos eram 
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levados ao laboratório de forragicultura para serem avaliados quanto às características a 

seguir: 

● Peso de sementes puras (PSP), g; 

● Peso de sementes vazias (PSV), g; 

● Número de sementes puras (NSP); 

● Número de sementes vazias (NSV); 

● Número de pedicelo (NP); 

● Número de sementes degranadas (NSD); 

● Peso de sementes colhidas (PSC); g 

● Porcentagem de semente pura (PCSP) % 

● Porcentagem de semente vazia (PCSV) % 

● Ocorrência de mela. 

Para a verificação e separação entre as sementes que se encontravam puras e 

vazias, foi utilizado o método de separação manual, onde as sementes eram 

pressionadas para melhor identificá-las, e,concomitantemente fazia-se a contagem das 

mesmas. 

Os dados coletados foram padronizados e submetidos às estimativas de 

dissimilaridade, obtidas através de cálculos de distâncias euclidianas. Os valores das 

distâncias foram adquiridos pelo método de agrupamentos de tocher. As análises foram 

realizadas por meio de software SELEGEN-REML/BLUP.  
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado do agrupamento de Tocher com base na distância euclidiana média 

(padronizada), para as características de inflorescência, está apresentado na Tabela 1.   

Os híbridos foram separados em sete grupos com comportamento homogêneo dentro do 

grupo e heterogêneo entre grupos. Estes, ficaram constituídos da seguinte forma : G1 

(2541; 6621; 142; R128; R41; S16; S36; T25; X19; X9), G2 (2321; 2481; 791; X67), 

G3 (DEC; MARA; R86), G4 (B11; S13), G5 (X79), G6 (X44) e G7 (6161). 

A partir da divisão dos grupos foi possível observar que o grupo 6 obteve os 

maiores valores genotípicos médios para todas as variáveis de interesse (Tabela 1), 

sendo, número de pedicelo (NP) (1.007), número de racemo (NR) (5), número de 

sementes por racemo (NSR) (34), comprimento de racemo (CR) (6), comprimento de 

inflorescência (CI) (7) e número de semente por inflorescência (NSI) 

(204),respectivamente, conferindo assim, um potencial produtivo elevado quando 

comparado, por exemplo, com o grupo 3, no qual as testemunhas se encontram. Para a 

variável CR (Tabela 1), os grupos 4 e 7 atingiram valores semelhantes ao grupo 6 e, 

para o CI, todos os grupos obtiveram a mesma média, exceto grupo 2 com média 

inferior,  pode-se observar que este apresentou as menores médias para todas as 

variáveis, NP (384), NR (2), NSR (22), CR (4), CI (6) e NSI (73), (Tabela1). 

Com relação ao NP, observa-se na Tabela 1, que os grupos 1, 4, 5 e 6 com média 

de 630, 856, 618 e 1.007, respectivamente, sobressaíram em relação ao grupo onde as 

testemunhas se encontravam, este obteve média para a variável de 542. Pedicelo é a 

estrutura da planta que dá sustentação para as sementes, logo o número de pedicelos é 

uma característica importante para reprodução das plantas bem como para o 

melhoramento de plantas forrageiras.  
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Tabela 1.  Valores genotípicos médios e grupos de híbridos formados pelo agrupamento 

de Tocher com base na distância euclidiana média para características das 

inflorescências de Brachiariasp 

Grupo de 

genótipo 

NP1 NR2 NSR3 CR4 CI5 NSI6 

Grupo 1 630 4 29 5 7 115 

Grupo 2 384 2 22 4 6 73 

Grupo 3 542 3 30 5 7 108 

Grupo 4 856 4 32 6 7 141 

Grupo 5 618 4 28 5 7 122 

Grupo 6 1.007 5 34 6 7 204 

Grupo 7 507 3 33 6 7 106 

1número de pedicelo, 2número de racemo, 3número de semente por racemo, 

4comprimento do racemo, 5comprimento da inflorescência, 6número de semente por 

inflorescência. 

 

Para a variável NR (Tabela 1), o valor genotípico médio observado variou de 2 a 

5racemos nas inflorescências. França (2011), estudando genótipos de 

Brachiariaencontrou valores variando de 2,0 a 4,8 racemos. Assis et al (2003), em 

estudos com diferentes espécies debrachiaria entre estas B. brizantha, B. decumbens, 

B.humidicula e B.ruziziensis constataram valores médios de 3,96, 3,28, 3,08 e 5,21 

respectivamente.  

É importante conhecer o comprimento dos racemos, pois quanto maior o 

comprimento dos racemos, maior o compartimento de produção de sementes e 

automaticamente maior capacidade a planta terá em produzi-las (Favoretto, 1990). 

Adicionalmente, de acordo com Quadros et al. (2010), para que a produção de semente 
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seja alcançada de maneira eficiente deve-se levar em consideração o tamanho do 

racemo, os autores explicam ainda que quanto maior for o comprimento do racemo, 

maior será a capacidade da cultivar em relação a produção de sementes.França (2011), 

explica que a inflorescência de Brachiaria é composta de racemos cuja quantidade varia 

com a espécie e cultivar, que sustentam as espiguetas dispostas em uma ou duas 

fileiras.  

O CI também é um fator de importância para a produção de sementes, no 

entanto, o tamanho da inflorescência não influenciou diretamente comprimento dos 

racemos. Esse resultado corrobora com Monteiro (2015), uma vez que o autor indica, 

aparentemente, que um caráter não influencia o outro. O comprimento da inflorescência 

também não influenciou o número de racemo.  

Lopes (2011) explica que o número de sementes/inflorescência merece atenção, 

pois é um importante característica de gramíneas forrageiras é sua incapacidade de reter, 

por muito tempo, as sementes maduras conectadas às inflorescências, fator esse que 

pode ser explicado pelo o rompimento da camada de abscisão. Essa ruptura ocorre após 

a semente ter alcançado a maturidade ou, antes, se ocorrerem estresses causados por 

fatores como chuvas excessivas, ventos fortes e deficiências nutricionais (Souza, 2001).  

Para a variável peso de semente pura (PSP), foi observado que os grupos 3 e 7 

sobressaíram em relação aos demais grupos com médias de 2,895 e 2,123(Tabela 2), 

respectivamente. Monteiro (2015) relatou valor médio de peso de sementes puras no 

genótipo Marandu de 2.38. No presente estudo, o menor valor encontrado foi do grupo 

6 com valor de 1.335, respectivamente. Para peso de semente vazia (Tabela 2) o grupo 4 

apresentou o maior valor, sendo de 7.648 e o menor valor encontrado foi para o grupo 2, 

sendo de 2,702, respectivamente. Também avaliando esta variável, Monteiro (2105) 

encontrou valor médio de 1,17 no genótipo Marandu. A média encontrada para peso de 
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sementes colhidas (Tabela 2) foi maior no grupo 4, atingindo valores de 8,225 e menor 

no grupo 2 com valor de 4,868, respectivamente. O estudo das variáveis é de grande 

importância, pois genótipos com níveis inferiores de sementes, com baixos índices de 

sementes puras e altos para semente vazias, sofrem grandes riscos de desaparecer do 

sistema de produção com o passar dos anos. 

Tabela 2. Valores genotípicos médios e grupos de híbridos formados pelo agrupamento 

de Tocher com base na distância euclidiana média para pesos das sementes, 

número e porcentagem de sementes puras e vazias em genótipos de 

Brachiariasp 

Grupo de 

genótipos 

PSP1 PSV2 NSD3 PSC4 NSP5 NSV6 PCSP7 PCSV8 

Grupo 1 1,398 4,282 3,125 5,696 236 2,892 4 42 

Grupo 2 1,672 2,702 1,983 4,868 267 1,684 5 26 

Grupo 3 2,895 3,812 2,748 6,612 454 2,222 10 35 

Grupo 4 1,704 7,648 4,146 8,225 299 3,891 4 44 

Grupo 5 1,824 4,303 3,193 6,091 285 2,915 5 43 

Grupo 6 1,335 6,558 5,194 7,187 227 5,082 4 44 

Grupo 7 2,123 3,583 2,669 5,653 461 2,129 14 34 

1peso de semente pura, 2peso de semente vazia,3 número de semente degranada, 4 peso 

de semente colhida, 5 número de semente pura, 6 número de semente vazia,7porcentagem 

de semente pura, 8 porcentagem de semente vazia. 

 

O número de sementes degranadas (NSD) foi maior no grupo 6 com média de 

5,194 e menor no grupo 2, chegando a um valor de 1,982, respectivamente (Tabela 

2).Observando os valores médios de NSI (Tabela 1), percebe-se que pode existir uma 

relação entre os valores, pois os grupos em que as inflorescências obtiveram o maior e 

menor número de sementes são os mesmos que degranaram mais ou menos sementes, 
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respectivamente. Contudo, apesar dos altos valores em número de sementes, o grupo 

6 apresenta baixa viabilidade em produção de sementes puras e, como consequência 

pode ocasionar na baixa permanência no sistema. 

Ao avaliar as variáveis número de semente pura (NSP), verifica-se que o grupo 7 

e 3 apresentaram as maiores médias 461 e 454, respectivamente (Tabela 2). O grupo 6 

obteve maior NSD mas, em contrapartida, pode-se observar que teve menor média para 

NSP, com valor de 227, também  foi o que continha a maior média, de 5,082 para 

variável NSV, respectivamente, o grupo 2 teve menor média 1,684 para esta 

característica, vale ressaltar que este grupo teve menores valores para NSD. É comum 

que ocorra em plantas forrageiras um alto valor de sementes vazias, tal fato pode ser 

relacionado aos abortos de flores pelo cruzamento genético. (Mendes-Bonatoet al., 

2001; Felismino et al., 2010). 

Para a característica porcentagens de sementes puras (Tabela 2), observou-se que 

o maior valor genético foi encontrado no grupo 7, sendo ele 14, o qual se destaca 

quando comparados ao grupo que as testemunhas se encontram, tendo valor genético de 

10 (Tabela 2), respectivamente. Para a variável porcentagem de sementes vazias (Tabela 

2), o grupo 2 teve o menor valor genético encontrado.   

Para o intervalo entre início do florescimento a pleno florescimento (IFIPF), 

todos os grupos alcançaram a mesma média, exceto o grupo 2 e 3 que obtiveram médias 

inferiores (Tabela 3). Para esta característica em estudo, observa-se que não houve 

muita variação entre os grupos formados, esse fato pode ser indício de respostas 

relacionadas afotoperíodo das plantas do gênero Brachiaria, tendo que todas tiveram o 

intervalo de início ao pleno florescimento quase ao mesmo tempo, tendo também que, 

maior intervalo entre início do florescimento a pleno florescimento, pode estar 

diretamente relacionado a produção de semente viáveis. 
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Para característica intervalo de início de florescimento a início de degrana 

(IFIDI), os menores intervalos foram observados no grupo 2 (Tabela 3), para mesma 

característica, o grupo 5 apresentou maior intervalo (Tabela 3).  

Tabela 3.Agrupamento (Tocher) de distância Euclidiana para intervalos de florescimento 

e degrana de híbridos e ocorrência de mela de Brachiariasp 

Grupos de 

genótipos 

IFIPF1 IFIDI2 IFIDF3 IDIDF4 IPFDF5 OM6 

Grupo 1 16 29 94 67 70 0,23 

Grupo 2 15 27 72 49 59 0,22 

Grupo 3 15 28 90 64 77 0,23 

Grupo 4 16 32 124 88 104 0,29 

Grupo 5 16 34 121 78 96 0,29 

Grupo 6 16 29 100 74 87 0,16 

Grupo 7 16 32 101 62 75 0,37 

1 intervalo início florescimento à pleno florescimento, 2 intervalo início florescimento à 

início da degrana, 3 intervalo início florescimento à fim da degrana, 4 intervalo início da 

degrana à fim da degrana,  5 intervalo pleno florescimento à fim da degrana, 6 ocorrência 

de mela. 

 

O intervalo entre o início do florescimento ao fim da degrana (IFIDF) pode estar 

inversamente associado à qualidade das sementes. Para essa característica, observa-se 

que o grupo 2 teve menor média (Tabela 3), pode-se observar que houve grande 

variação entre os grupos de genótipos avaliados. 

O grupo 2 apresentou menor Intervalo do Pleno florescimento ao Final de 

degrana (IPFDF), com média sendo 59, em relação a esta característica, maior média 

pode ser encontrada no grupo 4, que obteve valor de 104 (Tabela 3), respectivamente. 
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Esta característica demonstra o tempo necessário para queda do total de sementes em 

relação ao período de maior produção de inflorescências. Os menores intervalos para a 

características são desejáveis devido ao fato de que as sementes gastarão menor tempo 

de maturação e consequentemente menor tempo para que aconteça a queda. 

Pode-se observar baixos valores para característica ocorrência de mela (OM), 

tendo que o grupo 6 foi o que teve menor média (Tabela 3).  Marchi et al. (2008) 

explicam que a mela-das-sementes de Brachiaria sp. se manifesta sob condições de alta 

umidade e baixa temperatura associadas a frentes frias durante o estádio de 

florescimento e maturação das sementes. Os mesmos autores relatam que reduções 

expressivas de produtividade e qualidade das sementes de Brachiariasp. têm sido 

observadas em campos com elevada intensidade de mela. 
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8. CONCLUSÃO 

Os grupos 2, 6 e 7 se destacaram para características de fenologia, produtividade 

e qualidade de sementes, respectivamente. Contudo, estudos complementares devem ser 

realizados dentro do programa de melhoramento de plantas forrageiras para que 

genótipos superiores sejam lançados no mercado. 
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