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A produção de sementes de qualidade em híbridos de Brachiaria é de fundamental 
importância para sua adoção como nova cultivar. Este trabalho teve por objetivo 
avaliar 95 híbridos interespecíficos previamente selecionados para caracteres 
agronômicos e resistência às cigarrinhas das pastagens, quanto ao potencial de 
produção de sementes. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
aumentados com as testemunhas B. brizantha cv. Marandu e o híbrido cv. Mulato II 
alocadas em cinco repetições e parcelas de duas mudas por genótipo. As sementes 
foram colhidas no cacho manualmente e pesadas para a determinação do peso total 
de sementes (PTS). Após o beneficiamento, as sementes puras foram novamente 
pesadas para a determinação do peso de sementes cheias (PSC) e porcentagem de 
sementes cheias (SC%). Foi usado o software Selegen REML/BLUP para as análises 
estatísticas com abordagem de modelos mistos. Foi observada uma elevada precisão 
experimental, com estimativas de acurácia variando de 81% (PTS) a 93% (PSC) 
enquanto a herdabilidade variou de 65 a 86%, sendo significativa para PSC e %SC 
(p< 0,01), o que permite um maior ganho com a seleção para essas importantes 
características. Houve variabilidade genética entre os híbridos para as variáveis PSC e 
%SC (P< 0,01), mas não para PTS. Considerando-se uma intensidade de seleção de 
10% em relação à média da população, os ganhos com a seleção foram de 199% e 
101% para PSC e %SC, respectivamente. Já em relação à cv. Marandu esses ganho 
foram respectivamente de 141% e 15% para PSC e %SC. Dos 95 híbridos avaliados, 
24 e 9 híbridos apresentaram médias superiores respectivamente,para peso de 
sementes cheias e porcentagem de sementes cheias comparadosa testemunha 
Marandu,com destaque para o híbrido 421-10 que produziu quase seis vezes mais do 
que a cv. Marandu. Existe, portanto variabilidade genética entre os híbridos de 
Brachiaria para caracteres relacionados à produção de sementes cheias, permitindo a 
seleção de genótipos superiores. 
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