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No Brasil, o azevém é utilizado como forrageira principalmente nos três estados da Região 
Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e em menor escala em certas áreas da 
Região Sudeste. Em diferentes tentativas de introdução, o azevém perene (Lolium perenne) 
não mostrou adaptação, predominando o azevém anual (Lolium multiflorum ). O azevém 
anual foi introduzido por imigrantes, por volta de 1875, estando hoje largamente 
disseminado. Grande número de populações vêm sendo mantidas, em cultivo ou de forma 
natural, em diferentes condições de clima, solo e sistemas de produção. Há um grande 
interesse na conservação dessas populações. De maneira geral, populações locais 
(landraces ), as quais passaram por um longo período de adaptação ao ambiente e aos 
sistemas de produção, possuem grande diversidade genética e adaptação aos estresses 
bióticos e abióticos da região. A existência de variabilidade entre estas populações para 
produção de matéria seca, ciclo e outro caracteres de interesse do melhoramento tem sido 
demonstrada. Preocupada em conservar esses recursos genéticos, em 1999 a Embrapa 
Clima Temperado deu início à realização de expedições de coleta de azevém, criando um 
Banco Ativo de Germoplasma (BAG). Nos últimos  anos, esta coleção tem sido incrementada 
a partir de doações, e vem servindo de base para o Programa de Melhoramento de Azevém, 
iniciado em 2002 sob a coordenação da Embrapa Gado de Leite. O presente trabalho teve 
como objetivo verificar, no BAG de Azevém mantido pela Embrapa Gado de Leite e Embrapa 
Clima Temperado, a abrangência e distribuição geográfica das populações conservadas 
neste BAG, visando direcionar futuras coletas. Quarenta e sete acessos oriundos da Região 
Sul do Brasil foram localizados em um mapa, de acordo com o local de coleta. De acordo 
com a classificação de Mesorregiões do IBGE (IBGE, 2003), a maior concentração de 
acessos ocorreu no Sudeste Rio-Grandense, com 25 populações (Figura 1). No Paraná, o 
maior número de coletas corresponde à Mesorregião do Sudoeste Paranaense. Estão 
representados também no BAG de azevém o Sudoeste Rio-Grandense, Nordeste Rio-
Grandense e Noroeste Rio-Grandense, o Centro-Sul Paranaense, o Centro Oriental 
Paranaense e a Mesorregião Metropolitana de Curitiba. No total, estão representados 23 
municípios (Tabela 1). Não há acessos coletados no estado de Santa Catarina e nas 
Mesorregiões Centro Ocidental Rio-Grandense, Centro Oriental Rio-Grandense, 
Metropolitana de Porto Alegre, Oeste Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste 
Paranaense, Norte Central Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense e Sudeste Paranaense. 
Além disso, é necessário incrementar as coletas no Sudoeste Rio-Grandense, área de 
grande importância da pecuária de corte, no Noroeste e Nordeste Rio-Grandense, onde o 
azevém integra o sistema de plantio direto, e no Centro Oriental Paranaense, área de grande 
desenvolvimento da pecuária de leite. A espacialização dos acessos do BAG de azevém 
permitiu identificar regiões onde devem ser priorizadas futuras expedições de coleta, 
mostrando que a coleção ainda é pouco representativa da região de ocorrência e cultivo da 
espécie, sendo importante a aquisição de maior número de acessos. 

 

 

 



IBGE, Malha Municipal Digital do Brasil - Situação em 2001. Projeção geográfica. vol.1 . Rio 
de Janeiro, 2003. 1 CD-Rom. 
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Figura 1. Número de acessos no Banco Ativo de Germoplasma de azevém, por município de 

coleta. 

Tabela 1. Mesorregiões e municípios da Região Sul do Brasil representados no Banco Ativo 
de Germoplasma de Azevém 

RIO GRANDE DO SUL PARANÁ 

SUDESTE RIO-GRANDENSE 
Canguçu 
Capão do Leão 
Herval 
Morro Redondo 
Pelotas 
Pinheiro Machado 
Santana da Boa Vista 
Santa Vitória do Palmar 
São Lourenço do Sul 
 

SUDOESTE RIO-GRANDENSE 
Bagé 
Hulha Negra 
 

NORDESTE RIO-GRANDENSE 
Farroupilha 
 

NOROESTE RIO-GRANDENSE 
Condor 

SUDOESTE PARANAENSE 
Dois Vizinhos 
Verê 
Vitorino 
Pato Branco 
 

CENTRO-SUL PARANAENSE 
Candói 
Clevelândia 
Guarapuava 
 

CENTRO ORIENTAL PARANAENSE 
Castro 
 

METROPOLITANA DE CURITIBA 
Curitiba 
Lapa 
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Introdução 
O azevém anual (Lolium multiflorum Lam.) é uma das forrageiras mais utilizadas no RS 
durante o período frio do ano, seja na sobressemeadura em campos naturais, ou na 
formação de pastagens cultivadas. Porém, grande parte da produção de sementes de 
azevém no RS ocorre em regiões voltadas para exploração de lavouras anuais. Assim, os 
produtores forçam a sucessão azevém-soja, por meio da dessecação química do azevém 
para a antecipação da colheita de sementes. Essa prática, já utilizada em grande escala há 
alguns anos, tem levado à uma seleção inconsciente de plantas mais precoces 
reprodutivamente, encurtando o ciclo produtivo da espécie. 
Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar, em diferentes ambientes, algumas 
populações de azevém que mantiveram-se isoladas desse processo, procurando-se 
identificar e selecionar genótipos que apresentem um ciclo mais longo e uma produção de 
forragem melhor distribuída ao longo da estação de crescimento.  

 
Material e Métodos 
Foram avaliadas oito populações de azevém anual, comparando-as com uma população 
cujas sementes foram adquiridas no comércio de Ijuí (RS), denominada Comum-RS.  
Os ensaios foram implantados nos seguintes locais: (1) Augusto Pestana, no Instituto 
Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR), localizado na região do Planalto Médio do RS; 
(2) São Borja, no Centro de Pesquisas em Cereais da FEPAGRO, localizado na região das 
Missões, RS; e (3) Eldorado do Sul, na Estação Agronômica da UFRGS, localizada na região 
da Depressão Central, RS.  
O solo foi preparado, corrigido e adubado de acordo com as recomendações técnicas. A 
densidade de semeadura utilizada foi de 20 kg/ha de sementes puras viáveis. O 
delineamento utilizado foi o de blocos completos ao acaso com quatro repetições. 
A produção de forragem foi avaliada através de cortes de duas amostras de 0,5 x 0,5 m por 
parcela, a uma altura de 8 cm acima do nível do solo, sempre que as plantas atingiam cerca 
de 30 a 40 cm. Após o corte se procedia a separação botânica do material em lâminas 
foliares, colmos e bainhas, material morto e outras espécies. A seguir as amostras eram 
secas em estufa com ventilação forçada a 650C até peso constante, quando tinham então 
sua massa expressa em kg/ha de matéria seca (MS). No experimento conduzido em 
Eldorado do Sul não foi procedida a separação botânica das amostras. 
As análises estatísticas foram realizadas no esquema de parcelas subdivididas no tempo, 
com o fator genótipo alocado nas parcelas principais e o fator tempo nas subparcelas. As 
médias de tratamentos foram comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. As 



análises estatísticas foram realizadas no aplicativo computacional SANEST (Alves et al., 
1993). 
Resultados 
Com relação a produção de MS total ao final do ciclo de crescimento, de modo geral, não 
foram observadas diferenças entre os tratamentos nos três locais avaliados. Porém, a 
distribuição dessa produção ao longo da estação de crescimento variou muito entre as 
populações - interação genótipo x tempo significativa em Augusto Pestana (P<0,001) e 
Eldorado do Sul (P<0,001). 
Em todos os ambientes a população Comum-RS apresentou uma produção de MS mais 
concentrada nos primeiros dois cortes (até meados de setembro). Além disso, observou-se 
um grupo de populações que apresentou um boa distribuição da produção de forragem ao 
longo de toda a estação de crescimento, e outro grupo com a maior parte da produção 
concentrada mais no final do ciclo (meses de setembro e outubro). 
Ao se analisar a produção de MS de folhas, também observou-se uma grande variação entre 
as populações ao longo da estação de crescimento - interação genótipo x tempo significativa 
em Augusto Pestana (P<0,001) e São Borja (P<0,001). Apesar da produção de forragem da 
população Comum-RS ser elevada no primeiro corte em todos os locais avaliados, isso se 
deu em função da sua precocidade reprodutiva, pois, nesse momento, já havia uma grande 
participação de colmos, visto que a produção de MS de folhas foi semelhante à de outras 
populações. Esse fato fica mais evidente ao se observar o forte declínio no acúmulo de MS 
de folhas apresentado por essa população nos cortes subseqüentes, contrastando com o 
comportamento dos demais tratamentos, e determinando a sua menor produção total de MS 
de folhas ao final do ciclo de crescimento nas duas regiões onde essa variável foi estudada 
(Planalto Médio e Missões). 
Assim, constatou-se que, além da população Comum-RS apresentar uma forte redução na 
sua capacidade de produção de MS a partir do mês de setembro, já antes disso ocorre uma 
redução na qualidade da forragem produzida, visto que, com o florescimento precoce, se 
reduz em muito a proporção de folhas na mesma. Com isso, a população Comum -RS 
apresentou um dos menores acúmulos de MS de folhas ao final da estação de crescimento. 

 
Conclusões 
- As populações de azevém anual avaliadas apresentaram semelhantes potenciais de 
produção de MS total. 
- Constatou-se uma grande variação na distribuição da produção de forragem ao longo do 
ciclo produtivo entre os tratamentos. 
- A produção de forragem da população Comum-RS foi concentrada no início da estação de 
crescimento. 
- A população Comum-RS apresentou uma forte redução na produção de folhas a partir de 
meados de agosto, levando a uma baixa produção total de folhas ao final do ciclo produtivo. 
- Algumas populações com ciclo intermediário e boa distribuição da produção de MS, bem 
como algumas populações com ciclo produtivo mais longo, apresentaram bom potencial para 
se constituírem a base genética de futuros cultivares de azevém anual. 
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Introdução 
Na avaliação de espécies forrageiras, a distribuição da produção ao longo da estação de 
crescimento é tão importante quanto o potencial produtivo, pois grande parte dos sistemas 
de produção animal se beneficia quando se consegue manter uma disponibilidade de 
forragem relativamente constante (estável) ao longo do ano. Além disso, a estabilidade 
produtiva em diferentes ambientes, quando associada a bons níveis de produção de 
forragem, também é interessante, visto que o genótipo pode ser recomendado para uma 
região mais abrangente. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a estabilidade produtiva de 
populações de azevém anual (Lolium multiflorum Lam.) ao longo da estação de crescimento 
em diferentes ambientes do Rio Grande do Sul. 
 
Material e Métodos 
Foram avaliadas oito populações de azevém anual, comparando-as com uma população 
cujas sementes foram adquiridas no comércio de Ijuí (RS), denominada Comum-RS.  
Os ensaios foram implantados nos seguintes locais: (1) Augusto Pestana, no Instituto 
Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR), localizado na região do Planalto Médio do RS; 
(2) São Borja, no Centro de Pesquisas em Cereais da FEPAGRO, localizado na região das 
Missões, RS; e (3) Eldorado do Sul, na Estação Agronômica da UFRGS, localizada na região 
da Depressão Central, RS.  
A densidade de semeadura utilizada foi de 20 kg/ha de sementes puras viáveis, sendo os 
experimentos implantados em blocos completos ao acaso com quatro repetições. 
A produção de forragem foi avaliada através de cortes sempre que as plantas atingiam cerca 
de 30 a 40 cm. Após o corte se procedia a separação botânica do material com posterior 
secagem em estufa, sendo os dados expressos em kg/ha de matéria seca (MS). No 
experimento conduzido em Eldorado do Sul não foi procedida a separação botânica das 
amostras. 
As análises estatísticas foram realizadas no esquema de parcelas subdivididas no tempo, 
com o fator genótipo alocado nas parcelas principais e o fator tempo nas subparcelas. 
Também foram procedidas análises conjuntas para os três locais com relação a produção 
total de MS ao final do ciclo de crescimento, bem como análise conjunta dos ensaios 
conduzidos em Augusto Pestana e São Borja para a variável produção total de MS de folhas 
ao final da estação de crescimento. Sempre que a interação genótipo x tempo ou genótipo x 
local foi indicada como significativa, se procedeu a análise de estabilidade e adaptabilidade 
pelo modelo de Eberhart e Russell (1966), com o auxílio do programa computacional GENES 
(Cruz, 2001). 
 



Resultados 
Em Augusto Pestana e São Borja foram realizados três cortes ao longo da estação de 
crescimento, enquanto que em Eldorado do Sul foram realizados quatro cortes. As análises 
conjuntas para locais, tanto para a variável produção de MS total, quanto para produção total 
de MS de folhas ao final do ciclo produtivo, não apontaram como significativas as interações 
genótipo x local, indicando que o conjunto de populações apresenta uma boa estabilidade 
nos ambientes testados. Ainda com relação aos locais, Augusto Pestana apresentou uma 
produção média de MS total superior aos demais. Já com relação a produção de MS de 
folhas, não foram encontradas diferenças significativas entre os locais avaliados. 
Em Augusto Pestana, tanto para produção de MS total quanto para produção de MS de 
folhas, a interação genótipo x tempo foi significativa, indicando que o comportamento relativo 
entre os genótipos variou ao longo da estação de crescimento. No entanto, para produção de 
MS total, apenas três populações se monstraram instáveis, sendo que a população Comum-
RS foi considerada estável ao longo do ciclo produtivo. Por outro lado, quando se avaliou a 
estabilidade da produção de MS de folhas, a população Comum-RS apresentou-se como 
instável, com uma produção mais concentrada no início do ciclo, enquanto quatro 
populações apresentaram boa estabilidade.  
Em São Borja a interação genótipo x local foi significativa apenas para a variável produção 
de MS de folhas. Novamente a população Comum-RS apresentou-se como instável, com a 
produção concentrada no início da estação de crescimento, enquanto cinco outras 
populações mostraram boa estabilidade ao longo do tempo. Entre essas cinco populações, 
três também estão relacionadas como as mais estáveis em Augusto Pestana, demonstrando 
que há populações que, além de apresentarem boas produções de MS de folhas, as fazem 
de maneira estável ao longo do ciclo de crescimento e em diferentes ambientes. 
Como o modelo de análise conjunta, considerando cada corte como um ambiente em 
Eldorado do Sul, foi invalidado devido a alta heterogeneidade das variâncias, não foi possível 
analisar a estabilidade produtiva ao longo da estação de crescimento neste local.  

 
Conclusões 
- As populações de azevém anual apresentaram boa estabilidade da produção de MS total e 
de MS de folhas nos diferentes locais avaliados, indicando a possibilidade de, no futuro, 
serem lançados cultivares recomendados para uma ampla região do Rio Grande do Sul. 
- A população Comum-RS apresentou uma produção de MS de folhas instável ao longo do 
ciclo de crescimento nos dois locais avaliados. 
- Entre as populações analisadas, três apresentaram boa estabilidade da produção de MS de 
folhas ao longo da estação de crescimento nos dois locais em que essa variável foi 
estudada. 

 
Referências Bibliográficas 
CRUZ, C.D. Programa Genes. Versão Windows; aplicativo computacional em genética 
estatística. Viçosa: UFV, 2001. 648p. 
EBERHART, S.A.; RUSSELL, W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop 
Science , Madison, v.6, p.36-40, 1966. 
 

 

 

 



CARACTERIZAÇÃO MORFOGÊNICA DE ACESSOS DE AZEVÉM (Lolium 
multiflorum Lam.). 

 
Rogério Jaworski dos Santos1, Juliana Muliterno Thurow2, Marcelo Gomes 

Steiner1, Míriam Trevisam2, Carmem Lucas Vieira2, Miguel Dall Agnol3, Carlos 
Nabinger3 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. 
1 Aluno de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Zootecnia. 
2 Aluna de Graduação em Agronomia 
3 Professor Adjunto do Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia - UFRGS 

Introdução 

O entendimento do desenvolvimento morfológico de plantas forrageiras é de fundamental 
importância para nortear práticas de manejo da desfolha, e, sendo características 
explicativas de eventuais diferenças no rendimento de forragem ou na sua distribuição 
temporal, também servem como referencial para programas de seleção visando o 
melhoramento. A morfogênese vegetal pode ser descrita por três características principais: 
taxa de surgimento de folhas, taxa de elongação foliar e duração de vida das folhas. A 
combinação destas três características morfogênicas determina as características estruturais 
da pastagem: tamanho de folha, densidade de afilhos e número de folhas verdes por afilho. 
A taxa de aparecimento de folhas desempenha o papel central na morfogênese vegetal, pois 
influencia diretamente cada um dos três componentes da estrutura da pastagem (tamanho 
da folha, densidade de afilhos e número de folhas por afilho), os quais, conjuntamente, irão 
afetar o índice de área foliar (Lemaire e Chapman 1996). O azevém é uma gramínea de 
ampla utilização no RS, em função do seu elevado potencial produtivo de matéria seca de 
excelente qualidade, facilidade de manejo, boa resposta animal, assim como uma grande 
adaptabilidade às condições ambientais do RS.  

 
Objetivo 
Avaliar as características morfogênicas de cultivares (Eclipse e Comum) e populações de 
azevém obtidas em diferentes regiões do RS (Vacaria, Casca, Lavras, São Gabriel, Sarandi, 
Hulha Negra, Sazão e Trovão).  
 
Materiais e Métodos  
Os diferentes materiais foram semeados em vasos com substrato comercial, mantendo-se, 
após desbaste, uma planta por vaso e dez repetições por acesso, num delineamento  
completamente casualizado. Foi marcado um perfilho por planta, para as leituras da 
morfogênese realizadas uma vez por semana, entre 01/07/2003 e 05/08/2003. Em cada 
leitura mediu-se o comprimento de todas as folhas, sendo classificadas como: em expansão 
- quando a lígula ainda não estava exposta; expandida – após o aparecimento da lígula, e 
em senescência – quando a folha apresentava partes mortas. A temperatura foi mensurada 
com o uso de um termógrafo, sendo calculada a soma térmica com a média da temperatura 
máxima e a mínima de cada dia do período de avaliação. O filocrono pela divisão da soma 
térmica decorrida pelo número de folhas surgidas no período considerado. A duração de vida 
da folha foi calculada através do produto de filocrono pelo número de folhas verdes. As 
variáveis foram analisadas utilizando-se o software SAS, através do procedimento GLM, com 
o teste SNK a 5% de probabilidade. 
 
 



Resultados e discussão 
As variáveis comprimento final de folha (16,34 a 19,63 cm), número de folhas verdes (4,88 a 
5,90), filocrono (189,2 a 209,6 ºC/folha) e duração de vida da folha (989,0 a 1206,0 ºC/folha) 
não apresentaram diferenças significativas entre os materiais estudados. Apesar disto o 
cultivar Eclipse apresentou maior crescimento acumulado (cm de folha por perfilho), diferindo 
estatisticamente apenas do acesso de Lavras que, juntamente com São Gabriel, apresentou 
numericamente o maior número total de folhas. A população Lavras mostrou tendência a um 
maior número de folhas verdes (embora não significativa) e maior número de perfilhos. As 
relações esperadas , com exceção do comprimento da folha e número de folhas vivas por 
perfilho (comp (cm) = -3,1675*NFV+34,95; R2=0,78), não foram observadas no presente 
trabalho, provavelmente em função da aleatoriedade na escolha do perfilho acompanhado 
(perfilhos de diferente ordem de surgimento) e a falta de maior número de perfilhos 
observados por planta. O trabalho deve ter continuidade, tendo em vista a importância da 
espécie e a existência de uma aparente variabilidade, sobretudo em termos de fenologia. 
 
Conclusões 
As populações estudadas apresentaram pouca variabilidade quanto às características 
avaliadas, o que poderia indicar um potencial produtivo semelhante. Provavelmente estes 
materiais possam apresentar maiores diferenças quanto às características em estudo se 
corrigidos os aspectos metodológicos acima discutidos. 
 

Acesso Comp. 
Final (cm) 

Cresc. 
Acum (cm) 

N° folhas 
verdes 

Filocrono 
(ºC/folha) 

N° perfil. DVF 
(ºC/folha) 

Vacaria 19,07 A 49,1 AB 5,10 A 189,2 A 30,1 AB 1137,8 B 
Casca 18,62 A 46,6 AB 4,88 A 209,6 A 19,1     C 1031,6 B 

SGabriel 16,57 A 50,9 AB 5,50 A 208,8 A 23,0   BC 1206,0 B 
Comum 19,48 A 58,7 AB 5,00 A 211,9 A 19,5     C 1131,7 B 
Trovão 18,08 A 48,1 AB 5,40 A 208,8 A 25,2   BC 1140,4 B 
Sarandi 18,74 A 49,2 AB 5,10 A 201,8 A 30,5 AB 1049,5 B 
HNegra 18,79 A 50,2 AB 5,10 A 189,2 A 31,2 AB 1019,3 B 
Sazão 18,16 A 58,3 AB 5,44 A 194,6 A 17,8     C 1093,3 B 
Lavras 16,34 A 41,9 A 5,90 A 189,2 A 36,1 A 1145,4 B 
Eclipse 19,63 A 63,0 B 5,00 A 195,3 A 24,6   BC 989,0 B 
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Resumo 
 
A expansão da pecuária brasileira é baseada no potencial das plantas forrageiras, tanto 
nativas, quanto exóticas. Porém, poucos trabalhos vêm sendo conduzidos, no Brasil,  sobre 
as primeiras e mais escassos são os trabalhos com Paspalum dilatatum. Dezenas de 
acessos da espécie, uma gramínea forrageira perene, nativa do Brasil, Uruguai e Argentina, 
com hábito cespitoso, rizomas curtos e ciclo estival, foram coletados no sul do Brasil, 
representando distintos biótipos, que diferem entre si pela morfologia, níveis de ploidia, 
modelos reprodutivos e distribuição ecogeográfica. A ênfase deste trabalho no biótipo 
“Torres” se deve à escassa existência de dados experimentais, principalmente quanto a sua 
amplitude de adaptação. O biótipo ocorre naturalmente em áreas com altitudes de 700  a 
1400 m, nos planaltos riograndense e catarinense, mas também na zona litorânea do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os demais biótipos de P. dilatatum foram 
separados em subgrupos, quanto à coloração das anteras (roxas ou amarelas), enquanto o 
“Torres” mostra anteras bicolores. O subgrupo de anteras amarelas geralmente apresenta 40 
cromossomos, pareamento regular (20 II) e reprodução sexual, a ele pertencendo os biótipos 
“Virasoro” e “Vacaria” e a subsp. flavescens. Os biótipos desse subgrupo mostram ampla 
distribuição, morfologias distintas e comportamento variável quanto a hibridação natural com 
P. urvillei, e também parecem ser menos atacados pelo “ergot” (Claviceps paspali), o que 
leva à produção de mais sementes viáveis, em relação ao segundo subgrupo. A este, de 
anteras roxas, pertencem os biótipos “Comum”, “Uruguaiana” e o “Uruguaio”, geralmente 
identificado pela cultivar Chirú. O biótipo “Comum” mostra 50 cromossomos e os outros dois 
são hexaplóides, com 60 cromossomos. Os três biotipos são apomíticos, com meiose 
irregular, à exceção do Chirú (30 II). O biótipo “Torres” mostra 60 cromossomos, geralmente 
assinápticos (60 I). Com características de boa produção e aceitação de sua forragem, um 
dos principais limitantes da expansão do cultivo de P. dilatatum é a baixa produção de 
sementes aliado à baixa viabilidade. Há variabilidade entre os biótipos, passíveis de seleção 
e melhoramento, visando à resistência ao ergot, com potencial de hibridação e transmissão 
dessa característica para biótipos apomíticos, que a fixariam. Do biótipo “Torres”, ainda 
poderia ser incorporada a amplitude eecológica, que certamente é resultado de sua força 
adaptativa. Entretanto, o conhecimento da ecologia e estado evolutivo de alguns biótipos 
ainda é vago, e é possível que dados agronômicos venham sendo tomados como 
representativos de toda a variabilidade da espécie, o que não é realista. Seguindo esquema 
para a investigação do histórico autoecológico de vida das espécies, de Neil West, 
destacam-se seis classes de informação a serem buscadas na presente pesquisa, que são a 
taxonomia, genecologia, a história do desenvolvimento, relações ecológicas, fisiologia e valor 
econômico. O trabalho contará com dois ensaios, o primeiro em casa-de-vegetação, e o 
segundo em campo experimental, a partir de mudas de acessos mantidos na Embrapa 



Cenargen (Brasília, DF). No ensaio I serão utilizados 20 acessos do biótipo “Torres”, dois do 
“Virasoro”, dois do “Uruguaiana” e dois do “Comum”, que serão mantidos em vasos 
individuais, com solo corrigido e adubado, e em delineamento completamente casualizado, 
previamente com quatro repetições , devido ao número restrito de acessos. As plantas serão 
uniformizadas a 5 cm de estatura  através de corte com tesoura de poda, e mantidas durante 
a estação de crescimento por aproximadamente um ano. Neste ensaio, serão avaliadas 
características morfofisiológicas como: acúmulo de graus-dia nas diferentes fases 
fenológicas; estatura da planta nos estádios vegetativo, reprodutivo e maturação; número e 
tamanho de rizomas presentes, número de colmos por planta e massa seca dos colmos e 
demais caracteres morfológicos ligados às fases fenológicas, assim como: hábito de 
crescimento, viabilidade dos grãos de pólen, viabilidade das sementes formadas, capacidade 
de propagação clonal e aspectos da rizosfera. Já o ensaio II será conduzido no campo 
experimental da Universidade de Passo Fundo, no município de Passo Fundo-RS, onde será 
realizada a caracterização agronômica dos acessos de P. dilatatum . Nesse ensaio, serão 
comparados 20 acessos do biótipo “Torres”, utilizando o “Comum” como testemunha. O 
delineamento será completamente casualizado, com quatro repetições e as plantas serão 
avaliadas ao longo de um ano, de acordo com os estádios fenológicos. Em ambos ensaios, 
os dados obtidos serão submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste Tukey a nível de significância 5%. Posteriormente, os dados serão submetidos à 
análise multivariada, gerando dendograma de distâncias e agrupamentos. 
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Dentre as espécies de leguminosas nativas adaptadas ao solo e ao clima do estado do Rio 
Grande do Sul, estão as espécies do gênero Adesmia DC. O gênero pertence à tribo 
Adesmieae (Benth.) Hutch., família Leguminosae-Faboideae, e possui cerca de 230 espécies 
(Miotto e Leitão Filho, 1993). No Brasil, ocorrem 17 espécies nativas e uma variedade, 
distribuidas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina (Miotto & Leitão 
Filho, 1993), sendo que o interesse pela coleta e conservação de germoplasma do gênero foi 
motivado, além do conhecimento botânico, também pelo potencial forrageiro de algumas 
espécies, para as regiões de clima temperado, com estações bem definidas, invernos frios e 
ocorrência de geadas. Nestas condições, que são características da região sul do Brasil, 
muitas das espécies do gênero tem sido encontradas vegetando e permanecendo verdes 
(Miotto & Leitão Filho, 1993). Dentre as avaliações necessárias nos bancos de 
germoplasma, das espécies nativas do gênero Adesmia, a caracterização e a avaliação da 
variabilidade genética são essenciais para o conhecimento, avaliação, manejo, utilização e 
conservação dos recursos genéticos disponíveis.  Para as espécies do gênero, os estudos 
de caracterização de germoplasma e avaliação da variabilidade genética, já realizados, 
basearam-se principalmente em estudos citológicos, aspectos morfológicos, modo de 
reprodução e marcadores moleculares. Embora os marcadores isoenzimáticos sejam 
amplamente utilizados em estudos de caracterização da diversidade genética (Bem Brahim 
et al., 2002), não existem ainda trabalhos com a utilização de marcadores isoenzimáticos 
nas espécies brasileiras de Adesmia. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de 
caracterizar a variabilidade genética de acessos de espécies brasileiras de Adesmia através 
de marcadores isoenzimáticos, realizando a análise da variabilidade genética 
intrapopulacional, interpopulacional e interespecífica. Para tanto estão sendo analisados 10 
indivíduos por acesso e dois acessos por espécie num total de 100 plantas de cinco 
espécies de Adesmia conforme TABELA 1. A extração de proteínas foi realizada utilizando-
se metodologia de Alfenas (1998) com modificações. Os acessos estão sendo testados para 
três sistemas enzimáticos Esterase (EST), Peroxidase (PR) e Superóxidodismutase (SOD). 
Foram utilizadas 100mg de tecido foliar jovem e os extratos foram preparados com 
maceração das folhas em tampão de extração. Para a visualização das bandas as amostras 
foram colocadas em gel de poliacrilamida (10,4%) e submetidas à eletroforese e coloração 
conforme as características de cada sistema enzimático. Os resultados preliminares para as 
populações A. bicolor 552 e A. bicolor 559 (provenientes do Uruguai) para os sistemas EST 
e PR indicam uma similaridade genética interpopulacional média de 0,82 (SM) entre as 
populações de Adesmia bicolor, o que procede, uma vez que esta espécie é considerada 
alógama (Tedesco et al., 2000) e pode existir um fluxo gênico entre as populações. No 
entanto, serão analisadas ainda mais populações e espécies de Adesmia bem como novos 
sistemas enzimáticos. 
 



 
TABELA 1. Espécies, código do coletor e procedência dos acessos de Adesmia. 
 

Espécie Código Coletor Procedência 

A. bicolor 
 

D. Real 552 
 

Durazno-Uruguai 
A. bicolor D. Real 559 Paysandú-Uruguai 
A. latifolia Te003 Mariluz- Brasil 
A. latifolia ZM 1568 Caçapava-Brasil 
A. riograndense V 9590 Santana da Boa Vista- Brasil 
A. riograndense ZM 419 Caçapava- Brasil 
A. securigerifolia V 6978 Bagé- Brasil 
A. securigerifolia V9615 Bagé- Brasil 
A. tristis V 10814 Vacaria- Brasil 
A. tristis V10757 São Joaquim-Brasil 
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 A riqueza da composição florística das diferentes comunidades vegetais do Rio Grande do 
Sul é grande, incluindo cerca de 400 espécies de gramíneas e 150 espécies de leguminosas 
(Boldrini, 1997). No entanto, apesar desta extensa riqueza de gramíneas e leguminosas 
servir como a base alimentar para os rebanhos gaúchos, a maioria dessas espécies é de 
produção estival, ocasionando uma acentuada flutuação na disponibilidade de forragem nos 
meses mais frios do ano. Uma prática corriqueira nas propriedades em todo o Rio Grande do 
Sul durante o período hibernal, ou seja, de menor produção de forragem, é a introdução de 
leguminosas exóticas em campos nativos, e estas freqüentemente necessitam de correção 
da acidez e da fertilidade do solo, elevando os custos de estabelecimento destas pastagens. 
Outro fator que torna esta prática insustentável é a dependência de sementes importadas 
que nem sempre estão disponíveis e muitas não possuem adaptação às condições de solo e 
clima do RS. Em contrapartida, tem-se no estado um grande germoplasma de leguminosas 
nativas no ecossistema pastagem natural e deve-se adotar uma postura de utilização 
sustentável destes recursos. Dentre essas leguminosas nativas adaptadas ao solo e ao clima 
do RS, estão as espécies do gênero Adesmia DC. O gênero compreende espécies que são 
de produção hibernal, vegetando e permanecendo verdes em baixas temperaturas, e 
representam, deste modo uma alternativa para produção de forragem nos períodos de 
escassez (Miotto & Leitão Filho, 1993). Para realizar uma utilização sustentável dos recursos 
genéticos das populações naturais é necessário entender como a variação genética está 
distribuída e quais características ambientais influenciam na sua distribuição (Hamrick, 
1983).  A caracterização da diversidade genética de germoplasma, através da utilização de 
marcadores moleculares do tipo RAPD “Random Amplified Polymorphic DNA” (Williams et 
al., 1990; Welsh & Mclelland, 1990) é uma ferramenta cada vez mais utilizada. No entanto, a 
necessidade de germinação de sementes para a obtenção de DNA de tecido foliar, pode 
representar um empecilho para uma rápida análise deste material. A utilização de uma única 
semente para extração de DNA pode tornar este processo de análise mais ágil e menos 
oneroso, uma vez que elimina a necessidade de cultivo em casa de vegetação, adaptações 
de protocolos de extração de DNA e quantificação de DNA que é uma das rotinas que mais 
consome tempo em laboratório. O objetivo deste trabalho foi verificar se o DNA extraído de 
uma única semente de Adesmia psoraleoides apresenta qualidade podendo ser amplificado 
e se os padrões RAPD gerados no DNA do tecido foliar e de semente são semelhantes, 
visando à otimização da análise da diversidade genética deste importante germoplasma 
nativo. O DNA de folíolos jovens de 13 plantas de A. psoraleoides e de 13 sementes foi 
extraído individualmente utilizando protocolo de Doyle e Doyle (1987) modificado. O DNA 
tanto dos folíolos quanto das sementes foi quantificado em espectrofotômetro para verificar a 
qualidade e comparar as quantidades utilizadas nas reações de RAPD. Para testar a 
repetibilidade dos padrões de fragmentos RAPD, o DNA tanto de folíolos quanto de 
sementes foi submetido à reação de amplificação PCR (Polimerase Chain Reaction) com a 
utilização de protocolo de Ferreira e Grattapaglia (1998) com modificações e com a utilização 



de seqüências iniciadoras “primers” OPA02, OPA07 e OPA08 do Kit Operon (empresa 
Operon Technologies). Os padrões de fragmentos RAPD tanto de folíolos quanto de 
sementes foram comparados. As concentrações de DNA extraído de folíolos variaram de 
170 a 580ng/µl e de sementes variaram de 40 a 400ng/ µl e ambos tiveram pureza 
satisfatória. Os resultados obtidos indicaram que tanto o DNA obtido de folíolos jovens 
quanto o de semente única foram amplificados com sucesso. Os padrões de fragmentos 
RAPD do DNA de folíolos e sementes testados foram diferentes uma vez que as reações 
não foram realizadas no mesmo indivíduo. No entanto, verificou-se a presença de padrões 
que foram comuns a todos os materiais testados da espécie A. psoraleoides. Os padrões de 
fragmentos RAPD obtidos em folíolos e sementes foram semelhantes com a presença de 
fragmentos que foram reproduzidas em todas as seqüências iniciadoras testadas, indicando 
a confiabilidade no uso de sementes de Adesmia DC para caracterização de germoplasma e 
análise da diversidade genética. Estudos semelhantes realizados em outras espécies 
forrageiras como Lolium multiflorum, Cynodon dactylon, Festuca arundinacea e Lolium 
perenne (Sweeney et al., 1996; Sweeney et al., 1997) revelaram que a utilização de DNA de 
semente para o estudo molecular da diversidade genética é uma prática viável e que facilita 
o processo de análise da diversidade genética de populações naturais. 
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Introducción 
La Adesmia bicolor (Poiret) De Candolle (A. bicolor) es una leguminosa nativa, perenne y 
alógama ampliamente distribuida en todo el Uruguay; en Argentina en las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Santa Fé; en el Estado de Rio Grande do Sul 
en Brasil y en Chile (Izaguirre y Beyhaut, 1998). En Uruguay es una especie frecuente tanto 
en rastrojos como campos vírgenes, prosperando en suelos arenosos o gravillosos a 
pesados con alto contenido de arcilla y pH (H20) variable entre 5.9 y 8.4; estas 
características ecológicas reflejan sus promisorias cualidades forrajeras (Coll y Zarza, 1992). 
Pero a pesar de contar con material genético en los bancos de germoplasma de INIA y 
Facultad de Agronomía, sólo se han realizado trabajos preliminares de caracterización o 
mejoramiento genético de la variabilidad colectada (Coll y Zarza, 1992; Real, 2002). La A. 
bicolor en el otoño de 2004, ha sido la leguminosa nativa que el INIA en conjunto con el 
Grupo de Mejoramiento Genético Participativo en leguminosas forrajeras para áreas 
extensivas del país ha priorizado para realizar mejoramiento genético. El objetivo de este 
trabajo es caracterizar la variabilidad genética de A. bicolor y la de las cepas de Rhizobium 
con las que fijan nitrógeno en simbiosis, e iniciar mejoramiento genético y selección de cepas 
para la especie. 
 
Materiales y métodos 
En 1997, se realizó una primera colecta de materiales de especies nativas entre las cuales 
se colectó A. bicolor. Durante 1998 y 1999 se evaluó en invernáculo toda la variabilidad 
colectada para esta especie y en la actualidad se cuenta con materiales selectos 
provenientes de dichas evaluaciones (Real y Ferreira, 1998). En 2003 y en el marco de un 
proyecto conjunto con la Universidad de Florida, Gainesville, Florida, USA y el USDA 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), se realizó una nueva colecta de 
especies nativas en la que se incluyó la colecta de nódulos. Se realizaron aislamientos de las 
diferentes cepas de Rhizobium presentes en los nódulos de cada accesión colectada según 
Somasegaran y Hoben (1985). La caracterización y evaluación de las distintas cepas se 
viene realizando en el Laboratorio de Microbiología de Suelos del MGAP (Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca). El trabajo base cuenta con 17 accesiones de A. bicolor, 11 
de las cuales fueron colectadas durante 2003 y las otras 6 restantes durante 1997 con sus 
reselecciones posteriores del año 1999 (Cuadro 1); con 27 aislamientos de Rhizobium 
obtenidos de 15 sitios diferentes en el 2003. La caracterización y evaluación de la 
variabilidad genética se realiza a dos escalas . Una molecular mediante el uso de marcadores 
(RAPD) de probada eficacia (Dias et al., 2004), trabajos que se ejecutan en la



Unidad de Biotecnología de INIA y una segunda escala a nivel fenotípico mediante la 
evaluación a campo e invernáculo de un total de 2060 plantas de modo de identificar 
variabilidad intra-especie e intra-poblacional. Esta evaluación consta de 17 accesiones con 
50 plantas cada una en invernáculo y dos planteles de plantas aisladas de 700 y 510 plantas 
sembrados, en las Unidades Experimentales de INIA, Glencoe y La Magnolia 
respectivamente. Dichos planteles fueron transplantados en junio de 2004, utilizando un 
diseño experimental de “filas y columnas” con separaciones de 1 metro entre filas y 
columnas (Real et al., 2001).  
 
Cuadro 1. Ubicación geográfica de los sitios de colecta de 2003 y algunos aspectos edáficos. 

A c c e s i ó n U b i c a c i ó n  G e o g r á f i c a D e p a r t a m e n t o p H  ( H 2O ) %  M . O .2 P  ( p p m )3

 1 / 0 3 3 4 º 2 4 ' 2 6 . 9 ' ' S  -  5 7 º 3 8 ' 1 1 ' ' W C o l o n i a 6 .5 3.2 6
 4 / 0 3 3 4 º 2 5 ' 5 2 . 8 ' ' S  -  5 5 º 2 4 ' 3 2 . 7 ' ' W L a v a l l e j a s/d

1
0.3 8

 7 / 0 3 3 4 º 0 3 ' 3 3 . 8 ' ' S  -  5 4 º 1 0 ' 4 0 . 8 ' ' W R o c h a 7 .6 0.4 5
 1 2 / 0 3 3 2 º 0 1 ' 1 3 ' ' S  -  5 7 º 0 9 ' 5 9 ' ' W P a y s a n d ú 5 .6 9 1.4
 2 0 / 0 3 3 1 º 4 9 ' 4 4 . 6 ' ' S  -  5 5 º 3 5 ' 2 7 . 6 ' ' W T a c u a r e m b ó 6 .8 1.7 4
 2 1 / 0 3 3 1 º 4 6 ' 5 8 . 1 ' ' S  -  5 5 º 2 0 ' 0 6 . 3 ' ' W R ive ra 6 3 4
 2 7 / 0 3 3 2 º 5 5 ' 1 . 2 ' ' S  -  5 6 º 2 8 ' 3 2 . 1 ' ' W T a c u a r e m b ó s / d s /d s/d
 2 8 / 0 3 3 3 º 3 5 ' 1 0 . 8 ' ' S  -  5 6 º 2 1 ' 4 3 . 2 ' ' W D u r a z n o s / d s /d s/d
 3 1 / 0 3 3 4 º 4 0 ' 1 7 . 8 ' ' S  -  5 5 º 4 5 ' 9 . 0 ' ' W C a n e l o n e s s / d s /d s/d
 3 3 / 0 3 3 3 º 5 3 ' 3 2 . 9 ' ' S  -  5 4 º 3 2 ' 1 . 2 ' ' W R o c h a s / d s /d s/d
 3 5 / 0 3 3 4 º 0 9 ' 4 . 8 ' ' S  -  5 3 º 5 4 ' 1 0 . 3 ' ' W R o c h a 6 .2 0.8 1

 1 4 4 / 9 7 R u t a  5  k m .  1 2 0 F l o r i d a s / d s /d s/d
 5 2 4 / 9 9 R u t a  2 6  k m .  3 3 2 T a c u a r e m b ó s / d s /d s/d
 5 3 1 / 9 9 R u t a  1 4  k m  1 8 7 D u r a z n o s / d s /d s/d
 5 5 2 / 9 9 R u t a  5  k m .  2 3 9 D u r a z n o s / d s /d s/d
 5 5 4 / 9 9 R u t a  2 6  k m  3 9 3 . 5 T a c u a r e m b ó s / d s /d s/d
 5 5 9 / 9 9 3 2 º 0 1 ' 1 3 ' ' S  -  5 7 º 0 9 ' 5 9 ' ' W P a y s a n d ú s / d s /d s/d

A n á l i s i s  d e  s u e l o

 
1: Sin dato 
2 Porcentaje de Materia Orgánica 
3 Fósforo 
 
Futuras implicancias 
Resultados preliminares han evidenciado la existencia de importante variabilidad genética 
tanto intra-especie como intra-poblacional. La explotación de esta variabilidad conjuntamente 
con la selección de cepas de Rhizobium  específicas de cada población, alientan la selección 
de germoplasma elite para la obtención de materiales con alto potencial forrajero. El uso de 
marcadores moleculares proveerá de una excelente herramienta para lograr la 
caracterización genética tanto de las poblaciones de A. bicolor  evaluadas como para 
determinar los patrones de diversidad de las cepas de Rhizobium . 
 
Bibliografía 
Coll, J.; Zarza, A. (1992). Leguminosas nativas promisorias: Trébol polimorfo y babosita. Montevideo: INIA 

p. 19 (Boletín de divulgación, 22). 
Dias, P.M.B.; Dall’Agnol, M.; Schifino-Wittmann, M.T. (2004). Genetic diversity in the Brazilian species of 

Adesmia DC (Leguminosae) as assessed by RAPD. In: Plant Genetic Resources 2(1); p . 43-50. 
Izaguirre, P. y Beyhaut, R. (1998). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 1: 

Papilonoideae. Editorial Hemisferio Sur. Montevideo. 549 pp.  
Real, D.; Ferreira, G. (1998). Native germplasm collection for genetic improvement in rangeland fields under              

various production systems. International Rangeland Congress, Australia Vol 2: 665-666.  
Real, D.; Franco, J. y Crossa, J. (2001). Methodoloy to evaluate forage legumes for oversowing grasslands 

in the basaltic region of Uruguay. XIX International Grassland Congress. Pp. 564-565.  
Real, D. (2002).Estado actual y futuro de la producción y utilización de leguminosas forrajeras en la Zona 

Campos. En: XIX Reunión del Grupo Técnico en Forrajeras del Cono Sur – Zona Campos. FAO. 
Pp: 78-82. 

Somasegaran, P. and H.J.Hoben. (1985). Methods in legume-Rhizobium technology. University of Hawaii 
NifTal (eds.). USA. 



MELHORAMENTO GENÉTICO DE PLANTAS FORRAGEIRAS 
 

Daniela Rodolfo La Gioia, Jõao Riboldi, Dinara W. X. Fernandez, Vanessa 
Bielefeldt Leotti, Marília Canabarro Zordan 

UFRGS, PPG em Zootecnia, Dep. Plantas Forrageiras 
 

Introdução 
 

O crescimento populacional tem exigido dos melhoristas métodos mais eficazes e 
rápidos no melhoramento genético de plantas, sejam estas para o consumo humano ou para 
a produção animal. 

A utilização da seleção simultânea para várias características produtivas em plantas é 
uma possibilidade de obter resultados efetivos em menor tempo, oferecendo ao mercado 
sementes e forrageiras de alta qualidade. 

O índice de seleção é a ferramenta que permite esta associação. Esta metodologia 
tem sido aperfeiçoada desde 1936, quando Smith definiu as formulações básicas para a 
predição do valor genético de plantas. 

Hazel  em 1943 (IHA), Williams em 1962 (IW1, IW2), Henderson em 1963 (IHE), 
Elston em 1963 (IE), Baker em 1974 (IB) e Mulamba & Mock em 1978 (IMM) tendo como 
base a proposta de Smith (IS), desenvolveram formulações matemáticas e estatísticas mais 
aperfeiçoadas. O avanço atual permite o uso do índice de seleção sem tantas restrições no 
que se refere a valor econômico e as estimativas de parâmetros genotípicos e fenotípicos. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem pesquisado o potencial genético 
da alfafa (Medicago sativa L.), espécie muito importante na produção animal, tendo o 
objetivo de obter cultivares adaptadas as condições edafoclimáticas da região. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo a comparação da utilização das 
metodologias dos diferentes índices de seleção no melhoramento  da alfafa. 

 
Material e métodos 
 

Os dados deste estudo referem-se a população de 300 plantas de alfafa (Medicago 
sativa L.),, baseando-se no trabalho conduzido por Dutra (1999). 
 Os experimentos foram conduzidos na Estação experimental Agronômica da UFRGS 
(EEA-UFRGS), no município de Eldorado do Sul, cidade de Porto Alegre, Brasil. 
Os índices de seleção foram calculados através do programa computacional SAS, (Sistema 
de Análise Estatística), versão 8.2. As características produtivas, (variáveis), avaliadas nos 
índices foram: haste com legume por planta, haste com flor por planta, haste vegetativa por 
planta, total de hastes por planta, matéria seca, inflorescências por haste, legumes por 
inflorescência, espiras por legume, sementes boas por legume, sementes ruins por legume, 
peso de sementes, taxa de crescimento no período vegetativo, taxa de crescimento no 
período reprodutivo e peso de mil sementes. 
 
Resultados e Discussão 
 

Considerando-se uma seleção de 20% das plantas superiores verificou-se a 
concordância das plantas selecionadas através da verificação das plantas selecionadas em 
cada índice e utilizando-se técnicas de agrupamento. 

A concordância entre os índices em alfafa (Medicago sativa L.) pode ser verificada 
na tabela 1. 
  



 
Tabela 1 - Correlações de Spearmann e concordância (em %) dos índices quanto às 

plantas selecionadas (em negrito). 
 
 IE IB IW1 IW2 ICC IMM IS IHE IHA 
IE 1 0,65 0,62 0,10 0,50 0,67 0,48 0,49 0,59 
IB 64,4 1 0,80 0,10 0,86 0,88 0,69 0,69 0,72 
IW1 54,5 67,2 1 -0,12 0,73 0,74 0,70 0,87 0,97 
IW2 16,3 27,7 23,6 1 0,10 0,26 -0,15 -0,15 -0,20 
ICC 56,3 67,2 76,3 16,3 1 0,80 0,68 0,68 0,64 
IMM 60,0 78,8 60,0 25,4 54,5 1 0,55 0,55 0,77 
IS 24,5 32,7 23,6 38,2 32,7 20,0 1 0,99 0,93 
IHE 49,1 63,6 60,0 27,2 60,0 56,3 60,0 1 0,93 
IHA 40,0 38,2 23,6 21,8 18,2 29,1 30,1 25,4 1 

 
Os índices de seleção, de maneira geral, apresentam alta associação e concordância 

em relação às plantas selecionadas. As metodologias de índice de seleção, associadas a 
técnicas de análise de agrupamento, são ferramentas importantes na escolha de plantas 
promissoras, dada a consideração simultânea de várias características, sendo estas 
metodologias recomendadas, quando se busca uma maior eficiência de seleção. 
 
Conclusão 
 
A comparação entre os índices de seleção foi eficiente mas existe a necessidade de estudos 
confirmatórios, constituindo a avaliação das progênies em um procedimento indispensável. 
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Introdução 
           A seleção de plantas é um dos processos mais complexos no trabalho de 
melhoramento genético. Várias são as características em que se deseja a melhoria, 
principalmente produtiva. 
           O método mais rápido para o incremento do valor econômico é esperado na 
seleção aplicada, simultaneamente, para todos caracteres componentes, sendo ainda, 
associada a herdabilidade, as correlações genéticas e fenotípicas. 
           Há várias propostas de índice de seleção (Hazel,1943 (IHA), Williams, 1962 
(IW1, IW2), Henderson, 1963 (IHE), Elston,  1963 (IE) e  Baker,  1974 (IB) para a 
identificação de genótipos superiores. Mas os métodos se caracterizam pela necessidade de 
estimar variâncias, covariâncias fenotípicas e genotípicas além de pesos econômicos 
relativos. 
           O índice de Mulamba & Mock (1978) apresenta-se como uma alternativa em 
que essas exigências não são efetuadas. 
Objetivo 
           O trabalho teve como objetivo calcular a concordância entre os índices de 
seleção através do índice de Mulamba & Mock em trevo vermelho ( Trifolium pratense L.).  
Material e métodos 

          Os dados deste estudo referem-se a população de 300 plantas de alfafa 
(Trifolium pratense L.),, baseando-se no trabalho conduzido por Crusius (1997). 
           Os experimentos foram conduzidos na Estação experimental Agronômica da 
UFRGS (EEA-UFRGS), no município de Eldorado do Sul, cidade de Porto Alegre, Brasil. 
           O índice de Mulamba & Mock foi calculado através do programa computacional 
SAS, (Sistema de Análise Estatística), versão 8.2. As características produtivas, (variáveis), 
avaliadas no índice foram: hastes por planta, inflorescência por planta, inflorescências por 
haste, flores por inflorescência, número de sementes por flor, número de sementes por 
planta, peso de sementes por planta, peso de mil sementes, produção de matéria seca, taxa 
de crescimento em altura no período vegetativo, taxa de crescimento em altura no período 
reprodutivo, dias do início do florescimento até a colheita e peso de mil sementes. 
Resultados e discussão 

           A concordância entre os índices pode ser verificado na tabela 1. 
Tabela 1 -  Concordância entre os índices em relação à análise de agrupamento. 

 IE IB IW1 IW2 ICC IMM IS IHE IHA 
IE 1 39,7 27,7 24,0 27,6 32,4 29,7 31,9 39,8 
IB  1 32,1 26,2 36,0 42,0 43,4 37,9 48,6 
IW1   1 30,4 33,8 25,7 35,1 35,1 33,1 
IW2    1 29,9 31,7 27,0 29,0 23,5 
ICC     1 28,3 32,3 29,7 34,0 
IMM      1 25,6 29,4 28,4 
IS       1 37,6 34,0 
IHE        1 27,7 
IHA         1 



Gráfico 1 – Análise de agrupamento em trevo vermelho. 

 
           A análise de agrupamento considerando o índice de Mulamba & Mock, formou 

grupos de plantas dentro de cada bloco, similar aqueles obtidos considerando-se os demais 
índices, evidenciando a excelente performance do índice de Mulamba & Mock. A 
comparação das diferentes metodologias de construção de índices, quanto a sua eficiência, 
necessita de estudos confirmatórios, constituindo a avaliação das progênies um 
procedimento indispensável.  
Conclusão 
                      Os índices de seleção associados a análise de agrupamento evidenciaram  
eficiência na seleção de plantas.  
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O trevo-branco (Trifolium repens L.) é uma das leguminosas forrageiras mais importantes e 
amplamente distribuídas no mundo (Zohary & Heller, 1984). No Rio Grande do Sul, é uma 
das espécies de leguminosas mais utilizadas em pastagens consorciadas durante o inverno 
e primavera (Paim & Riboldi, 1994), destacando-se tanto pelo seu alto rendimento como pela 
sua qualidade de forragem (Nabinger, 1980). Apesar disso pode apresentar problemas de 
persistência, principalmente no verão. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a 
variabilidade morfológica existente entre 78 acessos de trevo-branco. Para isso, 17 plantas 
de cada um dos acessos pertencentes à coleção básica de trevo-branco, obtida do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foram estabelecidas 
individualmente na Estação Experimental da UFRGS, em Eldorado do Sul, RS. Essas 
plantas foram espaçadas 1,25 m uma das outras, sendo cada planta considerada uma 
unidade experimental, em um delineamento completamente casualizado, com 17 repetições. 
Quando a maioria dos acessos já se apresentava florescido, foram realizadas as avaliações 
de 11 parâmetros morfológicos, sendo eles: estatura das plantas (EST), hábito de 
crescimento (HAB), intensidade de florescimento (IF), comprimento de estolão (CES), 
número de nós por estolão (NN), comprimento dos entrenós (CEN), diâmetro de estolão 
(DE), produção de matéria seca (MS) por corte e produção total, e área foliar por planta (AF). 
As variáveis avaliadas foram submetidas à análise estatística através do Programa Genes 
(Cruz, 2001), onde foi realizado o estudo de dissimilaridade genética através do cálculo da 
Distância Euclidiana média, assim como a análise de agrupamento pelo método do vizinho 
mais distante. Os resultados da análise de divergência genética entre os acessos, com base 
nos caracteres morfológicos e produtivos, através da Distância Euclidiana média, 
evidenciaram a formação de cinco grupos. Um desses grupos (G3) reuniu os acessos 9, 18, 
1, 3, 49, 50 e 74, que apresentaram maior estatura e área foliar; outro grupo (G4) incluiu os 
acessos 7, 20, 17, 2, 75 e 67, os quais apresentaram maior CES e foram os com produção 
maior do que 30g de MS/planta. Em relação à contribuição relativa dos caracteres para a 
divergência entre genótipos, a produção total de matéria seca foi o caractere responsável por 
74,11% da divergência entre os genótipos, evidenciando a grande diferença de produção 
entre os mesmos. O segundo caractere de maior importância foi o comprimento de estolão, 
que representou 13,07% da divergência, mostrando a importância de sua avaliação em 
trevo-branco, concordando com Carámbula (s.d.), Thomas (1980) e Sanderson et al. (2003), 
os quais afirmaram que a morfologia do estolão deve ser levada em consideração em 
programas de melhoramento. A área foliar, neste trabalho, não teve muita importância para a 
divergência dos acessos (3,60%), como a relatada por Caradus et al. (1989), que 
classificando a coleção mundial composta por 109 cultivares de trevo-branco através da 
morfologia, florescimento, cianogênese e marcas nas folhas, obtiveram a formação de quatro 
grupos, em que, os critérios mais importantes para distinguir os grupos foram a área foliar e 
cianogênese. É importante ressaltar a pequena importância relativa do diâmetro de estolão 
(0,10%) e comprimento de entrenós (0,06%), que outros autores (Carámbula, s.d.; Eisinger & 



Paim, 1994; Rosso & Pagano, 2001) haviam ressaltado como importantes. O valor máximo 
de divergência genética foi 3,27 e ocorreu entre um acesso de Israel (acesso 2) e o cv. 
Grassland Huia da Nova Zelândia (acesso 79). Ambos apresentaram hábito prostrado e 
folhas intermediárias, sendo que o acesso 2 apresentou um grande valor de área foliar e o 
acesso 79 um valor pequeno. O acesso 2 foi o que apresentou maior CES (32 cm), CEN (2,3 
cm) e produção total de MS (70g MS/planta); já, o acesso 79 foi um dos acessos com menor 
CES (10 cm), apresentando de 1 a 2 nós por estolão e baixa produção total de MS (2,5g 
MS/planta). O mínimo de divergência foi 0,16 entre dois materiais com estado incerto de 
melhoramento, os acessos 58 (Índia) e 68 (Jamaica), ambos apresentando valores muito 
semelhantes para todas as características avaliadas, sendo plantas prostradas, com 
estolões longos, pequena área foliar, boa produção de MS e florescimento médio. Os 
resultados evidenciaram a grande variabilidade genética existente na coleção. A produção 
total de matéria seca e o comprimento de estolão foram os principais caracteres 
discriminatórios dos acessos. 
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Introdução 
O gênero Lotus possui espécies perenes e anuais, muitas citadas como leguminosas 
pioneiras, uma vez que são capazes de vegetar em solos com baixa fertilidade. Em 
condições de pastejo, há problemas na persistência da espécie, havendo a dependência de 
um manejo que assegure a ressemeadura natural e o estabelecimento de plântulas. No Rio 
Grande do Sul, foi “desenvolvido” o cv. São Gabriel, cujo hábito de crescimento ereto impõe 
restrições ao pastejo intenso. No entanto, há variabilidade nessa cultivar quanto ao hábito 
(SOSTER, 2003), o que sugere resposta diferencial a distintos regimes de corte. FLARESSO 
e SAIBRO (1992) verificaram que esse cultivar se beneficia com cortes em intervalos de 6 e 
9 semanas em relação a 3 semanas, no que se refere à produção de matéria seca (MS), 
acumulação de glicídios não estruturais, ressemeadura natural e persistência. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar a resposta a diferentes intervalos entre cortes de genótipos de 
cornichão.  
 
Material e Métodos 
O trabalho constou da avaliação de oito genótipos (cinco populações da cv. São Gabriel: 
Corte, P9, P38, P37, P3, o cv. São Gabriel e dois tipos rizomatosos), submetidos a dois 
intervalos de corte (I-20= 20 dias, I-40= 40 dias), em delineamento de blocos casualizados, 
com cinco repetições. As plantas foram cultivadas em vasos com 5 kg de solo, a partir de 
4/12/2002. O primeiro corte ocorreu em 28/01/03 e, até o dia 17/4, foram realizados 4 cortes 
para o I-20 e 2 cortes para o I-40.  Em 07/05/03 foi realizado um corte rente ao solo (C-0) e 
após 70 dias foi realizada a colheita das plantas. Os genótipos foram avaliados quanto à 
estatura, comprimento do entrenó e MS da parte aérea. No corte de finalização foram 
avaliadas as produções de MS da coroa, parte aérea e raízes. A MS foi obtida através da 
secagem dos componentes das plantas em estufa a 60ºC até peso constante. Os dados 
foram submetidos à análise da variância, com comparação entre médias pelo teste de Tukey 
(5%). 
 
Resultados e Discussão 
A análise da variância mostrou efeito dos dois fatores (intervalos de corte e genótipos) sobre 
todas as variáveis-resposta, não havendo efeito significativo (P>0,05) da interação entre os 
fatores. Isso indica que os genótipos responderam da mesma forma aos intervalos de corte e 
que tal fator não é o ideal para atestar a resposta diferencial dos mesmos a regimes de 
corte. Quanto ao crescimento inicial, no período decorrido entre o plantio e o primeiro corte, 
quando ainda não haviam sido aplicados os tratamentos relativos aos intervalos de corte, a 
população Corte foi superior às demais quanto à produção de MS. Essa tendência se 
manteve nas produções relativas aos rebrotes subseqüentes (Tabela 1). Dessa forma, tal 
genótipo se destacou dos demais, sendo similar, inclusive, ao cv. ARS 2620, cujo hábito 
rizomatoso poderia conferir-lhe maior capacidade de rebrote. Apesar dessa população não 



possuir rizomas, mesmo após o corte C-0, seu rebrote aos 70 dias, foi superior ao genótipo 
Rizomatoso e não diferiu do cv. ARS 2620. O melhor desempenho da população Corte pode 
ser explicado, em parte, pelo maior acúmulo de MS nas raízes e coroa, capacitando uma 
maior armazenagem de reservas orgânicas para serem utilizados em momentos de estresse, 
e também à sua capacidade de formar gemas adventícias na coroa. Quanto aos intervalos 
de corte, observou-se que, para a MS do corte de finalização, o I-40 promoveu maior 
acúmulo de MS de raízes, coroa e parte aérea, em relação a I-20. Isso mostra que pastejos 
menos freqüentes nessa espécie, possibilitam melhores rebrotes e, conseqüentemente, 
maior produção de forragem, além de proporcionar maior vigor dos órgãos mais persistentes 
da planta. Esse resultado confirma dados obtidos por FLARESSO e SAIBRO (1992).   
 
Tabela 1 – Produção média de massa seca aérea de genótipos de cornichão (Lotus 

corniculatus  L.) submetidos a dois intervalos de corte 
Genótipos Crescimento 

inicial (54 dias) 
4/12 a 28/1 

Sob regimes 
de corte 
28/1 a 17/4 

Rebrote 
(20 dias) 
7/5 

Rebrote  
(70 dias) 
15/7 

Total 

  -------------------------------------- MS (g/l) -------------------------------------- 
P. Corte 5,6 a 8,4 a 5,1 ab 3,3 a 22,5 a 
P. 37 3,7   b 7,4 ab 5,1 ab 3,0 ab 19,2 ab 
São Gabriel 3,9   b 7,0 abc 4,9 ab 2,9 ab 18,8 ab 
ARS 2620 2,8   b 7,1 abc 5,8 a 2,5 abc 18,3 ab 
P. 3 3,3   b 6,2 abc 4,4 abc 2,5 abc  16,4 abc 
P. 38 3,8   b 5,7   bc 4,5 abc 2,1 abc 16,2   bc 
Rizomatoso 2,5   b 5,3   bc 3,7   bc 1,6   bc 13,1   bc 
P. 9 2,3   b 4,6     c 2,9     c 1,4     c 11,2     c  
Intervalos de 
corte 

 Regimes de 
corte 

Rebrote 
20 dias 

Rebrote 
70 dias 

Total 

20 dias - 4,5  b 3,8  b 1,9  b 13,9  b 
40 dias - 2,4 a 5,3 a 3,0 a 19,9 a 
Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%). 
 
Conclusão 
 Intervalos de corte de 40 dias promovem maior acúmulo de biomassa aérea e subterrânea 
de cornichão, em relação a intervalos de 20 dias, indicando que essa espécie é favorecida 
por um sistema de manejo que permita um maior descanso da pastagem.  
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