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Resumo1

O Brasil detém a posição de maior produtor, consumidor e exportador 
mundial de sementes forrageiras tropicais, com produção anual de mais de 
100 mil toneladas e exportação de mais de 10%, para mais de 16 países. 
O conhecimento do potencial de produção de sementes pelos genótipos 
em desenvolvimento ou já lançados, bem como do manejo adequado e da 
definição das melhores localidades de produção ainda é escasso. O objetivo 
deste trabalho será avaliar os efeitos ambientais e genéticos e suas interações 
na produtividade e na qualidade de sementes de cultivares e híbridos de 
Brachiaria spp. a partir da avaliação e análise de dados provenientes de 
20 regiões produtoras no Brasil e da condução, por dois anos, de campos 
de produção em cinco diferentes localidades geográficas e características 
edafoclimáticas pré-selecionadas. Todos os componentes da produção de 
sementes, bem como a produtividade e a qualidade das sementes serão 
avaliados. Análises multivariadas serão efetuadas com o objetivo de definir os 

(1) Doutorando do IF Goiano – Rio Verde/GO, bolsista FAPEG, fabioagro13@gmail.com. (2) 
Pesquisador da Embrapa Gado de Corte. (3) Doutoranda do IF Goiano – Rio Verde/GO, bolsista 
CAPES. (4) Assistente da Embrapa Gado de Corte. (5) Técnico da Embrapa Gado de Corte. (6) 
Estudante de graduação da Universidade Anhanguera-Uniderp. (7) Estudante de graduação da Uni-
versidade Anhanguera-Uniderp, bolsista PIBIC. (8) Mestranda da Universidade Federal da Grande 
Dourados - Dourados/MS, Bolsista CNPq. (9) Estudante de graduação da Universidade Católica 
Dom Bosco. *Autor correspondente.



4514a Jornada Científica Embrapa Gado de Corte

fatores de maior influência na produtividade das cultivares e serão definidas 
as melhores localizações e características locais para a máxima produção. 
Ainda, com o objetivo de verificar as variações na produtividade e de sua 
relação com fatores genéticos ligados à polinização, alguns genótipos serão 
avaliados com relação à quantificação, viabilidade e germinação polínica. 
Espera-se, ao final do trabalho, que as melhores regiões de produção sejam 
definidas e os fatores ambientais e genéticos que interferem na produtividade 
e na qualidade dessas sementes sejam identificados.
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