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O gênero Stylosanthes apresenta potencial forrageiro e ampla ocorrência no Semiárido Baiano. 

Porém, até o momento nenhum trabalho procurou identificar materiais superiores para 

desenvolver programas de melhoramento dessa forrageira no estado. Assim, este trabalho 

objetivou estimar parâmetros genéticos em 25 acessos de Stylosanthes utilizando o método 

REML/BLUP no intuito de identificar os mais promissores para iniciar um programa de 

melhoramento. Os experimentos foram conduzidos em Feira de Santana, BA e Juazeiro, BA 

entre 2012 e 2013. As mudas produzidas em casa de vegetação foram transplantadas para o 

campo quando apresentavam uma folha completa. Utilizou-se o delineamento em blocos 

casualizados com quatro repetições, avaliando-se aos quatro meses após a implantação os 

descritores: Diâmetro e Estatura de Planta (DP) e (EP), Comprimento do Ramo Primário (CRP), 

Comprimento do Eixo Central das Plantas (ECP), Número de Ramos (NR), Comprimento e 

Largura do Folíolo Central (CFC) e (LFC); Comprimento e Largura do Folíolo Lateral (CFL) e 

(LFL); e Massa Seca Total (MST), do Caule (MSC) e da Folha (MSF). As análises estatísticas 

foram realizadas no SELEGEN considerando-se efeitos de genótipos como aleatórios e os efeitos 

de ambiente como fixo. A análise de deviance mostrou que os descritores DP, EP, CRP, ECP, 

NR, CFC e LFC apresentaram efeito de variância genética e de herdabilidade significativos 

(P≤0,01), com valores das herdabilidades variando entre 0,59 a 0,83. Já os descritores CFL, LFL, 

MST, MSC e MSF apresentaram efeitos de genótipos não significativos, com valores de 

herdabilidades compreendidos entre 0,19 a 0,34. O efeito da interação G x A e os coeficientes de 

determinação foram significativos (P≤0,01) para todos os descritores, exceto DP e LFC. O CVg% 

variou de 17,38 a 44,90%, mostrando-se superior em relação ao CVe% que foi inferior para todos 

os descritores, exceto os de massa; o CVr, apresentou-se acima da unidade para todos os 

descritores, e próximo a unidade em relação a MST, MSF e MSC. A herdabilidade média do 

genótipo mostrou-se elevada, exceto para os descritores de massa que apresentaram valores 

abaixo de 0,50. A seleção dos cinco melhores acessos proporcionou ganhos totais com amplitude 

igual a 38,03%, sendo os acessos BGF-016 e BGF-015 os que mais se destacaram na seleção dos 

melhores indivíduos. Por meio dos valores das variâncias genéticas, herdabilidades e coeficiente 

de variação relativo obtidos, observa-se que os genótipos apresentam potencial para a obtenção 

do progresso genético com a seleção nos ambientes de estudo. 
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