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Com o objetivo de selecionar os melhores híbridos intraespecíficos de Brachiaria decumbens 
quanto à produtividade, valor nutritivo da forragem e resistência às cigarrinhas-das-pastagens, 
foram testados os híbridos A020, A030, A033, A023, A021, A032, A029, A027, A019, A026, A025, 
A028, A035, A031, A007, A013, A005, A003, A015, A011, A017, A008, A001, A018, A004, A002, 
A042, A043, A044, B009, B010, B005, C001, T038, A009, B026, X121, A012, S044, A024, A036, 
A041, A038, R184, B006, R025, R033, R041, R044, R071, R078, R087, R091, R101, R107, R110, 
R120, R124, R126, R144, R181, S018, S031, S036, T005, T012, T026, T054, X030, X072, X117, 
Y021 e a cultivar ‘Marandu’, Brachiaria brizantha, nos anos de 2013 e 2014. Os genótipos foram 
avaliados quanto a número de sementes por racemo, número de racemos, número de sementes 
por inflorescência, comprimento dos racemos, comprimento das inflorescências, número de 
perfilhos reprodutivos, peso de sementes puras e peso de sementes vazias. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos completos, com duas repetições e duas observações por 
parcela. As estimativas de parâmetros genéticos e ganhos de seleção foram realizadas utilizando 
o software SELEGEN. Foi verificada variabilidade genética entre os genótipos para todos os 
caracteres. O ganho de seleção a 10, 20 e 30% variou de 12 a 324%, sendo a maior percentagem 
para peso de sementes puras a dos coletores de sementes do segundo ano de produção e, para o 
perfilhamento reprodutivo, os híbridos C001 e R091 sobressaíram à testemunha Marandu. Quanto 
ao número de perfilhos reprodutivos, a Marandu ficou em quinto lugar, diferindo dos genótipos 
C001, R091 e Y021, levando-se em consideração o intervalo de segurança. O potencial de 
produção de perfilhos reprodutivos apresentou herdabilidade de elevada magnitude, de 0,88 e 
0,97 em parcelas individuais (h²g) e no sentido amplo (h²mc), respectivamente. A avaliação de 
perfilhos reprodutivos pode ser parâmetro para predizer o potencial de produção de sementes. 
Porém, fazem-se necessários mais estudos a respeito de quais componentes influenciam a 
produção de sementes de forrageiras, com o intuito de predizer o potencial de produtividade e 
acelerar o processo de seleção para o programa de melhoramento de Brachiaria. 
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