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O mercado forrageiro possui uma demanda por novas cultivares de Brachiaria decumbens que 

apresentem diferenciais quanto ao desempenho agronômico, valor nutritivo e especialmente 

resistência às cigarrinhas das pastagens. Essa demanda impulsionou o surgimento de programas 

de melhoramento da espécie voltado para o desenvolvimento de cultivares. Para realizar 

cruzamentos, inicialmente, é necessário à obtençãode genótipos sexuais compatíveis com 

genótipos apomíticos de Brachiaria decumbens e assim formar populações base para a espécie. 

Nesse sentido, 457 híbridos intraespecíficos de B. decumbens foram obtidos na Embrapa Gado 

de Corte e constituem o ciclo zero do programa de melhoramento da espécie. 75 híbridos sexuais 

dessa população, previamente selecionados, foram cruzados com a cultivar apomítica B. 

decumbens cv. Basilisk em um esquema de seleção recorrente recíproca visando o 

desenvolvimento de híbridos apomítcos superiores, candidatos a novas cultivares. O objetivo 

deste trabalho foi estimar parâmetros genéticos e correlações genéticas para características 

agronômicas e de valor nutritivo de híbridos intraespecíficos de Brachiaria decumbens, obtidos 

de um programa de seleção recorrente recíproca. Para isso, uma população de 1.415 híbridos foi 

avaliada em campo experimental na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande/MS/Brasil, 

durante sete cortes, para as características: peso verde de campo (PVC); matéria seca total 

(MST); velocidade de rebrota (VEL); densidade de perfilhos rebrotados (DEN); capacidade de 

rebrota (REB); proteína bruta (PB); digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIV); fibra em 

detergente neutro (FDN) e lignina (LIG). As análises estatísticas e estimação dos parametros 

genéticos (variancia genética, herdabilidade entre média de tratamentos e correlações genéticas) 

foram realizadas utilizando a metodologia de modelos mistos, implementada no Software 

SELEGEN REML/BLUP. Evidenciou-se a presença de variabilidade genética para todos os 

caracteres analisados e estimativas de herdabilidade entre média de tratamentos de média a 

elevada magnitude, variando de 0,5 para DIV a 0,8 para PVC, com boa precisão experimental 

variando de 0,72 a 0,89, respectivamente, indicando a possibilidade de ganhos com a seleção. 

Associações significativas foram observadas entre PVC e MST (0,99), MST e VEL (0,81), MST 

e DIV (-0,71), MST e LIG (0,71) e PB e DIV (0,70), evidenciando que a seleção indireta ou 

índices de seleção que consideram essas associações podem ser utilizados no programa de 

melhoramento. As avaliações dos híbridos quanto à resistência as cigarrinhas das pastagens, em 

casa de vegetação, ainda estão em andamento. Após essas avaliações, índices de seleção serão 

elaborados para a identificação de híbridos superiores que aliem bom desempenho agronômico, 

valor nutritivo e resistência ao inseto. Híbridos apomíticos superiores, prosseguirão para as 


