
2º WORKSHOP 

 

 

Componentes da produção de sementes de híbridos intraespecíficos de Brachiaria 
decumbens 

 

MONTEIRO, L. C. (1)*; VERZIGNASSI, J. R. (2)**; BARRIOS, S. C. L. (2); VALLE, C. B. DO (2); 
FERNANDES, C. D. (2); BENTEO, G. L. (3); LIBÓRIO, C. B. (4); LIMA, N. D. (5); JESUS, L. (2); 

CORADO, H. S. (2); SILVA, M. A. (2) 

 
(1) Estudante de Pós-Graduação UEMS- Aquidauana/MS 

(2) Embrapa Gado de Corte, Campo Grande/MS 
(3) Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

(4) Estudante de Pós-Graduação IF Goiano – Rio Verde/GO 
(5) Universidade Anhanguera-Uniderp 

*Parte de dissertação de mestrado da primeira autora 
**Autor para correspondência: jaqueline.verzignassi@embrapa.br 

 
Com o intuito da obtenção de novas cultivares, híbridos intraespecificos previamente selecionados 
pelo programa de melhoramento de Brachiaria foram avaliados nos anos de 2013 e 2014 quanto a 
caracteres fenológicos e potencial de produção de sementes por meio de seus componentes de 
produção, visando a obtenção de cultivares com características agronômicas satisfatórias de 
produção e de produtividade de forragem, resistência às cigarrinhas-das-pastagens e boa 
produção de sementes. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos, com 
duas repetições e duas observações por parcela. Os genótipos B006, C001, 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, de Brachiaria 
brizantha foram avaliados quanto ao número de perfilhos vegetativos, número de pedicelos, 
número de primórdios de sementes, número de sementes degranadas, peso de sementes puras, 
peso de sementes vazias, peso de sementes colhidas e percentagem de sementes vazias. A 
análise de variância foi realizada pelo software SAS 9.3. A partir dos resultados obtidos nos dois 
anos consecutivos, observou-se que, o número de sementes degranadas, número de pedicelos e 
de primórdios de sementes variaram, respectivamente, de 1160,75 a 322; 1302 a 400 e 440,75 a 
47,5. O número de perfilhos vegetativos variou de 65,25 a 22,5. A produção de sementes puras 
variou de zero a 49,27 g m-2 e o percentual de espiguetas vazias variou de 37 a 100%. Com 
relação ao número de perfilhos vegetativos, os genótipos X030, Y021, T026, R126, R110 e R087 
apresentaram a maior produção em biomassa, sendo um dos caracteres mais importantes no 
desenvolvimento de novas cultivares. No entanto, estes genótipos não apresentaram produção de 
sementes elevada. O híbrido C001 apresentou os maiores valores para peso de sementes puras, 
sendo superado apenas pela Marandu. Para peso de sementes puras, C001 e Marandu 
apresentaram os maiores valores, de forma que o percentual de sementes vazias foram os 
menores para os referidos genótipos, de 43,80% e 37,86%, respectivamente. Os demais 
genótipos apresentaram até 100% de sementes vazias dentre as sementes produzidas. 
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