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Resumo  - O êxito na seleção de plantas geneticamente superiores está dire-
tamente relacionado à existência de variabilidade genética apresentada natu-
ralmente ou artificialmente. No entanto, o melhoramento de espécies apomíti-
cas é dificultado pela impossibilidade de ocorrer a união de gametas com plan-
tas deste modo de reprodução. Por outro lado, a utilização de plantas sexuais 
compatíveis a cruzamentos com plantas apomíticas, podem gerar novas com-
binações gênicas e indivíduos com alta heterose podem ser selecionados já na 
primeira geração para lançamento como novas cultivares. A descoberta de 
plantas diplóides sexuais em populações naturais de Paspalum plicatulum e a 
posterior duplicação das mesmas possibilitaram um grande universo no desen-
volvimento de novos genótipos a partir de cruzamentos entre espécies relacio-
nadas. O objetivo do trabalho foi de: (i) avaliar a produção de forragem de ge-
nótipos nativos superiores de espécies do gênero Paspalum; (ii) caracterizar a 
estabilidade e adaptabilidade de produção destes genótipos; (iii) estimar atra-
vés de técnicas da genética quantitativa, a herdabilidade e a associação entre 
caracteres de importância forrageira; (iv) obter variabilidade genética por meio 
de hibridizações interespecíficas, utilizando genótipos superiores nativos de P. 
lepton e de P. guenoarum como genitores masculinos (apomíticos) e um genó-
tipo de P. plicatulum como genitor feminino (sexual); (v) analisar as progênies 
superiores quanto ao modo de reprodução selecionando plantas estáveis re-
produtivamente para lançamento como cultivares e as de reprodução sexual 
para novos cruzamentos. Os genótipos das espécies de P. lepton e P. guenoa-
rum apresentam variabilidade genética em caracteres de interesse forrageiro, 
bem como desempenho variável de acordo com o local e o ano de cultivo. A 
produção de matéria seca total e de folhas são os caracteres que mais contri-
buem para a detecção da variabilidade genética observada, independentemen-
te do ano de avaliação. O ganho genético na produção de folhas se mostra efi-
ciente via seleção indireta pela matéria seca total, caráter de alta herdabilidade 
e de mais fácil seleção e aferição. Houve ampla variabilidade nos caracteres 
ligados a produção de forragem e alguns híbridos apresentaram heterose para 
a maioria dos caracteres analisados. A maioria das progênies selecionadas 
apresentaram a apomixia como modo de reprodução, o que potencializa o lan-
çamento como cultivar. Já as plantas sexuais superiores serão usadas para 
recombinação com os melhores híbridos para obtenção de novas constituições 
genéticas. Os dendrogramas obtidos em nível de campo e de DNA foram ca-
pazes de discriminar os genótipos e podem auxiliar na orientação em novas 
hibridizações com plantas sexuais compatíveis. Houve pouca variabilidade na 
composição química entre os genótipos. Mais estudos deverão ser realizados 
para viabilizar o desenvolvimento de cultivares no uso em pastagens naturais, 
assim como no emprego como pastagens cultivadas. 
                                                           
1 Tese de Doutorado em Zootecnia – Plantas Forrageiras, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. (166p.) Março, 2013. 
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GENETIC IMPROVEMENT THROUGH INTERSPECIFIC HYBRIDIZATIONS IN 
GROUP PLCATULA – GENUS PASPALUM1

 

 
Author: Emerson André Pereira  
Advisor: Miguel Dall’ Agnol 
 
Abstract  - The successful selection of genetically superior plants is directly re-
lated to the existence of natural or artificial genetic variability. However, the 
breeding of apomictic species is hampered by the inability of the union of gam-
etes with plants of this mode of reproduction. In another hand, the use of sexual 
plants compatible to crosses with apomictic plants can generate new genetic 
combinations, and individuals with high heterosis can be selected on the first 
generation and releasae as new cultivars. The discovery of sexual diploid plants 
in natural populations of Paspalum plicatulum and their subsequent duplication 
to do possible the development of new genotypes from crosses between closely 
related species. Thus, this study aimed to: (i) evaluate the forage yield of supe-
rior genotypes of native species of Paspalum, (ii) characterize the stability and 
adaptability of production of these genotypes; (iii) estimate using techniques of 
quantitative genetics, the heritability and its association between important for-
age characters; (iv) get a genetic variability through interspecific hybridization, 
using superior genotypes of native P. lepton and P. guenoarum as male parents 
(apomictic) and one genotype of P. plicatulum as female parent (sexual); (v) 
analyze the superior progenies to reproduction, selecting plants reproductively 
stable for releasing as cultivars and, of sexual reproduction for new crossings. 
The genotypes of the species P. lepton and P. guenoarum take a genetic varia-
tion in their traits of interest forage; furthermore, their performance depend of 
location and year of cultivation. The total dry matter production and leaf are the 
traits that most contribute to the detection of genetic variability, independent of 
the year of evaluation. The genetic gain in leaf production is efficient to indirect 
selection for total dry matter; this character present high heritability and, easier 
selection and estimation. There was wide variability in characters linked to for-
age production and some hybrids showed heterosis for most traits analyzed. 
Moreover, most of the selected progenies showed apomixis as reproductive 
mode, which enhances the release as cultivar. The sexual plants should be 
used for recombination with the best hybrids to get new genetic constitutions. 
The dendrograms obtained through field and DNA characteristics were able to 
discriminate genotypes and could help to get new sexual hybridizations with 
compatible plants. A little variability in chemical composition between genotypes 
was observed. Thus, more studies should be conducted to enable the develop-
ment of cultivars to use on native rangelands, even as the employment as pas-
tures. 

 
 
 
 

                                                           
1
Doctoral thesis in Forage Science, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, RS, Brasil. (166p.) March, 2013. 



 

 

6 
 

SUMÁRIO 
   Páginas 
1. CAPÍTULO I  ............................................................................................ 13 

1.1. Introdução e justificativa..................................................................... 14 
1.2. Hipóteses e Objetivos......................................................................... 14 
1.3. Variabilidade genética em pastagens................................................. 16 
1.4. O gênero Paspalum............................................................................ 17 
1.4.1. Gruo Plicatula.................................................................................. 18 
1.5. Variabilidade genética e melhoramento genético de Paspalum......... 21 
1.6. Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos........................... 24 
1.6.1. Herdabilidade................................................................................... 25 
1.6.2. Caracteres forrageiros correlacionados........................................... 27 
1.6.3. Análise da diversidade genética...................................................... 28 
1.7. Adaptabilidade e estabilidade............................................................. 29 

   
2. CAPÍTULO II - Variabilidade genética de caracter es forrageiros em 
Paspalum.................................................................................................... 32 

Resumo .................................................................................................... 33 
Abstract ..................................................................................................... 33 
Introdução ................................................................................................. 34 
Material e Métodos ................................................................................... 35 
Resultados e Discussão ...……………………………………...….....…....... 38 
Conclusões ……….……………………………………………………...……. 41 
Agradecimentos......................................................................................... 42 
Referências bibliográficas....…..…….......…………………….......….......... 42 

   
3. CAPÍTULO III - A busca de ganho genético em espé cies apomíicas 
do gênero Paspalum.................................................................................. 50 

Resumo .................................................................................................... 51 
Abstract ..................................................................................................... 51 
Introdução ................................................................................................. 52 
Material e Métodos ................................................................................... 53 
Resultados e Discussão ……………………………………….…………….. 55 
Agradecimentos......................................................................................... 61 
Referências bibliográficas…….…..……………………………….…….….... 61 

 
4. CAPÍTULO IV - Adaptabilidade e estabilidade em g enótipos 
apomíticos do gênero Paspalum.............................................................. 68 

Resumo .................................................................................................... 69 
Abstract ..................................................................................................... 69 
Introdução ................................................................................................. 70 
Material e Métodos ................................................................................... 71 
Resultados e Discussão ……………………………………….…………….. 73 
Conclusões ………………………………………………….…….…………... 77 
Agradecimentos......................................................................................... 78 



 

 

7 
 

Referências bibliográficas........…………………………….…..….……….... 78 
   
5. CAPÍTULO V - Hibridizações, seleção e identifica ção do modo de 
reprodução de híbridos interespecíficos superiores do gênero 
Paspalum.................................................................................................... 84 

Resumo .................................................................................................... 85 
Abstract ..................................................................................................... 85 
Introdução ................................................................................................. 88 
Material e Métodos ................................................................................... 89 
Resultados e Discussão …………………………………………………....... 91 
Conclusões ……………………………………………………………...…….. 96 
Agradecimentos ....................................................................................... 96 
Referências bibliográficas......……………………………………………...... 96 

   
6. CAPÍTULO VI - Composição química de híbridos int erespecíficos 
superiores de primeira geração do gênero Paspalum........................... 109 

Resumo .................................................................................................... 110 
Abstract ..................................................................................................... 110 
Introdução ................................................................................................. 111 
Material e Métodos ................................................................................... 112 
Resultados e Discussão …………………………………………………....... 115 
Conclusões ……………………………………………………………...…….. 119 
Agradecimentos ....................................................................................... 120 
Referências bibliográficas......……………………………………………...... 120 

   
7. CAPÍTULO VII - Variabilidade agronômica e molecu lar em híbridos 
apomíticos interespecíficos do gênero Paspalum................................. 129 

Resumo .................................................................................................... 130 
Abstract ..................................................................................................... 130 
Introdução ................................................................................................. 131 
Material e Métodos ................................................................................... 133 
Resultados e Discussão …………………………………………………....... 136 
Conclusões ……………………………………………………………...…….. 143 
Agradecimentos ........................................................................................ 143 
Referências bibliográficas......……………………………………………...... 144 
   

8. CAPÍTULO VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................ 153 
Considerações Finais ............................................................................... 154 
  

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ...................................................... 155 
   
10. VITA ...................................................................................................... 167 

 
 

 



 

 

8 
 

LISTA DE TABELAS 
Páginas 

2. CAPÍTULO II - Variabilidade genética de caracter es forrageiros em 
Paspalum................................................................................................. 32 
  
Tabela 1. Resumo da análise de variância de caracteres forrageiros de 
acessos do gênero Paspalum, em dois anos de cultivo em Eldorado do 
Sul, SP e Augusto Pestana, RS................................................................ 45 
  
Tabela 2. Produção de massa seca total, de folhas e de colmos de 
acessos do gênero Paspalum, em dois municípios do Rio Grande do 
Sul............................................................................................................. 46 
  
Tabela 3. Valores médios dos caracteres relação folha:colmo (RFC), 
índice de colheita (IC) e número de afilhos (NAF) em acessos de 
gênero Paspalum em dois anos de cultivo e 
locais......................................................................................................... 47 
  
Tabela 4. Contribuição relativa para a variabilidade observada nos 
caracteres ligados ao potencial forrageiro de acessos do gênero 
Paspalum.................................................................................................. 48 
  
Tabela 5. Discriminação da variabilidade genética de acessos do 
gênero Paspalum por meio da análise de agrupamento de 
Tocher....................................................................................................... 49 
  

3. CAPÍTULO III - A busca de ganho genético em espé cies apomíi-
cas do gênero Paspalum........................................................................ 51 
  
Tabela 1. Valores dos quadrados médios e parâmetros genéticos dos 
caracteres de interesse forrageiro na expressão da variabilidade 
genética em espécies apomíticas do gênero Paspalum........................... 65 
  
Tabela 2. Coeficientes de correlação fenotípica de caracteres ligados a 
produção de forragem em espécies apomíticas do gênero 
Paspalum.................................................................................................. 66 
  
Tabela 3. Efeitos diretos e indiretos de caracteres forrageiros sobre a 
produção de matéria seca de folhas de espécies apomíticas do gênero 
Paspalum. ................................................................................................ 67 
  

4. CAPÍTULO IV - Adaptabilidade e estabilidade em g enótipos apo-
míticos do gênero Paspalum................................................................. 68 

  
Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta de caracteres 
forrageiros de acessos do gênero Paspalum (P. lepton: 28B, 26A, 28C, 
26D e 28E; P. guenoarum: Azulão e Baio e P notatum cultivar 
Pensacola) em dois anos de cultivo em Eldorado do Sul e Augusto 81 



 

 

9 
 

Pestana/RS. ............................................................................................. 
  
Tabela 2. Produção de massa seca total (MST), massa seca de folhas 
(MSF) e relação folha:colmo (RFC) de acessos do gênero Paspalum 
em dois anos de cultivo e locais............................................................... 82 
  
Tabela 3. Estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e de 
estabilidade fenotípica de caracteres forrageiros de genótipos de 
Paspalum, segundo o método Tradicional e Eberhart & Russell.............. 83 
  

5. CAPÍTULO V - Hibridizações, seleção e identifica ção do modo de 
reprodução de híbridos interespecíficos superiores do gênero 
Pasplum................................................................................................... 84 
  
Tabela 1. Resumo da análise de variância de caracteres forrageiros de 
híbridos e espécies do gênero Paspalum, em dois anos de cultivo em 
Eldorado do Sul, RS................................................................................. 102 
  
Tabela 2. Resumo do modo de reprodução, posição relativa, produção 
de massa seca total e rebrote de híbridos interespecíficos superiores 
do gênero Paspalum, em dois anos de avaliação em Eldorado do Sul, 
RS............................................................................................................. 103 
  
Tabela 3. Resumo do número de afilhos e da tolerância a geadas de 
híbridos interespecíficos superiores do gênero Paspalum, em dois anos 
de avaliação em Eldorado do Sul, RS. .................................................... 104 
  
Tabela 4. Coeficientes de correlação fenotípica de caracteres ligados a 
produção de forragem em híbridos interespecíficos do gênero 
Paspalum. ................................................................................................ 105 
  

6. CAPÍTULO VI - Composição química de híbridos int erespecíficos 
superiores de primeira geração do gênero Paspalum........................ 109 
  
Tabela 1. Resumo da análise de variância da composição química 
ligada a qualidade de híbridos interespecíficos superiores do gênero 
Paspalum, em Eldorado do Sul, RS. ....................................................... 124 
  
Tabela 2. Porcentagem da proteína bruta em diferentes cortes de 
híbridos interespecíficos superiores do gênero Paspalum em Eldorado 
do Sul, RS. ............................................................................................... 125 
  
Tabela 3. Porcentagem da fibra bruta em diferentes cortes de híbridos 
interespecíficos superiores do gênero Paspalum em Eldorado do 
Sul,RS. ..................................................................................................... 126 
  
Tabela 4. Porcentagem de fibra em detergente neutro em diferentes 
cortes de híbridos interespecíficos superiores do gênero Paspalum em 127 



 

 

10 
 

Eldorado do Sul, RS................................................................................. 
  
Tabela 5. Contribuição relativa pelo de método de Singh e 
agrupamento pela análise de Tocher, com base na composição 
química de híbridos interespecíficos superiores do gênero 
Paspalum................................................................................................. 128 
  

7. CAPÍTULO VII - Variabilidade agronômica e molecu lar em híbri-
dos apomíticos interespecíficos do gênero Paspalum....................... 127 
  
Tabela 1. Resumo da análise de variância de caracteres forrageiros 
nos nótipos do gênero Paspalum, conduzidos em Eldorado do Sul e 
Augusto Pestana, RS................................................................................ 148 
  
Tabela 2. Valores médios da produção de massa seca total, massa 
seca de folhas relação folha colmo e número de afilhos de genótipos 
do gênero Paspalum, conduzidos em Eldorado do Sul e Augusto 
Pestana, RS.............................................................................................. 149 
  
Tabela 3. Contribuição relativa para a variabilidade observada nos 
caracteres ligados a produção de forragem de genótipos do gênero 
Paspalum, conduzidos em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, 
RS............................................................................................................ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
 

RELAÇÃO DE FIGURAS 
      Páginas 
5. CAPÍTULO V - Hibridizações, seleção e identifica ção do modo de 

reprodução de híbridos interespecíficos superiores do gênero 
Paspalum.................................................................................................. 26 

  
Figura 1. Ensacamento de inflorescência para hibridizações interespe-
cíficas do gênero Paspalum...................................................................... 106 
  
Figura 2. Microfotografias de ovários de Paspalum spp, clarificados e 
examinados em contraste de interferência................................................ 107 
  
Figura 3. Detalhe da variação da tolerância a geadas de híbridos inte-
respecíficos do gênero Paspalum............................................................. 108 

  
7. CAPÍTULO VII - Variabilidade agronômica e molecu lar em híbridos 

apomíticos interespecíficos do gênero Pasplum.................................  
  

Figura 1. Dendrograma da análise de 12 genótipos de Paspalum ssp., 
obtido pelo método de agrupamento UPGMA e utilizando a distância de 
Mahalanobis como medida de distância genética.................................... 151 
  
Figura 2. Dendrograma de 12 genótipos de Paspalum spp. construído a 
partir dos produtos de amplificação com os primers de SSR, usando o 
método de agrupamentos UPGMA........................................................... 152 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
 
CV..........................................................Cultivar 
DNA....................................................... Ácido Desoxirribonucléico 
EDTA..................................................... Ácido Etilenodiamino Tetra-acético 
EE...........................................................Extráto etéreo 
FDN .......................................................Fibra em Detergente Neutro 
GF...........................................................Genitor Femino 
GM..........................................................Genitor Masculino 
IC.............................................................Índice de colheita 
MM..........................................................Matéria Mineral 
MSC.......... .............................................Massa Seca de Colmo 
MSI..........................................................Massa Seca de Inflorescência 
MSF ........................................................Materia Seca de Folhas 
MSM........................................................Massa Seca de Material Morto 
MST ........................................................Materia Seca Total 
PB ...........................................................Proteína Bruta 
RFC .........................................................Relação Folha/Colmo 
SSR..........................................................Microssatélite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. CAPITULO I 
Introdução e Revisão Bibliográfica  

 

 



14 
 

1.1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
A importância das pastagens na produção de bovinos no Brasil é in-

questionável e reconhecida, fato relacionado, entre outros fatores, ao baixo 
custo de produção nestas condições. Na região subtropical brasileira, as condi-
ções edafoclimáticas favoráveis para alta produtividade de carne e leite geram 
a necessidade de desenvolvimento de cultivares com grande potencial de pro-
dução de forragem com qualidade. A pastagem nativa é base da alimentação 
de animais na região do Cone Sul e abrange países como o Brasil, a Argentina 
e o Uruguai. Nesta região, há muitas espécies de vários gêneros com bom va-
lor nutritivo, mas, apesar disso, vem sendo substituídas por cereais, refloresta-
mento ou por espécies forrageiras exóticas, como cultivares de espécies dos 
gêneros Panicum, Brachiaria, Cynodon, entre outras, que embora tenham po-
tencial, muitas vezes não são adaptados às condições edafoclimáticas locais.  

No gênero Paspalum, há um alto número de espécies que são con-
sideradas como excelentes forrageiras. As espécies do grupo Plicatula que 
destacam pelo potencial produtivo e qualidade, ocorrem em diversos ecossis-
temas brasileiros e é um dos grupos mais indicados para o melhoramento ge-
nético. No entanto, a maioria das espécies desse grupo tem como modo de 
reprodução o assexual do tipo apomítico, dificultando o lançamento de cultiva-
res quando o genótipo não passa por um processo de melhoramento genético. 
Por outro lado, a utilização de plantas sexuais compatíveis em cruzamentos 
com plantas apomíticas podem gerar novas combinações gênicas, e indivíduos 
com alta heterose podem ser selecionados já na primeira geração para lança-
mento como novas cultivares. 

A descoberta de plantas diplóides sexuais em populações naturais 
de Paspalum plicatulum e a posterior duplicação cromossômica das mesmas 
possibilitam um grande universo no desenvolvimento de novos genótipos a par-
tir de cruzamentos de espécies compatíveis (Sartor et al. 2009; Aguillera et al. 
2011). A seleção e uso de genótipos nativos superiores para estudos de lan-
çamentos e cruzamentos com plantas sexuais dentro do grupo Plicatula consti-
tui uma alternativa viável para obtenção de constituições genéticas superiores 
de caracteres ligados à produção de forragem e, conseqüentemente, à produ-
ção animal para as condições subtropicais.  

Diante disso, o objetivo do trabalho foi de caracterizar agronomica-
mente genótipos superiores dentro do gênero Paspalum em produção de forra-
gem e utilizá-los em hibridizações interespecíficas, avaliando e selecionando as 
progênies superiores para novas etapas de um programa de melhoramento 
genético de forrageiras. Estes híbridos interespecíficos tornam-se alternativas 
viáveis para novas recombinações e posterior lançamento de cultivares com 
alto potencial de produção de forragem. 

 
1.2. HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 
HIPÓTESES 
 
- O desenvolvimento e identificação de acessos superiores de P. lep-

ton que contemplem vários caracteres de interesse forrageiro pode determinar 
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sua viabilidade de uso como alternativa de espécie perene de verão adaptada 
para as condições do sul do Brasil. 

- O conhecimento da herdabilidade pode estabelecer o nível de 
pressão de seleção em detrimento dos efeitos proporcionados pelo ambiente. 
Além disso, caracteres relacionados e de alta herdabilidade podem promover 
reflexos significativos na obtenção de genótipos promissores nos caracteres de 
importância forrageira. 

- A apomixia do gênero Paspalum dificulta a recombinação genética, 
assim como a proteção de cultivares pelas normas vigentes. Por outro lado, a 
hibridização em que um dos genitores não é apomítico e, portanto, com dife-
rença genética nos gametas, pode permitir a obtenção de variabilidade e a se-
leção de progênies elite com fixação dos caracteres na primeira geração de 
autofecundação em virtude da apomixia. 

- A viabilidade de cruzamentos interespecíficos permite agregar nas 
progênies formadas caracteres de interesse forrageiro, proveniente de genito-
res distintos, o que pode maximizar o potencial de uso e viabilizar a utilização 
de híbridos apomíticos de alto potencial genético de produção para a região sul 
do Brasil. 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo geral:  
 
Caracterizar e avaliar a produção de forragem de acessos de espé-

cies do gênero Paspalum e seleção de híbridos superiores a partir da variabili-
dade genética gerada pela hibridização artificial interespecífica dentro do grupo 
Plicatula. 

 
Objetivos específicos: 
 
- Caracterizar a estabilidade e adaptabilidade de produção de forra-

gem de genótipos superiores de P. lepton com potencial de uso em cruzamen-
tos artificiais e de produção comercial. 

- Determinar o potencial genético e de estabilidade de produção de 
forragem de híbridos interespecíficos provenientes dos cruzamentos entre 
Paspalum plicatulum x P. guenoarum. 

- Estimar a herdabilidade e a associação de caracteres de importân-
cia forrageira em espécie do gênero Paspalum. 

- Obter maior variabilidade genética por meio de hibridizações inte-
respecíficas, utilizando genótipos superiores de P. lepton e de P. guenoarum 
como genitores masculinos (apomíticos) e um genótipo de P. plicatulum como 
genitor feminino (sexual). 

- Analisar as progênies obtidas quanto à fertilidade e modo de repro-
dução, com a finalidade de selecionar plantas estáveis reprodutivamente e de 
reprodução sexual para novos cruzamentos e plantas apomíticas com caracte-
rísiticas agronômicas superiores para o registro e proteção de cultivares. 
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1.3. VARIABILIDADE GENÉTICA EM PASTAGENS 
 
Mundialmente, as plantas forrageiras são reconhecidas por propor-

cionarem ao produtor rural baixo custo na alimentação dos herbívoros e cada 
vez mais estudos vêm demonstrando o papel eficiente no seqüestro de carbo-
no e conseqüentemente permitindo efeitos benéficos ao meio ambiente (Follett 
et al., 2001; Macedo, 2006). No Brasil, a área de pastagem é imensa, contribu-
indo diretamente para ter a maior produção de carne e uma das maiores pro-
duções de leite no mundo. A criação extensiva, com produção e exportação à 
base de pasto, é privilégio de alguns países, entre os quais o Brasil, Austrália e 
África do Sul. No entanto, há poucas espécies e cultivares disponíveis no mer-
cado, principalmente dos gêneros Panicum, Cynodon e Brachiaria. Especifica-
mente a cultivar Marandú (Brachiaria brizantha) é responsável por cerca de 
33,7% das sementes comercializadas no país (Jank et al., 2005; 2011). Isso 
pode representar um perigo no momento em que alguma moléstia ou praga 
ataque essas áreas em função da uniformidade genética presente. Ainda, os 
ambientes que possuem espécies nativas utilizadas no pastejo dos animais 
estão sendo substituídas por espécies forrageiras exóticas, como as citadas 
acima, ou por cereais e também pelo reflorestamento, terminando com o habi-
tat natural de muitos animais e espécies vegetais.  

Dentro do sistema produtivo o Bioma Pampa, além de ser o centro 
de origem de um grande número de espécies vegetais, cobiçadas por outros 
países, é fonte de alimentos para a fauna, animais selvagens e domesticados. 
É também importante na conservação dos recursos naturais como a água e o 
solo, e ainda de importância social e econômica para o turismo rural e ecotu-
rismo (Jacques & Nabinger, 2006). Segundo Nabinger et al. (2000), o bioma 
Pampa representa uma fonte de germoplasma forrageiro ímpar em todo o 
mundo e que ainda é muito pouco estudado quanto às suas potencialidades, 
tanto como constituinte das complexas comunidades campestres naturais 
quanto a suas diferentes aptidões para serem utilizadas como pastagens culti-
vadas ou mesmo para outros usos. A tradição pecuarista no sul do Brasil teve 
início com a colonização desta região, onde os campos naturais ofereciam o 
adequado suporte para o desenvolvimento desta atividade, em especial no Rio 
Grande do Sul, e que aos poucos foi se alastrando para a região dos campos 
de altitude de Santa Catarina e Paraná. Nestes campos, as espécies que pre-
dominavam eram: P. notatum (grama forquilha), P. plicatulum (grama cinzenta), 
P. pumilum (grama baixa), P. almum (capim branco), P. dilatatum (capim mela-
dor ou grama comprida), P. pauciciliatum (grama comprida rasteira) e P. lepton 
(grama azul), conhecidos como campos finos. Esses campos são capazes de 
proporcionar bons ganhos por animal e por área, necessitando apenas de ade-
quação da carga animal em função da disponibilidade de pasto e de categoria 
animal, além da reposição de nutrientes ao solo na forma de adubação (Nabin-
ger et al., 2009). 

Conhecer o potencial forrageiro das espécies nativas dos campos do 
Rio Grande do Sul é de grande importância, pois proporciona conhecimento 
sobre a base agronômica, possibilitando a realização de um planejamento for-
rageiro adequado de acordo com as condições de solo e clima. O desempenho 
das plantas é determinado pelo seu genótipo e a interação deste com o ambi-
ente (Borém & Miranda, 2005). Em plantas forrageiras, essa interação irá influ-
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enciar o desempenho da produção da forragem e por conseqüência, o rendi-
mento dos animais. Também podem ocorrer resultados alternados com distin-
tos genótipos em diferentes ambientes, sendo necessários estudos para co-
nhecer as adaptações dos acessos em diferentes locais. A expansão de culti-
vares de espécies de plantas forrageiras melhoradas depende da contínua dis-
ponibilidade de sementes, por ser a forma mais rápida, eficiente e menos one-
rosa de propagação de uma espécie.  

A utilização de espécies forrageiras adaptadas às características lo-
cais permite um manejo mais facilitado e uma maior estabilidade produtiva, 
conservação dos recursos naturais e redução de custos e riscos na atividade, 
redundando na sustentabilidade do sistema (Townsend, 2008). Para Strapas-
son et al. (2000), o fato de serem utilizadas espécies nativas que compõem o 
ecossistema natural acarreta em um menor risco de desequilíbrio biológico pela 
exploração pecuária. A utilização de espécies nativas dos campos do Cone Sul 
como pastagem vem ocorrendo desde “longa data”, como é o caso de Paspa-
lum dilatatum, P. pauciciliatum, P. notatum, P. guenoarum, P. lepton, Desmodi-
um uncinatum, entre outras (Araújo, 1971; Quarin & Norrmann, 1990; Batista e 
Godoy, 2000; Espinoza et al, 2001).  

 
1.4. O GÊNERO PASPALUM 

 
O gênero Paspalum L. ocupa lugar de destaque entre as espécies 

do Bioma Pampa e entre as gramíneas brasileiras, pois além de englobar o 
maior número de espécies nativas, também reúne a maior porcentagem daque-
las com qualidade forrageira (Valls, 1987; Nabinger et al., 2009). Além disso, 
muitas espécies apresentam um número elevado de ecótipos adaptados às 
mais diferentes condições de solo, clima e manejo. Desta forma, a importância 
das espécies do gênero potencializam a exploração no uso em programas de 
melhoramento genético, sendo evidenciada por vários autores os quais, na sua 
maioria, referem-se à grande variabilidade, tanto intra como interespecífica (Ba-
tista & Goddoy, 2000; Dall’Agnol et al, 2006; Pereira et al., 2011). 

No Rio Grande do Sul, o gênero Paspalum é freqüente e numeroso, 
constituindo-se em um componente obrigatório em todas as formações cam-
pestres. Portanto, o estudo deste gênero é importante não só para o conheci-
mento das pastagens naturais do Estado, como também para buscar espécies 
com características agronômicas desejáveis, possíveis de utilizar em progra-
mas de melhoramento e/ou para serem empregadas diretamente como forra-
geiras cultivadas (Barreto, 1974). As espécies do gênero Paspalum L. desta-
cam-se pela maior resistência ao frio e pela produção e qualidade da forragem 
em comparação a outras gramíneas estivais nativas do Rio Grande do Sul 
(Dall’ Agnol et al., 2006). Steiner (2005), avaliando dois ecótipos nativos de P. 
guenoarum e dois de P. notatum em comparação com a cultivar Pensacola de 
P. notatum, obteve maiores produções de massa de forragem para os materiais 
nativos do que a Pensacola, demonstrando a possibilidade de uso das mesmas 
como pastagens cultivadas. O mesmo foi observado por Santos (2005), traba-
lhando com P. lividum e P. pauciciliatum. Também Sawasato (2007) relatou 
valores que evidenciam a capacidade produtiva de P. urvillei, que também foi 
comparado com a cv. Pensacola. Mais recentemente, Townsend (2008), estu-
dando diferentes espécies de Paspalum sob doses de 0, 90, 180 e 300 kg/ha 
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de nitrogênio, obteve resposta quadrática à aplicação deste nutriente para pro-
dução de fitomassa aérea com ponto de inflexão próximo a 350 kg/ha/ano de 
nitrogênio para P. lividum. Para os biótipos de P. guenoarum e P. notatum as 
respostas foram lineares, demonstrando a capacidade de responder a doses 
superiores a 360 kg/ha/ano de nitrogênio, com a finalidade de expressar o po-
tencial de resposta a este nutriente. 

O gênero Paspalum vem sendo estudado por seu valor ecológico, 
forrageiro e ornamental, e principalmente por apresentar grande heterogenei-
dade interna, como reprodução apomítica e sexual, alopoliploidia, autopoliploi-
dia e hibridações entre as espécies. A associação dos estudos taxonômicos, 
citogenéticos e reprodutivos na caracterização da variabilidade disponível para 
a pesquisa forrageira em um gênero tão diversificado como Paspalum é de 
suma importância.  

A diversidade apresentada por este gênero levou Chase (1929) a 
propor sua divisão em grupos taxonômicos. O gênero apresenta um total de 20 
grupos taxonômicos (Barreto, 1974), dos quais os grupos Dilatata, Notata e 
Plicatula, dentre outros, são de grande interesse para área tropical, onde con-
vivem biótipos sexuais e apomíticos (Valls & Pozzobon, 1987). O grupo Plicatu-
la possui espécies de grande potencial forrageiro, encontradas em pastagens 
naturais no Uruguai, Argentina, Paraguai e no Brasil, nos estados de Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul (Barreto, 1974).  

Segundo Batista & Goggoy (1998), as espécies do gênero Paspa-
lum, principalmente as do grupo Plicatula, apresentam variabilidade genética 
quanto à capacidade fisiológica de produção de sementes viáveis, destacando-
se para épocas de florescimento, germinação das sementes e tolerância à pre-
sença de patógenos nas sementes, podendo desta forma, serem utilizadas em 
programas de melhoramento genético. Para Quarín et al. (1997), o grupo Plica-
tula desperta grande interesse agronômico por apresentar espécies que são 
aceitas pelo gado e também por existir uma extensa variação de acessos. 

 
1.4.1. GRUPO PLICATULA 

 
No grupo Plicatula é característico as plantas apresentarem ramos 

unilaterais espiciformes alternos nas suas inflorescências, hábito rizomatoso ou 
cespitoso, antécio superior castanho-escuro, brilhante, lema inferior ondulado. 
Fazem parte deste grupo as espécies P. atratum, P. rojasii Hackel, P. parodii 
Barreto, P. yaguaronense Henrard, P. guenoarum, P. lepton (ex P. nicorae) e 
P. plicatulum (Barreto, 1974; Batista & Godoy, 1998). 

Vários estudos demonstram o maior potencial de produção de forra-
gem das espécies do grupo Plicatula quando comparado com genótipos do 
grupo Notata e Lívida. Um exemplo é o caso de P. lepton e P. guenoarum, que 
expressaram desempenhos superiores em relação as espécies de P. notatum, 
P. urvillei, P. lividum (Steiner 2005; Sawasato, 2007,Towsend, 2008; Fachinetto 
et al., 2011; Pereira et al., 2011).   

Todos os acessos estudados de P. guenoarum demonstraram ser 
tetraplóides, com 2n=4x=40 (Moraes Fernandes et al.,1974; Takayama et. al, 
1998). É uma espécie perene, de hábito cespitoso, robusto, podendo atingir de 
0,8 a 2,0 m de altura, bainhas maiores que os entre nós, geralmente glabras, 
lâmina folhar glabras, plicadas nas margens, inflorescência formada por cinco a 
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15 racemos vigorosos (Barreto, 1974). Trabalhos realizados com indivíduos 
deste grupo apontam P. guenoarum como uma espécie promissora para ser 
utilizada como pastagem cultivada (Quarín, 1997; Batista & Goddoy, 2000). 
Destaca-se pela sua qualidade na produção forrageira, grande aceitabilidade 
pelos animais, boa distribuição da produção e alta resistência ao frio (Steiner, 
2005). Duas formas botânicas de P. guenoarum foram identificadas como alta-
mente promissoras, denominadas de “Baio” e “Azulão” (Paim & Nabinger, 
1982). Segundo estes autores, os exemplares do ecótipo “Azulão” apresentam 
uma coloração verde-azulada, em geral com seis racemos por inflorescência, 
espiguetas glabras, base da lâmina foliar (lígula) sem pêlos (glabra) e lâminas, 
com nervura central esbranquiçada; floresce no final do verão (março/abril). Os 
exemplares do ecótipo “Baio” possuem coloração verde-amarelada, dez a 12 
racemos por inflorescência, espigueta levemente pubescente nas fileiras exte-
riores, base da lâmina foliar (lígula) com alguns pêlos, principalmente nas mais 
novas. Diferencia-se também do “Azulão” por florescer em duas épocas do ano 
(novembro/dezembro e março/abril) e pelo fato de suas lâminas foliares serem 
mais estreitas e desprovidas de nervura central esbranquiçada.  

As pesquisas que vêm sendo conduzidas junto ao Departamento de 
Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da UFRGS, que incluem identificação, 
caracterização, seleção e melhoramento de biótipos do gênero Paspalum, com 
vistas ao lançamento de novos cultivares (Dall’Agnol et al., 2006), têm demons-
trado o elevado potencial forrageiro dos biótipos “Azulão” e “Baio” (Sawasato, 
2007; Steiner, 2005). Os dados apresentados mostraram expressivos valores 
de produção de matéria seca total (MST), com acúmulos em torno de 18000 kg 
de MST/ha (Steiner, 2005). Estes dados comprovam o potencial produtivo des-
ta espécie, chegando a níveis semelhantes ou superiores de produção de es-
pécies tropicais, como Panicum maximum Jacq, Brachiaria decumbens e An-
dropogon gayanus (Batista e Godoy, 2000; Dall’Agnol et al., 2006). Outro as-
pecto importante apresentado no trabalho de Steiner (2005) foi a produção ob-
tida no final da estação de crescimento (junho), mostrando sua potencialidade 
de produção de forragem neste período de grande déficit de pasto, conhecido 
como “vazio forrageiro de outono”, em função das pastagens hibernais ainda 
não terem desenvolvimento adequado para sua utilização. 

Outra espécie importante do Grupo Plicatula é P. lepton. Nativa da 
América do Sul, é considerada uma forrageira de boa qualidade e produção de 
forragem (Burson & Bennet, 1970; Pereira et al., 2011). Segundo Barreto 
(1974), as plantas de P. lepton são perenes, cespitosas ou com rizomas curtos 
oblíquos ou verticais, touceiras em geral compactas, gluma e lema estéril den-
samente pubescentes ou albo-pilosas, espiguetas de 3 a 3,5 mm de compri-
mento, racemo com ráquis glabro, lâminas planas, pubescentes ou pilosas em 
ambas as faces, de 4 a 8 mm de largura. A inflorescência possui dois a cinco 
racemos (Barreto, 1974; Boldrini et al., 2005). Porém, de acordo com os estu-
dos de Reis (2008), foi observado o valor mínimo de dois e máximo de seis 
racemos nas inflorescências, com média de 3,54 cm de comprimento dos ra-
cemos da inflorescência.   

Segundo Burson & Bennet (1970), a uniformidade na progênie e es-
tudos dos sacos embrionários indicaram que as plantas de P. lepton são apo-
míticas obrigatórias, as quais se reproduzem por aposporia e pseudogamia. 
Em pesquisa recente em uma coleção de P. lepton, todos os acessos mostra-
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ram-se tetraplóides, com 2n=4X=40, não apresentando diferenças quanto ao 
número cromossômico. O estudo também evidenciou a alta taxa de germina-
ção dos grãos de pólen, possibilitando o uso desta espécie como genitores 
masculinos em programas de melhoramento genético (Reis et al., 2010). 

No Rio Grande do Sul, esta espécie foi encontrada pela primeira vez 
no Posto Zootécnico de Tupanciretã, em uma área de solo arenoso (arenito de 
Botucatu). Há relatos de que em poucos anos alastrou-se, ocupando superfície 
muito maior, inclusive com domínio sobre a grama-forquilha (P. notatum) local. 
De acordo com Pizarro (2000), P. lepton apresenta ampla adaptação a solos de 
baixa a alta fertilidade, sendo tolerante às geadas, a secas moderadas e ao 
pisoteio, tendo uma grande produção de sementes, girando ao redor de 1000 
kg/ha de boa qualidade. Conforme o autor, esta espécie é utilizada na Austrá-
lia, em regiões com solos arenosos até solos argilosos, com precipitação de 
900 a 1500 milímetros por ano. A cultivar Blue Dawn (derivado da cv. America-
no Amcorae) mostrou-se altamente tolerante a períodos secos e a temperatu-
ras baixas até – 4 ºC, mantendo a coloração verde nas folhas e talos. Neste 
país, P. lepton é uma alternativa para replantar pastagens de Pennisetum clan-
destinum, Setaria anceps, Sporobolus pyramidalis e Eragrostis curvula ataca-
das por enfermidades. 

Boldrini (2006) e Dall’Agnol et al. (2006) relataram a importância de 
P. lepton como forrageira nativa e seu potencial para ser utilizado não só para 
alimentação de bovinos, como na recuperação e conservação de solos degra-
dados, porém poucos trabalhos foram realizados. Em 2005, foram realizadas 
coletas desta espécie em diversos ecossistemas do Rio Grande do Sul, for-
mando uma coleção importante de estudos (Reis, 2008; Pereira, 2009). Nos 
estudos morfológicos realizados nesta coleção, formada por 53 acessos, ob-
servou-se que 50,94% dos genótipos apresentaram hábito decumbente de 
crescimento e 59,62% apresentaram coloração do tipo acinzentado claro (Reis 
et al., 2008; 2010). Boldrini et al. (2005) citaram a existência de biótipos de P. 
lepton de coloração acinzentada e esverdeada. Ainda, segundo Reis et al. 
(2010), a maior parte dos acessos de P. lepton da coleção apresentou alguma 
quantidade de pêlos na lâmina foliar, dividindo a coleção em dois grupos distin-
tos: plantas com lâminas foliares glabras e plantas com lâminas foliares pilo-
sas. Segundo este mesmo trabalho, 73,58% dos acessos apresentaram cor de 
bainha verde, sendo que 54,71% das plantas apresentaram a nervura central 
da lâmina foliar com coloração esbranquiçada. Os acessos 28B, 26A, 28C, 26D 
e 28E apresentaram viabilidade dos grãos de pólen que variaram de 90 a 93% 
de germinação. Pereira et al. (2011) avaliaram agronomicamente a mesma co-
leção e observaram que a maior parte dos acessos obtiveram produções de 
forragens superiores à cv. Pensacola (P. notatum), com teores de proteína bru-
ta semelhante a esta. Os mesmos acessos que apresentaram alto poder ger-
minativo de grãos de pólen se destacaram, produzindo os maiores rendimentos 
de forragem de toda coleção durante dois anos avaliados em dois locais, inclu-
sive muito mais do que a cv. Pensacola utilizada como testemunha, ratificando 
o uso desses acessos em etapas subseqüentes em programas de melhora-
mento.   
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1.5. VARIABILIDADE GENÉTICA E MELHORAMENTO  
GENÉTICO DE Passalum 

 
O desenvolvimento de cultivares de espécies forrageiras tropicais 

ainda não atingiu o mesmo estágio que o dos cereais. Contudo, espera-se que 
possa promover avanços no aumento da produtividade da pecuária, realizando 
o mesmo papel fundamental desempenhado nas culturas de grãos. A liberação 
de cultivares advindas do processo de hibridação controlada ainda é rara no 
melhoramento de forrageiras tropicais e a maioria delas é proveniente da sele-
ção direta de genótipos disponíveis nos bancos de germoplasma (Pereira et. 
al., 2001).  

O estudo da variabilidade genética existente nas populações natu-
rais é essencial para elucidar a biologia, conhecer a diversidade e obter infor-
mações sobre a evolução das espécies. A mutação, a recombinação e o fluxo 
gênico, na qualidade de forças que geram a variabilidade genética, são funda-
mentais para o processo evolutivo, pois a adaptação de cada espécie ao longo 
das gerações depende da existência da variabilidade sobre a qual a seleção 
natural possa atuar (Brammer, 1993). A caracterização da variabilidade genéti-
ca, seleção de genitores e hibridizações para obter constituições genéticas su-
periores são procedimentos decisivos para o incremento de eficiência em pro-
gramas de melhoramento genético de plantas.  

Os grandes avanços no desenvolvimento de variedades e cultivares 
de alta produtividade são, em parte, resultados da exploração pelo homem dos 
reservatórios de armazenagem genética de traços ancestrais das cultivares. A 
preservação e a expansão do conjunto gênico, isto é, conservação e ampliação 
da biodiversidade utilizável para os programas de melhoramento podem ser 
analisadas por seu papel no desenvolvimento de uma agricultura auto-
sustentável (Brammer, 2002). 

Alguns aspectos importantes devem ser considerados em relação ao 
uso da biodiversidade para o futuro da agricultura e para a qualidade de vida 
dos homens, enfatizando a função da diversidade genética presente nas espé-
cies vegetais e animais melhorados, e a necessidade de conservação da pró-
pria biodiversidade, bem como o desenvolvimento de novas cultivares como 
recursos genéticos (Council, 1999). Com isso, coletas dirigidas para poucas 
espécies, mesmo que estas sejam as que aparentam ter melhor potencial for-
rageiro, limitam a disponibilidade de genes e desprezam eventuais combina-
ções genéticas (Valls, 1987). 

Depois da obtenção do germoplasma, o modo de reprodução é um 
dos itens inciais em estudos para conservação e melhoramento de plantas. 
Existem dois tipos de reprodução: sexual e assexual. A reprodução sexual é 
caracterizada pela ocorrência da recombinação genética gerada pela meiose e 
atua na maior parte das espécies vegetais. Na reprodução assexual, não ocor-
re a recombinação, resultando em indivíduos idênticos à planta que o originou 
por sucessivas mitoses. A reprodução assexuada é dividida em duas formas: 
reprodução vegetativa e apomixia. A propagação vegetativa é aquela feita por 
estolhos, rizomas, colmos, tubérculos, bulbos, etc. Já a apomixia é a produção 
de propágulos vegetativos via sementes. A meiose e a fertilização não estão 
envolvidas na formação da semente e a progênie desta planta é geneticamente 
igual à planta mãe (Cruz et. al., 1998; Laspina et al., 2008). A geração do em-
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brião é obtida a partir de divisões mitóticas de células do óvulo, proporcionando 
a formação de sementes férteis, sem haver a união do gameta feminino com o 
masculino (Asker & Jerling, 1992). 

Os estudos genéticos sobre a herança da apomixia são difíceis de 
conduzir, pois as plantas com esse mecanismo reprodutivo, em geral, são poli-
plóides e, muitas vezes, não possibilitam a obtenção de progênies segregantes 
a partir de cruzamentos e retrocruzamentos. Inicialmente, acreditava-se que o 
controle genético da apomixia envolvia muitos genes, baseado na lógica de 
que esse processo deveria ser fisiologicamente bastante complexo. Conside-
rando-se o sucesso da apomixia em espécies, gêneros e famílias, essa hipóte-
se não é sustentável, pois, se fosse verdadeira, uma simples mutação ou re-
combinação em um dos vários genes poderia comprometer toda a cadeia, le-
vando a planta à esterilidade (Valle & Savidan 1996). Recentemente, vários 
estudos tem sido conduzidos com diferentes complexos gênicos, incluindo pa-
rentes silvestres de plantas cultivadas, confirmando a herança qualitativa da 
apomixia (Hanna,1995) e indicando que sua herança esteja associada a um, 
dois ou cinco loci (Noyes & Rieseberg, 2000; Matzk et. al., 2005). O mais aceito 
é a presença de um gene dominante para o caráter, ocasionando a formação 
de progênies apomíticas e sexuais na proporção de 3:1 (Grossniklaus, 2001; 
Sherwood, 2001). 

A ausência de recombinação gênica em plantas apomíticas coleta-
das diretamente da natureza dificulta a proteção legal junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por outro lado, a introdução do gene da 
apomixia em espécies que se reproduzem por sexualidade oferece vantagens, 
como, por exemplo, a fixação do vigor híbrido (Hanna & Bashaw, 1987; Valle & 
Savidan, 1996; Grossniklaus, 2003). Com a apomixia, elimina-se o processo de 
isolamento da área de multiplicação de sementes, a emasculação ou a introdu-
ção de linhagens macho-estéreis e diminui-se a possibilidade de contaminação 
gamética, refletindo no custo final das sementes (Hanna, 1995). 

Segundo Carvalho et al. (2008), é quase  regra as cultivares de re-
produção assexuada serem altamente heterozigotas, visto que são provenien-
tes de multiplicação de indivíduos que foram provavelmente selecionados por 
evidenciarem elevado vigor híbrido. O autor ratifica que, quando reproduzidas 
por via sexual, esses indivíduos evidenciam ampla segregação, onde apare-
cem plantas na grande parte, inferiores às originais. Deste modo, quando for 
realizada a hibridização entre plantas sexuais e apomíticas , haverá segrega-
ção para apomixia e sexualidade na geração F1. As progênies F1 apomíticas 
estarão com todos seus caracteres fixados e poderão ser levados às etapas 
finais para o lançamento de genótipos superiores. Já as plantas sexuais com 
características superiores poderão ser usadas em novas recombinações dentro 
do programa de melhoramento (Burton et al., 1973; Valle et al., 2009; Jank et 
al., 2011). O modo de reprodução apomítico permite a fixação do genótipo e a 
manutenção dos caracteres desejáveis, devido à ausência de recombinação, 
mantendo a presença de blocos gênicos, genes ligados e a contínua a explora-
ção da heterose por todas as gerações (Carvalho et. al., 2008). Por isso, este 
sistema é único, por fixar combinações gênicas superiores e vigor de híbrido a 
curto prazo (Usberti Filho, 1981). 

Para dar continuidade aos programas de melhoramento após os es-
quemas de cruzamentos entre plantas sexuais e apomíticas, faz-se necessária 
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a identificação do modo de reprodução das progênies segregantes. Existem 
várias formas de identificar plantas apomíticas nas progênies, dentre as quais 
pode ser destacado: (a) Observação de uma progênie uniforme obtida de se-
mentes de uma única planta, pelo teste de progênie (Miles e Valle, 1996); (b) 
Análises da quantidade de DNA do endosperma em citômetro de fluxo (Pente-
ado et al., 2000); (c) Utilização de marcadores moleculares ligados ao gene da 
apomixia (Espinoza et al., 2002; Pessino et al., 1999); (d) Ausência de antípo-
das e presença de múltiplos sacos embrionários apospóricos, através de análi-
ses citolembriológicas de ovários por clareamento ou por secções histológicas 
(Young et al., 1979)..   

A ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada para identificar 
o modo de reprodução são os marcadores moleculares de genes ligados à a-
pomixia, como os utilizados em Pennisetum spp. (Ozias-Akins et al., 1999),  
Brachiaria spp. (Pessino et al., 1999) e P. notatum (Quarin et al., 2001). Porém, 
ainda não existem marcadores universais para identificar os genes da apomixia 
e também não há para as espécies do grupo Plicatula que são o foco deste 
estudo. 

Estudos indicam a apomixia como modo de reprodução da maioria 
das espécies do gênero Paspalum (Moraes-Fernandes, 1974; Quarin & Norr-
mann, 1990; Adamowski et al., 2005; Reis et al., 2010), o que implica em popu-
lações geneticamente homogêneas, inexistindo a recombinação alélica a partir 
da união de gametas, dificultando assim o ganho genético destas espécies e o 
lançamento de cultivares. Além disto, o desenvolvimento pode ser dificultado 
em ambientes divergentes pela ausência de troca de alelos favoráveis para 
adaptação, o que aumenta os riscos pela perda de genótipos decorrentes da 
ação de fatores abióticos e bióticos (Adamowski et al., 2005). Porém, esque-
mas de hibridizações artificiais, quando um dos genitores apresenta modo de 
reprodução sexual, pode permitir a obtenção de variabilidade e a seleção de 
progênies elite, com fixação dos caracteres de interesse na primeira geração 
de autofecundação em virtude da apomixia (Acunä et al., 2009; Carvalho et al., 
2008).  

Recentemente, o grupo de pesquisa do Instituto de Botanica del 
Nordeste (IBONE-CONICET) da Facultadade de Ciencias Agrárias da Univer-
sidad Nacional del Nordeste, localizada em Corrientes, Argentina, tem realiza-
dos estudos com diferentes espécies do gênero Paspalum, identificando plan-
tas diplóides sexuais e tornando-as tetraplóides por meio da duplicação cro-
mossômica. Alguns exemplos estão em acessos de P. notatum, P. simplex, P. 
hydrophilum, P. chaseanum e de P. plicatulum, potencializando novas pesqui-
sas para a conservação e/ou na formação de genótipo superiores com potenci-
al de lançamento, antes impossibilitado pela apomixia (Martinez et al., 1999; 
Acunã et al., 2007; Espinoza et al., 1997; Urbani et al., 2002; Quarín et al., 
2003; Sartor et al., 2009; Aguillera et al., 2011).  

No intuito de realizar cruzamentos compatíveis com espécies apomí-
ticas tetraplóides de Paspalum do grupo Plicatula, foram induzidos indivíduos 
tetraplóides sexuais a partir de sexuais diplóides em P. plicatulum. Segundo 
estudo de Sartor et al. (2009), duas plantas tetraplóides germinaram após o 
tratamento de sementes diplóides para a duplicação cromossômica  pelo uso 
da colchicina. Foram realizadas análises embriológicas e testes de progênies 
usando marcadores moleculares, demonstrando reproduzirem-se sexualmente. 
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Um ponto interessante é que estes tetraplóides sexuais são altamente auto-
incompatíveis, como os diplóides correlatos, produzindo sementes somente 
após cruzamentos com outra planta. Com a descoberta dessas plantas diplói-
des sexuais em populações naturais de Paspalum plicatulum, foi possível criar 
novos genótipos a partir de cruzamentos com espécies compatíveis, vislum-
brando um novo rumo no melhoramento de plantas forrageiras do grupo Plica-
tula, antes impossibilitado pela apomixia (Sartor et al., 2009; Aguilera et al., 
2011).  

Aguilera et al. (2011) hibridizaram artificialmente o genótipo de P. 
plicatulum denominado “4c-4x” (genitor feminino) com a cultivar apomítica co-
nhecida como “Rojas” de P. guenoarum (genitor masculino), viabilizando a pro-
dução de 23 híbridos interespecíficos viáveis. Portanto, quando um dos genito-
res apresenta reprodução sexual, há a possibilidade de formação de variabili-
dade genética, permitindo a recuperação de progênies elites, com a fixação de 
alelos na primeira geração de autofecundação pela própria apomixia (Acuña et 
al., 2011). 

Estas estratégias de cruzamentos e seleção possibilitam a formação 
de recombinantes elites e a eficiência de seleção pela rápida fixação do caráter 
de interesse nas combinações que maximizem a expressão do vigor híbrido. A 
apomixia, além de manter a presença de blocos gênicos e uma alta uniformi-
dade, permite a contínua exploração da heterose em todas as gerações (Car-
valho et al., 2008; Dalton et al., 2003). Além disto, as progênies apomíticas, por 
serem altamente heterozigotas, podem resultar em plantas com maior vigor, 
produção, estabilidade genética e maior adaptação (Fehr, 1987; Carvalho et al., 
2008). Isso poderia possiblitar uma maior rapidez na obtenção de novas culti-
vares, logo na primeira geração, acelerando o lançamento de cultivares. 

 
1.6. ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPI COS 

 
As estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos têm grande 

importância em programas de melhoramento genético, fazendo parte importan-
te de um estudo amplo, contribuindo na tomada de decisões relacionadas com 
a escolha do método utilizado, dos caracteres que devem ser selecionados em 
etapas iniciais e avançadas e também ao peso que se deve atribuir a cada ca-
ráter, separadamente ou em conjunto. Para que o melhoramento genético seja 
praticado de forma mais eficiente, é indispensável o conhecimento sobre a na-
tureza e intensidade das variações de origem genética e de ambiente que atu-
am sobre o caráter (Silva et al., 2011). E também, é importante estudos sobre 
caracteres correlacionados (Caeirão et al., 2001; Assis et al.,2010), devido a 
possibilidade de identificar modificações ocorrentes em um determinado caráter 
em função da seleção praticada em outro (Silva et al., 2011).   

Estimativa da herdabilidade e as correlações genéticas são utiliza-
das para melhorar a eficiência dos programas de melhoramento, através do 
desenvolvimento de estratégias de seleção mais eficazes (Diz & Schank 
(1995). Ainda, critérios mais conclusivos sobre a pressão de seleção podem 
ser obtidos por meio do estudo da herdabilidade e de caracteres correlaciona-
dos, buscando favorecer a escolha de genótipos de desempenho superior (Be-
nin et al., 2009; Galarca et al., 2010). Em espécies pertencentes aos gêneros 
Brachiaria, Pennisetum, Trifolium, etc., há várias pesquisas dando suporte à 
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obtenção de ganho genético pelos programas de melhoramento (Montardo et 
al., 2003; Silva et al., 2008; Borges et al., 2011). No entando, estudos em rela-
ção àquelas que pertencem ao gênero Paspalum não têm sido realizados. 
Ressalta-se que, em espécies forrageiras, a preferência da seleção seja feita 
diretamente sobre o caráter de maior importância, como por exemplo, a produ-
ção de folhas no gênero Paspalum. Esta apresenta alto valor nutritivo e é a es-
trutura preferencialmente consumida pelos animais (Brâncio et al., 2003). No 
entanto, a estimativa desse caráter exige maior tempo e mão-de-obra em fun-
ção da necessidade da separação morfológica.  

DePauw et al. (2007) comentam que a seleção indireta seria mais 
efetiva quando a correlação entre dois caracteres fosse alta e positiva, tendo 
no  caráter secundário uma herdabilidade maior do que naquele principal de 
interesse. Assis et al. (2010) afirmam que a seleção é mais efetiva quando age 
sobre caracteres de alta herdabilidade e de associação direta com caráter de 
maior importância. Neste sentido, Carvalho et al. (2001) comentam que a rela-
ção de um caráter indireto com alta herdabilidade pode proporcionar progres-
sos genéticos mais rápidos do que a própria seleção direta num caráter princi-
pal, ainda mais quando o caráter central revelar baixa herdabilidade e for de 
difícil mensuração.  

 
1.6.1. HERDABILIDADE 

 
O conceito de herdabilidade, utilizado para separar as diferenças 

genéticas e não-genéticas entre indivíduos, é importante na estimativa dos ga-
nhos genéticos e na escolha dos métodos de seleção a serem aplicados (Reis, 
2000; Carvalho et al., 2008). Para Jacquard (1983), há três princípios para de-
finição de herdabilidade: (1) como medida de semelhança entre pai e filho, (2) 
porção genética no sentido amplo e (3) porção genética no sentido restrito. O 
autor ainda ressaltou que a herdabilidade não caracteriza o caráter, mas sim a 
estrutura da população estudada. Para isso, a herdabilidade deve ser utilizada 
para a população em estudo naquele local e ano. Dessa forma, experimentos 
com a finalidade de obtenção de estimativas de herdabilidade devem ser con-
duzidos em um ambiente semelhante ao quais as estimativas serão aplicadas. 
Neste caso, as estimativas da variância genética não serão superestimadas 
pelos componentes da variância da interação entre genótipo e ambiente, com-
ponentes que estarão incluídos na variância fenotípica (Borém e Miranda, 
2009). 

Falconer & Mackay (1996) relatam que a herdabilidade reflete a pro-
porção da variação fenotípica que pode ser herdada, ou seja, quantifica a con-
fiabilidade do valor fenotípico como guia para o valor genético. Apenas o valor 
fenotípico de um indivíduo pode ser mensurado, porém, é o valor genético que 
influenciará a próxima geração. Sendo assim, é importante o conhecimento de 
quanto da variação fenotípica é atribuída à variação genotípica e este é medido 
pela herdabilidade. Quando a herdabilidade é alta, a seleção nas gerações ini-
ciais de autofecundação é eficaz. Por outro lado, sendo o seu valor baixo, a 
seleção deve ser praticada apenas nas gerações mais avançadas, uma vez 
que o aumento da homozigose, conseqüência da autofecundação, propicia um 
incremento na herdabilidade no sentido restrito (Robison 1963; Falconer & 
Mackay, 1996; Fehr, 1987). Em populações segregantes de cruzamentos entre 
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genótipos apomíticos e sexuais, o uso da herdabilidade deve ser feito já na 
primeira geração, em virtude da fixação dos caracteres na primeira geração 
daqueles indivíduos F1 identificados como apomíticos. Enquanto que nas pro-
gênies F1 sexuais, o procedimento adotado é o mesmo usado em espécies au-
tógamas. 

É possível estimar dois tipos de herdabilidade: herdabilidade no sen-
tido amplo e herdabilidade no sentido restrito. No sentido amplo, a herdabilida-
de pode ser definida como a razão da variância genotípica pela variância feno-
típica, enquanto que, no sentido restrito, a razão da variância genética aditiva 
pela variância fenotípica. Portanto, a diferença está no numerador da fração 
(Allard, 1971; Falconer & Mackay, 1996). O coeficiente de herdabilidade (h2), 
tanto no sentido restrito como no sentido amplo, pode variar de zero a um. No 
caso de h2 = 1, as diferenças fenotípicas entre os indivíduos são causadas uni-
camente por diferenças genéticas entre os mesmos. Quando h2 = 0, significa 
que a variabilidade do caráter não tem origem genética. Neste caso não existe 
correlação alguma entre valor genético e valor fenotípico da unidade de sele-
ção (Allard, 1971). Segundo Stansfield (1974), valores de herdabilidade maio-
res que 0,5 são considerados altos, valores compreendidos entre 0,2 e 0,5 e 
menores que 0,2 são considerados herdabilidades de valores médios e baixos, 
respectivamente. 

A herdabilidade no sentido restrito é mais útil nos programas de me-
lhoramento, urna vez que ela quantifica a importância relativa da proporção 
aditiva da variância genética, que pode ser transmitida para a próxima geração 
(Borém e Miranda, 2009). A herdabilidade no sentido amplo assume maior im-
portância em plantas de propagação vegetativa, nas quais o genótipo é herda-
do integralmente pelos descendentes. A herdabilidade no sentido amplo pode 
ser considerada o limite superior da herdabilidade no sentido restrito, sendo 
esta última utilizada para estimar o ganho efetivo do processo de seleção. As-
sim, em gerações avançadas de endogamia, devido à homozigose resultante 
das sucessivas autofecundações, espera-se que a herdabilidade do sentido 
amplo e a herdabilidade no sentido restrito sejam praticamente iguais (Hanson, 
1963). 

Herdabilidades elevadas fortalecem os ganhos a serem obtidos com 
a seleção, dimensionando o quanto das características dos genitores serão 
atribuídas a seus descendentes. Além disto, fornecem também subsídios se a 
expressão do fenótipo tem por base maior participação dos efeitos genéticos 
ou ambientais, fundamental na definição do melhor arranjo experimental e da 
pressão de seleção a ser definida na condição ambiental (Assis et al., 2010). 
Ressalta-se que a herdabilidade participa diretamente na predição de ganho 
genético, independente do método de seleção e, como conseqüência, das de-
cisões a serem tomadas no processo de melhoramento (Ramalho et al., 2012). 
Carvalho et al. (2001) afirmam que os caracteres que são determinados em 
curto período de tempo são aqueles que estão menos sujeitos aos efeitos de 
ambiente e, dessa forma, apresentariam os maiores valores de herdabilidade. 
Em espécies apomíticas, a recombinação a partir do genitor sexual pode in-
crementar o número de alelos em heterozigose no clone F1, maximizando os 
benefícios da heterose pelo vigor híbrido e maior estabilidade no fenótipo. Re-
sende et al. (2004), analisando vários híbridos de Panicum maximum, obtive-
ram altos valores de herdabilidade na MST e MSF, o mesmo ocorrendo para 
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capim elefante (Assis et al., 2010) e Brachiaria brizantha (Basso et al., 2009). 
Por outro lado, Daher et al. (2004) encontraram alta herdabilidade na relação 
folha:colmo e mais reduzida na produção de matéria seca total em espécies de 
Pennisetum. De acordo com Sousa-Sobrinho et al. (2005), a relação fo-
lha:colmo expressa as variações existentes entre a proporção lâmina foliar e 
colmo, caráter de grande importância na seleção de genótipos destinados ao 
pastejo. 

 
1.6.2. CARACTERES FORRAGEIROS CORRELACIONADOS 
 
A correlação é uma medida da intensidade de associação entre duas 

variáveis, ou uma medida do grau de variação conjunta de duas variáveis, po-
dendo ser positiva ou negativa, quando ocorre aumento das duas variáveis ou 
acréscimo de uma e decréscimo da outra, respectivamente (Steel & Torrie, 
1980). A estimativa dos coeficientes de correlação permite ao melhorista o co-
nhecimento das mudanças que ocorrem em um caráter quando se realiza a 
seleção em outro caráter a ele correlacionado (Ramalho et al., 2012). 

A importância do conhecimento da associação entre caracteres nos 
trabalhos de melhoramento se dá principalmente em caracteres de alta herda-
bilidade. Assim, um caráter correlacionado com outro de alta herdabilidade e de 
fácil mensuração pode ser mais conveniente e conduzir a progressos mais rá-
pidos para o melhoramento (Cruz & Regazzi, 2004). 

A correlação fenotípica pode ser diretamente mensurada, a partir de 
dois caracteres, em certo número de indivíduos de uma população. Essa corre-
lação tem causas genéticas e ambientais, porém, só a genética envolve uma 
associação de natureza herdável, podendo esta ser utilizada em programas de 
melhoramento. As correlações genéticas e ambientais para um mesmo caráter 
são frequentemente muito diferentes em magnitude e eventualmente diferentes 
de sinal. Isto indica que as causas da variação genética e de ambiente afetam 
os caracteres por meio de mecanismos fisiológicos diferentes (Falconer & Mac-
kay, 1996). Contudo, caracteres genotipicamente correlacionados, mas não 
correlacionados fenotipicamente, podem não ser de valor prático na seleção, 
devido que, geralmente é baseada no fenótipo (Shukla et al., 1998). Assim, o 
conhecimento das relações existentes entre as variáveis empregadas para o 
melhoramento da espécie de interesse é de suma importância, uma vez que 
existe a necessidade de se obter ganhos não para uma única variável, mas 
para um conjunto delas. A correlação entre duas variáveis pode ser de nature-
za fenotípica, genotípica ou ambiental, sendo que somente as correlações ge-
notípicas são as envolvem associação herdável e portanto de grande interesse 
para o melhoramento (Dunteman, 1984). 

Para uma maior eficiência no processo seletivo, é importante salien-
tar que, de acordo com a grande variação na magnitude dos valores de corre-
lação encontrados na literatura, pode-se constatar a diferença que deve existir 
entre populações e verificar, sobretudo, a necessidade de se obter estimativas 
de correlação para cada população em particular. O estudo da correlação entre 
variáveis mede a intensidade associativa entre essas, ou seja, seu grau de va-
riação conjunta, podendo ser positiva, quando ocorre acréscimo simultâneo nas 
duas, ou negativa, quando ocorre aumento de uma variável com redução da 
outra (Steel & Torrie, 1980). 
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Em estudos genéticos é indispensável distinguir e quantificar o grau 
de associação genética e ambiental entre caracteres, principalmente se uma 
das características apresentar baixa herdabilidade acompanhada de dificulda-
des de mensuração e identificação. Assim, a seleção correlacionada com uma 
característica que apresente alta herdabilidade e facilidade de avaliação pode 
ser mais conveniente, pois permite progressos mais rápidos no melhoramento 
(Cruz et al., 2004; Regazzi e Carneiro, 2004). 

Em Brachiaria, Borges et al. (2011) observaram forte correlação do 
peso de matéria seca total com o de folhas e de colmos. Basso et al. (2009), 
estudando esse mesmo gênero, detectaram elevadas associações entre a MST 
e MSF nos diferentes locais de estudo. Diversos autores afirmam que o número 
de afilhos é uma variável que influencia na produção de matéria seca total (A-
lexandrino et al., 2005; Silva et al., 2008). 
 

1.6.3. ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA 
 
O conhecimento da dissimilaridade genética dentro de uma espécie 

é fundamental, principalmente, na caracterização de genótipos e como critério 
de seleção de parentais em programas que envolvem cruzamentos (Falconer e 
Mackay, 1981; Cruz & Carneiro, 2003; Carvalho et al, 2008). Sua importância 
está relacionada com a necessidade de identificar genitores que, em futuros 
cruzamentos, possibilitarão maior efeito heterótico na progênie e maior variabi-
lidade genética nas populações segregantes, aumentando, assim, a probabili-
dade na obtenção de indivíduos superiores, uma vez que a distância genética 
entre parentais é indicativo da expressão heterótica nas progênies (Falconer, 
1981; Cruz & Regazzi, 1997; Rao et al., 1981; Cruz et al., 2004).  

A divergência genética pode ser estudada por meio das diferenças 
entre os genótipos avaliados, sejam estas morfológicas, agronômicas, fisiológi-
cas, moleculares, entre outras (Cargnelutti Filho et al., 2008). Diversos autores 
têm relatado análises de dissimilaridade genética com base em informações 
obtidas por meio de caracteres morfoagronômicos (Machado et al., 2000; Ba-
relli et al., 2009). Outros, porém, preconizam a utilização de marcadores mole-
culares de DNA como forma mais fidedigna de acessar a divergência entre ge-
nótipos sem que ocorra o efeito do ambiente (Ferreira & Grattapaglia, 1998; 
Lefebvre et al., 2001; kamada et al., 2009). Nas análises de dissimilaridade ge-
nética, os marcadores moleculares de DNA merecem destaque, pois, em rela-
ção a outros tipos de marcadores, permitem acessar um maior número de lo-
cos polimórficos (Carvalho et al., 2008b).  

Dentre as ferramentas utilizadas na estimativa da dissimilaridade 
genética entre um conjunto de genótipos, destacam-se a utilização de caracte-
res agronômicos (fenotípicos) e dados moleculares.  

A utilização de marcadores moleculares na quantificação da diver-
gência genética vem crescendo nos últimos anos, uma vez que se constituem 
em excelente ferramenta para a obtenção de informações genéticas contidas 
no genoma de um organismo. Dentre as técnicas de marcadores moleculares, 
os microssatélites (SSR) envolvem o desenvolvimento de primers específicos, 
que é um processo elaborado e caro. A maior vantagem dessa técnica é o ele-
vado polimorfismo revelado, o que a torna uma das melhores opções para uso 
na caracterização de cultivares, especialmente em germoplasma aparentado e 
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de baixa variabilidade (Milach, 1998; Ferreira & Grattapaglia, 1998). Em com-
paração com caracteres fenotípicos, os marcadores moleculares apresentam a 
vantagem de não sofrerem influência do ambiente, porém apresentam a des-
vantagem de acessarem o genoma como um todo, não somente as regiões 
responsáveis pela manifestação dos caracteres de interesse. 

Entre as formas de visualizar a dissimilaridade que podem evidenci-
ar a intensidade de variabilidade genética, as análises de dissimilaridade que 
são mais utilizadas são calculadas pela distância Euclediana e a distância de 
Mahalanobis. A análise multivariada pode ser utilizada como uma ferramenta 
importante para estimar a dissimilaridade genética, com o objetivo de auxiliar a 
escolha de novas recombinações genéticas (Gaur et al., 1978). 

Outra técnica importante no estudo de dissimilaridade genética é a 
análise de agrupamento que, segundo Cruz & Regazzi (2004), tem por finalida-
de reunir e classificar os genótipos em vários grupos, de tal forma que exista 
homogeneidade dentro e heterogeneidade entre grupos formados. Os métodos 
de agrupamento mais utilizados em programas de melhoramento genéticos de 
plantas têm sido os hierárquicos e os de otimização. Nos métodos hierárquicos, 
os genitores são agrupados por um processo que se repete em vários níveis, 
até que seja estabelecido um dendrograma, e nos de otimização, é realizada a 
partição do conjunto de genitores em subgrupos mutuamente exclusivos por 
meio da maximização ou minimização de uma medida preestabelecida. Desta-
ca-se o método de Tocher, em que o objetivo é alcançar uma partição dos indi-
víduos que otimize alguma medida predefinida, sendo que as médias das dis-
tâncias intragrupos são sempre menores que as distâncias médias intergrupos 
(Cruz & Carneiro, 2003).  

Singh et al. (1991) recomendam a integração das análises molecula-
res com a avaliação de caracteres morfológicos, agronômicos e bioquímicos, 
por fornecerem informações complementares, aumentando a eficácia das aná-
lises de diversidade genética.  

 
1.7. ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE 

 
Os programas de melhoramento de plantas geralmente visam à ob-

tenção de genótipos com alta produtividade, estabilidade de produção e ampla 
adaptabilidade aos mais variados ambientes (Cruz & Carneiro, 2006). O objeti-
vo principal é avaliar um conjunto de genótipos por meio de várias metodologi-
as de análise, as quais utilizam diferentes conceitos biológicos da estabilidade 
e/ou adaptabilidade, bem como são empregados diferentes procedimentos es-
tatísticos para a obtenção das estimativas dos parâmetros em experimentos 
conduzidos com vários genótipos, anos e locais, segundo os mesmos autores.  

Dentre as muitas definições de interação do genótipo x ambiente (G 
x A), podemos reduzi-las a uma implicação prática em que a melhor população 
ou indivíduos num local não são necessariamente os melhores para outros lo-
cais (Patiño-Valera, 1986). A interação genótipo x ambiente pode ser definida 
como a alteração no desempenho relativo dos genótipos, em função das dife-
renças de ambientes (Borém e Miranda, 2005), e pode ser simples ou comple-
xa. O primeiro caso ocorre pela diferença entre os genótipos, não provocando 
alterações na classificação dos genótipos entre os ambientes. O segundo caso 
é proporcionado pela falta de correlação entre os genótipos (Cruz & Carneiro, 
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2003). Essa ausência de correlação indica que o genótipo superior em um am-
biente, normalmente não terá o mesmo desempenho relativo em outro ambien-
te (Falconer, 1987). Ela pode ser simples, quando a causa é a diferença entre 
genótipos e não provoca inversão na classificação dos mesmos, ou complexa, 
quando a causa é a falta de correlação entre genótipos, causando uma inver-
são na classificação. A interação complexa dificulta a seleção de genótipos de 
adaptação mais ampla e, conseqüentemente, as recomendações do melhoris-
ta. 

A interação genótipo x ambiente constitui-se num dos maiores desa-
fios dos programas de melhoramento de qualquer espécie, seja na fase de se-
leção ou na recomendação de cultivares. Deve-se considerar que esta intera-
ção reduz a correlação genética e, por conseqüência, o ganho com a seleção 
(Falconer & Mackay, 1996).  

Para diminuir o efeito da interação G x A, a condução dos experi-
mentos no maior número possível de locais e anos é necessário para avaliar a 
magnitude da interação e seu possível impacto sobre a seleção e a recomen-
dação de cultivares. Neste contexto, a análise da interação genótipo versus 
ambiente reflete o efeito genotípico na expressão do fenótipo de forma benéfica 
ou não pelos estímulos ambientais (Cruz & Carneiro, 2006; Coimbra et al., 
2009). Na maioria das vezes, afeta o ganho com a seleção, tornando necessá-
ria a estimativa da magnitude e natureza desta interação (Rosado et al., 2012). 
Uma alternativa para amenizar este efeito é a seleção de plantas com ampla 
adaptação e de elevada estabilidade ou que indique a região mais específica 
para a máxima expressão do potencial genético da futura cultivar. Para tornar 
essa recomendação a mais segura possível, é necessário um estudo detalhado 
acerca da adaptabilidade e da estabilidade das cultivares, assim como de seus 
caracteres importantes economicamente avaliando um grande conjunto de ge-
nótipos em vários ambientes (Cruz & Carneiro, 2006; Mendes et al., 2012). 

Diferentes conceitos estão relacionados à adaptabilidade e à estabi-
lidade. A adaptabilidade se refere à capacidade do genótipo em responder, de 
maneira vantajosa, à melhoria do ambiente. A estabilidade de comportamento 
é a capacidade dos genótipos terem comportamento previsível em função das 
flutuações ambientais (Cruz & Carneiro, 2003). Desse modo, estimativas de 
parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica são úteis na caracteri-
zação de genótipos quanto às respostas relativas às diferenças de ambientes. 

Podem ser destacados os seguintes procedimentos baseados na va-
riância da interação G x A: regressão linear simples (Eberhart & Russell, 1966; 
Perkins & Jinks, 1968), múltipla (Cruz et al., 2004), regressão quadrática (Cha-
ves et a., 1989), não lineares (Chaves et al., 1989) e método Tradicional (Yates 
e Cochram, 1938; Cruz et al., 2004). 

A metodologia da análise de regressão propostas por Eberhart & 
Russell (1966) é uma das mais usadas e disseminadas. É baseada em uma 
regressão linear simples dos genótipos em função de índices ambientais. Para 
estes autores, o coeficiente de inclinação da reta é adotado como medida de 
adaptabilidade e os desvios da regressão como medida de estabilidade, sendo 
considerado como genótipo ideal aquele que possui um coeficiente de regres-
são igual a um e com o menor desvio de regressão possível (Silva-Filho et al., 
2008). O método Tradicional é baseado na variação ambiental para cada genó-
tipo, preconizando que aqueles que evidenciam os menores valores de qua-
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drado médio são considerados estáveis (Oliveira, 1976; Cruz et al., 2004). Se-
gundo Yates e Cochran (1938), esta análise preconiza a estabilidade no senti-
do biológico. É importante aliar a análise de adaptabilidade e estabilidade via 
regressão com outros métodos, como o Tradicional, fortalecendo as inferências 
a serem formuladas frente à previsibilidade dos genótipos (Silva & Duarte, 
2006). 

As metodologias diferem quanto aos conceitos relacionados, aos pa-
râmetros estimados, aos procedimentos biométricos empregados e às pressu-
posições para utilização, cada uma delas possuindo vantagens e limitações 
(Vencovsky & Barriga, 1992). 

As análises de adaptabilidade e estabilidade são, portanto, procedi-
mentos estatísticos que permitem, de algum modo, identificar as cultivares de 
comportamento mais estável e que respondem previsivelmente às variações 
ambientais. Assim, a estimativa dos parâmetros de adaptabilidade e estabilida-
de fenotípica tem sido uma forma muito difundida entre os melhoristas de plan-
tas para avaliar novos genótipos antes de sua recomendação como cultivares. 
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Resumo  - O objetivo do trabalho foi determinar a variabilidade genética entre 
acessos de diferentes espécies de Paspalum e a expressão de caracteres de 
interesse forrageiro em distintos locais e anos de cultivo. Os experimentos fo-
ram conduzidos em delineamento experimental de blocos ao acaso com três 
repetições com parcelas compostas por cinco acessos de P. lepton, dois de P. 
guenoarum e mais a cultivar Pensacola (P. notatum) utilizada como testemu-
nha. Os acessos avaliados apresentaram variabilidade genética em caracteres 
de interesse forrageiro com efeitos na interação genótipo x ambiente. A produ-
ção de matéria seca total e de folhas foram os caracteres que mais contribuí-
ram para a detecção da variabilidade genética observada, independentemente 
do ano de avaliação.  

 
Termos para indexação: apomixia, espécie nativa, interação genótipo x ambi-
ente, seleção. 

 
Genetic variability of forage traits in Paspalum 

 
Abstract  - The objective of this work was to determine the genetic variability 
and the expression of traits of interest for forage production in species of Pas-
palum. The experiments were carried out in different locations and crop years in 
randomized block design with three replicates. Five accessions of P. lepton and 
two of P. guenoarum were evaluated, besides the cultivar Pensacola (P. no-
tatum), used as a control. The following traits were determined: leaf/stalk ratio; 
harvest index; and total, leaf, and stalk dray matter. Both main effects (geno-
type, years, and locations) and the interactions among factors had significant 
influence on the evaluated traits. The evaluated accessions showed genetic 
variability in traits of interest for forage production, and their performance varied 
according to the location and year of cultivation. Total and leaf dry matter pro-
duction are the traits that most contribute to the detection of the observed ge-
netic variability, regardless of the year of evaluation. 

 
Index terms: apomixis, native species, genotype x environment interaction, se-
lection. 
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Introdução 

 

No Rio Grande do Sul, há espécies forrageiras nativas de vários gê-

neros, com bom valor nutritivo, que constituem a base da exploração pecuária 

na região, pois, embora as forrageiras exóticas tenham elevado potencial de 

produção, muitas vezes elas não se adaptam às condições edafoclimáticas 

locais. 

Entre as espécies nativas encontradas no Sul do Brasil, destacam-

se as do gênero Paspalum, que apresentam elevado potencial forrageiro e são 

adaptadas a diversos ecossistemas brasileiros (Batista & Godoy, 2000). Para 

Strapasson et al. (2000), o fato dessas espécies comporem o ecossistema na-

tivo acarreta menor risco de desequilíbrio biológico pela exploração pecuária. 

Em razão da grande variabilidade intra e interespecífica existente no gênero 

Paspalum, há grande potencial para sua exploração em programas de melho-

ramento genético (Batista & Godoy 2000; Reis et al., 2010; Pereira et al., 

2011). 

A maioria das espécies do gênero Paspalum tem como modo de re-

produção a apomixia, o que implica populações geneticamente homogêneas 

(Quarín & Norrmann 1990). A apomixia dificulta a recombinação genética, as-

sim como a proteção de cultivares pelas normas legais vigentes. O desenvol-

vimento dessas espécies em ambientes divergentes também pode ser dificul-

tado (baixa estabilidade fenotípica), pois não há troca de alelos favoráveis à 

adaptação. Este fato aumenta os riscos de perda de genótipos por fatores abió-

ticos e bióticos (Adamowski et al., 2005). Porém, a utilização de hibridizações, 

quando um dos genitores apresenta reprodução sexuada, pode gerar variabili-

dade e possibilitar a seleção de progênies elite, com fixação imediata dos ca-

racteres de interesse em razão da apomixia (Rodrigues et al., 2003; Acuña et 

al., 2009). 

A descoberta de plantas diploides sexuais em populações naturais 

de P. plicatulum possibilitou a obtenção de novos genótipos a partir de cruza-

mentos com espécies compatíveis (Sartor et al., 2009). Essa descoberta teve 

forte impacto sobre programas de melhoramento das plantas forrageiras do 

grupo Plicatula, antes impossibilitados pela apomixia. Aguilera et al. (2011) hi-
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bridizaram artificialmente um genótipo de P. plicatulum, denominado “4c-4x” 

(genitor feminino), com a cultivar apomítica conhecida como Rojas (P. guenoa-

rum, genitor masculino), e obtiveram 23 híbridos interespecíficos viáveis. 

O conhecimento da expressão de caracteres de interesse forrageiro 

e da variabilidade genética existente entre genótipos de diferentes espécies do 

gênero Paspalum pode contribuir para a identificação de plantas superiores 

quanto à produção de forragem, e para o direcionamento de cruzamentos com 

genitor sexual, com vistas à seleção de recombinantes desejáveis. 

O objetivo deste trabalho foi determinar a variabilidade genética e a 

expressão de caracteres de interesse forrageiro de acessos de espécies do 

gênero Paspalum, em diferentes locais e anos de cultivo. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado nos anos agrícolas de 2009/2010 e 

2010/2011, nos municípios de Eldorado do Sul e Augusto Pestana, RS. A área 

experimental em Eldorado do Sul está localizada na região da Depressão Cen-

tral (30º06'02"S e 51º41'27"W, a 34 m de altitude). O solo é classificado como 

Argissolo Vermelho distrófico típico, e o clima, segundo a classificação de 

Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido, com verão quente. A temperatura 

média anual é de 19,3ºC, com média máxima de 24,6ºC, em janeiro, e média 

mínima de 13,8ºC, em junho. A precipitação média anual está em torno de 

1.400 mm. Durante o período de avaliação, choveu 1.692 mm no primeiro ano 

e 807 no segundo, e a temperatura média esteve em torno de 19ºC. Em Au-

gusto Pestana, a área experimental está situada na região Noroeste do estado 

(28º25'58"S e 54º00'24"W, a 290 m de altitude). O solo é classificado como 

Latossolo Vermelho distroférrico típico, e o clima é do tipo Cfa, conforme a 

classificação de Köppen. A precipitação média é de 1.600 mm, e a temperatura 

média é de 21,8ºC. Janeiro e fevereiro são os meses mais quentes do ano, 

com temperatura superior a 22ºC, enquanto junho e julho são os meses mais 

frios, com temperatura média entre 3 e 18ºC. Durante a condução do experi-

mento, choveu 1.711 mm no primeiro ano e 1.200 no segundo, com temperatu-

ra média de 20ºC.  
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Foram realizadas análises do solo no período que antecedeu a im-

plantação do experimento, em ambos os locais. As amostras foram retiradas da 

camada de 0 a 20 cm. Em Eldorado do Sul, o solo apresentou as seguintes 

características: 210 g kg-1 de argila; pH, 5,4; índice SMP de 6,3; 14 g kg-1 de 

matéria orgânica; 3,1 cmolc dm-3 de H+Al; 6,7 mg dm-3 de P; 119 mg dm-3 de K; 

e Al, Ca, Mg e CTC de 0,1, 2,0, 0,7, 6,1 cmolc dm-3, respectivamente; com sa-

turação por bases de 49% e por Al de 3,2%. Em Augusto Pestana, o solo apre-

sentou: 560 g kg-1 de argila; pH, 6,2; índice SMP de 6,1; 26 g kg-1 de matéria 

orgânica; 3,9 cmolc dm-3 de H+Al; 46,2 mg dm-3 de P; 215 mg dm-3 de K; e Al, 

Ca, Mg e CTC de 0, 7,2, 2,2 e 9,9 cmolc dm-3, respectivamente; com percenta-

gem da saturação por bases de 71,9%; e por Al de 0%. As áreas receberam 

adubação de base na quantidade de 20-150-100 e 20-120-100 kg ha-1 de N-P-

K, em Eldorado do Sul e  Augusto Pestana, respectivamente. Foram realizadas 

adubações de cobertura de 180 e 130 kg ha-1 de N em Eldorado do Sul e Au-

gusto Pestana, respectivamente. As adubações de cobertura foram fracionadas 

em seis momentos. As aplicações foram realizadas após cada corte, conforme 

as indicações técnicas para gramíneas perenes de estação quente, seguindo 

as recomendações da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos (Ma-

nual de adubação e de calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, 2004). 

Os acessos utilizados foram obtidos de coleção pertencente ao De-

partamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, da Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul, a partir de coletas realizadas em ecossistemas natu-

rais do estado (Reis et al., 2010; Pereira et al., 2011). Os acessos de maior 

potencial forrageiro, determinado em estudo preliminar, foram selecionados 

para a realização do experimento: P. lepton (acessos: 28B, 26A, 28C, 26D e 

28E) e P. guenoarum (acessos: Azulão e Baio). Além disso, foi incluída, como 

testemunha, a cultivar Pensacola (P. notatum), também proveniente das condi-

ções naturais do Cone Sul e que apresenta alta relação folha/colmo e qualida-

de nutricional (Pereira et al., 2011). Em cada local, utilizou-se o delineamento 

experimental de blocos ao acaso, com três repetições, em que as parcelas fo-

ram constituídas por seis linhas de 2,2 m de comprimento e 0,20 m de espa-

çamento. Em cada linha, as mudas foram transplantadas a cada 20 cm, o que 
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totalizou 60 plantas por parcela. Os transplantes ocorreram em 1 e 4 de de-

zembro de 2009, em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, respectivamente. 

As avaliações foram realizadas por meio de cortes, com a utilização 

de dois quadrados (gabarito) de 0,50x0,50 m, quando a maior parte dos aces-

sos apresentava altura média das folhas de 35 cm, tendo permanecido um re-

síduo de 10 cm do solo, exceto para a cultivar Pensacola, que foi cortada ao 

atingir altura média de 25 cm, com resíduo de 5 cm, manejo mais indicado para 

esta espécie (Sawasato, 2007; Pereira et al., 2011). Também foram utilizados 

dois quadrados, com 0,25x0,25 m, para a contagem do número de afilhos por 

área. Após os cortes, as amostras foram levadas ao laboratório para a separa-

ção morfológica de folhas, colmos, inflorescências e material morto, e secas 

em estufa de ar forçado, a 65ºC, até massa constante, para análise dos carac-

teres de interesse. 

Os caracteres mensurados foram: massa seca total (MST, kg ha-1), e 

folhas (MSF, kg ha-1) e de colmo (MSC, kg ha-1). Não foi considerado o material 

morto, por praticamente inexistir durante as avaliações. Com estas variáveis, 

foram calculados a relação folha/colmo (RFC, MSF/MSC) e o índice de colheita 

(IC, MSF/MST). Foram realizados cinco cortes, no primeiro ano, e seis, no se-

gundo, que foram somados dentro de cada ano e local, exceto para a cultivar 

Pensacola, para a qual foram realizados quatro e cinco cortes no primeiro e no 

segundo ano, respectivamente. O menor número de cortes da testemunha o-

correu em razão do pequeno crescimento das plantas, decorrente das baixas 

temperaturas no outono e no inverno. O número de afilhos (NAF) foi obtido por 

contagem, para obtenção da média produzida ao longo dos anos. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, tendo-se utiliza-

do o teste F, a 5% de probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste 

de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Utilizou-se a análise multivariada, com 

emprego da distância generalizada de Mahalanobis (D2), para estimar a varia-

bilidade genética existente entre os acessos, em cada local e ano de cultivo, e 

o método de Tocher foi usado como técnica de agrupamento dos acessos. A 

magnitude de contribuição relativa das variáveis, para a variabilidade morfoló-

gica total observada nas diferentes condições estabelecidas, foi determinada 
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pelo modelo de Singh (1981). Para estas determinações, foi utilizado o progra-

ma Genes (Cruz, 2007). 

 

Resultados e Discussão 

 

Tanto os efeitos principais (genótipo, anos e locais) como a intera-

ção entre os fatores (genótipo x ano, genótipo x local, ano x local e genótipo x 

ano x local) influenciaram significativamente os caracteres avaliados (Tabela 

1). O ano de cultivo exerceu maior influência (quadrado médio mais elevado) 

sobre os caracteres MST, MSF, RFC e IC que os demais fatores. A MST e a 

MSF foram os caracteres mais efetivos na identificação de genótipos superio-

res, com aptidão forrageira; tendo sofrido forte influência da interação entre 

genótipos e ambiente de cultivo (Assis et al., 2008; Pereira et al., 2011). 

No Município de Eldorado do Sul, os acessos Azulão e Baio de P. 

guenoarum apresentaram os melhores desempenhos na produção de MST, em 

comparação aos acessos das espécies P. lepton e P. notatum, nos dois anos 

avaliados. Esses dados corroboram os obtidos por outros autores, que eviden-

ciaram a alta produção desses acessos em avaliações com genótipos nativos, 

entre os quais a cultivar Pensacola (Sawasato, 2007; Pereira et al., 2011). 

Nesse município, a produção média de matéria seca total dos acessos, no se-

gundo ano, foi maior do que a obtida no primeiro (Tabela 2). O melhor desem-

penho no segundo ano também foi observado no Município de Augusto Pesta-

na. Este resultado pode ser atribuído ao processo de adaptação das mudas 

depois do transplante, que culminou com a maior capacidade de desenvolvi-

mento e produção após a perenização. Em espécies de hábito rizomatoso ou 

estolonífero, o processo de adaptação da espécie ao ambiente ocorre no pri-

meiro ano (Pereira et al., 2011).  

No ano de estabelecimento, os acessos Azulão, Baio, 26A e 28E 

produziram mais matéria seca total em Augusto Pestana do que em Eldorado 

do Sul. No segundo ano, no entanto, a produção de MST em Eldorado do Sul, 

em geral, foi superior. 

Os maiores valores médios de MSF e MSC também ocorreram no 

ano seguinte à implantação (Tabela 2). Ressalta-se que a produção de colmos 
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é importante na sustentação dos afilhos e de folhas; no entanto, sua maior ex-

pressão compromete a estrutura do dossel e diminui a relação folha:colmo 

(Gomide et al., 2007). A seleção para a redução da produção de colmo e au-

mento da de folha tem sido fortemente preconizada no melhoramento de forra-

geiras (Pereira et al., 2011), pois a maior qualidade nutricional está na lâmina 

foliar, estrutura preferida pelo animal em regime de pastejo (Bratti et al., 2009). 

Destaca-se que os acessos Azulão e Baio, de P. guenoarum, apre-

sentaram maior estabilidade entre locais e as maiores produções de matéria 

seca total e de folhas na comparação entre os acessos (Tabela 2). Isso indica a 

presença de alelos de adaptação, que têm forte interesse para programas de 

melhoramento, na obtenção de recombinantes superiores.  

No teste de médias para a RFC, em Eldorado do Sul, os acessos di-

feriram, em ambos os anos de cultivo (Tabela 3). Os acessos Baio, 26A e 28B 

não apresentaram diferenças entre os resultados no ano de estabelecimento e 

no segundo ano. No entanto, os acessos Azulão, 26D, 28C e 28E apresenta-

ram aumento em RFC, no segundo ano de avaliação. Para a cultivar Pensaco-

la, observou-se alto acréscimo na produção de folhas do primeiro para o se-

gundo ano, quando comparado aos demais acessos. No ano de estabeleci-

mento (2009/2010), o acesso Azulão apresentou desempenho superior aos 

demais, na produção de folhas. 

Em Augusto Pestana, o segundo ano possibilitou maior média de 

RFC em todos os genótipos (Tabela 3). No primeiro ano, os maiores valores da 

RFC foram obtidos pelos acessos Azulão, Baio, 26A, 26D e 28C. No ano se-

guinte, apenas o acesso Azulão destacou-se em relação aos demais. Na com-

paração entre os locais, em 2009/2010 foram observadas semelhanças para a 

maioria dos acessos, porém, Azulão e Baio, em Eldorado do Sul, apresentaram 

o melhor desempenho. No ano seguinte, os acessos Azulão, 28B e 28C, em 

Augusto Pestana, tiveram os melhores desempenhos. Bratti et al. (2009) consi-

deram a relação RFC um dos parâmetros fundamentais na análise da seleção 

dos animais em pastejo. 

Em relação ao índice de colheita em Eldorado do Sul, os genótipos 

também evidenciaram melhores resultados no segundo ano, exceto os acessos 

Azulão e Baio. Em Augusto Pestana, os genótipos mostraram maiores valores 
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de IC no segundo ano, sobretudo para o acesso Azulão. Na comparação entre 

locais, grande parte dos acessos mostraram superioridade em IC em Augusto 

Pestana, no segundo ano. O IC expressa a fração de matéria seca não expor-

tada das folhas para outras partes da planta (Benincasa, 1988) e constitui fator 

importante no melhoramento de forrageiras. 

Em Augusto Pestana ocorreram os maiores valores de NAF, na 

grande maioria dos genótipos (Tabela 3). No entanto, verificou-se reduzida va-

riabilidade genética neste caráter, com baixa variação entre os genótipos. As-

sim, em 2009/2010, não foram constatadas diferenças entre os acessos e, no 

ano seguinte, foram observadas apenas duas classes fenotípicas para discri-

minação dos genótipos, tanto em Eldorado do Sul quanto em Augusto Pestana. 

A seleção pelo caráter afilhamento ainda é bastante questionada no melhora-

mento de plantas (Kuraparthy et al., 2007). 

Quanto à contribuição relativa dos caracteres ligados ao potencial 

forrageiro para a variabilidade total observada (Tabela 4), foram observadas 

diferenças na capacidade de expressão dessas variáveis em Eldorado do Sul e 

Augusto Pestana, inclusive com efeito cumulativo destes locais sobre a variabi-

lidade total. Alves et al. (2003) relataram a importância da determinação da 

contribuição relativa dos caracteres para possibilitar a redução no número de 

avaliações necessárias para determinação da variabilidade genética, já que 

apenas caracteres que efetivamente contribuem para essa variabilidade são 

mensurados. Os anos de avaliação influenciaram a variabilidade observada. 

Em Eldorado do Sul, a MSF e o IC foram os caracteres que mais contribuíram 

para a variação, com valores de 68,65 e 23,13%, respectivamente, enquanto 

os demais caracteres tiveram reduzida participação. Em Augusto Pestana, em-

bora a MSF tenha apresentado efetiva expressão nos acessos testados, a mai-

or participação foi a do caráter MST, com mais de 52% de contribuição sobre a 

variabilidade genética total entre os acessos. 

No ano de estabelecimento, na média dos dois locais, a maior pro-

porção da variabilidade genética foi devida a MSF e a MST, com valores de 

53,33 e 25,7%, respectivamente (Tabela 4). No segundo ano, nos dois locais, 

foram observadas contribuições relativas de 35,84 e 53,98%, para MST e MSF, 

respectivamente. Contudo, na contribuição geral, que inclui o efeito cumulativo 
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dos anos e dos locais, confirmou-se a maior efetividade dos caracteres MST 

(55,8%) e MSF (27,16%), para quantificar a variabilidade entre os acessos. Ca-

racteres que contribuem pouco para a divergência genética não devem ser uti-

lizados na seleção por diminuir a eficiência do processo (Alves, et al., 2003; 

Moreira et al., 2005). Pereira et al. (2011) também obtiveram maior contribuição 

de MST e MSF para avaliação da variabilidade genética no gênero Paspalum. 

A análise de agrupamento pelo método de Tocher (Tabela 5) possi-

bilitou a distribuição dos oito acessos avaliados em quatro grupos distintos, em 

Eldorado do Sul. Em Augusto Pestana, obteve-se a formação de apenas dois 

grupos, na análise conjunta dos dois anos de avaliação. O maior número de 

grupos formados em Eldorado do Sul indica que esse ambiente é mais favorá-

vel à seleção, pois permite a expressão de maior variabilidade entre os genóti-

pos. Entretanto, em Augusto Pestana, o ambiente se mostrou mais favorável 

para a expressão do potencial genético, na maioria dos acessos estudados 

(Tabelas 2 e 3). 

Ao se considerar os resultados obtidos em Eldorado do Sul, os a-

cessos apomíticos 28C, 26D e 28B de P. lepton, e o acesso Azulão de P. gue-

noarum podem ser utilizados como genitores masculinos na combinação com o 

genitor sexual feminino. No entanto, com base nos resultados encontrados em 

Augusto Pestana, apenas o acesso 28C de P. lepton e o acesso Azulão de P. 

guenoarum devem ser indicados para cruzamentos com o genitor sexual. 

 

Conclusões 

 

1. Os acessos avaliados apresentam variabilidade genética em 

caracteres de interesse forrageiro, bem como desempenho variável de acordo 

com o local e o ano de cultivo 

2. A produção de matéria seca total e de folhas são os caracteres 

que mais contribuem para a detecção da variabilidade genética observada 

independentemente  do ano de avaliação.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância de caracteres forrageiros de acessos 
do gênero Paspalum, em dois anos de cultivo em Eldorado do Sul, 
SP e Augusto Pestana, RS. 

Quadrado Médio  
Fonte de 
Variação 

 
GL 

MST MSF MSC  

(Bloco/Local)/Ano  8 1032399 579,238 87565 
Genótipo (G) 7 102763861* 58748634* 7063331* 
Anos (A) 1 145679172* 212656579* 325306* 
Locais (L) 1 2675086* 761562* 174659* 
G x A 7 37182394* 15260521* 3584427* 
G x L 7 5754648* 3421097* 546681* 
A x L 1 19120973* 4630* 11691451* 
G x A x L 7 3316443* 2159252* 1573424* 
Erro 56 1014076 446814 178301 
Total 95 - - - 
Média Geral  6401 kg ha-1 4.248 kg ha-1 1705 kg ha-1 
CV (%)  15,73 15,73 24,75 

Quadrado Médio  
Fonte de 
Variação 

 
GL 

RFC (kg ha-1) IC (MSF/MST) NAF (número m-2) 

(Bloco/Local)/Ano 8 0,59 0,012 43456 
Genótipo (G) 7 11,81* 0,04* 44461* 
Anos (A) 1 114* 1,42* 107596* 
Locais (L) 1 0,05* 0,02* 1560877* 
G x A 7 6,23* 0,03* 96515* 
G x L 7 4,79* 0,02* 51710* 
A x L 1 16,06* 0,10* 246303* 
G x A x L 7 11,70* 0,02* 58776* 
Erro 56 0,33 0,017 7495 
Total 95 - - - 
Média Geral  2,95 0,64 571 
CV (%)  19,42 6,41 15,15 
*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; MST, massa seca total; MSF, 
massa seca de folha; MSC, massa seca de colmo; RFC, relação folha:colmo; 
IC, índice de colheita; NAF, número de afilhos. 
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Tabela 2. Produção de massa seca total, de folhas e de colmos de acessos do 
gênero Paspalum, em dois municípios do Rio Grande do Sul. 

Eldorado do Sul  Augusto Pestana Genótipos 
 2009/10 2010/11  2009/10 2010/11 

  Massa seca total (kg ha-1)  

P. guenoarum Azulão B6519aB A15995aA  B8050aA A13228bB 

P. guenoarum Baio B6267aB A14252aB  B7494aA A16836aA 

P. lepton 26A A3894bB A4941bA  A5525bA A5758Ca 

P. lepton 26D B4074bA A6456bA  A4865cA A4209dB 

P. lepton 28B B4529bA A8130bA  A5384bA A5000cB 

P. lepton 28C A3660bA A5031bA  B4593cA A5944cA 

P. lepton 28E A3554bB A2722bA  A5904bA A4796cA 

P. notatum Pensacola  A3953bA A5772bA  A4443cA B3057dB 
Média Geral 4556 7912  5782 7354 
  Massa seca de folhas (kg ha-1) 

P. guenoarum Azulão B5520aA A11218aA  B4159aB A11171aA 

P. guenoarum Baio B4382bA A9850aB  B3973aA A12042aA 

P. lepton 26A B1641cB A3443bA  B2827bA A4813bA 

P. lepton 26D B2438cA A5336bA  B2428bA A3520cB 

P. lepton 28B B1877cB A4606bA  B2492bA A3860cA 

P. lepton 28C B1783cB A4074bA  B2538bA A4847bA 

P. lepton 28E A1489cB A1804cB  B2409bA A3847cA 

P. notatum Pensacola  B2175cA A4899bA  A2018bA A2449dB 
Média Geral 2663 5654  2856 5819 
  Massa seca de colmos (kg ha-1) 
P. guenoarum Azulão B884bB A4141aA  A2768aA B1490bB 
P. guenoarum Baio B1608aB A4402aA  B2505aA A4416aA 
P. lepton 26A A1076bB A1434cA  A1765bA B991bA 
P. lepton 26D A1124bB A1050cA  A1642bA B738bA 
P. lepton 28B B1581aB A3124bA  A2155aA B1241bB 
P. lepton 28C A1318bA A1073cA  A1523bA A1156bA 
P. lepton 28E A1241bB A800cA  A2368aA B1024bA 
P. notatum Pensacola  A1211bA A536cA  A1583bA B601bA 
Média Geral 1255 3574  2039 1457 
Média seguida pela mesma letra maiúscula na linha, a esquerda do valor não 
difere entre anos no mesmo local; Média seguida da mesma letra maiúscula na 
linha, a direita do valor não difere entre locais no mesmo ano; Média seguida 
da mesma letra minúscula na coluna não difere pelo Teste de Scott & Knott, à 
5% de probabilidade.  
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Tabela 3. Valores médios dos caracteres relação folha:colmo (RFC), índice de 
colheita (IC) e número de afilhos (NAF) em acessos de gênero Pas-
palum em dois anos de cultivo e locais. 

Eldorado do Sul  Augusto Pestana Genótipo 
2009/10 2010/11  2009/10 2010/11 

 Relação folha:colmo (MSF/MSC) 
P. guenoarum Azulão A6,37aA A2,78dB  B1,51aB A7,70aA 
P. guenoarum Baio A2,75bA A2,22dA  B1,61aB A2,83bA 
P. lepton 26A A1,52cA A2,41dB  B1,65aA A4,87bA 
P. lepton 26D B2,16bA A5,08bA  B1,55aA A4,82bA 
P. lepton 28B A1,19cA A1,51dB  B1,16bA A3,12bA 
P. lepton 28C B1,37cA A3,83cA  B1,68aA A4,18bA 
P. lepton 28E B1,19cA A2,26dB  B1,03bA A3,85bA 
P. notatum Pensacola B1,83cA A9,18aA  B1,27bA A4,07bB 
Média Geral 2,30 1,58  1,43 3,99 
  Índice de colheira (MSF/MST) 
P. guenoarum Azulão A0,84aA B0,70cB  B0,51aB A0,84aA 
P. guenoarum Baio A0,70bA A0,68cA  B0,53aB A0,71cA 
P. lepton 26A B0,42dB A0,70cB  B0,51aA A0,83aA 
P. lepton 26D B0,60cA A0,82bA  B0,50aB A0,83aA 
P. lepton 28B B0,41dA A0,57dB  B0,46bA A0,76bA 
P. lepton 28C B0,48dA A0,81bA  B0,55aA A0,81aA 
P. lepton 28E B0,41dA A0,66cB  B0,41bA A0,80aA 
P. notatum Pensacola  B0,55cA A0,90aA  B0,45bB A0,80aB 
Média Geral 0,55 0,73  0,49 0,80 
  Número de afilhos por m-2 

P. guenoarum Azulão B359aA A543aA  A446bA A592bA 
P. guenoarum Baio B388aA A553aA  A480bA A552bA 
P. lepton 26A A476aA B323bB  B595bA A972aA 
P. lepton 26D B398aB A580aB  B631bA A904aA 
P. lepton 28B A497aB A443aB  A743aA A910aA 
P. lepton 28C A481aA A494aB  B570bA A879aA 
P. lepton 28E A544aA B260bB  B571bA A950aA 
P. notatum Pensacola  A541aB B213bB  A876aA B500bA 
Média Geral 461 426  614 782 

Média seguida pela mesma letra maiúscula na linha, a esquerda do valor não 
difere entre anos no mesmo local; Média seguida da mesma letra maiúscula na 
linha, a direita do valor não difere entre locais no mesmo ano; Média seguida 
da mesma letra minúscula na coluna não difere pelo Teste de Scott & Knott, a 5 
% de probabilidade.  
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Tabela 4. Contribuição relativa para a variabilidade observada nos caracteres 
ligados ao potencial forrageiro de acessos do gênero Paspalum. 

Ambiente Análise Conjunta MST MSF MSC RFC IC NAF 
Eldorado do Sul 2,61 488,18 28,3 22,3 164,5 4,52 
Contribuição (%) 

Anos 
0,36 68,65 3,98 3,22 23,13 0,63 

Augusto Pestana 3350 2456 433 11,64 92,17 7,4 
Contribuição (%) 

Anos 
52,74 38,67 6,82 0,18 1,45 0,11 

Primeiro ano 473, 8 983,4 120,6 6,4 180,9 78,3 
Contribuição (%) 

Locais 
25,7 53,33 6,54 0,35 9,81 4,24 

Segundo Ano 1358 2046 55,75 40,87 219,8 68,7 
Contribuição (%) 

Locais 
35,84 53,98 1,47 1,07 5,79 1,81 

Geral 435,1 211,7 31,0 14,3 74,3 12,9 
Contribuição (%) 

Anos + locais 
55,8 27,16 3,97 1,85 9,35 1,66 

MST, Matéria Seca Total; MSF, Matéria Seca de Folha; MSC, Matéria Seca de 
Colmo; RFC, Relação Folha:Colmo (MSF/MSC); IC, Índice de Colheita 
(MSF/MST); NAF, Número de Afilhos.  
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Tabela 5. Discriminação da variabilidade genética de acessos do gênero Pas-
palum por meio da análise de agrupamento de Tocher.  

Ambientes   Grupos Agrupamento 
   I 26A, 28E, 28C 
Eldorado do Sul      II 26D,  Pensacola 
(análise conjunta de anos) III Azulão, Baio 
    IV 28B 

Augusto Pestana   
I 26A, 28E, 28C, 26D,  

28B, Pensacola 
(análise conjunta de anos) II Azulão, Baio 

2009/2010 
I 26A, 28E, 28C, 26D,  

28B, Pensacola 
(análise conjunta de locais) II Azulão, Baio 
 I 26A, 28E, 28C, 26D, 28B 
2010/2011 II Azulão, Baio 
(análise conjunta de locais) II Pensacola 

Geral 
I 26A, 28E, 28C, 26D,  

28B, Pensacola 
(análise conjunta de locais e anos) II Azulão, Baio 
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Resumo  - O objetivo deste trabalho é fornecer subsídios para obtenção de 
ganho genético em espécies apomíticas do gênero Paspalum pela identificação 
de caracteres que evidenciem simultaneamente alta correlação e 
herdabilidade. Portanto, dimensionar o quanto da variação fenotípica é devido 
a efeitos genéticos e ambientais e o grau de associação existente entre a 
produção da matéria seca de folha com outros caracteres de interesse 
forrageiro de mais fácil seleção e aferição. O experimento foi conduzido nos 
anos de 2009/10 e 2010/11 nos municípios de Eldorado do Sul e Augusto 
Pestana, RS, Brasil, em um delineamento experimental de blocos casualizados 
com três repetições. Nos acessos apomíticos do gênero Paspalum o aumento 
da pressão de seleção direta sobre a matéria seca total e de folhas é 
fortalecida pela maior contribuição dos efeitos genéticos do que ambientais 
sobre a composição da variância fenotípica. O ganho genético na produção de 
folhas se mostra eficiente via seleção indireta pela matéria seca total, caráter 
de elevada herdabilidade e de mais fácil seleção e aferição. 

 
Termos para indexação: herdabilidade, correlação, análise de trilha, interação 
genótipo x ambiente, melhoramento vegetal. 

 
The search for genetic gain in apomictic species of  the genus Paspalum 

 
Abstract  – The objective is to provide subsidies to obtain genetic gain in apo-
mictic species of the genus Paspalum by identifying characters that simultane-
ously evidencing high correlation and heritability. Therefore, haw the size of the 
phenotypic variation is due to genetic and environmental effects and the degree 
of association existing dry leaf as other traits of interest forage for easier selec-
tion and benchmarking. The experiment was conducted in the years 2009/10 
and 2010/11 in the municipalities of Eldorado do Sul and Augusto Pestana, RS, 
Brazil, in a randomized block design with three replications. In apomictic acces-
sions of the genus Paspalum increased selection pressure direct on the total 
dry matter and leaf is strengthened by the increased contribution of environ-
mental than genetic effects on the composition of the phenotypic variance. The 
genetic gain in leaf production is efficient via indirect selection by the total dry 
matter of character easier selection and measurement. 
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Index terms: heritability, correlation, path analysis, genotype x environment in-
teraction, plant breeding. 

 

Introdução 

 

Na região subtropical brasileira as condições edafoclimáticas favorá-

veis para alta produtividade de carne e leite contribuem à necessidade de de-

senvolvimento de cultivares com grande potencial de produção de forragem 

com qualidade. Nestas condições, as espécies do gênero Paspalum por serem 

nativas, apresentam vantagens em relação as exóticas pela maior adaptação e 

grande variabilidade intra e interespecífica em caracteres de interesse forragei-

ro (Batista & Godoy, 2000; Pereira et al., 2011). O gênero Paspalum engloba o 

maior número de espécies nativas e também aquelas com maior qualidade à 

alimentação animal (Valls, 1990). No entanto, pesquisas que auxiliem em estra-

tégias de seleção no melhoramento dessas espécies no Brasil são raramente 

encontradas. Além disso, por se tratar de uma espécie apomítica, a progênie é 

geneticamente idêntica à planta mãe, inexistindo a recombinação alélica a par-

tir da união de gametas, fundamental no desenvolvimento de novos genótipos. 

Por outro lado, quando um dos genitores apresenta reprodução sexual, há a 

possibilidade de formação de variabilidade genética, que pode permitir a recu-

peração de progênies elites, com a fixação de alelos na primeira geração de 

autofecundação em virtude da própria apomixia (Valle et al., 2008; Acuña et al., 

2011).  

Em espécies pertencentes aos gêneros Brachiaria, Pennisetum, Tri-

folium, etc., existem estudos buscando maior suporte à obtenção de ganho ge-

nético pelos programas de melhoramento (Montardo et al., 2003; Silva et al., 

2008; Borges et al., 2011). Porém, em relação àquelas que pertencem ao gê-

nero Paspalum, pesquisas com esta finalidade não têm sido realizadas. Portan-

to, critérios mais conclusivos sobre a pressão de seleção podem ser obtidos 

por meio do estudo da herdabilidade e de caracteres correlacionados buscando 

favorecer a escolha de genótipos de desempenho superior (Benin et al., 2009; 

Galarca et al., 2010). Ressalta-se que, em espécies forrageiras, a preferência 

da seleção seja feita diretamente sobre o caráter de maior importância, como a 
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produção de folhas no gênero Paspalum. Esta apresenta alto valor nutritivo e é 

a estrutura preferencialmente consumida pelos animais (Brâncio et al., 2003). 

No entanto, a estimativa desse caráter exige maior tempo e mão-de-obra em 

função da necessidade da separação botânica. Cruz et al. (2004) mencionam 

que correlações indicando associação benéfica nem sempre evidenciam causa 

e efeito de forma segura, comprometendo os benefícios via seleção indireta. 

Portanto, a análise de trilha surge como uma técnica complementar indicando 

as verdadeiras associações de causa e efeito sobre a variável principal de inte-

resse. Tal procedimento visa dimensionar as verdadeiras relações, como nos 

componentes do rendimento de espécies produtora de grãos (Lopez et al., 

2011; Krüger et al., 2011), bem como naquelas destinadas à produção de for-

ragem (Silva et al., 2008; Borges et al., 2011).  

Dimensionar o quanto da variação fenotípica é devido a efeitos ge-

néticos e ambientais e o grau de associação existente da matéria seca de folha 

com outros caracteres de interesse forrageiro de mais fácil seleção e aferição 

pode contribuir para o progresso genético no gênero Paspalum. Portanto, o 

objetivo do trabalho é fornecer subsídios que favoreçam a obtenção de ganho 

genético em espécies apomíticas do gênero Paspalum pela identificação de 

caracteres que evidenciem simultaneamente alta correlação e herdabilidade. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi conduzido nos anos de 2009/10 e 2010/11 na Estação 

Experimental Agronômica (EEA) que pertence a Faculdade de Agronomia da 

UFRGS no município de Eldorado do Sul, RS. Apresenta coordenadas geográ-

ficas de 30º06’02” S e 51º41’27” O, com altitude de 34 metros. Está localizada 

na Região da Depressão Central que apresenta clima do tipo Cfa, subtropical 

úmido com verão quente, segundo a classificação de Köppen, e precipitação 

média de 1440 mm anuais. O solo é classificado como Argissolo Vermelho Dis-

trófico típico – Pvd, situado na Unidade de Mapeamento São Jerônimo (Streck 

et al., 2008), pouco profundo e de textura franco-arenosa. O outro local da pes-

quisa foi no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR) que pertence 

ao Departamento de Estudos Agrários (DEAg) da Universidade do Noroeste do 
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Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), localizada no município de Augusto 

Pestana, RS. Apresenta coordenadas geográficas de 28º25’58” S e 54º00’24” 

O e altitude de 290 metros. Situa-se na região do Planalto Médio com clima 

classificado como tipo Cfa conforme Köppen e de precipitação média anual de 

1600 mm. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Distroférico típico, 

com coloração vermelho-escuro, profundo e de textura argilosa (Streck et al., 

2008). 

O delineamento adotado foi o de blocos casualizados com três repe-

tições nos dois locais da pesquisa. As unidades experimentais foram constituí-

das por parcelas compostas por seis linhas de 2,20 m de comprimento espaça-

das por 0,20 m. Em cada linha foram transplantadas mudas espaçadas entre si 

por 0,20 m, totalizando 60 plantas por parcela. Foram utilizados acessos de-

nominados como: 28B, 26A, 28C, 26D e 28E da espécie de P. lepton e Azulão 

e Baio de P. guenoarum. Estes acessos foram selecionados dentro de uma 

coleção pertencente ao Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeoro-

logia da UFRGS obtidas a partir de coletas realizadas em ambientes naturais 

do Rio Grande do Sul. Além disso, foram aqueles que, em estudos prelimina-

res, se destacaram pela maior produção de forragem, características nutricio-

nais e citogenéticas para possibilidade de uso em programas de melhoramento 

(Reis et al., 2008; Pereira et al., 2011). 

 As plantas eram cortadas quando as folhas atingiam em média 35 

cm de altura, permanecendo um resíduo de 10 cm do solo. As variáveis men-

suradas foram a produção matéria seca total (MST, kg ha-1), matéria seca de 

folhas (MSF, kg ha-1), matéria seca de colmos (MSC, kg ha-1), relação fo-

lha/colmo (RFC) e o índice de colheita (IC). Além destas, foi realizada a conta-

gem do número de afilhos (NAF) por m2 em cada um dos cortes. Foram efetu-

ados os somatórios dos cortes para MST, MSF e MSC. Para a obtenção da 

RFC e do IC, foram divididas as produções médias em cada ano e local da 

MSF pela MSC e, a MSF pela MST, respectivamente.  

 Os dados foram submetidos a análise de variância por local para 

obtenção dos valores de quadrado médio dos genótipos na média dos anos de 

cultivo. E, de forma geral, envolvendo no modelo o efeito cumulativo de anos e 

locais. Procedimento preconizado por Krüger et al. (2011) para consistência da 
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estimativa dos valores de herdabilidade e correlação.  Os valores de quadrado 

médio foram empregados para a determinação dos parâmetros genéticos, con-

forme descrito por Carvalho et al. (2001). Posteriormente, os dados foram 

submetidos a análise de correlação de Pearson para obtenção da magnitude e 

sentido de associações entre os caracteres estudados, de acordo com Falco-

ner & Mackay (1996). A significância das correlações foi avaliada a 5% de pro-

babilidade pelo teste t, conforme Steel & Torrie (1980), com n - 2 graus de li-

berdade, de acordo com o modelo t = r/[(1 - r2)/(n - 2)]0,5, em que r é o coefici-

ente de correlação entre os caracteres X e Y e n o número de graus de liberda-

de nos níveis considerados. Portanto, a análise envolveu um total de n= 42 [El-

dorado do Sul (2009/10 + 2010/11 + 7 acessos apomíticos)]; n= 42 [Augusto 

Pestana (2009/10 + 2010/1011 + 7 acessos apomíticos)] e n= 84 [Geral (Eldo-

rado do Sul + Augusto Pestana + 2009/10 + 2010/2011 + 7 acessos apomíti-

cos)]. Após, para uma interpretação biologicamente apropriada e segura foi 

verificado o grau de colinearidade entre as variáveis independentes, conforme 

Coimbra et al. (2005). Quando houve uma multicolinearidade moderada a forte 

entre as variáveis explicativas (baseada na classificação proposta por Montgo-

mery & Peck, 2001) foi obtido um valor de k, coeficiente que busca no modelo 

anular os efeitos da multicolinearidade. A partir daí, as correlações foram des-

dobradas pela análise de caminhamento ou trilha em estimativas dos efeitos 

diretos e indiretos, considerando como variável dependente principal a massa 

seca de folha (MSF). 

 

Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 1, os valores de quadrado médio do tratamento (QMT) 

mostraram diferenças significativas entre os genótipos apomíticos avaliados na 

média dos dois anos em Eldorado do Sul, com exceção do NAF que não houve 

variação. Destacam-se neste ambiente os valores de MST e MSF superior a 

seis e quatro toneladas por hectare, respectivamente. Na análise dos parâme-

tros genéticos, houve maior contribuição dos efeitos genéticos do que ambien-

tais na expressão da MST e MSF, portanto, com os maiores valores de herda-

bilidade (Tabela 1). Por outro lado, os valores da MSC, RFC e IC indicaram 
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reduzida participação dos efeitos gênicos, consequentemente, com as menores 

herdabilidades, o que sugere a realização de menor pressão de seleção na 

recuperação do genótipo de desempenho superior nestas variáveis. Ressalta-

se a ausência de variância genética no caráter NAF, indicando dificuldade no 

ganho genético nas populações avaliadas. Assim, a obtenção de plantas supe-

riores a partir de progênies apomíticas provenientes destes genótipos requer 

maior variabilidade no caráter NAF proveniente integralmente do genitor femi-

nino sexual.   Em Augusto Pestana (2009/10 + 2010/11) foi também observado 

uma maior participação dos efeitos genéticos na composição da variância feno-

típica nos caracteres MST e MSF. Por outro lado, a MSC apresentou herdabili-

dade intermediária e os valores da RFC, IC e NAF mostraram forte participação 

da variância ambiental (Tabela 1). Tal condição reforça que a pressão de sele-

ção sobre o RFC, IC e NAF em populações de híbridos clonais é fortemente 

afetado pelo ambiente, indicando a necessidade de maior controle experimen-

tal, buscando reduzir o erro na identificação de plantas geneticamente promis-

soras. Na análise geral (efeito cumulativo de anos e locais), os resultados re-

forçam a maior facilidade de seleção nestas espécies a partir da MST e MSF 

pelos elevados valores de herdabilidade (Tabela 1). Por outro lado, apesar dos 

caracteres MSC e RFC indicarem valores intermediários, maiores são as difi-

culdades das suas estimativas, pois envolvem a separação de folha e colmo, 

principalmente numa população de seleção com grande número de indivíduos. 

Contudo, a reduzida contribuição da variância genética no IC e NAF, destaca a 

dificuldade de ganho genético na recuperação de plantas superiores.  

Herdabilidades elevadas fortalecem os ganhos a serem obtidos com 

a seleção, dimensionando o quanto das características dos genitores serão 

atribuídas a seus descendentes. Além disto, fornecem também subsídios se a 

expressão do fenótipo tem por base maior participação dos efeitos genéticos 

ou ambientais, fundamental na definição do melhor arranjo experimental e da 

pressão de seleção a ser definida na condição ambiental (Assis et al., 2010). 

Ressalta-se que a herdabilidade participa diretamente na predição de ganho 

genético independente do método de seleção, e, como conseqüência, das de-

cisões a serem tomadas no processo de melhoramento (Ramalho et al., 2012). 

Carvalho et al. (2001) afirmam que os caracteres que são determinados em 
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curto período de tempo são aqueles que estão menos sujeitos aos efeitos de 

ambiente e, dessa forma, apresentariam os maiores valores de herdabilidade,  

não corroborando com os resultados observados neste estudo. Pressupondo, 

nestes clones apomíticos, a tendência à homeostase, característico de um hí-

brido a ponto de fortalecer maior estabilidade (Cavalcanti et al., 2003). Assim, 

como se trata de uma espécie apomítica, a recombinação a partir do genitor 

sexual na formação de novos indivíduos pode incrementar o número de alelos 

em heterozigose no clone F1, maximizando os benefícios da heterose pelo vi-

gor híbrido e maior estabilidade no fenótipo. Resende et al. (2004) analisando 

vários híbridos de Panicum maximum  obtiveram valores de herdabilidade na 

MST e MSF também semelhantes a este estudo, o mesmo ocorrendo para ca-

pim elefante (Assis et al., 2010) e Brachiaria brizantha (Basso et al., 2009). Por 

outro lado, Daher et al. (2004) encontraram alta herdabilidade na relação fo-

lha:colmo e mais reduzida na produção de matéria seca total. De acordo com 

Sousa-Sobrinho et al. (2005), a relação  folha:colmo expressa as variações e-

xistentes entre a proporção lâmina foliar e colmo, caráter de grande importân-

cia na seleção de genótipos destinados ao pastejo. Contudo, apesar de reduzi-

dos valores de herdabilidade da RFC, NAF e IC, os resultados podem variar de 

acordo com a população avaliada, método de estimação, unidade e precisão 

experimental, portanto não permitindo que os resultados sejam também extra-

polados para outros ambientes ou populações (Blank et al., 2010; Borges et al., 

2011). 

Na Tabela 2 de correlação, em Eldorado do Sul, foi confirmada a alta 

associação da MSF com MST, indicando que a pressão de seleção buscando a 

produção de biomassa total ou de folhas interfere positivamente no incremento 

simultâneo destes caracteres. Além disso, a seleção sobre a MSF, caráter prin-

cipal de seleção em espécies forrageiras, afora MST, também pode ser incre-

mentada via indireta pela MSC, RFC e IC. Ressalta-se a correlação positiva do 

NAF com a MST, porém, a seleção indireta via NAF indica não favorecer o in-

cremento de produção de folha e, sim a de colmo. Na condição de Augusto 

Pestana correlações similares também foram obtidas, qualificando a MSF como 

a de maior magnitude na relação direta e positiva com a MST. Além disso, a 

MSC também proporcionou um adequado ajuste de associação positiva com a 
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biomassa total embora de estimativa mais difícil. Neste ambiente, as associa-

ções entre MSC, RFC e IC com médios a baixos valores também se mostraram 

eficientes na seleção indireta e positiva sobre a MSF. Foi observada correlação 

inversa entre o NAF e MST, indicando que a pressão de seleção para o incre-

mento da MST, de reflexo positivo na produção de folhas, tende a reduzir o 

número de afilhos por área, diferentemente do observado para Eldorado do 

Sul. Portanto, indicando que a associação entre os caracteres também tem por 

base reflexos da interação genótipo versus ambiente (Tabela 2). Ressalta-se 

que o caráter IC nos dois locais de estudo evidenciou elevada correlação posi-

tiva com o RFC, associação interessante no sentido que, nestes dois ambien-

tes, mostram relação positiva com a MSF. Buscando a efetividade das associa-

ções, foi realizada a  correlação geral, envolvendo simultaneamente no modelo 

os efeitos cumulativos de anos, genótipos e locais (Tabela 2), proposto por 

Kruger et al. (2011). Nesta condição, a MSF e MSC formam alta correlação 

positiva para o incremento da MST e o emprego da seleção indireta via RFC 

poderia auxiliar no incremento da MSF com redução da MSC. Ressalta-se, co-

mo nas demais condições, a possibilidade do emprego do IC para seleção indi-

reta e positiva sobre o RFC. Além disso, o NAF mostrou associação positiva e 

de reduzida magnitude no incremento de RFC e IC. Contudo, o ganho genético 

no melhoramento para a MST e MSF se mostram eficientes e correlacionados 

entre si na seleção simultânea para ambos os caracteres e a RFC e IC trazem 

benefícios mais efetivos e positivos na MSF do que a MST, porém, com valores 

mais baixos e de difíceis mensurações.  

Depauw et al. (2007) comentam que a seleção indireta seria mais 

efetiva quando a correlação entre os dois caracteres fosse alta e positiva, e 

tendo no  caráter secundário uma herdabilidade maior do que naquele principal 

de interesse. Assis et al., (2010) afirmam que a seleção é mais efetiva quando 

age sobre caracteres de alta herdabilidade e de associação direta com caráter 

de maior importância. Neste sentido, Carvalho et al. (2001) comentam que a 

relação de um caráter indireto com alta herdabilidade pode proporcionar pro-

gressos genéticos mais rápidos do que a própria seleção direta num caráter 

principal, ainda mais quando o caráter central revelar baixa herdabilidade e for 

de difícil mensuração. Em Brachiaria, Borges et al. (2011) também observaram 
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forte correlação do peso de matéria seca total com o de folhas e de colmos. 

Basso et al. (2009), estudando essa mesma espécie detectaram elevadas as-

sociações entre a MST e MSF nos diferentes locais de estudo. Diversos auto-

res afirmam que o número de afilhos é uma variável que influencia na produção 

de matéria seca total (Alexandrino et al., 2005; Silva et al., 2008). No entanto, 

para as espécies deste estudo, este caráter mostrou-se de pouca importância 

no aspecto da seleção, evidenciando reduzida herdabilidade e associações que 

comprometem a MST e MSF. Essa relação também foi observada por Silva et 

al. (2008) no estudo com diferentes espécies do gênero Pennisetum. Estes au-

tores argumentam que o estresse hídrico ocorrido em determinados cortes au-

mentou a densidade populacional de afilhos, mas, com ausência de crescimen-

to e expansão da lâmina foliar. A alta correlação entre a MSF com a MST, alia-

da à alta herdabilidade sugere que a determinação da biomassa total sem a 

estimativa da MSF reflete no menor custo e tempo de aferição. Isto torna viável 

a observação de um maior número de recombinantes clonais apomíticos à 

campo, incrementando as chances de identificação e seleção de genótipos su-

periores para a MSF via seleção indireta pela MST. 

Na Tabela 3, dos efeitos diretos e indiretos considerando a MSF o 

caráter principal em observação, a alta correlação direta em Eldorado do Sul, 

Augusto Pestana e Geral qualifica a possibilidade de seleção via MST em in-

crementar a produção de folhas. Tal condição oportuniza a coleta e análise dos 

dados na avaliação direta pela MST. Por outro lado, se ressalta um considerá-

vel efeito indireto via MSC nas condições analisadas e o efeito indireto via NAF 

sobre a MSF em Augusto Pestana. O efeito direto da MSC sobre a MSF mos-

trou forte contribuição, porém, de similar participação da MST via indireta sobre 

a MSF. No RFC, o efeito direto na MSF também foi evidente, porém, em Eldo-

rado do Sul o efeito indireto via MST e IC sobrepôs ao efeito direto em alterar a 

MSF, similar também ocorrido na análise Geral. Por outro lado, em Augusto 

Pestana, o efeito do RFC sobre a MSF se torna efetiva via NAF. Em relação ao 

IC, embora o efeito direto tenha forte participação na MSF, o efeito indireto via 

MST e RFC mostraram vias de maior magnitude sobre a expressão da MSF 

em Eldorado do Sul e Geral. Por outro lado, o efeito indireto pela MSC e RFC 

se mostrou mais efetivo na condição de Augusto Pestana. Além disso, no NAF, 
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o efeito indireto via MST se mostrou efetivo em todas as condições. Em Augus-

to Pestana e na análise Geral, o efeito indireto negativo via MST e MSC se 

mostraram mais evidentes em reduzir a expressão da NAF. Contudo, os resul-

tados indicam que a MST fornece ao longo dos efeitos diretos e indiretos, maior 

participação em qualificar a seleção indireta no incremento da MSF nos aces-

sos apomíticos testados. Ressalta-se que os valores do coeficiente de determi-

nação se mostraram altos indicando que as alterações na variável dependente 

são quase que integralmente explicadas pelas modificações nas variáveis ex-

plicativas (Borges et al., 2011). 

Os resultados observados nas análises de correlação e de trilha 

permitem sugerir a MST como o principal caráter de seleção que influencia po-

sitivamente via direta e indireta a produção de folhas nas espécies de Paspa-

lum estudados. Por esta razão, Montardo et al. (2003) ressalta a importância da 

análise de trilha pela decomposição da correlação, fornecendo maior seguran-

ça no momento de eleger os caracteres para seleção. Em Brachiaria, a análise 

de trilha também evidenciou efeito direto e expressivo do peso de massa verde 

sobre a matéria seca total, sugerindo uma pressão de seleção via massa verde 

na identificação de genótipos superiores para a matéria seca total (Borges et 

al., 2011). Silva et al. (2008) comentam que a relação folha/colmo proporcionou 

um dos menores efeitos diretos sobre a produção de massa seca total e sem 

influência indireta positiva sobre outros caracteres de interesse forrageiro, ex-

ceto no número de afilhos em Pennisetum sp., similar ao obtido neste trabalho. 

Além disto, identificaram correlação negativa desta variável com a produção de 

massa seca indicando os prejuízos pela seleção via esta relação, contrariando 

outros estudos que identificaram associação positiva da relação folha/colmo 

com a produção de massa seca total (Brâncio et al., 2003; Alexandrino et al., 

2005). 

Nos acessos apomíticos do gênero Paspalum, o aumento da pres-

são de seleção direta sobre a matéria seca total e de folhas é fortalecida pela 

maior contribuição dos efeitos genéticos do que ambientais sobre a composi-

ção da variância fenotípica. O ganho genético na produção de folhas se mostra 

eficiente via seleção indireta pela matéria seca total, caráter de elevada herda-

bilidade e de mais fácil seleção e aferição.  
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Tabela 1. Valores dos quadrados médios e parâmetros genéticos dos caracte-
res de interesse forrageiro na expressão da variabilidade genética 
em espécies apomíticas do gênero Paspalum. 
Análise de Variância Parâmetros genéticos Caráter 

 QME QMT 
 

Média σP σE σG ha2 
 Eldorado do Sul (2009/10 + 2010/11) 
MST 5630810 58559901* 6430 14452325 5630810 8821515 0,61 
MSF 1740487 37770822* 4247 7745543 1740487 6005056 0,78 
MSC 867248 4038609* 1775 1395808 867248 528560 0,38 
RFC 1,58 7,67* 2,62 2,60 1,58 1,02 0,39 
IC 0,01 0,06* 0,63 0,019 0,010 0,09 0,47 
NAF 15369 8577ns 435 15369 15369 0 - 
  Augusto Pestana (2009/10 + 2010/11) 
MST 5029035 56817157* 6971 13660389 5029035 8631354 0,63 
MSF 2764877 29263506* 4637 7181315 2764877 4416438 0,61 
MSC 527775 3637307* 1842 1046030 527775 518255 0,50 
RFC 1,07 4,34* 2,97 1,61 1,07 0,55 0,34 
IC 0,01 0,01* 0,65 0,003 0,002 0,001 0,26 
NAF 40652 98440* 700 21993 16694 9631 0,19 
  Geral (Eldorado do Sul + Augusto Pestana + 2009/10 + 2010/11) 
MST 5347084 109858365* 6700 22765631 5347084 17418547 0,77 
MSF 2296727 64297147* 4442 12630130 2296727 10333403 0,82 
MSC 691164 7048231* 1808 1750675 691164 1059511 0,61 
RFC 1,31 10,85* 2,79 2,90 1,31 1,59 0,55 
IC 0,01 0,04* 0,64 0,02 0,01 0,01 0,33 
NAF 16694 48489* 576 21993 16694 5299 0,24 
*Significativo a 5% de probabilidade do erro; MST, Matéria Seca Total (kg.ha-1); 
MSF, Matéria Seca de Folha (kg.ha-1); MSC, Matéria Seca de Colmo (kg.ha-1); 
RFC, Relação Folha:Colmo (MSF/MSC); IC, Índice de Colheita (MSF/MST); 
NAF, Número de Afilhos (m2); QME, quadrado médio do erro; QMT, quadrado 
médio de tratamento; σP, variância fenotípica; σE, variância de ambiente; σG, 
variância genética; ha2, herdabilidade. 
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Tabela 2. Coeficientes de correlação fenotípica de caracteres ligados a produ-
ção de forragem em espécies apomíticas do gênero Paspalum. 

Caráter MSF MSC RFC IC NAF 
 Eldorado do Sul (2009/10 + 2010/11) 
MST 0,97* 0,91* 0,13 0,29 0,32* 
MSF  0,80* 0,33* 0,50* 0,27 
MSC   -0,22 0,01 0,34* 
RFC    0,84* -0,10 
IC     -0,13 
  Augusto Pestana (2009/10 + 2010/11) 
MST 0,93* 0,71* 0,28 0,17 -0,35* 
MSF  0,44* 0,57* 0,49* -0,12 
MSC   -0,43* -0,43 -0,53* 
RFC    0,86* 0,38* 
IC     0,57* 
  Geral (Eldorado do Sul + Augusto Pestana + 2009/10 + 2010/11) 
MST 0,95* 0,82* 0,14 0,17 -0,03 
MSF  0,64* 0,47* 0,50* 0,05 
MSC   -0,31* -0,19 -0,12 
RFC    0,85* 0,24* 
IC     0,29* 
*Significativo pelo teste t, a 5% de probabilidade; MST, Massa Seca Total 
(kg.ha-1); MSF, Massa Seca de Folha (kg.ha-1); MSC, Massa Seca de Colmo 
(kg.ha-1); RFC, Relação Folha:Colmo (MSF/MSC); IC, Índice de Colheita 
(MSF/MST); NAF, Número de Afilhos (m2). 
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Tabela 3. Efeitos diretos e indiretos de caracteres forrageiros sobre a produção 
de matéria seca de folhas de espécies apomíticas do gênero Paspa-
lum. 

Análise de Trilha 
Variável 
 

Efeito 
 

Eldorado 
do Sul (ES) 

Augusto 
Pestana (AP) 

Geral (ES+AP+ 
2009/10+2010/11) 

MST Direto sobre MSF 0,385 0,397 0,359 
 Indireto via MSC 0,299 0,275 0,300 
 Indireto via RFC 0,112 0,034 0,075 
 Indireto via IC 0,161 -0,002 0,076 
 Indireto via NAF -0,015 0,244 0,140 
  r (MSF x MST) 0,98 0,99 0,98 
MSC Direto sobre MSF 0,335 0,304 0,332 
 Indireto via MST 0,344 0,359 0,324 
 Indireto via RFC 0,030 -0,030 0,003 
 Indireto via IC 0,067 -0,025 0,022 
 Indireto via NAF -0,014 0,202 0,114 
  r (MSF x MSC)  0,80 0,84 0,83 
RFC Direto sobre MSF 0,195 0,149 0,171 
 Indireto via MST 0,221 0,090 0,158 
 Indireto via MSC 0,052 -0,061 0,006 
 Indireto via IC 0,236 0,049 0,132 
 Indireto via NAF -0,017 0,100 0,077 
  r (MSF x RFC) 0,70 0,34 0,56 
IC Direto sobre MSF 0,252 0,065 0,148 
 Indireto via MST 0,246 -0,012 0,185 
 Indireto via MSC 0,089 -0,117 0,050 
 Indireto via RFC 0,183 0,114 0,152 
 Indireto via NAF -0,023 0,038 0,084 
  r (MSF x IC) 0,77 0,09 0,63 
NAF Direto sobre MSF -0,051 -0,256 -0,159 
 Indireto via MST 0,118 -0,379 -0,317 
 Indireto via MSC 0,092 -0,240 -0,239 
 Indireto via RFC 0,067 -0,058 -0,083 
 Indireto via IC 0,114 -0,009 -0,078 
  r (MSF x NAF) 0,33 -0,97 -0,89 
R2   0,96 0,95 0,96 
Valor de k 0,100220 0,102126 0,100220 
MST, Matéria Seca Total (kg.ha-1); MSF, Matéria Seca de Folha (kg.ha-1); MSC, 
Matéria Seca de Colmo (kg.ha-1); RFC, Relação Folha:Colmo (MSF/MSC); IC, 
Índice de Colheita (MSF/MST); NAF, Número de Afilhos (m2); r, correlação a 
partir da análise de variância; R2, Coeficiente de determinação. 
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Resumo  – O objetivo do trabalho foi analisar a adaptabilidade e estabilidade de 
genótipos apomíticos do gênero Paspalum frente aos principais caracteres de 
interesse forrageiro avaliados em diferentes anos e locais. O experimento foi 
conduzido nos anos de 2010 e 2011 nos municípios de Eldorado do Sul e 
Augusto Pestana, RS, Brasil, em um delineamento experimental de blocos 
casualizados com três repetições. As análises de adaptabilidade e estabilidade 
foram calculadas pelo método Tradicional e pelo Eberhart e Russel. Os 
genótipos de valores médios mais expressivos na MST, MSF e RFC com 
adaptação e estabilidade, poderão constituir genitores potenciais masculinos 
em cruzamentos com plantas sexuais compatíveis, possibilitando a formação 
de recombinantes elites. 
 
Termos para indexação: nativa, melhoramento, genótipo x ambiente, perfor-
mance 
 

Adaptability and stability apomictic genotypes of t he genus Paspalum 
 
Abstract  – The objective of this study was to analyze the adaptability and sta-
bility apomictic genotypes of the genus Paspalum front of the main characters 
of interest forage evaluated in different years and locations. The experiment 
was conducted in the years 2010 and 2011 in the municipalities of Eldorado do 
Sul and Augusto Pestana, RS, Brazil, in a randomized complete block design 
with three replications. Analyses of adaptability and stability were calculated by 
the method Traditional and the Eberhart and Russel. The mean values of geno-
types more expressive in MST, MSF and RFC with adaptation and stability 
could constitute potential male parents in crosses with sexual plants compatible, 
allowing the formation of recombinant elites. 
 
Index terms: native, breeding, genotype x environment, performance 
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Introdução 

 

As mudanças climáticas se tornaram um desafio para os programas 

de melhoramento de plantas na obtenção de constituições genéticas superiores 

(Araus et al., 2008). Além da busca do progresso genético em cereais e em 

plantas forrageiras, a maior estabilidade na produção pela redução de perdas 

por estresses ambientais vêm sendo fortemente buscados (VALLE et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2011). Neste contexto, a análise da interação genótipo versus 

ambiente reflete o efeito genotípico na expressão do fenótipo de forma benéfica 

ou não pelos estímulos ambientais (CRUZ e CARNEIRO 2006). Na maioria das 

vezes, afeta o ganho com a seleção, tornando necessário a estimativa da mag-

nitude e natureza desta interação (ROSADO et al., 2012). Uma alternativa para 

amenizar este efeito é a seleção de plantas com ampla adaptação e de elevada 

estabilidade ou que indique a região mais específica para a máxima expressão 

do potencial genético da futura cultivar. Para isto, as análises de adaptabilidade 

e estabilidade buscam estimar o comportamento previsível e superior dos ge-

nótipos nos vários ambientes de seleção (CRUZ & CARNEIRO, 2006; MEN-

DES et al., 2012).  

Vários estudos destacam as espécies do gênero Paspalum que, por 

serem nativas, apresentam vantagens em relação às exóticas pela maior adap-

tação e grande variabilidade intra e interespecífica em caracteres de interesse 

forrageiro (BATISTA & GODOY, 2000; PEREIRA et al., 2011). A maioria destas 

espécies apresentam modo de reprodução apomítico, e isso implica em popu-

lações geneticamente homogêneas, inexistindo a recombinação alélica a partir 

da união de gametas, dificultando assim o ganho genético destas espécies e o 

lançamento de cultivares. No entanto, com a descoberta de plantas sexuais em 

populações naturais de Paspalum plicatulum, foi possível criar novos genótipos 

a partir de cruzamentos com espécies compatíveis (SARTOR et al., 2009; A-

GUILERA et al., 2011), vislumbrando um novo rumo no melhoramento de plan-

tas forrageiras, antes impossibilitado pela apomixia. Portanto, quando um dos 

genitores apresenta reprodução sexual, há a possibilidade de formação de va-

riabilidade genética, permitindo a recuperação de progênies elites, com a fixa-

ção de alelos na primeira geração de autofecundação pela própria apomixia 
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(ACUÑA et al., 2011). A apomixia, além de manter a presença de blocos gêni-

cos e uma alta uniformidade, permite a contínua exploração da heterose em 

todas as gerações (CARVALHO et al., 2008). Além disto, as progênies apomíti-

cas, por serem altamente heterozigotas, podem resultar em plantas com maior 

vigor, produção, estabilidade genética e maior adaptação (FEHR, 1987). 

 O conhecimento da interação genótipo versus ambiente e da mai-

or adaptação e previsibilidade no comportamento forrageiro de acessos apomí-

ticos do gênero Paspalum pode contribuir na identificação de genótipos pro-

missores para lançamento comercial em curto período de tempo ou no direcio-

namento de cruzamentos potenciais na obtenção de genótipos mais adapta-

dos, estáveis e produtivos. O objetivo deste trabalho foi analisar a adaptabilida-

de e estabilidade de acessos apomíticos do gênero Paspalum frente aos prin-

cipais caracteres de interesse forrageiro avaliados em diferentes anos e locais.  

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido nos anos agrícolas de 2009/10 e 

2010/11 nos municípios de Eldorado do Sul e Augusto Pestana, RS, Brasil. A 

área experimental em Eldorado do Sul está localizada na região da Depressão 

Central, com coordenadas geográficas de 30º06’02”S e 51º41’27”W e 34 me-

tros de altitude. O solo é classificado como Argissolo Vermelho Distrófico típico 

e o clima é do tipo Cfa, segundo a classificação de Köppen. A precipitação mé-

dia anual é em torno de 1400 mm e a temperatura média anual é de 19,3ºC. 

Em Augusto Pestana a área experimental está situada na região Noroeste do 

Estado, com coordenadas geográficas de 28º25’58”S e 54º00’24”W e com 290 

metros de altitude. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Distroférico 

típico e o clima é do tipo Cfa, conforme Köppen. A precipitação média é em 

torno de 1600 mm e a temperatura média anual é de 21,8ºC.  

Foram realizadas análises do solo no período que antecedeu a im-

plantação do experimento em ambos os locais. As amostras foram retiradas da 

camada de 0 a 20 cm de profundidade e as áreas receberam adubação de ba-

se (NPK) na quantidade de 20-150-100 (Eldorado do Sul) e 20-120-100 (Au-

gusto Pestana) e de cobertura com N na forma de uréia de 180 e 130 kg de 
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nitrogênio por ha em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, respectivamente. 

Houve o fracionamento das adubações de cobertura em seis momentos em 

cada ano e local após cada corte, conforme as indicações técnicas para gramí-

neas perenes de estação quente seguindo as recomendações da Rede Oficial 

de Laboratórios de Análise de Solos (2004).  

Os acessos utilizados foram obtidos de uma coleção, a partir de co-

letas realizadas em ecossistemas naturais do bioma Pampa e na região fisio-

gráfica do Planalto Médio do Estado do Rio Grande do Sul (REIS et al., 2008; 

PEREIRA et al., 2011). Anteriormente, foram realizados estudos preliminares e 

os acessos de maior potencial forrageiro foram selecionados para este estudo: 

P. lepton (acessos 28B, 26A, 28C, 26D e 28E) e P. guenoarum (acessos Azu-

lão e Baio). Além disto, foi incluída como testemunha, a cultivar Pensacola (P. 

notatum) que também é proveniente das condições naturais do Cone Sul e a-

presenta alta relação folha/colmo e qualidade (PEREIRA et al., 2011). 

Em cada local utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao 

acaso com três repetições e as parcelas foram constituídas por seis linhas de 

2,2 m de comprimento e 0,20 m de espaçamento. Em cada linha, as mudas 

foram transplantadas a cada 20 cm, o que totalizou 60 plantas por parcela. Os 

transplantes ocorreram em 01 e 04 de dezembro de 2009, em Eldorado do Sul 

e Augusto Pestana, respectivamente. As avaliações foram realizadas através 

de cortes utilizando dois quadrados de 0,50 × 0,50 m quando a maior parte dos 

acessos apresentavam altura média das folhas de 35 cm, permanecendo um 

resíduo de 10 cm do solo, exceto para a cultivar Pensacola, que foi cortada ao 

atingir altura média de 25 cm e resíduo de 5 cm, o mais indicado para esta es-

pécie (PEREIRA et al., 2011). Após os cortes, as amostras foram levadas ao 

laboratório para a separação morfológica de folhas, colmos, inflorescências e 

material morto, secas em estufa de ar forçado a 65ºC até atingir peso constan-

te para análise dos caracteres de interesse, que foram: massa seca total (MST, 

Kg ha-1), massa seca de folhas (MSF, kg ha-1) e a relação folha/colmo (RFC = 

MSF/MSC).  

Foi realizada a análise de variância utilizando o teste F, a 5% de 

probabilidade para os três fatores (genótipos, anos e locais). Foi efetuada a 

comparação de médias pelo teste Scott & Knott a 5% de probabilidade de erro 
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para comparar o desempenho dos genótipos nos distintos anos e locais. Após, 

foi determinada a estabilidade fenotípica pelo método Tradicional, com base na 

variação ambiental para cada genótipo, preconizando que, aqueles que evi-

denciam os menores valores de quadrado médio são considerados estáveis 

(CRUZ & CARNEIRO, 2006). Também foi calculada a estimativa dos parâme-

tros de adaptabilidade e estabilidade pelo método de EBERHART & RUSSEL 

(1966), baseado na regressão linear, em que tanto os coeficientes de regres-

são dos valores fenotípicos de cada genótipo em relação ao índice ambiental, 

quanto os desvios desta regressão proporcionam estimativas de parâmetros de 

estabilidade e adaptabilidade, de acordo com o seguinte modelo: Yij = βoi + β1iIj 

+ δij + ijε , em que: Yij é a média do genótipo i no ambiente j; βoi, média geral do 

genótipo i; β1i, coeficiente de regressão linear, que mede a resposta do i-ésimo 

genótipo à variação do ambiente; Ij, índice ambiental codificado (ΣIj = 0); δij, 

desvios da regressão; e ijε , erro experimental médio. Para a previsibilidade dos 

genótipos também foi incluído o recurso auxiliar dos valores do coeficiente de 

determinação (R2). Ressalta-se a importância em aliar a análise de adaptabili-

dade e estabilidade via regressão com outros métodos, como o Tradicional, 

fortalecendo as inferências a serem formuladas frente à previsibilidade dos ge-

nótipos (CRUZ & CARNEIRO, 2006). As análises foram realizadas pelo pro-

grama GENES (Cruz et al., 2001). 

 

Resultados e Discussão 

 

Diferenças significativas foram detectadas em todos os caracteres 

tanto para os efeitos principais (genótipo, anos e locais) como os de interação 

genótipo x ano, genótipo x local, ano x local e genótipo x ano x local (Tabela 1). 

Pelos valores de quadrado médio (QM), a magnitude do ano de cultivo foi a 

fonte de variação mais efetiva em alterar a MST e MSF. Por outro lado, a RFC 

indicou um maior efeito do genótipo na alteração deste caráter do que a 

influência do ano. No entanto, as interações A x L e G x A x L mostraram 

valores de QM superiores aos efeitos principais, indicando as fortes interações 

sobre a RFC. A MST e a MSF são os principais caracteres utilizados na 
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seleção de plantas forrageiras, bem como a RFC, que permite conhecer a 

proporção da biomassa total direcionada à produção de folhas e colmos 

(ASSIS et al., 2008; PEREIRA et al., 2011).  

Em Eldorado do Sul, os acessos de P. guenoarum (Azulão e Baio) 

apresentaram as maiores produções na MST do que os acessos das outras 

duas espécies nos dois anos de cultivo (Tabela 2). Deve-se ressaltar que o 

segundo ano proporcionou maior expressão da variabilidade pela formação de 

seis classes estatisticamente distintas, mostrando maior performance do 

genótipo Azulão na espécie P. guenoarum. Além disto, houve superioridade do 

acesso 28B em relação aos demais em P. lepton.  Em Augusto Pestana, a 

expressão da MST em 2010 mostrou resultado similar a Eldorado do Sul, 

destacando-se os mesmos acessos de P. guenoarum. Além disto, foi 

observada a formação de quatro classes fenotipicamente distintas no segundo 

ano de cultivo, qualificando o genótipo Baio da espécie P. guenoarum e os 

acessos 26A, 28B, 28C e 28E da espécie P. lepton. Os acessos de P. lepton 

26A e 28B apresentaram produções de MST similares independente dos anos 

e locais de avaliação. A superioridade observada na expressão da MST no 

segundo ano de cultivo, aliada a melhor detecção da variabilidade no caráter, 

sugere que a seleção de genótipos promissores seja feita no primeiro ano de 

avaliações. Em espécies perenes de hábito rizomatoso ou estolonífero, o ano 

de implantação se caracteriza como o período de adaptação das espécies 

voltado ao estabelecimento inicial. Nos anos seguintes, com a perenização, os 

fotoassimilados são mais direcionados à expressão dos caracteres forrageiros, 

facilitando a visualização de diferenças entre os genótipos eficientemente mais 

produtivos (PEREIRA et al., 2011). Similar a Paspalum, estudo com a espécie 

perene de verão Brachiaria brizantha indicou que o primeiro ano de cultivo 

(estabelecimento) foi insuficiente para melhor detecção da variabilidade 

genética disponível, sugerindo, ao menos, dois anos de avaliação para maior 

eficiência na seleção de plantas geneticamente superiores (BASSO et al., 

2009). 

Na análise da MSF (Tabela 2), resultados similares a MST foram 

observados, destacando-se os acessos de P. guenoarum nos diferentes anos e 

locais de avaliação, com superioridade do acesso Azulão em relação ao Baio 
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em Eldorado do Sul. Além disto, também foi observada uma maior produção de 

folha e maior expressão da variabilidade no segundo ano de cultivo, 

independente das espécies testadas. Destaca-se, na espécie P. lepton em 

2011, os acessos 26D e 28B como aqueles que expressaram o melhor 

desempenho, similar à Pensacola (P. notatum). Em Augusto Pestana, os 

acessos de P. guenoarum foram similares entre si na expressão da MSF nos 

anos de avaliação e com superioridade aos demais acessos de P. lepton e P. 

notatum. Nesta condição, em 2011, os acessos de P. lepton que evidenciaram 

maior expressão na MSF foram os genótipos 26A e 28C com produções 

superiores às apresentadas pela cv. Pensacola. Ressalta-se que, para a 

seleção buscando o ganho genético no principal componente ligado a 

qualidade de forragem (MSF), o segundo ano de avaliação também se mostra 

mais eficiente, tanto em expressão da produção quanto da variabilidade 

existente à seleção. No melhoramento de plantas forrageiras, a seleção é feita 

principalmente sobre o caráter de produção de folhas. Esta estrutura apresenta 

maior qualidade nutricional e é preferencialmente consumida pelos animais 

(BRÂNCIO et al., 2003). 

No teste de médias para o caráter RFC (Tabela 2), houve 

variabilidade no primeiro ano de estabelecimento em Eldorado do Sul, 

destacando-se o acesso Azulão de P. guenoarum. Em P. lepton, os genótipos 

evidenciaram comportamento similar, exceto o acesso 26D, que apresentou 

desempenho superior na RFC. Em 2011, ano de perenização, comportamento 

distinto na expressão da RFC foi observado, qualificando a cultivar Pensacola 

(P. notatum) como a de maior expressão neste caráter. Destaque também é 

conferido ao acesso 26D, superando inclusive, os acessos de P. guenoarum. 

Em Augusto Pestana, não foi observada variabilidade no caráter no primeiro 

ano de avaliação, permitindo a identificação de genótipos superiores apenas no 

ano de perenização (2011). Em P. guenoarum destacou-se o genótipo Azulão. 

Além disto, grande parte dos acessos de P. lepton mostraram comportamento 

similar para a RFC, semelhante à cultivar Pensacola, exceto o genótipo 28B, 

que obteve um valor médio reduzido. Portanto, a RFC parece evidenciar uma 

maior instabilidade de expressão frente aos ambientes estudados. Os dados 

coletados indicam que a seleção a partir do segundo ano de avaliação (ano de 
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perenização) é o mais indicado. A alta RFC da Pensacola já foi observada em 

outros estudos, destacando a grande qualidade nutricional desta cultivar 

(PEREIRA et al., 2011). Ressalta-se que este genótipo é a única cultivar de 

Paspalum disponível no mercado de sementes no sul do Brasil. Vários autores 

relatam sobre a importância da relação RFC, considerada um dos mais 

eficientes caracteres na análise de preferência dos animais em pastejo, 

inclusive associada à facilidade com que coletam o componente preferido que 

é a folha (BRATTI et al., 2009).  

Pelo método Tradicional (Tabela 3), os acessos 26A e 28C de P. 

lepton apresentaram maior estabilidade pelos menores valores de quadrado 

médio (QM) para o caráter MST. Resultado similar também foi obtido quando 

calculado pelo método de Eberhart & Russell, que evidenciou previsibilidade no 

comportamento destes genótipos para este caráter. O acesso 28B apresentou 

adaptação ampla (b1=1) e o 26A apresentou adaptabilidade específica a 

ambientes desfavoráveis (b1<1). Por outro lado, os acessos Azulão e Baio de 

P. guenoarum apresentaram adaptação específica a ambientes favoráveis 

pelos maiores índices de adaptabilidade (B1>1). Ressalta-se que estes acessos 

foram os que expressaram maior desempenho forrageiro. No segundo ano de 

avaliação, o genótipo Azulão obteve a maior expressão da MST em Eldorado 

do Sul. Em Augusto Pestana, o acesso Baio se destacou pela maior produção 

no mesmo período de avaliação. CRUZ & CARNEIRO (2006) relatam que a 

adaptabilidade é uma característica herdável e, por isso, sugerem como 

parâmetro na definição de genitores potenciais. Portanto, os acessos 28B 

(adaptação ampla), 26A e 28C (estabilidade) de P. lepton e Azulão e Baio 

(adaptabilidade específica a ambientes favoráveis) de P. guenoarum, podem 

ser indicados como genitores mais ajustados na busca de maior adaptação e 

estabilidade. CRUZ e CARNEIRO (2006) comentam também que o lançamento 

de cultivares e a seleção de genitores potenciais para hibridações dirigidas tem 

por base a boa performance dos genótipos em uma ampla rede de ambientes. 

No entanto, em programas de melhoramento de plantas forrageiras, é difícil a 

realização de experimentos em vários anos e locais, devido ao baixo retorno 

econômico quando comparado aos programas de cereais e maior dificuldade 

de avaliação dos caracteres envolvidos, além de menor estrutura disponível.  
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Para a MSF pelo método Tradicional (Tabela 3), os acessos 

evidenciaram boa performance para ambientes específicos. Destacaram-se 

pelos menores valores de QM os acessos 28B e 28E, porém este último com 

menor produção média de MSF. Pelo método Eberhart & Russel para o mesmo 

caráter, foram observados que todos os acessos indicaram adaptação a 

ambientes específicos, exceto o acesso 28C, que apresentou adaptação geral 

e estabilidade. Ressalta-se que os acessos 28B e 28E evidenciaram 

estabilidade com adequada produção de folhas. GAMA & HALLAUER (1980) 

sugerem que na seleção de genótipos superiores deveriam estar associados a 

performance dos caracteres agronômicos com a análise de adaptabilidade e 

estabilidade, após obtenção de um grupo elite de genótipos. 

No modelo proposto por Eberhart & Russel para o caráter RFC 

(Tabela 3), todos os acessos de P. lepton evidenciaram adaptação geral, de 

maior responsividade às melhorias de ambiente, exceto o acesso 28B, que 

apresentou adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis. Já o acesso 

28E, que apresentou um adaptação geral, também evidenciou estabilidade, 

porém, com menor expressão da RFC neste estudo. Os acessos de P. 

guenoarum Azulão e Baio apresentaram comportamentos distintos, o primeiro 

por evidenciar adaptação geral sem estabilidade, e o segundo, com 

adaptabilidade a ambientes desfavoráveis com estabilidade. Resultado similar 

também obtido pelo método tradicional. Para os demais acessos, o método 

Tradicional indicou instabilidade no caráter. A seleção de genótipos mais 

ajustados aos ambientes agrícolas com os benefícios da apomixia pode 

acelerar o lançamento de constituições genéticas superiores, hipótese apoiada 

pela alta uniformidade, contínua exploração da heterose (CARVALHO et al., 

2008) e pela seleção de progênies elite com os caracteres já fixados na 

primeira geração de autofecundação (ACUÑA et al., 2011). 

 

Conclusão 

 

Houve diferenças na estabilidade e adaptabilidade dos genótipos e 

as análises se mostraram capazes em detectá-las. 
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 Os genótipos Azulão e Baio (P. guenoarum) apresentaram os maio-

res desempenhos na produção de massa seca total de folhas independente do 

ambiente.  

Os genótipos 26A e 28C (P. lepton) demostraram alta previsibilidade 

pelos dois métdos analisados para o caráter massa seca total. 

 O genótipo 28B apresentou adaptação ampla enquanto que os ge-

nótipos Azulão e Baio apresentaram adaptação específica a ambientes favorá-

veis.  

Estes genótipos poderão constituir genitores potenciais masculinos 

em cruzamentos com plantas sexuais compatíveis, possibilitando a formação 

de recombinantes elites e a rápida seleção pela fixação dos caracteres de inte-

resse já na primeira geração pela apomixia.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta de caracteres forrageiros 
de acessos do gênero Paspalum (P lepton: 28B, 26A, 28C, 26D e 
28E; P guenoarum: Azulão e Baio e P notatum cultivar Pensacola) 
em dois anos de cultivo em Eldorado do Sul e Augusto Pestana/RS.  

  Quadrado Médio 
Fonte de Variação GL MST 

(kg ha-1) 
MSF 

(kg ha-1) 
RFC 

(MSF/MSC) 
Bloco 8 1032399 579238 0,59 
Genótipo (G) 7 102763861* 58748634* 1181* 
Anos (A) 1 145679172* 212656579* 114* 
Locais (L) 1 2675086* 761562* 0,05* 
G x A 7 37182394* 15260521* 6,23* 
G x L 7 5754648* 3421097* 4,79* 
A x L 1 19120973* 4630* 1606* 
G x A x L 7 3316443* 2159252* 1170* 
Erro 56 1014076 446814 0,33 
Total 95    
Média Geral  6401 4248 2,95 
CV (%)   15,73 16,20 19,42 
*Significativo a 5% de probabilidade do erro; GL, graus de liberdade; MST, 
Massa Seca Total; MSF, Massa Seca de Folha; RFC, Relação Folha:Colmo; 
CV, coeficiente de variação  
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Tabela 2. Produção de massa seca total (MST), massa seca de folhas (MSF) e 
relação folha:colmo (RFC) de acessos do gênero Paspalum em dois 
anos de cultivo e locais. 

Massa seca total (kg ha-1) 
Eldorado do Sul  Augusto Pestana Genótipos 

2010 2011  2010 2011 
P. guenoarum Azulão C 6519 a A 15995 a   C 8051 a B 13228 b 
P. guenoarum Baio C 6267 a B 14252 b  C 7495 a A 16837 a 
P. lepton 26A A 3894 b A 4942 e  A 5526 b A 5759 c 
P. lepton 26D B 4074 b A 6457 d  B 4866 b B 4210 d 
P. lepton 28B B 4529 b A 8130 c  B 5384 b B 5001 c 
P. lepton 28C A 3660 b A 5032 e  A 4594 b A 5945 c 
P. lepton 28E B 3554 b B 2723 f  A 5904 b A 4796 c 
P. notatum (T) B 3953 b A 5772 d   B 4444 b B 3057 d 

Massa seca de folhas (kg ha-1) 
Eldorado do Sul  Augusto Pestana Genótipos 

2010 2011  2010 2011 
P. guenoarum Azulão B 5521 a A 11219 a  C 4159 a A 11171 a 
P. guenoarum Baio C 4383 b B 9850 b  C 3973 a A 12042 a 
P. lepton 26A D 1641 c B 3443 d  C 2827 b A 4813 b 
P. lepton 26D C 2439 c A 5337 c  C 2428 b B 3521 c 
P. lepton 28B B 1877 c A 4607 c  B 2493 b A 3860 c 
P. lepton 28C B 1784 c A 4075 d  B 2538 b A 4842 b 
P. lepton 28E B 1490 c B 1805 e  B 2410 b A 3850 c 
P. notatum (T) B 2176 c A 4899 c  B 2018 b B 2450 d 

Relação folha:colmo (MSF/MSC) 
Eldorado do Sul  Augusto Pestana Genótipos 

2010 2011  2010 2011 
P. guenoarum Azulão B 6,4 a C 2,8 d  D 1,5 a A 7,7 a 
P. guenoarum Baio A 2,8 b A 2,2 d  A 1,6 a A 2,8 c 
P. lepton 26A B 1,5 c B 2,4 d  B 1,7 a A 4,9 b 
P. lepton 26D B 2,2 b A 5,1 b  B 1,6 a A 4,8 b 
P. lepton 28B B 1,2 c B 1,5 d  B 1,2 a A 3,1 c 
P. lepton 28C B 1,4 c A 3,8 c  B 1,7 a A 4,2 b 
P. lepton 28E C 1,2 c B 2,3 d  C 1,0 a A 3,9 b 
P. notatum (T) C 1,8 c A 9,2 a   C 1,3 a B 4,1 b 
Média seguida pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, 
não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott, a 5 % de probabilidade; 
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Tabela 3. Estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e de estabilidade feno-
típica de caracteres forrageiros de genótipos de Paspalum, segundo 
o método Tradicional e Eberhart & Russell. 

Média Tradicional  Regressão  
Genótipos (β0) QM  β1i S2

di R2(%) 

 (MST kg ha-1) 

P. guenoarum Azulão 10948 58684090*  2,83* 1025293* 95,3 

P. guenoarum Baio 11213 79147542*  3,06* 6507971* 82,7 

P. lepton 26A 5030 2074570ns  0,34* 312741ns 78,0 

P. lepton 26D 4902 3582964*  0,46* 710400* 41,9 

P. lepton 28B 5761 7850410*  0,77ns 1536253* 52,4 

P. lepton 28C 4808 2706230ns  0,53* 58209ns 71,3 

P. lepton 28E 4244 5850616*  -0,22* 2429049* 5,7 

P. notatum (T) 4307 3853458*  0,23* 1415938* 9,4 

 (MSF kg ha-1) 

P. guenoarum Azulão 8017 41316772*  2,11* 676639* 96,0 

P. guenoarum Baio 7562 48287492*  2,28* 859940* 95,8 

P. lepton 26A 3181 5229978*  0,66* 535553* 74,0 

P. lepton 26D 3431 5631158*  0,65* 785344* 66,9 

P. lepton 28B 3209 4664000*  0,69* 97974ns 89,6 

P. lepton 28C 3310 5855584*  0,78ns 48344ns 93,4 

P. lepton 28E 2388 3284197*  0,32* 1034246* 28,2 

P. notatum (T) 2886 5500440*  0,50* 1476622* 41,0 

 RFC (MSF/MSC) 

P. guenoarum Azulão 4,6 25,63*  1,3ns 8,38* 33,7 

P. guenoarum Baio 2,4 0,95ns  0,3* 0,15ns 42,5 

P. lepton 26A 2,6 7,22*  1,0ns 0,85* 73,3 

P. lepton 26D 3,4 9,81*  1,3ns 0,38* 89,9 

P. lepton 28B 1,8 2,60*  0,6* 0,28* 69,3 

P. lepton 28C 2,8 6,25*  1,0ns 0,32* 86,1 

P. lepton 28E 2,1 5,06*  0,9ns 0,18ns 88,4 

P. notatum (T) 4,1 38,91*  1,7* 11,31* 41,2 
*significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; ns= não significativo a 5%; β0= 
Média geral; QM= quadrado médio; β1i= coeficiente da regressão; S2

di= desvio 
padrão da regressão; R2= coeficiente de determinação; (Ho: β1i= ,0); pelo teste 
F (Ho: S2

di = 0); MST, Massa Seca Total; MSF, Massa Seca de Folha; RFC, 
Relação Folha:Colmo. 
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Resumo - O objetivo deste trabalho foi de obter variabilidade genética por meio 
de hibridizações interespecíficas utilizando genótipos nativos do gênero Paspa-
lum e analisar as progênies superiores quanto ao modo de reprodução selecio-
nando plantas estáveis reprodutivamente. No verão de 2010, foram realizadas 
hibridizações artificiais, utilizando pólen de cinco genótipos nativos e apomíti-
cos conhecidos como Azulão e Baio de P. guenoarum, 28B, 26A e 28E de P. 
lepton e um genótipo sexual como genitor feminino denominado de “4c4x” de 
P. plicatulum. As progênies, juntamente com os genitores e mais a cv. Pensa-
cola (de P. notatum) utilizada como testemunha, foram avaliadas no campo por 
dois anos em delineamento de blocos ao acaso, com três repetições. Foram 
analisadas a produção de massa seca, rebrote, número de afilhos e tolerância 
a geadas. As hibridizações artificiais interespecíficas no grupo Plicatula foram 
eficientes na obtenção de variabilidade genética para todos os caracteres liga-
dos a produção de forragem. A segregação do modo de reprodução dos híbri-
dos superiores foi de 3:1 sendo três plantas apomíticas e uma planta sexual. 
Os híbridos superiores apomíticos serão levados para as etapas finais, visando 
o lançamento como cultivares. As progênies superiores de reprodução sexual 
serão utilizadas para novas recombinações dentro do programa de melhora-
mento de plantas forrageiras. 
 
Palavra chave: recombinação, sexual, apomixia, seleção, nativo 
 
Hybridizations, selection and identification of the  mode of  reproduction of 

higher interspecific hybrids of the genus Paspalum 
 
Abstract  - The objective of this study was to obtain genetic variability through 
interspecific hybridization using native genotypes of the genus Paspalum and, 
analyze the best progenies to mode of reproduction, selecting stable plants. In 
the summer of 2010, artificial hybridizations were performed using artificial 
pollen from five genotypes native and an apomictic known as Azulão and a Baio 
of P. guenoarum, 28B, 26A and a 28E of P. lepton and a sexual genotype as 
the female parent called "4c4x" of P. plicatulum. The progenies together with 
parents and more cv. Pensacola (P. notatum) were used as a control; it was 
evaluated in the field for two years in a randomized block design with three 
replications. The artificial interspecific hybridizations on group Plicatula were 
effective to obtain genetic variability for all characters related to forage 
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production. The segregation was 3:1 (three apomictic plants and one sexual 
plant ). Superior apomictic hybrids will be to used at final stages, aiming to 
release as cultivars. The superior progeny of sexual reproduction will be used 
for further recombination in the breeding program of fodder plants. 
 
Key words: recombination, sexual, apomixis, selection, native 

 
 

Introdução 

 

A pecuária brasileira é reconhecida pela quantidade e qualidade da 

carne e leite produzidos e por ser alimentada a base de pasto. Porém, há um 

pequeno número de cultivares e gêneros de genótipos exóticos que predomi-

nam nas pastagens e em geral apresentam modo de reprodução apomítico. 

Em virtude desta estreita base genética, há possibilidade de surgirem novas 

pragas e doenças que podem atingir boa parte das pastagens do Brasil (Stra-

passon et al., 2000; Jank et al., 2011).  

Além disto, a degradação das pastagens é um dos maiores proble-

mas da pecuária brasileira, sendo que 50% das pastagens deste país estão em 

diferentes estágios de degradação (Dias Filho 2007) afetando diretamente a 

sustentabilidade do sistema produtivo. Neste sentido, o melhoramento de plan-

tas é indispensável à criação de novas cultivares para melhorar a eficiência da 

área e elevar a renda dos produtores com a maior produção de forragem,  a 

qual refletirá em maior produtividade de carne e leite.  

No Conesul, existem várias espécies que podem servir como fonte 

de variabilidade para programas de melhoramento de plantas forrageiras. Têm 

destaque as espécies do gênero Paspalum, que apresentam alto potencial for-

rageiro e são adaptadas a diversos ecossistemas (Valls 1990; Nabinger et al., 

2009). O fato do  gênero Paspalum ser nativo, há  menor risco de ocorrer de-

sequilíbrio biológico quando comparado com as espécies exóticas (Strapasson 

et al., 2000; Nakagawa, 2012). As espécies do grupo Plicatula se destacam 

pela ampla variabilidade intra e interespecífica de caracteres de interesse for-

rageiro, potencial produtivo e qualidade, sugerindo ser um dos grupos mais 

indicados para uso em programas de melhoramento genético (Batista & Godoy 

2000; Pereira et al., 2012).  
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A maioria das espécies do gênero Paspalum é poliplóide, predomi-

nando as tetraplóides (4x) (Quarín e Nornann, 1990). No entanto, podem existir 

espécies diplóides (2x), de reprodução sexual, alógamas e auto-incompatíveis, 

(Quarín et al., 1997; Espinoza et al., 2001). Porém, a maioria das espécies 

desse grupo são apomíticas, e isso implica em populações geneticamente ho-

mogêneas, inexistindo a recombinação alélica, dificultando o ganho genético 

(Carvalho et al., 2008) e o lançamento de cultivares pelas normas vigentes no 

Brasil. 

Recentemente foram encontradas plantas sexuais e diplóides em 

populações naturais de Paspalum plicatulum e, posteriormente, o conjunto 

cromossômico foi duplicado com colchicina, proporcionando obter populações 

tetraplóides sexuais, com as quais foi possível realizar cruzamentos antes invi-

abilizados pela apomixia (Sartor et al., 2009). Deste modo, podem ser realiza-

das hibridizações nas plantas sexuais utilizando o pólen dos apomíticos tetra-

plóides. As progênies resultantes destes cruzamentos segregam em indivíduos 

sexuais e apomíticos. Estudos indicam que o caráter apomixia é de herança 

monogênica, ocasionando a formação de progênies apomíticas e sexuais na 

proporção de 3 (apomíticas):1 (sexual) (Grossniklaus, 2001; Sherwood, 2001). 

Neste sentido, as progênies identificadas como apomíticas teriam como princi-

pal vantagem a fixação da heterose já na primeira geração e, sendo assim, o 

genótipo estaria apto para ser lançado como nova cultivar. Por outro lado, as 

progênies sexuais superiores podem ser utilizadas em novas recombinações 

dentro do programa de melhoramento (Quarín et al., 2001; Carvalho et. al., 

2008; Resende et al., 2004).  

Existem diversas formas de identificação das plantas apomíticas nas 

progênies, dentre as quais pode ser destacado: a) Observação de uma progê-

nie uniforme obtida de sementes de uma única planta, pelo teste de progênie 

(Miles & Valle, 1996); (b) Ausência de variabilidade genética em F1 e F2, pelo 

cruzamento entre plantas com características distintas (Miles & Valle, 1991); (c) 

Análises da quantidade de DNA do endosperma em citômetro de fluxo (Pente-

ado et al., 2000); (d) Utilização de marcadores moleculares ligados ao gene da 

apomixia (Espinoza et al., 2002); (e) Ausência de antípodas e presença de múl-

tiplos sacos embrionários apospóricos, através de análises citoembriológicas 
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de ovários por clareamento ou por secções histológicas (Young et al., 1979). O 

teste de progênie é a forma mais barata e simples de detecção, assim como a 

observação da ausência de variabilidade na geração F1 e F2, mas o clareamen-

to dos sacos embrionários é a forma mais segura e eficiente de identificar a 

apomixia (Valle et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho foi obter variabilidade genética por meio de 

hibridizações interespecíficas utilizando genótipos nativos do gênero Paspalum 

e analisar as progênies superiores quanto ao modo de reprodução, com a fina-

lidade de selecionar plantas de reprodução apomítica para o possível lança-

mento de cultivares. Além disto, selecionar as plantas com modo de reprodu-

ção sexual para novas recombinações dentro do programa de melhoramento 

de plantas forrageiras da UFRGS.  

 

Material e Métodos 

 

No verão de 2010, foram realizadas hibridizações artificiais em casa 

de vegetação situada nas dependências do Departamento de Plantas Forragei-

ras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da UFRGS em Porto Ale-

gre/RS. Foram utilizados grãos de pólen de cinco genótipos nativos apomíticos 

(genitores masculinos) conhecidos como: Azulão e Baio de P. guenoarum, 28B, 

26A e 28E de P. lepton. O genitor feminino foi um genótipo sexual denominado 

de “4c4x” de P. plicatulum. Os genótipos apomíticos de P. guenoarum foram 

selecionados pelo alto potencial de produção de forragem e persistência ao frio 

(Paim & Nabinger, 1982), e os genótipos de P. lepton se destacaram pela pro-

dução de forragem e pela qualidade nutricional (Pereira et al., 2011). O genóti-

po diplóide sexual de P. plicatulum teve seu conjunto cromossômico duplicado 

com colchicina, o que tornou viável as hibridizações artificiais entre espécies 

compatíveis e com mesmo número cromossômico para obtenção de descen-

dentes férteis (Sartor et al., 2009; Aguilerra et al., 2011). Todos os genitores 

foram obtidos a partir de coletas realizadas em ecossistemas naturais do Co-

nesul e fazem parte do grupo Plicatula. 

As hibridizações foram realizadas no turno da manhã, ensacando as 

inflorescências dos genitores masculinos e do genitor feminino quando estes 
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emitiam as primeiras anteras e estigmas (Figura 1). Após algumas horas, eram 

realizados os cruzamentos. Os sacos das inflorescências das plantas masculi-

nas que continham pólen eram retirados e colocados nas inflorescências femi-

ninas, seguindo de uma leve fricção dos estigmas sobre o pólen, para que o-

corresse a fertilização. É válido ressaltar que não foi necessário emascular o 

genitor feminino, uma vez que o mesmo é auto-incompatível, dispensando essa 

prática para os cruzamentos. Cada inflorescência polinizada foi etiquetada, a-

notando-se o nome do pai, a data da polinização e após, as inflorescências 

foram ensacadas novamente. Esse procedimento foi repetido por três manhãs 

seguidas ou até quando as plantas sexuais estivessem emitindo flores passí-

veis de serem polinizadas. Em torno de 25 dias após o término dos cruzamen-

tos, as inflorescências foram coletadas e as sementes foram colocadas em 

uma estufa de ar forçado a 35º C durante 48 h. Após, foram semeadas em cai-

xas de isopor, considerando cada semente como um novo genótipo. Os híbri-

dos obtidos permaneceram em casa de vegetação para a formação de repeti-

ções obtidas a partir de afilhos e preparação para as mudas serem levadas ao 

campo.  

O experimento foi realizado nos anos agrícolas de 2010/11e 

2011/2012, no município de Eldorado do Sul, na Estação Experimentas Agro-

nômica da UFRGS. A área experimental está localizada na região da Depres-

são Central (30º06'02"S e 51º41'27"W, a 34 m de altitude). A classificação do 

solo é Argissolo Vermelho distrófico típico e o clima, segundo a classificação de 

Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido, com verão quente. A temperatura 

média anual é de 19,3ºC com média máxima de 24,6ºC em janeiro, e média 

mínima de 13,8ºC em junho e com a precipitação média anual de 1.400 mm. 

No período em que o experimento foi conduzido, choveu 99 mm em dezembro 

de 2010, 1587 mm em 2011 e 179 mm até a última avaliação ocorrida em feve-

reiro de 2012. A temperatura média esteve em torno de 19ºC. Foi realizada 

análise do solo no período que antecedeu a implantação do experimento, reti-

rando as amostras da camada de 0 a 20 cm. O solo apresentou as seguintes 

características: 210 g kg-1 de argila; pH, 5,4; índice SMP de 6,3; 14 g kg-1 de 

matéria orgânica; 3,1 cmolc dm-3 de H+Al; 6,7 mg dm-3 de P; 119 mg dm-3 de K; 

e Al, Ca, Mg e CTC de 0,1, 2,0, 0,7, 6,1 cmolc dm-3, respectivamente; com sa-
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turação por bases de 49% e por Al de 3,2%. A área recebeu adubação de base 

na quantidade de 20-150-100 kg ha-1 de N-P-K. Foram realizadas adubações 

de cobertura, sob a forma de uréia, que totalizaram 180 kg ha-1 de N. As adu-

bações de cobertura foram fracionadas em sete momentos, sendo realizadas 

após cada corte, conforme as indicações técnicas para gramíneas perenes de 

estação quente, seguindo as recomendações da Rede Oficial de Laboratórios 

de Análise de Solos (Manual de adubação e de calagem para os Estados do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2004). 

No final da primavera de 2010, as mudas foram transplantadas e fo-

ram avaliados 257 híbridos e seus genitores. Foi incluída como testemunha a 

cultivar Pensacola (P. notatum), também proveniente das condições naturais 

do Conesul. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três 

repetições e a unidade experimental foi constituída por uma planta, espaçada 

um metro entre plantas. As avaliações foram realizadas por meio de cortes, 

quando a maioria dos híbridos atingia 35 cm de altura das folhas, ou antes do 

florescimento, mantendo-se resíduo de 10 cm do solo para todos os genótipos, 

exceto para a cv. Pensacola, que foi avaliada quando atingia 25 cm de altura e 

com resíduo de 5 cm do solo.  

As variáveis avaliadas foram: produção de massa seca total (MST, 

gramas por planta), rebrote após cada corte (notas de 1 a 5, sendo 5 atribuído 

para a de maior rebrote), número de afilhos (NAF) produzidos na média dos 

cortes e tolerância a geada (TGeadas, notas de 1 a 5, sendo que 5 atribuído 

para a mais tolerante). Foram efetuadas duas avaliações no primeiro ano e 

quatro no segundo. Para a MST foi realizado o somatório, obtendo os valores 

acumulados para cada ano, enquanto que para os demais caracteres foram 

obtidas as médias de todas as avaliações dentro de cada ano. Na cv. Pensaco-

la foi possível realizar um corte a menos no segundo ano devido ao baixo cres-

cimento deste genótipo, também observado por outras pesquisas (Pereira et 

al., 2011; Fachinetto et al., 2012).  

Com os dados obtidos, foi procedida a análise de variância para os 

efeitos principais (híbridos e anos) e a interação entre estes fatores para os 

caracteres forrageiros mencionados anteriormente. As médias foram compara-

das pelo teste Sckott Knott a 5% de probabilidade de erro, por meio do progra-
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ma estatístico GENES (Cruz 2007). Após, foi realizada a análise de correlação 

de Pearson, envolvendo os dados de cada ano e também de forma geral, utili-

zando os dois anos em conjunto, de acordo com a metodologia de Falconer & 

Mackay (1996).  Os híbridos superiores nos caracteres ligados à produção de 

forragem em relação ao melhor genitor, foram selecionados para a identifica-

ção do modo de reprodução. Essa análise foi realizada através da coleta de 50 

flores de cada indivíduo que foram identificados quanto ao modo de reprodução 

pelo método de análise morfológica de ovários clarificados e por microscopia 

com contraste de interferência (adaptado de Young et al.,1979). 

 

Resultado e Discussão 

 

Diferenças significativas foram observadas em todos os caracteres 

forrageiros para os dois fatores (genótipo e ano) e na interação entre os mes-

mos (Tabela 1). O ano foi o fator que mais influenciou na expressão da variabi-

lidade evidenciado pelos maiores valores de quadrado médio em todos os ca-

racteres analisados. Outros trabalhos têm demonstrado a importância em ava-

liar, por vários anos, gramíneas perenes de verão, possibilitando a melhor ex-

pressão do seu potencial forrageiro (Assis et al., 2008; Pereira et al., 2012). 

Em todos os caracteres mensurados foi observada ampla 

variabilidade gerada pelos cruzamentos interespecíficos do gênero Paspalum 

(Tabelas 2 e 3 e Figura 2). Essas tabelas apresentam um resumo contendo os 

16 híbridos superiores no desempenho nos dois anos de avaliação dos 

caracteres ligados à produção de forragem, incluindo os genitores e a cultivar 

Pensacola. Em função do grande número de híbridos analisados, não seria 

viável a apresentação de todos os dados em virtude da limitação de espaço.  

No primeiro ano de avaliação, 36 híbridos apresentaram valores superiores de 

MST em relação ao genitor Azulão, que expressou o melhor desempenho entre 

os genitores (Tabela 2). Estatisticamente, este conjunto de híbridos, juntamente 

com os genitores masculino Azulão e Baio, obtiveram desempenhos superiores 

em relação aos genitores P. lepton e à cultivar Pensacola para este caráter. 

Resultados semelhantes foram relatados por outros autores, que evidenciaram 

maior desempenho dos genótipos nativos em relação a cultivar Pensacola 
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(Fachinetto et al., 2011; Pereira et al., 2012). No segundo ano, ocorreu maior 

produção média em relação ao primeiro ano e a expressão da variabilidade foi 

maior, observada pela formação de oito classes fenotípicas. Neste período, 38 

híbridos apresentaram maiores produções em relação ao melhor genitor. 

Estatisticamente, 15 híbridos obtiveram desempenho superior em relação a 

todos os genótipos avaliados. Houve grande distinção entre os genitores 

masculinos, no qual cada um enquadrou-se em uma classe distinta. A cv. 

Pensacola apresentou baixa produção e fez parte da mesma classe do genitor 

masculino 28E.   

Na observação do desempenho dos genótipos em relação aos anos, 

a maioria dos híbridos e dos genitores evidenciou maiores produções no 

segundo ano. Os genitores masculinos 28B e 28E e a mais a Pensacola 

apresentaram desempenhos semelhantes entre os dois anos, porém com 

menores produções. A maior produção média do segundo ano já era esperada, 

influenciada pelo maior número de avaliações (dois cortes no primeiro e quatro 

no segundo ano), pelo processo de adaptação das mudas depois do 

transplante e também pela maior capacidade de expressar o potencial de 

desenvolvimento e produção no período de perenização. 

Ressalta-se que a produção de folhas é priorizada no melhoramento 

de plantas forrageiras, pois é o principal componente que está ligado à quali-

dade de forragem e é preferencialmente consumida pelos animais (Brâncio et 

al., 2003; Pereira et al., 2012), No entanto, o grande número de indivíduos ava-

liados no presente estudo dificultaria a condução da pesquisa para a obtenção 

do componente folha, alcançada pela separação botânica. Em função disso, 

optou-se em mensurar caracteres que tem associação com a produção de fo-

lha, de acordo com diversas outras pesquisas (Basso et al., 2009; Borges et al., 

2011). A MST é o caráter que mais está associado positivamente com a produ-

ção de folhas e é o mais utilizado na seleção indireta para obtenção deste 

componente (Basso et al., 2009; Borges et al., 2011). Desta forma, os híbridos 

que se destacaram na produção de MST nos dois anos foram selecionados e 

identificados quanto ao modo de reprodução.  

Na Tabela 2, pode ser observado o modo de reprodução dos híbri-

dos que se destacaram nos caracteres ligados a produção de forragem. O tipo 
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apomítico foi o que predominou entre os híbridos superiores. Doze plantas hí-

bridas foram apomíticas e quatro foram sexuais (proporção 3:1). Mesmo que a 

análise do modo de reprodução tenha sido realizada em apenas alguns indiví-

duos dentro da população formada, a proporção da segregação entre progê-

nies apomíticas e sexuais confirma a hipótese sugerida por vários estudos, os 

quais demonstram que a apomixia é controlada por um gene dominante, ocasi-

onando a segregação de 3:1 para apomíticos e sexuais, respectivamente 

(Grossniklaus, 2001; Sherwood, 2001).  

A principal característica observada nos ovários considerados apo-

míticos foi a formação de sacos embrionários múltiplos, contendo em cada um, 

um par de núcleos polares (Figura 2). Por outro lado, nos híbridos sexuais hou-

ve a formação de apenas um saco embrionário e dois núcleos polares. Este 

tipo de análise é utilizado em vários programas de melhoramento que traba-

lham com espécies apomíticas, sendo considerada a forma mais correta e se-

gura de identificação dos apomíticos (Youg et al., 1979; Valle et al, 2008). Res-

salta-se que estes híbridos apomíticos que evidenciaram superioridade na pro-

dução de forragem têm potencial para substituir os genótipos nativos (genitores 

masculinos) e também podem ser levados para as etapas posteriores dentro de 

um programa de melhoramento visando o lançamento de cultivares, em função 

de ter seus caracteres fixos já na primeira geração em virtude da apomixia. Os 

híbridos sexuais que se destacaram podem ser utilizados em novos cruzamen-

tos, substituindo a planta mãe (4c4x), que apresentou menor desempenho nos 

caracteres forrageiros.  

No teste de médias para o caráter rebrote, no primeiro ano houve a 

formação de quatro classes fenotípicas (Tabela 2). Os híbridos que expressa-

ram os maiores desempenhos na produção da MST apresentaram altos índices 

de rebrote, assim como os ecótipos Azulão e Baio. O genitor feminino apresen-

tou desempenho intermediário (classe “c”), enquanto que os genitores masculi-

nos de P. lepton e a testemunha expressaram os valores mais baixos entre 

todos os indivíduos.  

No segundo ano, a expressão da variabilidade ficou mais evidente, 

visualizada com a formação de sete classes fenotípicas. Os 16 híbridos superi-

ores na produção da MST permaneceram na classe superior, diferenciando-se 
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de todos os pais, exceto do ecótipo Azulão, que manteve o alto desempenho. 

O genitor masculino Baio apresentou superioridade em relação ao genitor se-

xual, aos genitores 28A, 28B e a testemunha e estes, ao genitor 28E. Para 

Gomide et al. (2002), estudos mais criteriosos do rebrote em gramíneas contri-

buem para o conhecimento dos mecanismos relacionados à recuperação das 

plantas após o corte ou pastejo, colaborando com o entendimento dos efeitos 

de práticas de manejo. A remoção da parte aérea pelo corte ou pastejo, causa 

estresse nas plantas devido á redução da intercepção de luz, fotossíntese, bem 

como a quantidade de compostos orgânicos de reserva e o crescimento de raí-

zes (Davidson & Milthorpe, 1966).  

A variabilidade na resposta em relação ao pastejo ou corte pode ser 

útil na seleção de genótipos que apresentem maior capacidade em recompor a 

parte área em menor tempo. E isso esta relacionado à constituição genética, ao 

ambiente e à interação entre dois fatores. No presente estudo, alta correlação 

entre MST e o rebrote foi obtida independente no ano e também na análise ge-

ral, sugerindo que a pressão de seleção para a produção de forragem poderia 

ser baseada no índice de rebrote (Tabela 4). Outros trabalhos relataram valo-

res médios das associações entre rebrote e massa de forragem, em estudos 

com gramíneas perenes de verão (Basso et al.,2009; Borges et al., 2011) 

Na Tabela 3, para o caráter NAF, no ano de implantação ocorreu a 

formação de apenas duas classes distintas pelo teste de médias. Setenta híbri-

dos, incluindo aqueles que se destacaram pela maior produção da MST, pro-

duziram mais afilhos que qualquer genitor e, juntamente com os ecótipos Azu-

lão e Baio, formaram o grupo superior. Já no ano de perenização houve a mai-

or expressão da variabilidade com a formação de seis grupos distintos. Os hí-

bridos 5052, 4026, 4025, 5023, 6036 e 6024 constituíram o grupo superior para 

este caráter. A maioria dos outros híbridos que se destacaram no caráter MST 

formaram a classe “b” e o restante a classe “c”, na qual, o Azulão também fez 

parte. Um grupo inferior a este foi formado pelos genitores restantes, enquanto 

que o grupo que apresentou o mais baixo desempenho foi formado pela Pen-

sacola e mais 12 híbridos. A produção de afilhos está diretamente relacionada 

à produção de massa seca (Zarrough & Nelson, 1980), estando também rela-

cionados à produção de folhas. A associação entre este caráter e a MST foi 
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alta (Tabela 4), tanto no primeiro ano como no segundo. Na análise geral, en-

globando os dois anos, foi obtido o maior coeficiente de correlação. 

Na avaliação da tolerância a geadas (Tabela 3 e Figura 3), em am-

bos os anos houve a formação de cinco classes. No ano de 2010, nenhum hí-

brido que se destacou nos outros caracteres forrageiros, apresentou alta tole-

rância a geadas. O Azulão e os 62 híbridos de menor produção de massa seca 

formaram o agrupamento elite para este caráter. No segundo ano, boa parte 

dos híbridos superiores nos caracteres ligados à produção de forragem apre-

sentaram maior tolerância a geadas e formaram um grupo elite juntamente com 

mais 67 híbridos, tornando-os superiores também ao genitor Azulão. Este geni-

tor masculino e o feminino apresentaram superioridade em relação aos outros 

genitores, e inclusive em relação à testemunha. A cv. Pensacola apresentou 

tolerância semelhante aos genitores Baio, 26A, 28B, 28C. Outras pesquisas 

relatam boa tolerância a geadas dos dois genótipos de P. guenoarum, em es-

pecial a superioridade do genótipo Azulão e ainda, assim como produções con-

sideráveis de forragem nas estações mais frias do ano (Paim e Nabinger, 1980; 

Fachinetto et al, 2011; Pereira et al., 2012). Pode ser observada a baixa corre-

lação deste caráter com a produção de MST (Tabela 4). Com isto, a utilização 

da Tgeada como critério de seleção de híbridos superiores para produção de 

forragem deverá ser mais investigada.   

A ampla diversidade genética evidenciada nos caracteres avaliados 

nas progênies F1 comprova a importância da utilização da planta sexual de P. 

plicatulum tetraploidizada artificialmente nos cruzamentos com genótipos nati-

vos das espécies de P. lepton e de P. guenoarum, na geração de variabilidade 

e na transferência de genes ligados à produção de forragem. Além disso, foi 

possível selecionar híbridos apomíticos que apresentaram desempenhos supe-

riores a todos os genitores, possibilitando a antecipação das etapas finais para 

o lançamento como cultivares, bem como na utilização para novas hibridiza-

ções na busca de recombinantes elites pela heterose. 

Os resultados apontam ótimas perspectivas de trabalhos futuros vi-

sando explorar a variabilidade intrespecífica obtida pela híbridização entre os 

acessos de P. lepton e P. guenoarum com o genótipo sexual de P. plicatulum. 
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Novos estudos serão propostos, como a avaliação em nível de par-

cela para observação dos híbridos em competição, assim como a inclusão de 

estudos voltados para qualidade bromatológica e viabilidade da produção de 

sementes, com a finalidade de utilizar mais critérios para a seleção final dos 

melhores híbridos.  

 

Conclusões 

 

1. As hibridizações artificiais interespecíficas no grupo Plicatula fo-

ram eficientes na obtenção de variabilidade genética para todos os caracteres 

ligados a produção de forragem.  

2. A segregação do modo de reprodução dos híbridos superiores foi 

de 3:1 sendo três plantas apomíticas e uma planta sexual. 

3. Os híbridos superiores apomíticos serão levados para as etapas 

finais, visando o lançamento como cultivares. As progênies superiores de re-

produção sexual serão utilizadas para novas recombinações dentro do progra-

ma de melhoramento de plantas forrageiras.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância de caracteres forrageiros de híbridos 
e espécies do gênero Paspalum em dois anos de cultivo em Eldora-
do do Sul, RS. 

Quadrado Médio Fonte de Variação GL 
MST Rebrote NAF Tgeada 

Bloco/Ambiente 4 6961 0,46 2156 8,55 
Genótipo (G) 263 111662* 4,32* 4956* 2,48* 
Ano (A) 1 34892372* 155* 1339345* 92,0* 
G x A 263 58821* 0,57* 1849* 2,47* 
Erro 1056 6185 0,18 449 0,35 
Total 1583     
Média Geral   234 2,5 64,4 2,9 
CV (%)   33,6 17,1 32,9 20,0 
*Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. MST, massa seca total; NAF, 
número de afilhos; Tgeada, tolerância a geada. 
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Tabela 2. Resumo do modo de reprodução, posição relativa, produção de mas-
sa seca total e rebrote de híbridos interespecíficos superiores do gê-
nero Paspalum, em dois anos de avaliação em Eldorado do Sul, RS. 

Modo de MST  Rebrote 
Genótipos Reprodução Pr 2011  2012  2011  2012 
6086 A 1 242 Ba  904 Aa  3,2 Aa  4,0 Aa 
4071 A 2 163 Ba  906 Aa  3,2 Ba  4,3 Aa 
5052 A 3 142 Ba  903 Aa  3,1 Ba  4,2 Aa 
4026 A 4 164 Ba  862 Aa  3,4 Ba  4,4 Aa 
4025 S 5 121 Ba  883 Aa  3,8 Aa  4,4 Aa 
5023 A 6 167 Ba  836 Aa  3,1 Ba  4,2 Aa 
6036 S 7 159 Ba  829 Aa  3,2 Ba  4,2 Aa 
40104 A 8 186 Ba  797 Aa  3,6 Ba  4,4 Aa 
4041 S 9 133 Ba  842 Aa  3,2 Ba  4,1 Aa 
40177 A 10 124 Ba  849 Aa  3,3 Aa  3,9 Aa 
6069 A 11 177 Ba  796 Aa  3,5 Ba  4,4 Aa 
507 A 12 168 Ba  798 Aa  3,3 Ba  4,2 Aa 
6084 S 13 157 Ba  800 Aa  3,5 Aa  4,1 Aa 
4076 A 14 134 Ba  817 Aa  3,2 Ba  4,5 Aa 
6024 A 15 155 Ba  783 Aa  3,0 Ba  4,6 Aa 
6088 A 16 225 Ba  711 Ab  3,5 Aa  4,1 Aa 
Azulão A 37 156 Ba  643 Ab  3,8 Aa  4,0 Aa 
Baio A 109 121 Ba  411 Ad  3.9 Aa  3,5 Ab 
4c4x S 157 52 Bb  302 Ae  1,8 Ac  2,5 Ad 
26A A 188 37 Bb  225 Af  1,4 Bd  2,2 Ad 
28B A 207 55 Ab  165 Ag  1,5 Ad  2,2 Ad 
28E A 238 30 Ab  75 Ah  1,1 Ad  1,7 Ae 
Pensacola - 244 25 Ab  68 Ah  1,1 Bd  2,2 Ad 
Média     86     383     2,2     2,9   
Nº de classes   2     8     4     7 
Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na mesma linha e minúscula na 
coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
Número de classes formadas pelas letras que estão dispostas em colunas refe-
rentes à análise com todos os genótipos, A, Apomítico, S, Sexual, Pr, Posição 
relativa; MST, massa seca total (g planta-1), Rebrote, notas visuais de 1 a 5. 
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Tabela 3. Resumo do número de afilhos e da tolerância a geadas de híbridos 
interespecíficos superiores do gênero Paspalum, em dois anos de 
avaliação em Eldorado do Sul, RS. 

NAF  Tgeada Genótipos 
2011 2012  2011  2012 

6086 48 B a  141 A b  2,8 A c  3,3 A a 
4071 51 B a  155 A b  2,7 A c  3,4 A a 
5052 58 B a  166 A a  3,6 A b  4,4 A a 
4026 61 B a  166 A a  3,5 A b  3,3 A a 
4025 60 B a  165 A a  2,2 B d  4,3 A a 
5023 59 B a  180 A a  3,3 A b  3,1 A b 
6036 61 B a  160 A a  3,5 A b  3,2 A b 
40104 54 B a  146 A b  3,5 A b  3,0 A b 
4041 53 B a  134 A b  2,6 A c  3,3 A a 
40177 52 B a  121 A c  3,8 A b  3,0 A b 
6069 60 B a  152 A b  3,8 A b  3,7 A a 
507 73 B a  129 A c  2,6 A c  3,6 A a 
6084 52 B a  148 A b  2,0 B d  4,2 A a 
4076 48 B a  149 A b  2,6 B c  3,9 A a 
6024 39 B a  158 A a  2,6 B c  3,7 A a 
6088 66 B a  145 A b  3,2 A b  3,6 A a 
Azulão 69 A a  95 A c  4,0 A a  2,8 B b 
Baio 84 A a  86 A d  3,6 A b  1,7 B c 
4c4x 25 B b  86 A d  2,6 A c  2,9 A b 
26A 35 B b  86 A d  2,7 A c  2,0 A c 
28B 30 B b  67 A d  3,3 A b  1,5 B c 
28E 15 A b  46 A d  2,0 A d  2,0 A c 
Pensacola 15 A b   36 A e   2,1 A d   2,1 A c 
Média 35       94       3,2       2,7     
Nº de classes    2       6     5         5 
Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na mesma linha e minúscula na 
coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
Número de classes formadas pelas letras que estão dispostas em colunas refe-
rentes à análise com todos os genótipos. NAF, número de afilhos (n planta-1); 
Tgeada, Tolerância a geada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

105 
 

Tabela 4. Coeficientes de correlação fenotípica de caracteres ligados a produ-
ção de forragem em híbridos interespecíficos do gênero Paspalum. 

2011  2012  Geral 
Caráter 

Rebrote NAF Tgeada  Rebrote NAF Tgeada  Rebrote NAF Tgeada 

MST 0,76* 0,76* -0,08  0,89* 0,82* 0,55*  0,77* 0,88* 0,13* 

Rebrote  0,72* -0,29   0,84* 0,63*   0,78* 0,13* 
NAF     -0,06       0,56*       0,12* 
*Significativo pelo teste t, a 5% de probabilidade; MST, Massa Seca Total (g 
planta-1); Rebrote; NAF, número de afilhos (n planta-1), Tgeada, Tolerância a 
geada. 
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Figura 1. Ensacamento de inflorescência para hibridizações interespecíficas do 

gênero Paspalum.  
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,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Microfotografias de ovários de Paspalum spp, clarificados e examina-
dos em contraste de interferência. a) Híbrido sexual b) Híbrido apo-
mítico. Barra: 10µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a       b          c            d 
a                                                                         b 
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Figura 3. Detalhe da variação da tolerância a geadas de híbridos interespecífi-

cos do gênero Paspalum. 
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6. CAPÍTULO VI 
 

Composição química de híbridos interespecíficos sup eriores de primeira 
geração do gênero Paspalum 
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Resumo  -  O objetivo deste trabalho foi conhecer a variabilidade genética e a 
expressão da composição química de híbridos superiores na produção de 
forragem, obtidos por cruzamentos interespecíficos entre genótipos do gênero 
Paspalum. No verão de 2010, foram realizadas hibridizações artificiais, 
utilizando pólen de cinco genótipos nativos e apomíticos conhecidos como 
Azulão e Baio de P. guenoarum, 28B, 26A e 28E de P. lepton e um genótipo 
sexual como genitor feminino denominado de “4c4x” de P. plicatulum. As 
progênies, juntamente com seus genitores e mais a cv. Pensacola (de P. 
notatum) foram avaliadas no campo por dois anos em delineamento de blocos 
ao acaso, com três repetições. Foram selecionados 21 híbridos que 
apresentaram as maiores produções de forragem para serem analisados 
quanto à qualidade nutricional pelo método de NIRs. Houve pouca variabilidade 
na composição química entre os genótipos. Os melhores híbridos em relação 
às análises de qualidade deverão ser levados às etapas finais para o 
lançamento como cultivares, bem como poderão ser utilizados em novos 
cruzamentos para obtenção de recombinantes elites para a maior expressão da 
qualidade nutricional. A composição química dos genótipos apresentou 
variação em relação aos cortes analisados. O cruzamento entre a planta 
híbrida sexual 4041 e os híbridos apomíticos 4099, 5017, 4076 são indicados 
visando a obtenção de progênies recombinantes com alta qualidade nutricional. 
A fibra bruta foi o caráter que mais contribuiu para a detecção da diversidade.   
 
Palavra chave: valor bromatológico, apomixia, melhoramento genético, nativo 
 
Chemical composition of interspecific first generat ion superior hybrids of 

the genus Paspalum 
 

Abstract - This study aimed to understand the genetic variability of the chemi-
cal composition and the expression of superior hybrids in forage production, 
obtained by interspecific crosses between genotypes of the genus Paspalum. In 
the summer of 2010, artificial hybridizations were performed using pollen from 
five native and apomictic genotypes known as Azulão and Baio P. guenoarum, 
28B, 26A and 28E of P. lepton and a sexual genotype as the female parent 
called "4c-4x" of P. plicatulum. The progenies together with parents and more 
cv. Pensacola (P. notatum) were evaluated in the field for two years in a ran-
domized block design with three replications. Twenty-one hybrids were selected 
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with the highest yields of forage, thus, these were analyzed for nutritional quality 
by NIRs method. There was a little variability in chemical composition between 
genotypes. Hybrids with better quality should be release  as cultivar and they 
could be used in new crosses to get recombinant elites for greater expression of 
nutritional quality. The chemical composition of genotypes ranged in relation to 
different cuts. The crossing between the sexual hybrid plant 4041 and apomictic 
hybrids 4099, 5017, 4076 are indicated in order to produce recombinant prog-
eny with high nutritional quality. Crude fiber was the character that most con-
tributed to the detection of diversity. 
 
Keyword: value bromatological, apomixes, plant breeding, native. 
 

Introdução 

 

As pastagens são a base da alimentação da pecuária brasileira e a 

qualidade e quantidade de forragens são fatores fundamentais para o sucesso 

da atividade. Porém, os índices de produtividade dos rebanhos brasileiros ain-

da são baixos em função, principalmente, de carências nutricionais e de mane-

jo. Além disso, há um predomínio de poucos gêneros forrageiros que, além de 

serem exóticos, são pouco adaptados as condições locais e apresentam baixos 

teores nutricionais aos animais. Portanto, é necessário criar novas cultivares 

com maior potencial forrageiro e com qualidade nutricional, para melhorar a 

eficiência da área e elevar a renda dos produtores (Souza Sobrinho et al., 

2009; Valle et al., 2008; Pereira et al., 2011).  

No Conesul, existem várias espécies que podem servir como fonte 

de variabilidade para programas de melhoramento de plantas forrageiras, des-

tacando-se as espécies do gênero Paspalum, que apresentam alto potencial 

forrageiro, qualidade nutricional e são adaptadas a diversos ecossistemas bra-

sileiros (Valls 1990; Nabinger et al., 2009). No entanto, a grande maioria des-

sas espécies apresenta a apomixia como modo de reprodução. Isso implica em 

populações geneticamente homogêneas, inexistência da recombinação alélica, 

dificultando assim o ganho genético. Por outro lado, em hibridizações, quando 

um dos genitores apresenta a reprodução sexual, é possível realizar cruzamen-

tos e gerar variabilidade (Carvalho et al., 2008; Acuña et al., 2009).  

Sartor et al. (2009) duplicaram o conjunto cromossômico de plantas 

sexuais diplóides de P. plicatulum, tornando possível realizar o cruzamento 



 

 

112 
 

com genótipos apomíticos, antes inviabilizados pela apomixia. As progênies 

resultantes destes cruzamentos segregam em indivíduos sexuais e apomíticos. 

Na primeira geração, as progênies identificadas como apomíticas podem ser 

levadas às etapas finais de um programa de melhoramento para em seguida 

serem lançadas como novas cultivares, pois a apomixia permite a fixação dos 

caracteres e a contínua exploração da heterose por todas as gerações. Por 

outro lado, as progênies sexuais superiores podem ser utilizadas em novas 

recombinações dentro do programa de melhoramento (Quarín et al., 2001; 

Carvalho et. al., 2008; Resende et al., 2004).  

O melhoramento de plantas forrageiras preconiza a seleção de ge-

nótipos com maior potencial de produção de biomassa e muitas vezes as ca-

racterísticas ligadas à qualidade nutricional são estudas e acrescentadas nas 

etapas finais para o lançamento ou ainda no direcionamento de novas recom-

binações. Recentemente foram selecionados híbridos interespecíficos de pri-

meira geração, obtidos pelo cruzamento entre plantas sexuais e apomíticas 

pela maior produção de forragem e com isso. É importante conhecer a compo-

sição química das plantas selecionadas para fornecer subsídios à seleção de 

plantas para o lançamento e no direcionamento de novas hibridizações na bus-

ca de recombinantes elites que contemplem potencial de produção de forragem 

e alta qualidade nutricional. 

O objetivo deste trabalho foi determinar a variabilidade genética e a 

expressão da composição química de híbridos superiores na produção de for-

ragem, obtidos por cruzamentos interespecíficos entre genótipos do gênero 

Paspalum.  

 

Material e Métodos 

 

No verão de 2010, foram realizadas hibridizações artificiais em casa 

de vegetação situada nas dependências do Departamento de Plantas Forragei-

ras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da UFRGS em Porto Ale-

gre/RS. Foram utilizados grãos de pólen de cinco genótipos nativos apomíticos 

(genitores masculinos) conhecidos como Azulão e Baio de P. guenoarum e 

28B, 26A e 28E de P. lepton. O genótipo feminino foi um genótipo sexual de-
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nominado de “4c4x” de P. plicatulum. Os genótipos apomíticos de P. guenoa-

rum foram selecionados pelo alto potencial de produção de forragem e tolerân-

cia ao frio (Paim & Nabinger, 1982) e os genótipos de P. lepton se destacaram 

pela produção de forragem e pela qualidade nutricional (Pereira et al., 2011). O 

genótipo diplóide sexual de P. plicatulum teve seu conjunto cromossômico du-

plicado com colchicina, o que tornou viável as hibridizações artificiais entre es-

pécies compatíveis e com mesmo número cromossômico para obtenção de 

descendentes férteis (Sartor et al., 2009; Aguilera et al., 2011). Todos os genó-

tipos foram obtidos a partir de coletas realizadas em ecossistemas naturais do 

Cone Sul e fazem parte do grupo Plicatula. 

O experimento foi realizado nos anos agrícolas de 2010/11e 

2011/2012, no município de Eldorado do Sul, na Estação Experimental Agro-

nômica da UFRGS. A área experimental está localizada na região da Depres-

são Central (30º06'02"S e 51º41'27"W, a 34 m de altitude). A classificação do 

solo é Argissolo Vermelho distrófico típico e o clima é segundo a classificação 

de Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido, com verão quente. A temperatura 

média anual é de 19,3ºC e a precipitação média anual de 1.400 mm. No perío-

do em que o experimento foi conduzido, choveu 99 mm em dezembro de 2010, 

1587 mm em 2011 e 179 mm até a última avaliação ocorrida em fevereiro de 

2012. A temperatura média esteve em torno de 19ºC. Foi realizada análise do 

solo no período que antecedeu a implantação do experimento, retirando as 

amostras da camada de 0 a 20 cm. O solo apresentou as seguintes caracterís-

ticas: 210 g kg-1 de argila; pH, 5,4; índice SMP de 6,3; 14 g kg-1 de matéria or-

gânica; 3,1 cmolc dm-3 de H+Al; 6,7 mg dm-3 de P; 119 mg dm-3 de K; e Al, Ca, 

Mg e CTC de 0,1, 2,0, 0,7, 6,1 cmolc dm-3, respectivamente; com saturação por 

bases de 49% e por Al de 3,2%. A área recebeu adubação de base na quanti-

dade de 20-150-100 kg ha-1 de N-P-K. Foram realizadas adubações de cober-

tura, sob a forma de uréia, que totalizaram 180 kg ha-1 de N. As adubações de 

cobertura foram fracionadas em sete momentos, sendo realizadas após cada 

corte, conforme as indicações técnicas para gramíneas perenes de estação 

quente, seguindo as recomendações da Rede Oficial de Laboratórios de Análi-

se de Solos (Manual de adubação e de calagem para os Estados do Rio Gran-

de do Sul e Santa Catarina, 2004). 
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No final da primavera de 2010 as mudas foram transplantadas e fo-

ram avaliados 257 híbridos e seus genitores. Foi incluída como testemunha a 

cultivar Pensacola (P. notatum), também proveniente das condições naturais 

do Cone Sul. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três 

repetições e a unidade experimental foi constituída por uma planta, espaçada 

por um metro entre cada uma. As avaliações foram realizadas por meio de cor-

tes, quando a maioria dos híbridos atingia 35 cm de altura das folhas, ou antes 

do florescimento, mantendo-se um resíduo de 10 cm do solo para todos os ge-

nótipos, exceto para a cv. Pensacola, que foi avaliada quando atingia 25 cm de 

altura e com resíduo de 5 cm do solo, manejo mais indicado para esta espécie 

(Steiner, 2005; Pereira et al., 2012). As amostras foram levadas a estufa de ar 

e secas a 65º C até peso constante.  

Foram selecionados os 21 híbridos que se destacaram nos caracte-

res ligados à produção de forragem em relação ao melhor genitor masculino, 

para realizar a análise bromatológica. Além destes, foram incluídos os genito-

res e a cultivar Pensacola. Foram utilizadas as amostras de planta inteira das 

quatro avaliações realizadas no segundo ano para a obtenção dos caracteres 

relacionados à qualidade das forrageiras, sendo elas: porcentagens de proteína 

bruta (PB), fibra bruta (FB), fibra em detergente neutro (FDN), extrato etéreo 

(EE) e matéria mineral (MM). Essas análises foram obtidas por meio do equi-

pamento de espectrofotômetro próximo do infravermelho (NIR’s). 

Com os dados de qualidade, foi procedida à análise de variância pa-

ra os efeitos principais (genótipo e corte) e a interação entre estes fatores. As 

médias foram comparadas pelo teste Sckott Knott a 5% de probabilidade de 

erro. Utilizou-se a análise multivariada, com emprego da distância generalizada 

de Mahalanobis (D2) para estimar a variabilidade genética existente entre os 

genótipos. O método de Tocher foi usado como técnica de agrupamento dos 

mesmos, pela média geral da composição química dos genótipos. Foi determi-

nada a contribuição relativa das características bromatológicas para a variabili-

dade geral, modelo de Singh (1981) para todos os genótipos. Para estas análi-

ses, foi utilizado o programa Genes (Cruz, 2007).  
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Resultado e Discussão 

 

Na Tabela 1 é apresentado o resumo da análise de variância dos 

genótipos e dos cortes. Os quadrados médios evidenciaram diferenças signifi-

cativas em todos os caracteres para as fontes de variação genótipo e cortes, 

bem como na interação entre estes fatores. Vários fatores influenciam a com-

posição da qualidade das forrageiras. A espécie, a cultivar, a idade fisiológica e 

o manejo a que a forrageira foi submetidas acarretam alterações na expressão 

dos componentes para produção de forragem e também na qualidade (Zanine 

et al., 2005). 

No teor de proteína bruta (PB), pode ser observada a variabilidade 

entre os genótipos em todos os cortes (Tabela 2). Na primeira avaliação, houve 

a formação de três classes distintas. Os híbridos 4099 e 4076 juntamente com 

os genitores masculinos Azulão, 26A e 28B formaram a classe superior com 

valores a cima de 19% de PB. Na segunda avaliação, a variabilidade foi menor, 

observada pela formação de apenas duas classes. Mesmo assim, apenas seis 

híbridos formaram a classe inferior no teor de PB, composta também pelos ge-

nitores masculinos 26A, 28B e Baio, bem como com o genitor feminino (4c4x). 

Ressalta-se que a partir deste corte, houve produção de forragem da cultivar 

Pensacola no campo, tornando possível a realização das análises de qualida-

de. No terceiro corte, houve a maior expressão da variabilidade pela formação 

de quatro classes distintas. Os híbridos 4099, 5017, 4076, 4077, 5023, 6069, 

6084, 6022, 6036, 4026, 4071, 507, 5052, 4025, 4041, 40177, 6088, 40104, 

juntamente com os genótipos masculinos Azulão e Baio, constituíram a classe 

superior na porcentagem de PB. O genitor feminino 4c4x e a cv. Pensacola 

apresentaram os menores valores, formando a classe inferior ao demais. Na 

última avaliação, 13 híbridos apresentaram altos teores para a formação da 

classe superior, junto com o genitor Azulão. Houve um leve declínio nessa va-

riável a partir do segundo corte, e um expressivo decréscimo da qualidade na 

realização do último corte. Isso pode estar relacionado com o intervalo de dias 

entre uma avaliação e outra, acarretando mudanças no comportamento fisioló-

gico da planta. Nos primeiros cortes, o período de crescimento foi em torno de 

30 dias, enquanto que no último levou 49 dias para ser realizada a avaliação. 
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Destacam-se os híbridos 5017 e 4077 que evidenciaram comportamento seme-

lhante na maioria dos cortes e com altos teores de PB entre os cortes, como foi 

discutido anteriormente. 

Pereira et al. (2011) também observaram pequeno decréscimo e va-

riação nos valores médios de acessos de P. nicorae na análise em quatro cor-

tes. Segundo esses autores, a redução da qualidade está relacionada ao pro-

cesso fisiológico das plantas, ocasionando diminuição na quantidade de proteí-

nas e aumento da parede celular e do teor de lignina com o envelhecimento 

dos genótipos. De acordo com Van Soest (1994), quando a dieta não fornece o 

nível mínimo de 7% de PB na matéria seca, a reciclagem da uréia não será 

suficiente para atender a demanda de nitrogênio pelos microorganismos do 

rúmen e o resultado final será a queda no consumo e digestibilidade da forra-

gem. Valores semelhantes no presente estudo foram obtidos por Pereira et al. 

(2011) nos teores médios de proteína bruta de lâminas foliares nos primeiros 

quatro cortes realizados no verão de 2007 e outono de 2008 em experimento 

conduzido em Eldorado do Sul, que variaram de 13,4 a 18,9%. A cv. Pensacola 

apresentou percentual médio de 16,6% e os genótipos Azulão e Baio apresen-

taram valores de 14,1 e 14,4%, respectivamente. Em pesquisa realizada por 

Paim & Nabinger (1982), na média de três cortes, os genótipos Azulão e Baio 

apresentaram valores de planta inteira em torno de 10% de PB, com intervalos 

de 23, 42 e 83 dias. Souza-Sobrinho et al. (2009) avaliaram um conjunto de 

cultivares do gênero  Brachiaria spp. e obtiveram teores médios de 6,25% de 

PB na análise de planta inteira. A escolha de uma variedade para implantação 

de uma pastagem devem ser criteriosa tendo como alguns pontos principais a 

produtividade de matéria seca associada com um bom conteúdo de PB (Mara-

nhão et al., 2009). 

  A maior variabilidade foi observada na produção de fibra bruta 

(FB), com a formação de cinco classes distintas já na primeira avaliação (Tabe-

la 3). Fato importante a ser mencionado é que neste primeiro corte, assim co-

mo no segundo, nenhum híbrido evidenciou menor ou igual teor de FB em rela-

ção aos seus genitores. Os genitores masculinos 26A, 28E e o 28B constituí-

ram a classe superior neste caráter na primeira avaliação. Por outro lado, os 

híbridos 6084, 4087, 40177, 4026, 4041 e 4077, junto com o genitor Baio, for-
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maram a segunda classe de destaque para a FB. No segundo corte, a classe 

“a” foi formada unicamente pelo genitor masculino 26A. Já na terceira avalia-

ção, os híbridos 6024 e 4087 mais os genitores Baio e Azulão, formaram a 

classe de menor teor de FB. Na última avaliação, houve menor expressão da 

variabilidade, porém, dez híbridos e os genitores Baio, 28E e Azulão formam o 

grupo de destaque. Em relação ao desempenho de cada genótipo entre os cor-

tes, o genitor Baio, mais os híbridos 6024, 4087, 4041, 4076, 4099 e a cv. Pen-

sacola expressaram desempenhos semelhantes em cada um dos cortes, en-

quanto que os demais alteraram a expressão da FB ao longo dos cortes. 

O conhecimento do teor de fibra da planta forrageira é importante 

devido ao papel desempenhado por essa no consumo voluntário e, conseqüen-

temente, na ingestão de nutrientes (Allen, 2000). Além disto, estimula ter um 

ambiente ruminal favorável ao desenvolvimento dos microorganismos respon-

sáveis pela digestão dos carboidratos fibrosos, sendo preconizado a utilização 

de alimentos de menor percentual de FB (Nussio et al., 2006).   

Em relação ao teor de fibra em detergente neutro (FDN) nos diferen-

tes cortes, a primeira avaliação também evidenciou maior variabilidade para 

este caráter (Tabela 4). Os híbridos 6084, 4077, 40104 e 4041 se destacaram 

pelos menores valores apresentados de FDN e juntamente com os genitores 

26A e o 28E, formaram a classe superior. Na segunda avaliação, menor varia-

bilidade foi detectada pela formação de apenas duas classes distintas. Todos 

os híbridos e mais os genitores 26A e o Azulão fizeram parte do grupo princi-

pal, exceto os híbridos 40104, 4026 e 4071 que, juntamente com os genitores 

28E, 28B, 4c4x, Baio e a cv. Pensacola formaram a outra classe.  Na terceira 

avaliação, houve a formação de três classes distintas, tendo na classe de me-

lhor índice de FDN os seguintes híbridos: 6084, 4077, 40104, 6022, 4025, 507, 

6036, 4099, 5017 e 6069. Juntamente com estes, fizeram parte os genótipos 

28E, 28B e o Azulão. Na última avaliação não foi observada variabilidade para 

o caráter FDN. Na análise de cada genótipo entre cada corte, os híbridos 6084, 

4077, 6022, 6088, 4087, 4041, 507, 4076, 40177, 4071 e os genótipos Azulão e 

Baio apresentaram desempenho similar entre os cortes. Por outro lado, os de-

mais genótipos apresentaram variações entre os cortes. Souza Sobrinho et al. 

(2009) relatam a obtenção de valores entre 76 a 82% de FDN na avaliação de 
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planta inteira de um conjunto de cultivares do gênero  Brachiaria spp. Pereira 

(2009) analisou uma coleção de P. lepton que obteve em média 82,9% de 

FDN. No mesmo estudo os genótipos Baio e Azulão e a cv. Pensacola apre-

sentaram valores de 69,8, 85,8 e 86,1% de FDN, respectivamente. Steiner 

(2005) relatou valores de 70,5, 68,8 e 70,6% para os mesmos genótipos res-

pectivamente. A pesquisa realizada por Scheffer-Basso et. al. (2002) obteve 

valores de 66,7± 3,02 para cv. Pensacola. 

O teor de FDN é relacionado ao consumo de alimentos e à disponibi-

lidade de energia dos mesmos (Magalhães, 2007). A determinação da fração 

fibrosa é importante na caracterização da qualidade de forrageiras, uma vez 

que apresentam correlações negativas com a digestibilidade e consumo volun-

tário (Van Soest, 1994). 

Em virtude da baixa variabilidade apresentada pelos híbridos em re-

lação as análises de extrato etéreo e matéria mineral, esses dados não serão 

apresentados.  

Ressalta-se que estes híbridos interespecíficos são inéditos e traba-

lhos com cruzamentos entre as três espécies deste estudo (P. plicatulum, P. 

guenoarum e P. lepton) são muito recentes, tornando este estudo base para as 

próximas pesquisas.  

Na análise da contribuição relativa dos caracteres ligados à qualida-

de nutricional para a diversidade entre os genótipos, fica evidente o caráter FB 

como sendo aquele que mais influenciou para a detecção de variabilidade em 

todos os cortes e genótipos (Tabela 5). A PB e o FDN também contribuíram, 

mas com menor efeito. As análises devem ser evitadas de serem realizadas 

naqueles caracteres que contribuem pouco para a divergência genética, dimi-

nuindo custos e tempo nas avaliações dentro do processo de melhoramento 

(Alves, et al., 2003; Moreira et al., 2005). Portanto, os resultados de FB poderi-

am ser utilizados como um critério adicional na seleção dos melhores híbridos 

que deverão seguir no programa de melhoramento genético.  

A estimação da variabilidade genética pela análise de agrupamento 

de Tocher permitiu a formação de seis grupos distintos (Tabela 5). O grupo I foi 

composto pela maior parte dos híbridos, fazendo parte três híbridos sexuais e 

também os genitores. O grupo II foi formado pelo híbrido sexual 4041 e mais a 
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cv. Pensacola, enquanto que os grupos III IV e V foram formados por apenas 

um híbrido, sendo eles: 40177, 6024 e 4026, respectivamente. Com base nes-

tes resultados, sugere-se a utilização de híbridos sexuais de diferentes grupos 

sejam utilizandos em futuros cruzamentos com híbridos apomíticos pertencen-

tes também a grupos distintos, como por exemplo: a planta híbrida sexual 4041 

com os híbridos apomíticos 4099, 50017 e 4076 que se destacaram pela quali-

dade nutricional e diversidade. A divergência é uma condição necessária para 

o aumento de heterose (Falconer, 1996) e as análises de agrupamento permi-

tem a identificação dos cruzamentos mais promissores, assim como aqueles 

que poderão resultar em pequena variabilidade (Cruz et al., 2004). Os mesmos 

autores mencionam que as hibridações dirigidas possibilitarão aumentar o ga-

nho genético para a obtenção máxima do vigor híbrido, sem restringir a variabi-

lidade, que é fundamental no melhoramento de plantas.  

 Ressalta-se que estes híbridos foram selecionados por evidencia-

rem superioridade na produção de forragem e os indicativos de qualidade obti-

dos no presente estudo dão suporte para novas pesquisas. 

A variabilidade genética obtida nos híbridos F1 para a composição 

química indica a importância da utilização da planta sexual de P. plicatulum 

tetraploidizada artificialmente nos cruzamentos com genótipos nativos das es-

pécies de P. lepton e de P. guenoarum. Apesar de poucos híbridos terem apre-

sentado melhor desempenho em relação aos genitores, os mesmos podem ser 

levados às etapas finais para o lançamento como cultivares, bem como dire-

cionar novos cruzamentos para obtenção de recombinantes elites para a maior 

expressão da qualidade nutricional e produção de forragem.  

 

Conclusões 

 

1. Houve pouca variabilidade na composição química entre os genó-

tipos.  

2. A composição química dos genótipos apresentou variação em re-

lação aos cortes analisados.  
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3. O cruzamento entre a planta híbrida sexual 4041 e os híbridos 

apomíticos 4099, 5017, 4076 são indicados visando a obtenção de progênies 

recombinantes com alta qualidade nutricional. 

4. A fibra bruta foi o caráter que mais contribuiu para a detecção da 

diversidade.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância da composição química ligada a 
qualidade de híbridos interespecíficos superiores do gênero Paspa-
lum, em Eldorado do Sul, RS.  

Quadrado Médio Fonte de Variação GL 
PB FB FDN EE MM 

Bloco/Corte 8 3,63 14,73 155,64 0,28 1,94 
Genótipo (G) 27 16,70* 4386,87* 9193,74* 3,55* 24,64* 
Corte (C) 3 293,37* 1820,15* 464,55* 17,92* 207,21* 
G X C 81 10,12* 5357,76* 25000,20* 1,02* 15,20* 
Erro 216 0,70 2624,41 10439,53 0,13 5,73 
Total 335      
Média Geral  16,30 30,69 65,25 1,67 16,81 
CV (%)  5,12 11,20 10,51 21,75 14,25 
*Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F, PB, proteína bruta, FB, fibra 
bruta, FDN, fibra em detergente neutro, EE, extrato etéreo, MM, matéria mine-
ral. 
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Tabela 2. Porcentagem da proteína bruta em diferentes cortes de híbridos inte-
respecíficos superiores do gênero Paspalum em Eldorado do Sul, 
RS. 

Datas dos cortes 
Genótipos 

14/10/2011 16/11/2011 14/12/2011 01/02/2012 
Média 

 Proteína bruta (%)  
4099 21,0 Aa 18,3 Ba 17,9 Ba 13,0 Cb 17,6 
5017 18,4 Ab 17,7 Aa 18,3 Aa 15,2 Ba 17,4 
4076 19,6 Aa 17,7 Ba 17,6 Ba 13,8 Ca 17,2 
4077 18,5 Ab 18,2 Aa 18,0 Aa 14,0 Ba 17,1 
Azulão 19,2 Aa 17,7 Ba 17,3 Ba 13,7 Ca 17,0 
5023 17,3 Ac 18,2 Aa 18,8 Aa 13,7 Ba 17,0 
6069 18,6 Ab 16,6 Bb 17,8 Aa 14,8 Ca 16,9 
6084 18,4 Ab 17,4 Aa 18,2 Aa 13,8 Ba 16,9 
6022 18,1 Ab 17,8 Aa 17,4 Aa 14,1 Ba 16,9 
6036 17,7 Ac 17,9 Aa 17,1 Aa 14,2 Ba 16,7 
4026 17,6 Ac 17,6 Aa 17,4 Aa 14,3 Ba 16,7 
4071 17,2 Ac 18,8 Aa 17,7 Aa 13,0 Bb 16,7 
26A 19,7 Aa 16,6 Bb 16,3 Bb 13,2 Cb 16,5 
507 18,0 Ab 17,5 Aa 17,7 Aa 12,5 Bb 16,4 
5052 16,3 Bc 19,0 Aa 17,3 Ba 12,7 Cb 16,3 
28B 20,3 Aa 16,6 Bb 15,2 Cc 13,4 Db 16,3 
4025 17,0 Ac 16,9 Ab 17,6 Aa 13,7 Ba 16,3 
6086 18,8 Ab 16,8 Bb 16,2 Bb 13,3 Cb 16,3 
6024 18,3 Ab 16,2 Bb 16,4 Bb 14,0 Ca 16,2 
Baio 17,4 Ac 17,0 Ab 17,2 Aa 13,0 Bb 16,1 
28E 18,3 Ab 17,6 Aa 16,0 Bb 12,5 Cb 16,1 
4041 16,2 Bc 18,5 Aa 17,1 Ba 12,3 Cb 16,0 
4087 16,3 Ac 17,5 Aa 16,1 Ab 14,0 Ba 16,0 
40177 16,1 Bc 17,6 Aa 17,5 Aa 12,8 Cb 16,0 
6088 16,4 Ac 16,3 Ab 16,6 Aa 14,1 Ba 15,9 
40104 16,6 Ac 16,8 Ab 16,7 Aa 13,2 Bb 15,8 
4c4x 17,0 Ac 15,8 Ab 13,8 Bd 13,4 Bb 15,0 
Pensacola - * 17,7 Aa 13,6 Bd 12,7 Bb 14,7 
Média 17,3   17,4   17,0   13,5   - 
Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na mesma linha e minúscula na 
coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. * 
Não houve produção de forragem neste corte. 
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Tabela 3. Porcentagem da fibra bruta em diferentes cortes de híbridos interes-
pecíficos superiores do gênero Paspalum em Eldorado do Sul, RS. 

Datas dos cortes 
Genótipos 

14/10/2011 16/11/2011 14/12/2011 01/02/2012 
Média 

 Fibra bruta (%)  
Baio 26,7 Ab 23,5 Ab 25,7 Aa 22,0 Aa 24,5 
26A 20,3 Aa 17,2 Aa 30,8 Bb 33,2 Bb 25,4 
28E 16,4 Aa 28,0 Bb 33,9 Cb 26,0 Ba 26,1 
6084 24,9 Ab 26,9 Ab 32,0 Bb 25,2 Aa 27,2 
6024 30,7 Ac 28,1 Ab 23,5 Aa 28,3 Aa 27,6 
4087 26,8 Ab 28,4 Ab 27,7 Aa 31,0 Ab 28,5 
40177 26,7 Ab 27,5 Ab 32,2 Ab 27,5 Aa 28,5 
28B 21,9 Aa 24,9 Ab 35,1 Bb 32,9 Bb 28,7 
Azulão 35,6 Bd 28,3 Ab 27,3 Aa 25,0 Aa 29,1 
4026 28,0 Ab 26,4 Ab 33,9 Bb 29,2 Ab 29,4 
4041 26,9 Ab 29,3 Ab 32,1 Ab 30,9 Ab 29,8 
40104 30,6 Ac 27,4 Ab 34,6 Bb 27,4 Aa 30,0 
Pensacola - * 28,7 Ab 32,2 Ab 32,2 Ab 31,0 
4077 27,8 Ab 30,5 Ac 35,1 Bb 27,8 Aa 30,3 
4076 32,2 Ac 28,7 Ab 32,7 Ab 28,7 Aa 30,6 
6069 35,7 Bd 26,9 Ab 35,8 Bb 26,7 Aa 31,3 
4099 34,8 Ad 27,8 Ab 32,6 Ab 31,8 Ab 31,7 
6088 34,8 Ad 31,9 Ac 34,8 Ab 28,7 Aa 32,5 
4071 35,5 Bd 28,7 Ab 35,8 Bb 30,7 Ab 32,7 
5017 40,1 Be 27,3 Ab 36,4 Bb 28,5 Aa 33,0 
4025 32,7 Ac 30,5 Ac 41,1 Bc 28,1 Aa 33,1 
507 31,8 Ac 31,2 Ac 37,9 Bc 32,2 Ab 33,3 
6022 34,4 Bd 31,7 Ac 38,3 Bc 30,1 Ab 33,6 
4c4x 31,0 Ac 32,1 Ac 43,8 Bd 30,8 Ab 34,4 
5052 34,4 Ad 34,1 Ac 39,8 Bc 31,7 Ab 35,0 
6086 40,7 Be 33,5 Ac 36,5 Bb 29,4 Ab 35,0 
6036 40,6 Be 34,8 Ac 42,2 Bd 29,9 Ab 36,9 
5023 41,0 Be 33,3 Ac 46,6 Cd 31,8 Ab 38,2 
Média 30,1   28,8   34,6   29,2   - 
Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na mesma linha e minúscula na 
coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. * 
Não houve produção de forragem neste corte. 
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Tabela 4. Porcentagem de fibra em detergente neutro em diferentes cortes de 
híbridos interespecíficos superiores do gênero Paspalum em Eldora-
do do Sul, RS. 

Datas dos cortes 
Genótipos 

14/10/2011 16/11/2011 14/12/2011 01/02/2012 
Média 

 Fibra em detergente neutro (%)  
6084 54,2 Aa 58,7 Aa 51,8 Aa 64,3 Aa 57,2 
4077 52,1 Aa 63,8 Aa 57,5 Aa 59,6 Aa 58,2 
40104 51,8 Aa 70,4 Bb 58,6 Aa 56,3 Aa 59,3 
26A 52,3 Aa 66,2 Ba 65,8 Bb 60,8 Ba 61,3 
6022 64,5 Ab 57,5 Aa 63,4 Aa 60,1 Aa 61,4 
6088 59,5 Ab 58,9 Aa 65,3 Ab 62,9 Aa 61,7 
28E 41,0 Aa 79,5 Cb 62,0 Ba 65,1 Ba 61,9 
4025 65,9 Bb 65,4 Ba 51,7 Aa 68,4 Ba 62,9 
28B 64,7 Ab 75,4 Bb 55,8 Aa 58,4 Aa 63,5 
4087 64,7 Ab 59,9 Aa 67,0 Ab 62,8 Aa 63,6 
4041 55,8 Aa 66,4 Aa 68,2 Ab 64,8 Aa 63,8 
507 65,1 Ab 67,9 Aa 61,5 Aa 60,8 Aa 63,8 
4076 61,6 Ab 64,0 Aa 69,1 Ab 60,6 Aa 63,8 
6036 73,9 Bc 57,0 Aa 62,7 Aa 67,0 Ba 65,2 
4099 64,6 Ab 68,4 Aa 62,3 Aa 66,1 Aa 65,3 
5017 81,4 Bd 64,6 Aa 55,2 Aa 61,2 Aa 65,6 
6069 82,4 Bd 58,5 Aa 61,4 Aa 64,9 Aa 66,8 
40177 64,3 Ab 67,0 Aa 67,8 Ab 68,1 Aa 66,8 
Azulão 63,3 Ab 68,1 Aa 60,7 Aa 75,4 Aa 66,9 
5052 82,7 Bd 59,8 Aa 65,2 Ab 68,8 Aa 69,1 
5023 83,5 Bd 61,5 Aa 65,8 Ab 66,1 Aa 69,2 
4026 67 Ab 69,9 Ab 75,2 Ac 65,3 Aa 69,3 
Pensacola - * 77,3 Bb 73,6 Bc 61,6 Aa 70,8 
6024 65,8 Ab 77,1 Bb 75,7 Bc 67,0 Aa 71,4 
4071 73,8 Ac 77,7 Ab 66,7 Ab 72,9 Aa 72,8 
4c4x 81,4 Bd 77,2 Bb 83,0 Bc 54,0 Aa 73,9 
Baio 73,5 Ac 78,1 Ab 73,6 Ac 73,0 Aa 74,6 
6086 89,2 Bd 66,3 Aa 74,7 Ac 68,3 Aa 74,6 
Média 64,3  67,2  65  64,4  - 

Médias seguidas de letras iguais, maiúscula na mesma linha e minúscula na 
coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. * 
Não houve produção de forragem neste corte. 
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Tabela 5. Contribuição relativa pelo método de Singh e agrupamento pela aná-
lise de Tocher, com base na composição química de híbridos inte-
respecíficos superiores do gênero Paspalum.  

 Parâmetro PB FB FDN EE MM 
Sj 887 3007 584 98 357 

Sj(%) 18,0 61,0 11,8 2,0 7,2 
Grupos Agrupamento de Tocher 

I 
28E, 4c4x, 6086, 28B, 5052, 6084*, 26A, 4071, 

507, Azulão, 6036*, 4077, 6088, 4025*, 4087, 5023, 
6022*, 40104, 6069, 5017, 4099, 4076 

II 4041*, Pensacola 
III 40177 
IV 6024 
V 4026 
VI Baio 

S.j., contribuição relativa; Sj(%), percentual da contribuição relativa, PB, proteí-
na bruta, FB, fibra bruta, FDN, fibra em detergente neutro, EE, extrato etéreo, 
MM, matéria mineral, * Híbridos sexuais. 
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7. CAPÍTULO VII 
 

Variabilidade agronômica e molecular em híbridos ap omíticos interespecí-
ficos do gênero Paspalum 
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Resumo - O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade genética ao ní-
vel molecular, além do desempenho a campos dos caracteres ligados à produ-
ção de forragem de híbridos apomíticos, obtidos em cruzamentos interespecífi-
cos no gênero Paspalum. O experimento foi conduzido em dois ambientes nos 
anos de 2009 a 2011. O delineamento experimental foi o de blocos casualiza-
dos com quatro repetições em ambos os locais. Foram utilizados sete híbridos 
interespecíficos e seus genitores (“4c-4x” de P. plicatulum e a cultivar “Rojas” 
de P. guenoarum), além de dois genótipos nativos e mais a cultivar Pensacola 
(P. notatum), utilizada como testemunha. Foram utilizados marcadores de mi-
crossatélite e caracteres ligados a produção de forragem. Há variabilidade ge-
nética entre os híbridos interespecíficos avaliados, indicando a possibilidade de 
êxito na seleção de constituições genéticas superiores no desempenho de ca-
racteres ligados à produção de forragem. Os caracteres massa seca total e de 
folha foram os que mais contribuíram para a detecção da variabilidade genética 
observada na análise conjunta dos ambientes, enquanto que para o ambiente 
de Eldorado do Sul, além da MST, a RFC contribuiu de forma expressiva. Já no 
ambiente de Augusto Pestana, o DAC e o MSM contribuíram para a maior ex-
pressão dos caracteres forrageiros. Estes dados sugerem que, na análise dos 
principais caracteres forrageiros o ambiente de Eldorado do Sul é mais favorá-
vel a seleção. Os dendrogramas obtidos em nível de campo e de DNA foram 
capazes de discriminar os genótipos e podem auxiliar na orientação em novas 
hibridizações com plantas sexuais compatíveis. Os híbridos H12, H20, H13 e o 
H22 são indicados para novas etapas do programa de melhoramento, objeti-
vando o lançamento como cultivares, bem como em novos cruzamentos com 
progênies sexuais compatíveis para a obtenção de novos recombinantes elites. 
 
Palavra chave: marcador molecular, diversidade, melhoramento, forrageira 
 
Agronomic and molecular variability in apomictic in terspecific hybrids of 

the genus Paspalum 
 
Abstract  - This study aimed to analyze the genetic variability in the field and 
through molecular markers, moreover, identify characters related to forage 
production of apomictic hybrids obtained by interspecific crosses between 
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genotypes of genus Paspalum. The experiment was conducted in two 
environments in the years 2009 to 2011. The experiment followed a randomized 
block with four replicates at both locations. Seven interspecific hybrids and their 
parents ("4c-4x" P. plicatulum and cultivar "Rojas" P. guenoarum) were used, 
also two native genotypes and the cultivar Pensacola (P. notatum) were used 
as control. The microsatellite markers and characters related to forage 
production were analyzed. Thus, this study showed that there was a significant 
variability among interspecific hybrids, indicating the possibility of success in the 
selection of genotypes with better performance related to forage production. 
The characters total dry matter and leaf were the main contributors for the 
detection of genetic variability observed in the joint analysis of environments, 
while the environment of Eldorado do Sul, in addition the MST, the RFC 
contributed significantly.The environment Augusto Pestana, DAC and MSM 
contributed to the higher expression of forage characters. These results suggest 
that analysis of the main forage characters in Eldorado do Sul is more favorable 
to selection. The dendrograms obtained from field and DNA analysis were able 
to discriminate the genotypes and could assist in new hybridizations with sexual 
plants compatible. The hybrid H12, H20, H13 and H22 are given to new stages 
of the breeding program, aiming to release as cultivars, as well as new crosses 
with compatible sexual progeny to obtain new recombinant elites. 
 
Key words: molecular marker, diversity, breeding, forage 

 

Introdução 

 

Na Região do Conesul, a pastagem nativa abrange países como o 

Uruguai, Argentina, partes do Paraguai e do Brasil e constitui a base da alimen-

tação de herbívoros. Por muitas décadas, este ecossistema vem realizando um 

papel importante na conservação dos recursos naturais como a água e o solo e 

também na manutenção das diferentes espécies vegetais altamente adaptadas 

às condições locais (Nabinger et al., 2009). Porém, mesmo apresentado vasto 

recurso vegetal, as espécies forrageiras nativas vêm sendo substituídas por 

cultivares exóticas que, mesmo tendo alto potencial de produção, muitas vezes 

não se adaptam às condições edafoclimáticas locais, acarretando desequilíbrio 

biológico e prejuízos aos produtores (Strapassom et al., 2000; Pereira et al., 

2012).  

Entre as principais espécies nativas do Conesul, destacam-se as do 

gênero Paspalum, e em especial aquelas que pertencem ao grupo Plicatula. 

Neste grupo há ampla variabilidade intra e interespecíficas, com espécies de 

alto potencial forrageiro e qualidade nutricional, podendo servir como fonte de 
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germoplasma em programas de melhoramento de plantas na geração de genó-

tipos altamente produtivos (Batista & Godoy, 2000; Pereira et al., 2011). Res-

salta-se que o êxito no melhoramento de plantas está diretamente relacionado 

à existência de variabilidade genética (Allard, 1971, Quarín, 1992). No entanto, 

a maior parte destas espécies de Paspalum é de reprodução assexual, do tipo 

apomítico, podendo ser tetraplóides ou hexaplóides (Quarín & Normann, 1990; 

Dall’Agnol & Schifino-Wittmann, 2005). A apomixia dificulta a ocorrência da re-

combinação genética, impedindo a formação de constituições genéticas supe-

riores e a obtenção do ganho genético, uma vez que as progênies são geneti-

camente iguais à planta mãe (Burton & Forbes, 1960; Carvalho et al., 2008). 

Por outro lado, quando há plantas sexuais e do mesmo nível de ploidia, é pos-

sível a recombinação alélica, utilizando o pólen de plantas apomíticas. Este tipo 

de cruzamento propicia a variabilidade genética, inclusive no tipo de reprodu-

ção, originando progênies tanto sexuais como apomíticas. Vários estudos vêm 

mostrando a presença de um gene no caráter, ocasionando a formação de 

progênies apomíticas e sexuais na proporção de 3:1 (Grossniklaus, 2001; 

Sherwood, 2001). Na geração de seleção, aqueles indivíduos identificados co-

mo apomíticos e que apresentam potencial agronômico poderão ser seleciona-

dos já na primeira geração, uma vez que todos os caracteres estarão fixados 

em virtude da própria apomixia (Rodrigues et al., 2003; Acuña et al., 2009). 

Sartor et al. (2009) duplicaram artificialmente plantas sexuais diplóides de P. 

plicatulum, obtendo tetraplóides sexuais que possibilitaram novos rumos ao 

melhoramento de plantas, antes impossibilitados pela apomixia. Aguilera et al. 

(2011) utilizaram o genótipo “4c4x” de P. plicatulum tetraploidizado artificial-

mente como genitor feminino em hibridizações artificiais com um genótipo nati-

vo de P. guenoarum conhecido como ‘Rojas’ (genitor masculino e obtiveram 23 

híbridos interespecíficos viáveis. Destes, sete são apomíticos aptos para serem 

usados em programas de melhoramento. 

As informações sobre a variabilidade genética buscando combina-

ções promissoras podem ser estimadas por meio de métodos preditivos a partir 

de características agronômicas, morfológicas e moleculares (Shimoya et al., 

2002). A determinação da dissimilaridade genética, por meio da avaliação si-

multânea de vários caracteres, pode ser uma ferramenta eficiente para caracte-
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rizar populações, identificar genótipos superiores e auxiliar no direcionamento 

de futuros cruzamentos buscando combinações promissoras (Benin et al., 

2003; Sawasato et al., 2008).  

O conhecimento da variabilidade na expressão de caracteres de in-

teresse forrageiro e a diversidade genética existente entre genótipos de dife-

rentes espécies do gênero Paspalum analisadas à campo e em nível de DNA 

podem fornecer subsídios para a seleção de plantas superiores e no direcio-

namento de novas hibridizações com genitores sexuais na busca de recombi-

nantes elites. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade ge-

nética em nível agronômico e molecular de genótipos apomíticos do gênero 

Paspalum obtidos via cruzamento interespecífico entre Paspalum plicatulum 

(genitor feminino sexual) e Paspalum guenoarum (genitor masculino apomítico) 

buscando prever recombinações promissoras com um genitor sexual em carac-

teres ligados à produção de forragem. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido nos anos agrícolas de 2010 e 2011 nos 

municípios de Eldorado do Sul e Augusto Pestana, Estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil. A área experimental em Eldorado do Sul está localizada na região 

da Depressão Central, com coordenadas geográficas de 30º06’02” S e 

51º41’27” W e 34 metros de altitude. O solo é classificado como Argissolo 

Vermelho Distrófico típico e o clima é do tipo Cfa, segundo a classificação de 

Köppen. A precipitação média anual é em torno de 1400 mm e a temperatura 

média anual é de 19,3ºC. Em Augusto Pestana, a área experimental está situ-

ada na região Noroeste do Estado, com coordenadas geográficas de 28º25’58” 

S e 54º00’24” W e apresenta 290 metros de altitude. O solo é classificado co-

mo Latossolo Vermelho Distroférico típico e o clima é do tipo Cfa, conforme 

Köppen. A precipitação média é em torno de 1600 mm e a temperatura média 

anual é de 21,8ºC.  

Foram realizadas análises do solo no período que antecedeu a im-

plantação do experimento em ambos os locais. As amostras foram retiradas da 

camada de 0 a 20 cm de profundidade e levadas para o laboratório de análise 
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química do solo. As áreas receberam adubação de base na quantidade de 20-

150-100 em Eldorado do Sul e 20-120-100 em Augusto Pestana de fertilizantes 

formulados (NPK). Foram realizadas adubações de cobertura de 180 e 130 kg 

de nitrogênio por hectare em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, respectiva-

mente. As aplicações foram realizadas de acordo as indicações técnicas para 

gramíneas perenes de estação quente, seguindo as recomendações da Rede 

Oficial de Laboratórios de Análise de Solos (Manual de adubação e de calagem 

para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2004). 

O experimento teve como unidade experimental uma linha medindo 

1,8 m de comprimento, compostas por cinco plantas de cada genótipo, espa-

çadas entre si por 30 centímetros. O delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados com quatro repetições em ambos os locais. Foram utilizados sete 

híbridos denominados como H3, H9, H12, H13, H16, H20 e H22 e seus genito-

res, identificados como “4c-4x” de P. plicatulum sendo genitor feminino (sexual) 

e a cultivar “Rojas” de P. guenoarum foi usada como genitor masculino (apomí-

tico). Estes híbridos são oriundos de cruzamentos realizados no ano de 2006 

na Universidade Nacional do Noroeste da Argentina na província de Corrientes, 

Argentina, e foram identificados como apomíticos (Sartor et al., 2009; Aguilera 

et al., 2011). Foram incluídos também no estudo dois genótipos nativos (Azulão 

e Baio de P. guenoarum) pertencentes ao Departamento de Plantas Forragei-

ras e Agrometeorologia da UFRGS que se destacam pelo grande potencial for-

rageiro (Paim & Nabinger, 1980; Sawasato, 2007). Como testemunha foi incluí-

da a cultivar Pensacola (P. notatum) que é proveniente das condições naturais 

do Cone Sul e apresenta alta relação folha/colmo e qualidade nutricional (Pe-

reira et al., 2011). Todos os indivíduos pertencem ao grupo Plicatula, exceto a 

Pensacola, que faz parte do grupo Notata. Os transplantes ocorreram em 01 e 

04 de dezembro de 2009, em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, respectiva-

mente. As avaliações foram realizadas por meio de cortes, quando as folhas 

atingiam 35 cm de altura média, mantendo um resíduo de 10 cm do solo para 

todos os genótipos, exceto a cv. Pensacola, que em função das suas caracte-

rísticas, foi avaliada quando atingia 25 cm de altura e deixando-a com um resí-

duo de 5 cm do solo, manejo mais indicado para esta espécie (Sawasato, 

2007; Pereira et al., 2012). No momento do corte, foi quantificado o número de 
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afilhos e o diâmetro da cobertura. Após, as amostras foram levadas ao labora-

tório para a separação morfológica de folhas, colmos, inflorescências e material 

morto e em seguida colocadas em estufa de ar forçado a 65ºC até peso cons-

tante. Posteriormente, foram mensurados os seguintes caracteres de interesse 

forrageiro: massa seca total (MST, kg ha-1), massa seca de folhas (MSF, kg ha-

1), massa seca de colmo (MSC, kg ha-1), massa seca de inflorescência (MSI, kg 

ha-1) e massa seca de material morto (MSM, kg ha-1). Foi calculada a relação 

folha/colmo (RFC) pela divisão da MSF pela MSC e mais o número de afilhos 

(NAF, planta-1) e o diâmetro de cobertura (DAC, em cm planta-1). Foram reali-

zados cinco cortes no primeiro ano e seis cortes no segundo, em ambos os 

locais em todos os genótipos, exceto na cultivar Pensacola, que possibilitou a 

realização de quatro e cinco cortes no primeiro e no segundo ano, respectiva-

mente. As baixas temperaturas do outono e do inverno contribuíram para o 

menor crescimento desta cultivar, que culminou com um menor número de cor-

tes, já relatado em outras pesquisas (Fachinetto et al., 2012; Pereira et al., 

2012). De posse dos dados, foram realizados os somatórios em cada ambiente 

das seguintes variáveis: MST, MSF, MSC, MSI, MSM. Para as demais variá-

veis foram calculados os valores médios para cada ambiente.  

Os dados foram submetidos à análise de variância para detecção de 

alteração dos efeitos principais (genótipo e ambiente) e os de interação entre 

estes fatores nos caracteres forrageiros anteriormente citados, tendo-se utiliza-

do o teste F a 5% de probabilidade de erro. Para comparar o desempenho dos 

genótipos nos ambientes, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-

Knott. A contribuição relativa das variáveis para a variabilidade morfológica to-

tal observada nas diferentes condições foi determinada pelo modelo de Singh 

(1981). Para estas análises, foi utilizado o programa Genes (Cruz, 2007). Com 

base nas médias dos caracteres avaliados foram construídas matrizes de dis-

tância genética e produzidos dendrogramas utilizando o método de agrupa-

mento da distância média (UPGMA) e a distância de Mahalanobis como medi-

da de distância genética, sendo que o ajuste entre as matrizes de distâncias e 

os dendrogramas foi estimado pelo coeficiente de correlação cofenética r (So-

kal & Rohlf, 1962).  
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A análise molecular foi realizada com onze marcadores moleculares 

do tipo microssatélite (SSR). Foram coletadas folhas jovens para extração de 

DNA, utilizando o protocolo de Ferreira & Grattapaglia (1998), com modifica-

ções. O produto da reação foi separado em gel de agarose 1,8% usando Tris-

Borato EDTA (TBE) buffer. Para visualização das bandas no gel, foi adicionado 

8µl de brometo de etídeo (0,4 µl/ml). Os géis foram visualizados sob luz ultravi-

oleta e fotografados cm câmera digital Kodak EDAS 290. Os fragmentos foram 

determinados por comparação com o padrão 100pb. A partir da identificação 

dos fragmentos amplificados, foi construída uma matriz binária dos dados atri-

buindo-se o valor 1 para a presença e zero para a ausência de bandas. A partir 

dessa matriz e utilizando o coeficiente de Jaccard, foi gerada uma matriz de 

similaridade para comparação de todos os genótipos. A análise de agrupamen-

to foi realizada a partir dos coeficientes de similaridade entre os genótipos, utili-

zando-se, como critério de agrupamento, o método baseado na média das dis-

tâncias (UPGMA). Estas análises foram realizadas utilizando o programa 

NTSYS pc 2.1 (Rohlf, 2000). 

 

Resultados e Discussão 

 

Foram constatadas diferenças significativas para os efeitos princi-

pais (genótipo e ambiente) e os de interação entre as fontes de variação testa-

das para todos os caracteres forrageiros analisados (Tabela 1). As magnitudes 

dos valores de quadrado médio indicaram que os genótipos foram mais efeti-

vos em promover alterações do que o ambiente nas modificações morfológicas 

sobre os caracteres MST, MSF, RFC, NAF, MSC, exceto para o DAC e MSM, 

em que as condições de ambiente sobreporam ao efeito genotípico. 

Em Eldorado do Sul, houve a formação de quatro classes distintas 

para o caráter MST (Tabela 2). O genitor masculino (GM) e os híbridos H12 e 

H20 tiveram maior produção de MST. Os híbridos H13, H22, H9, H3 e H16, 

além dos genótipos Baio e Azulão tiveram menor produção de MST (Tabela 2). 

O genitor feminino (GF) e a cv. Pensacola mostraram valores muito baixos de 

MST. Estes resultados demonstram a variabilidade entre os genótipos avalia-

dos. Vários trabalhos relatam que nesse mesmo ambiente os genótipos Azulão 
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e Baio de P. guenoarum destacaram-se quando comparados com outros genó-

tipos nativos da mesma espécie (Paim & Nabinger, 1980) e quando confronta-

dos com genótipos das espécies de P. lepton e P. notatum (Sawasato, 2007; 

Pereira et al., 2012).  

Em Augusto Pestana no caráter MST, também houve a formação de 

quatro classes distintas e novamente os híbridos H12 e H20 apresentaram as 

maiores produções. Fizeram parte deste grupo de desempenho superior os 

híbridos H13 e H9 e o genótipo Baio. O genitor masculino fez parte da segunda 

classe, que inclui também os híbridos H22, H3, H16 e o Azulão. Assim como 

ocorreu em Eldorado do Sul, o genitor feminino formou a classe “c” e a cv. 

Pensacola constituiu a última classe. O bom desempenho do genótipo Baio em 

Augusto Pestana também foi observado recentemente em outro trabalho (Pe-

reira et al., 2012). Os genótipos H20, H13, H9, H3, H16, Baio, Pensacola e os 

dois genitores dos cruzamentos apresentaram desempenhos semelhantes na 

comparação entre os ambientes. Para os demais genótipos, Eldorado do Sul 

demonstrou ser o ambiente mais favorável para produção de forragem. Cabe 

ressaltar que no melhoramento de plantas buscam-se genótipos com alto de-

sempenho em vários ambientes para serem recomendados em uma grande 

região agrícola (Cruz et al., 2004).  

No teste de médias para a MSF, em ambos ambientes, a existência 

de variabilidade ficou evidente pela formação de quatro grupos distintos (Tabe-

la 2). No município de Eldorado do Sul, os híbridos H12, H20, H13, H22, H3 e o 

genitor masculino constituíram o grupo superior, com as maiores produções de 

MSF. Os híbridos H9, H16 e os genótipos Baio e Azulão formaram o segundo 

grupo de melhor desempenho. O genitor feminino e a cv. Pensacola foram os 

genótipos que apresentaram a menor produção de folhas. Em Augusto Pesta-

na, os híbridos H12, H20 e H13 mantiveram-se no grupo superior para a pro-

dução da MSF, fazendo parte também o genótipo Baio. O genótipo Azulão, o 

genitor masculino e o restante dos híbridos formaram o segundo grupo. Neste 

ambiente, também o genitor feminino e a cv. Pensacola constituíram os grupos 

inferiores, sendo diferentes entre si e com inferioridade em relação à testemu-

nha. Na comparação da MSF entre os ambientes para cada genótipo, a maioria 

dos genótipos apresentou comportamento semelhante, independente do local. 
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Os híbridos H12, H22 e H3 expressaram as maiores produções de folhas no 

município de Eldorado do Sul, sugerindo um ambiente mais favorável à expres-

são da MSF desses genótipos.  

A MSF e a MST são importantes no processo de melhoramento de 

plantas forrageiras para obtenção de cultivares de Paspalum (Pereira et al., 

2012), uma vez que a folha é o componente mais consumido pelos animais em 

pastejo e apresenta a maior qualidade nutricional (Bratti et al., 2009; Van Soes-

ter, 1994). A ampla variabilidade expressa entre os genótipos no presente es-

tudo permite que sejam selecionados híbridos para lançamento de cultivares e 

no direcionamento de novos esquemas de hibridizações. 

No município de Eldorado do Sul, o genitor feminino destacou-se pe-

la maior RFC, sendo superior estatisticamente aos demais e inclusive com o 

maior índice entre todos os ambientes (Tabela 2). Os híbridos H12, H22, H9, 

H3, o genótipo Azulão e a Pensacola apresentaram desempenho intermediário. 

Já os híbridos H20 e H13, junto com o genitor masculino e o genótipo Baio, 

tiveram desempenho inferior aos demais, formando o grupo de menor destaque 

no caráter. Em Augusto Pestana, o híbrido H20 e a Pensacola apresentaram as 

maiores RFCs, sendo superiores estatisticamente aos demais, enquanto que o 

genitor feminino, juntamente com o H13 e o genótipo Baio, evidenciou desem-

penho intermediário. Os demais híbridos, o genitor masculino e o genótipo Azu-

lão fizeram parte do grupo que apresentou menor RFC, sendo estatisticamente 

inferior aos demais. Os híbridos H20, H13, o genitor masculino e o genótipo 

Azulão apresentaram desempenho semelhante para este caráter, independen-

te do local. Os híbridos H20, H16, o genótipo Baio e a Pensacola, no ambiente 

de Augusto Pestana, puderam expressar melhor os índices de RFC do que em 

Eldorado do Sul. Ao contrário, o H22, H9, H3 e também o genitor masculino 

apresentaram maiores RFC neste ambiente, em relação ao de Augusto Pesta-

na. Quanto maior a relação folha/colmo, maior será o valor nutritivo, porque as 

folhas apresentam maior digestibilidade, por serem mais ricas em proteína bru-

ta e com menores teores de fibras (Van Soest, 1994). 

Em relação ao número de afilhos produzidos em Eldorado do Sul, o 

híbrido H20 superou todos, inclusive os genitores (Tabela 2). Ressalta-se que 

os genitores diferenciaram entre si, sendo o genitor feminino aquele que apre-
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sentou o maior número de afilhos. Em Augusto Pestana, os híbridos H20, H13 

e H12 foram os que mais produziram afilhos. Neste ambiente, os genitores a-

presentaram números semelhantes para o NAF e a Pensacola obteve a menor 

desempenho neste caráter. O afilhamento está diretamente relacionado à pro-

dução de forragem, à persistência da planta (Zarrough & Nelson, 1980; Hod-

son, 1990) e à produção de semente (Lopez et al., 2011). Pereira et al. (2012) 

analisaram um conjunto de genótipos apomíticos do gênero Paspalum e não 

observaram diferenças estatísticas no caráter afilhamento, sugerindo a realiza-

ção de cruzamentos com plantas sexuais para gerar variabilidade neste cará-

ter. Para Langer (1963), o NAF é regulado principalmente pela genética, balan-

ço hormonal, florescimento, luz, temperatura, fotoperíodo, água, nutrição mine-

ral e cortes.  

No caráter DAC, o genitor masculino e os híbridos H12 e H2O apre-

sentaram as maiores médias de diâmetro de cobertura no município de Eldora-

do do Sul (Tabela 2). Os demais híbridos, juntamente com os genótipos Azulão 

e Baio expressaram valores intermediários. O genitor feminino e a cv. Pensaco-

la apresentaram as menores medidas do DAC, formando o grupo inferior para 

este caráter. Na análise entre os locais, a planta mãe não apresentou variação 

entre os ambientes. Os demais genótipos apresentaram maior expressão do 

diâmetro de cobertura no município de Eldorado do Sul. Na obtenção da MSC, 

o híbrido H20 e o genitor masculino evidenciaram as melhores produções, en-

quanto que a Pensacola obteve o desempenho estatisticamente inferior aos 

demais. Em Augusto Pestana, não houve variação entre os genótipos para o 

caráter MSC. Em relação à MSI (Tabela 2), houve pouca variabilidade. Os hí-

bridos H12 e H16 foram superiores estatisticamente em relação aos demais. 

Em Augusto Pestana, os híbridos H9 e H3, juntamente com o genitor masculi-

no, o genótipos Azulão e o Baio evidenciaram maiores produções de inflores-

cências. Na produção da MSM, houve pouca variabilidade no município de El-

dorado do Sul, demonstrada pela formação de apenas duas classes (Tabela 2). 

Por outro lado, em Augusto Pestana, houve a formação de cinco classes feno-

típicas distintas. O acúmulo do material morto indica maior velocidade de reno-

vação das estruturas morfológicas da planta, sugerindo que o consumo pelos 

animais ou o corte sejam realizados com maior freqüência. Conforme Leite & 
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Euclides (1994), plantas com uma baixa disponibilidade de folhas e alta produ-

ção de caule e de material morto geralmente são pouco consumidas, resultan-

do em menor desenvolvimento do produto animal, em pastagens com essas 

condições. 

Na contribuição relativa para a detecção da variabilidade dos genóti-

pos frente aos caracteres ligados à produção de forragem, houve diferentes 

expressões entre os ambientes e também na análise geral (Tabela 3). No mu-

nicípio de Eldorado do Sul, a MST e a RFC foram os caracteres que mais con-

tribuíram para a variação entre os genótipos, com valores de 35,8 e 25,9%, 

respectivamente. Em Augusto Pestana, a DAC, seguido do MSM apresentaram 

maiores participações na contribuição sobre a variabilidade, com valores de 

35,1 e 27,8%, respectivamente. Na análise geral, utilizando a média entre os 

dois anos e dois locais, a MST e a MSF foram os caracteres que mais contribu-

íram para a variabilidade genética entre os genótipos, com valores de 46,2 e 

27%, respectivamente. Pereira et al. (2012) obtiveram valores semelhantes na 

análise conjunta entre anos e locais, na avaliação de genótipos de Paspalum 

para a MST e MSF. Alguns autores recomendam evitar a mensuração de ca-

racteres que contribuem pouco para a divergência genética, devido ao tempo 

gasto e à baixa eficiência do processo de melhoramento (Alves, et al., 2003; 

Moreira et al., 2005).  

Na análise do agrupamento dos genótipos pela distância de Mahala-

nobis, avaliados no ambiente de Eldorado do Sul, com base nos dados agro-

nômicos (Figura 1), houve a formação de quatro grupos. O primeiro grupo é 

formado pelos híbridos H12, H13, H9 e H3. O segundo grupo é constituído pe-

los híbridos H20, H22 e H16, genótipos Baio e Azulão e o genitor masculino 

(GP). O terceiro grupo é formado apenas cv. Pensacola, enquanto que, o geni-

tor feminino (GF) compõe exclusivamente o quarto grupo. Com base na ex-

pressão fenotípica em Augusto Pestana, também foi possível observar a for-

mação de quatro grupos, mas com o agrupamento de diferentes genótipos em 

relação ao ambiente anterior. O grupo I foi formado pelos híbridos de melhor 

desempenho naqueles caracteres de maior importância no melhoramento de 

plantas forrageiras, como discutido anteriormente (Tabela 2). Mais uma vez, a 

cv. Pensacola constituiu exclusivamente um grupo. Na formação do dendro-



 

 

141 
 

grama baseado na média dos dois ambientes, também pode ser considerada a 

formação de quatro grupos. No primeiro grupo enquadraram-se os híbridos 

H12 e H20. O segundo grupo é formado pelo demais, mais os genótipos Azu-

lão e Baio e o genitor masculino. O terceiro grupo é composto exclusivamente 

pelo genitor feminino e o último grupo é formado unicamente pela cv. Pensaco-

la. Com o dendrograma da análise conjunta dos ambientes, é possível visuali-

zar melhor o comportamento dos genótipos. Os híbridos H12 e H20, que tive-

ram destaque no desempenho de caracteres ligados à produção de forragem 

(Tabela 2 e 3) formaram um grupo, enquanto que o segundo grupo foi compos-

to por àqueles indivíduos que evidenciaram comportamentos intermediários na 

maioria dos caracteres avaliados. É interessante mencionar que no presente 

dendrograma foi possível separar o genitor feminino (P. plicatulum) e a cv. 

Pensacola (P. notatum), que evidenciaram maiores dissimilaridades entre todos 

os genótipos. Estes dois genótipos são de espécies diferentes e os híbridos 

visualmente são mais semelhantes à espécie do genitor masculino (P. guenoa-

rum), assim como aos genótipos Azulão e Baio. 

A dissimilaridade genética é um parâmetro importante a ser estima-

da pelos melhoristas de plantas, principalmente quando o objetivo for a obten-

ção de segregantes com ampla variabilidade genética (Benin et al., 2003). 

Ressalta-se que o genótipo 4c-4x de P. plicatulum enquadrou-se diferente da 

cv. Pensacola de P. notatum, o que era esperado por serem de espécies dife-

rentes, mas também pelo desempenho agronômico distinto, mesmo que ambas 

apresentaram baixo potencial de produção de forragem. Além disto, os genóti-

pos Azulão e Baio de P. guenoarum encontraram-se muito próximos um do 

outro, o que também era esperado por serem da mesma espécie e ainda de 

alto potencial forrageiro. Isto demonstra que a análise de agrupamento utilizan-

do a distância de Mahalanobis foi adequada e serviu para observar a dissimila-

ridade entre os genótipos avaliados.  

Em relação à diversidade genética em nível de DNA, dez marcado-

res de SSR amplificaram. Foi considerado como ponto de similaridade média o 

valor de 0,72, distribuindo os 12 genótipos em quatro grupos (Figura 2). A mai-

or distância média foi apresentada entre o genótipo feminino e o híbrido H9, 

com índice de 1,41, enquanto que a menor foi obtida entre o genótipo Baio e a 
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cv. Pensacola, como índice de 0,14. Um grupo foi constituído por apenas os 

dois genitores e também foram formados dois grupos compostos exclusiva-

mente por um indivíduo em cada (H13 e H22). Outro grupo foi formado por oito 

genótipos, incluindo o restante dos híbridos, mais os genótipos Azulão e Baio e 

a cv. Pensacola. Mesmo que os marcadores moleculares utilizados no presente 

trabalho possam não ter associações com caracteres relacionados à produção 

de forragem, foram importantes na representação da variabilidade de híbridos 

provenientes de hibridizações interespecíficas do grupo Plicatula. Ressalta-se 

que, apesar da cv. Pensacola ser da espécie P. notatum e pertencente a outro 

grupo taxonômico, denominado Grupo Notata (Chase, 1929), ela agrupou-se 

próxima ao genótipo Baio. A avaliação da variabilidade com o uso de marcado-

res microssatélites é considerada uma excelente ferramenta nos programas de 

melhoramento genético, sendo utilizados em várias outras espécies, como em 

Paspalum urvillei, P. vaginatum, Zea mays, Oryza Sativa, Sorghum bicolor, en-

tre outras (Wang et al., 2006; Sawasato et al., 2008).  

Os genótipos apresentam variabilidade genética, tanto intra quanto 

interespecífica e a variabilidade entre os híbridos foi mais pronunciada pela 

utilização de genitores de diferentes espécies. Isto indica que a variabilidade 

estava contida no genitor masculino, antes impossibilitado de liberar a diversi-

dade em virtude da apomixia. 

Nos programas de melhoramento de plantas é necessário que os 

genitores tenham ampla divergência genética entre si e médias elevadas para 

os caracteres alvo de melhoramento (Benin et al., 2003). No presente estudo, 

os dendrogramas apresentados em nível de campo e de DNA podem auxiliar 

na orientação de novos cruzamentos, utilizando híbridos apomíticos de diferen-

tes grupos, mas com alta produção de forragem em todos os ambientes, em 

novas hibridizações com plantas sexuais compatíveis para obtenção de maior 

heterose e rápida seleção de genótipos fixos em virtude da apomixia. O conhe-

cimento de diferenças em constituições genéticas dentro de grupos ou entre 

grupos de genótipos tem sido de grande importância para qualquer programa 

de melhoramento, com a finalidade de identificar genitores com diferenças ge-

néticas que possibilitam obter progênies de maior heterose, aumentando, as-

sim, a probabilidade na obtenção de indivíduos superiores (Cruz & Regazzi, 



 

 

143 
 

1997). Segundo Faleiro (2007), as técnicas moleculares fornecem uma nova 

fonte de informações, que utilizadas em conjunto com os dados morfológicos e 

agronômicos podem contribuir para o aumento da eficiência de um programa 

de melhoramento. 

 

Conclusões 

 

1. Há variabilidade genética entre os híbridos interespecíficos avali-

ados, indicando a possibilidade de êxito na seleção de constituições genéticas 

superiores no desempenho de caracteres ligados à produção de forragem. 

2. Os caracteres massa seca total e de folha foram os que mais con-

tribuíram para a detecção da variabilidade genética observada na análise con-

junta dos ambientes, enquanto que para o ambiente de Eldorado do Sul, além 

da MST, a RFC contribuiu de forma expressiva. Já no ambiente de Augusto 

Pestana, o DAC e o MSM contribuíram para a maior expressão dos caracteres 

forrageiros. Estes dados sugerem que, na análise dos principais caracteres 

forrageiros o ambiente de Eldorado do Sul é mais favorável a seleção. 

3. Os dendrogramas obtidos em nível de campo e de DNA foram ca-

pazes de discriminar os genótipos e podem auxiliar na orientação em novas 

hibridizações com plantas sexuais compatíveis.  

4. Os híbridos H12, H20, H13 e o H22 são indicados para novas e-

tapas do programa de melhoramento, objetivando o lançamento como cultiva-

res, bem como em novos cruzamentos com progênies sexuais compatíveis pa-

ra a obtanção de novos recombinantes elites. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância de caracteres forrageiros nos genó-
tipos do gênero Paspalum, conduzidos em Eldorado do Sul e Augus-
to Pestana, RS. 

*Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. MST, massa seca total; MSF, 
massa seca de folha; RFC, relação folha:colmo (MSF/MSC); NAF, número de 
afilhos; DAC, diâmetro de cobertura; MSC, massa seca de colmo; MSI, massa 
seca de inflorescência; MSM, massa seca de morto; CV(%), coeficiente de va-
riação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise Conjunta 2010 + 2011 
Quarado Médio Caracteres 

Genótipo (G) Ambiente (A) G x A Erro 

Média 
Geral CV 

(%) 
MST  
(g planta-1) 

108550* 44013* 11123* 4801 245 24,3 

MSF 
(g planta-1) 

55841* 21941* 5165* 2750 171 28,0 

RFC 
(MSF/MSC) 

3,49* 1,30* 7,15* 0,45 2,7 24,6 

NAF 
(n planta-1) 

3957* 2769* 633* 229 74 20,5 

DAC 
(cm planta-1) 

487* 3294* 34* 15 34 11,7 

MSC 
(g planta-1) 

8817* 5120* 2383* 377 67 28,9 

MSI 
(g planta-1) 

105* 95* 137* 24 7 33,2 

MSM 
(g planta-1) 

354* 2197* 142* 16 10 38,5 
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Tabela 2. Valores médios da produção de massa seca total, massa seca de 
folhas relação folha colmo e número de afilhos de genótipos do gê-
nero Paspalum, conduzidos em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, 
RS. 

Análise Conjunta (2010 + 2011) 

MST  MSF  RFC  NAF Genótipos 

ES AP  ES AP  ES AP  ES AP 

H12 377Aa 278Ba  276Aa 206Ba  3,2Ab 3,1Ab  100Aa 99Aa 
H20 358Aa 291Aa  239Aa 223Aa  2,4Bc 3,7Aa  72Bb 99Aa 
H13 296Ab 289Aa  213Aa 216Aa  2,7Ac 3,1Ab  77Bb 100Aa 
H22 305Ab 225Bb  228Aa 153Bb  3,2Ab 2,1Bc  80Ab 77Ab 
H9 224Ab 281Aa  162Ab 179Ab  3,0Ab 1,9Bc  83Ab 85Ab 
H3 272Ab 221Ab  206Aa 145Bb  3,5Ab 2,0Bc  82Ab 79Ab 
H16 249Ab 221Ab  164Ab 157Ab  2,0Bc 2,7Ac  60Ac 68Ac 
GM 328Aa 249Bb  215Aa 168Ab  2,1Ac 2,4Ac  60Ac 74Ac 
GF 119Ac 162Ac  98Ac 108Ac  5,4Aa 3,1Bb  74Ab 67Ac 
Baio 267Ab 283Aa  171Ab 196Aa  2,1Bc 2,9Ab  55Ac 66Ac 
Azulão 300Ab 225Bb  198Ab 155Ab  2,9Ab 2,2Ac  56Bc 81Ab 
Pensacola 30Ad 38Ad  18Ad 25Ad  3,3Bb 3,9Aa  42Ac 37Ad 

DAC  MSC  MSI  MSM 
Genótipos 

ES AP  ES AP  ES AP  ES AP 

H12 46Aa 33Ba  88Ab 66Ba  14Aa 5Bb  9Ba 23Aa 
H20 44Aa 36Ba  114Aa 66Ba  5Ab 2Ab  9Aa 11Ac 
H13 39Ab 32Ba  80Ac 68Aa  4Ab 6Ab  9Ba 15Ab 
H22 40Ab 28Bb  74Ac 66Aa  3Ab 6Ab  4Bb 9Ac 
H9 38Ab 33Ba  57Ac 87Aa  3Bb 15Aa  7Ba 19Ab 
H3 38Ab 29Bb  63Ac 64Aa  2Bb 12Aa  9Aa 12Ac 
H16 37Ab 28Bb  72Ac 56Aa  13Aa 7Bb  8Aa 5Ad 
GM 45Aa 34Ba  105Aa 70Ba  8Ab 11Aa  5Bb 20Aa 
GF 27Ac 24Ac  17Bd 35Aa  4Ab 4Ab  2Bb 6Ad 
Baio 39Ab 30Bb  90Ab 77Aa  6Ab 10Aa  67Ba 18Ab 
Azulão 36Ab 30Bb  95Ab 60Ba  7Ab 9Ba  10Ba 23Aa 
Pensacola 24Ac 18Bd  8Ad 10Aa  4Ab 3Ab  1Ab 1Ae 
*Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas nas linhas e minúsculas nas co-
lunas, no mesmo caráter, não diferem pelo teste de Scott-Knott, a 5 % de pro-
babilidade. MST, massa seca total (g planta-1); MSF, massa seca de folha (g 
planta-1); RFC, relação folha:colmo (MSF/MSC); NAF, número de afilhos (nº 
planta-1); DAC, diâmetro de cobertura; MSC, massa seca de colmo (g planta-1); 
MSI, massa seca de inflorescência (g planta-1); MSM, massa seca de morto (g 
planta-1); ES, Eldorado do Sul; AP, Augusto Pestana, GM, genitor masculino; 
GF, genitor feminino. 
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Tabela 3. Contribuição relativa para a variabilidade observada nos caracteres 
ligados a produção de forragem de genótipos do gênero Paspalum, 
conduzidos em Eldorado do Sul e Augusto Pestana, RS. 

Sj, Contribuição relativa; Sj(%), percentual de contribuição relativa; MST, mas-
sa seca total; MSF, massa seca de folha; RFC, relação folha:colmo 
(MSF/MSC); NAF, número de afilhos; DAC, diâmetro de cobertura; MSC, mas-
sa seca de colmo; MSI, massa seca de inflorescência; MSM, massa seca de 
morto.  
 
 
 
 

Eldorado do Sul  Augusto Pestana  Geral Caracteres 
Sj Sj (%)  Sj Sj (%)  Sj Sj (%) 

MST  
(g planta-1) 

1463 35,8  56 4,4  1380,8 46,2 

MSF 
(g planta-1) 

290 7,1  82 6,3  805,7 27,0 

RFC 
(MSF/MSC) 

1058 25,9  217 16,9  38,2 1,3 

NAF 
(n planta-1) 

319 7,8  41 3,2  69,8 2,3 

DAC 
(cm planta-1) 

316 7,7  452 35,1  198,3 6,6 

MSC 
(g planta-1) 

538 13,1  16 1,3  391,5 13,1 

MSI 
(g planta-1) 

106 2,6  64 5,0  12,0 0,4 

MSM 
(g planta-1) 

3 0,1  359 27,8  92,0 3,1 
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Figura 1. Dendrograma da análise de 12 genótipos de Paspalum ssp., obtido pelo método de 

agrupamento UPGMA e utilizando a distância de Mahalanobis como medida de dis-
tância genética. a) Ambiente de Eldorado do Sul. b) Ambiente de Augusto Pestana. 
c) Análise geral. 
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Figura 2. Dendrograma de 12 genótipos de Paspalum spp. construído a partir 

dos produtos de amplificação com os primers de SSR, usando o mé-
todo de agrupamentos UPGMA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os acessos das espécies de P. lepton e P. guenoarum apresentam 

variabilidade genética em caracteres de interesse forrageiro, bem como de-
sempenho variável de acordo com o local e o ano de cultivo. A produção de 
matéria seca total e de folhas são os caracteres que mais contribuem para a 
detecção da variabilidade genética observada, independentemente do ano de 
avaliação. 

O aumento da pressão de seleção direta sobre a matéria seca total e 
de folhas é fortalecido pela maior contribuição dos efeitos genéticos do que 
ambientais sobre a composição da variância fenotípica.  

O ganho genético na produção de folhas se mostra eficiente via se-
leção indireta pela matéria seca total, caráter de elevada herdabilidade e de 
mais fácil seleção e aferição.  

Os acessos apomíticos mais expressivos na produção de MST, MSF 
e RFC com adaptação e estabilidade poderão ser utilizados como potenciais 
genitores masculinos em cruzamentos com plantas sexuais compatíveis, pos-
sibilitando a formação de recombinantes elites e a rápida seleção pela fixação 
dos caracteres de interesse já na primeira geração pela apomixia.  

A maioria das progênies interespecíficas obtidas apresentaram de-
sempenho superior à cv. Pensacola, com alguns híbridos apresentando produ-
ções expressivas de caracteres ligados à produção de forragem, sendo sele-
cionados para etapas subsequentes em programas de melhoramento de plan-
tas forrageiras. 

Houve interação significativa entre genótipos e anos, demonstrando 
a importância da análise de estabilidade e de adaptabilidade. 

As produções de MS foram maiores no segundo ano de avaliações e 
permitiram uma maior diferenciação entre os genótipos. 

Os dendrogramas obtidos em nível de campo e de DNA foram capa-
zes de discriminar os genótipos e podem auxiliar na orientação em novas hibri-
dizações com plantas sexuais compatíveis. 

Houve pouca variabilidade na composição química entre os genóti-
pos avaliados e foram observadas variações na expressão da qualidade bro-
matológica em relação aos diferentes períodos de avaliações.  

Há variabilidade genética entre os híbridos interespecíficos avalia-
dos, indicando a possibilidade de êxito na seleção de constituições genéticas 
superiores no desempenho de caracteres ligados à produção de forragem e 
também em relação a composição química. 

Todos os híbridos superiores obtidos e selecionados no presente es-
tudo já estão sendo avaliados na forma de linhas e parcelas em diferentes am-
bientes, bem como estão sendo realizadas multiplicações para a obtenção de 
sementes dos que foram identificados como apomíticos. 
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