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Resumo 

O alumínio (Al) solúvel em solos ácidos interfere no desenvolvimento normal das raízes das 

plantas, interferindo na produtividade das pastagens. O uso de cultivares forrageiras mais 

tolerantes ao Al pode ser considerado uma das alternativas mais economicamente viáveis para a 

produção de bovinos em solos ácidos com elevada concentração de Al. O principal objetivo deste 

trabalho foi caracterizar a tolerância ao Al de uma progênie intraespecífica de Brachiaria 

decumbens para auxiliar o programa de melhoramento genético. Foram avaliados 100 híbridos do 

cruzamento B. decumbens cv. Basilisk (tolerante ao Al) e um genótipo sexual/tetraploidizado de 

B. decumbens, denominado D24/27. A avaliação da tolerância ao Al foi realizada em sistema 

hidropônico utilizando perfilhos jovens coletados e avaliados em duas soluções: A (200 mM 

CaCl2, pH 4.2) e B (200 mM CaCl2 + 200 mM AlCl3, pH 4.2). O experimento foi conduzido em 

cada de vegetação usando um delineamento em blocos casualizados com três repetições. As 

características avaliadas foram comprimento relativo da raiz principal (CRR) e porcentagem de 

inibição de crescimento da raiz principal (ICR). A metodologia de modelos mistos REML/BLUP 

foi usada para a análise estatística. Os híbridos avaliados apresentam variabilidade genética para 

as características CRR e ICR, que foram relacionadas com a tolerância ao Al, indicando que é 

possível realizar o melhoramento genético de Brachiaria decumbens para essas características. 

Mais da metade dos híbridos, assim como a cultivar Basilisk, não sofreu a ação danosa do Al e 

foram considerados tolerantes.Desses, 14 híbridos mostraram estímulo do CRR quando exposto 

ao Al, sendo melhores que a cultivar Basilisk. Os 28 híbridos restantes e o genitor D24/27 

mostraram-se sensíveis ao Al apresentando redução do CRR e alta porcentagem de ICR. Esses 

resultados são importantes, pois revelam que é possível realizar seleção para a tolerância ao Al 

em B. decumbens promovendo o desenvolvimento de cultivares melhor adaptadas a esse 

importante fator de estresse abiótico. 



Abstract 

The soluble aluminum in acidic soils interferes with the normal development of roots of the plant, 

affecting the productivity of pastures. The use of forage cultivars more tolerant to aluminum can 

be considered one of the most economically viable alternative for cattle production in soils with 

high acidity and concentration of aluminum. The aim of this work was to characterize the 

aluminum tolerance of an intraspecific progeny of Brachiaria decumbens to assisted genetic 

breeding program. We evaluated 100 hybrids from a cross between B. decumbens cv. Basilisk 

(aluminum tolerant) and a sexual/tetraploidized genotype of B. decumbens called D24/27. The 

evaluation of aluminum tolerance was performed in hydroponics and young tillers were collected 

and evaluated in two solutions: A (200 mM CaCl2, pH 4.2) and B (200 mM CaCl2 + 200 mM 

AlCl3, pH 4.2). The experiment was conducted in a greenhouse using a randomized block design 

with three replications. The traits evaluated were the relative growth of the main root (RGR) in 

both solutions (presence and absent of Al) and percentage of inhibition of root growth (IRG). The 

mixed model methodology REML/BLUP was used for the statistical analysis. Hybrids showed 

genetic variability for the characteristic RGR and IRG, which were related to Al tolerance, 

indicating that it is possible to perform the breeding of Brachiaria decumbens for these 

characteristics. More than half of the hybrids, as well as to cultivate Basilisk, not suffered the 

damaging action of Al and were considered tolerant. Other 14 hybrids showed stimulus of the 

CRR when exposed to Al, being better than cultivar Basilisk. The remaining 28 hybrids and the 

parent D24/27 were sensitive to the Al, decreasing the CRR and high percentage of ICR. These 

results are important because they show that it is possible to selection for Al tolerance in B. 

decumbens promoting the development of cultivars better adapted to this important abiotic stress 

factor. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Importância das forrageiras para a pecuária nacional 

 

A criação de animais em pastos cultivados promoveu um diferencial qualitativo 

para a carne brasileira e permitiu que o País se tornasse o maior exportador mundial 

desse produto (ABIEC, 2013). Um dos fatores determinantes para essa conquista foi à 

preferência dos consumidores por alimentos mais saudáveis, obtidos em sistemas de 

criação baseados na utilização de pastagens, em detrimento aos sistemas de criação 

intensiva de bovinos, baseados na manutenção dos animais confinados e alimentados 

com subprodutos de origem animal (GOMES, 2004). 

 A dimensão continental do Brasil associada à natureza de seus recursos naturais, 

disponibilidade de solo, clima e recursos humanos proporcionam vantagens 

competitivas ao País para a utilização da alimentação animal baseada em pastagem, 

favorecendo a obtenção de produtos de elevada qualidade e baixo preço (VALLE, 

2010). 

Apesar da incontestável importância das pastagens para a bovinocultura 

nacional, essas áreas estão cada vez mais suprimidas pelo avanço da agricultura. 

Segundo Bierhals e Ferraz (2008), em 1996 a área de lavoura aumentou de 41,8 milhões 

de hectares para 76,7 milhões, aumento de quase 84%, já as áreas de pastagem eram 

177,7 milhões de hectares no Brasil e, em 2006, houve um decréscimo para 172,3 

milhões, o que corresponde a uma redução de 3%; e em 2012 as áreas de pastagem 

continuaram diminuindo apresentando uma área total de 171 milhões de hectares 

(ABIEC, 2012).  
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Grande parte das áreas de pastagens está localizada em áreas marginais, com 

solos pouco férteis e de elevada acidez, ricos em alumínio (Al) e outros elementos 

tóxicos. Sendo assim, a exploração de pastagens nesses solos necessita, cada vez mais, 

da seleção de forrageiras que sejam adaptadas a essas condições (EUCLIDES, 2000). 

Tal fato demonstra a importância do contínuo melhoramento genético de espécies 

forrageiras melhor adaptadas às diferentes condições edafoclimáticas como forma de 

aumentar a competitividade da pecuária nacional. 

Dentre as principais forrageiras utilizadas nas pastagens tropicais brasileira, 

encontram-se as espécies do gênero Brachiaria, que ocupam aproximadamente 85% das 

áreas de pastagens (MARTUSCELLO et al., 2009). As espécies de Brachiaria se 

adaptam facilmente aos solos de baixa fertilidade, principalmente porque toleram 

condições edáficas em que a concentração de Al é alta e a de fósforo (P) e de cálcio 

(Ca) são baixas (RAO et al. 1993).  

O interesse agronômico despertado por este gênero concentra-se em cinco 

espécies, B. brizantha, B. decumbens, Bruziziensis, B. humidicola e B. dictyoneura que 

são utilizadas para desenvolver pastagens tropicais, entre elas se sobressai em 

rusticidade e adaptabilidade a espécie B. decumbens Stapf., cujo desempenho em solos 

de baixa fertilidade supera o de outras gramíneas.  

Uma única cultivar de B. decumbens comercializada no Brasil chegou a ocupar 

55% da área total de pastagens devido, principalmente, à sua excelente adaptabilidade a 

diversos sistemas de produção e condições edafoclimáticas, incluindo tolerância à solos 

ácidos e de baixa fertilidade natural, formando uma pastagem agressiva, de alto 

rendimento. É uma gramínea palatável de boa qualidade nutricional e os animais que a 

consomem apresentam um bom desempenho (MILES et al. 1998). 
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É importante conhecer a forma como as espécies de Brachiaria se adaptam aos 

solos ácidos e de baixa fertilidade, a Embrapa Gado de Corte, em parceria com várias 

outras instituições de ensino e pesquisa, tem liderado todo o processo de melhoramento 

genético de forrageiras no Brasil. Ela detém os maiores bancos ativos de germoplasma 

de gramíneas e leguminosas forrageiras tropicais de importância econômica e possui a 

maior equipe de pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento de novas cultivares 

entre as instituições de pesquisa nacionais e internacionais.  

A Embrapa Gado de Corte é mantenedora do germoplasma de B. decumbens no 

Brasil, o qual possui 52 acessos, sendo 36 apomíticos/tetraplóides e 16 

sexuais/diplóides. Em 2009, nessa instituição, foi realizada a duplicação cromossômica 

de um acesso sexual/diploide, usando colchicina, que originou três plantas 

sexuais/tetraploidizadas (SIMIONI; VALLE, 2009), a partir das quais foi possível a 

realização de cruzamentos intraespecíficos.  

Bitencourt et al. (2011) analisaram a tolerância ao Al das plantas 

sexuais/tetraploidizadas de B. decumbens juntamente com a cultivar B. decumbens cv. 

Basilisk, referência em tolerância ao Al (WENZL et al., 2006) e algumas plantas 

sexuais de B. ruziziensis, que é uma espécie sabidamente sensível ao Al (WENZL et al., 

2006). Esses autores observaram variabilidade genética para esse caráter entre os 

genótipos avaliados, sendo que as plantas sexuais/tetraploidizadas de B. decumbens 

apresentaram resultados semelhantes aos genótipos da espécie B. ruziziensis. Nesse 

trabalho, também foi mostrado que o comprimento relativo da raiz principal foi a 

característica mais afetada pelo Al, dentre as analisadas, podendo ser utilizada na 

seleção de genótipos para a tolerância a esse importante fator de estresse abiótico. 
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1.2- Fitotoxicidade do Alumínio 

 

A toxidez do Al é considerada um dos mais importantes problemas de toxidez de 

metais e um dos principais fatores responsáveis pela baixa produtividade em solos 

ácidos com pH ≤ 5,5 (KOCHIAN et al., 2004), principalmente, devido à inibição do 

crescimento radicular (GIANNAKOULA et al., 2008; GUO et al., 2007). Desde que, 

praticamente, 30 a 40% dos solos com potencial para agricultura no mundo são ácidos, 

a toxidez do Al representa um sério problema para a produção agrícola (KOCHIAN, 

1995; GIANNAKOULA et al., 2008).  

O processo natural de acidificação do solo é muitas vezes intensificado por  

práticas agrícolas, pela mineração e por práticas de descarte de resíduos (FOY et al., 

1978; RAO et al., 1993). No que se refere aos efeitos da agricultura, pode-se salientar 

que resíduos de plantas, fertilizantes à base de nitrogênio e materiais nitrogenados de 

origem animal, como estercos, são fontes responsáveis pela acidificação do solo 

(LANGE et al., 2006). Todavia, os problemas de acidificação do solo podem ser 

corrigidos pela calagem, num processo que neutraliza os íons H+ e Al3+. Entretanto, 

como os corretivos da acidez são pouco solúveis, e os produtos da reação do calcário 

com o solo têm mobilidade limitada, a ação da calagem é restrita às camadas 

superficiais do solo (CAMBRI, 2004).  

Por ser um elemento de pouca mobilidade dentro da planta (EPSTEIN, 1974), os 

efeitos do Al são mais evidentes no sistema radicular onde provoca uma má formação 

da estrutura das raízes, induzindo ao sintoma inicial mais drástico da toxidez, a inibição 

do alongamento celular, e também induz engrossamento e a diminuição da 

permeabilidade das células radiculares (CAMBRAIA et al., 1990; SANDERSON et al., 
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1997; ILLÉS et al., 2006), com consequente inibição da divisão celular e redução da 

síntese de DNA (FAHL et al., 1980; TICE et al., 1992; KOCHIAN, 1995, RIBA, 2001). 

Também, fisiologicamente, a toxidez do Al pode inibir as enzimas envolvidas na 

respiração e na translocação e absorção de nutrientes (BENNETT, 1996, ECHART & 

CAVALLI-MOLINA, 2001). 

Duas categorias de mecanismo de tolerância ao Al em plantas têm sido 

propostas: mecanismos de exclusão e mecanismos de tolerância interna, cuja principal 

diferença reside no sítio de detoxificação do Al, apoplasto e simplasto (KOCHIAN et 

al., 2004). Os mecanismos de exclusão previnem o Al de atravessar a membrana 

plasmática e penetrar no simplasto, sendo também considerados dentro desse tipo de 

mecanismo as modificações de pH da rizosfera e a exsudação pelas raízes de agentes 

quelantes. Por outro lado, os mecanismos de tolerância interna imobilizam, 

compartimentalizam ou detoxificam o Al que penetrou no simplasto (RAPOSEIRAS, 

2005). 

Já está estabelecido que a tolerância ao Al é geneticamente controlada e o padrão 

de herança depende da espécie estudada, podendo ser monogênica ou poligênica, mas, 

para a maioria das espécies, isso não está completamente esclarecido. Em milho (Zea 

mays) observou-se que a tolerância ao Al segue um padrão de herança quantitativa 

(MAGNAVACA et al., 1987; LIMA et al., 1995). Por outro lado, em gramíneas 

cultivadas da tribo Triticeae (trigo, cevada e centeio) têm se sugerido que um ou poucos 

genes explicam a maior parte da variação fenotípica para tolerância ao Al (GARVIN; 

CARVER, 2003). Mais recentemente, em sorgo (Sorghum bicolor L.) foi mapeado um 

gene de tolerância ao Al (AltSB) localizado na porção terminal do cromossomo 3 e os 
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resultados apontam que, nessa espécie, essa característica também parece ser controlada 

por um ou poucos genes (MAGALHÃES et al., 2004; 2007).  

O comportamento das espécies e variedades sob efeito do Al é diferente. Por 

isso, a seleção de plantas que suportam diferentes concentrações de Al é considerada 

indispensável em programas de melhoramento genético, que visam à identificação de 

genótipos mais produtivos, com maior adaptabilidade em condições de estresse 

(FREITAS et al., 2006). Para o gênero Brachiaria, tanto a Embrapa Gado de Corte 

quanto o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) têm pesquisado a 

tolerância ao Al. O CIAT desenvolveu uma metodologia de fenotipagem em larga 

escala para análises de progênies (WENZL et al., 2006) e os resultados obtidos sugerem 

um padrão de herança quantitativa para essa característica. A Embrapa Gado de Corte 

desenvolveu uma população de híbridos intraespecíficos de B. decumbens a partir do 

cruzamento entre a cultivar Basilisk e a planta sexual/tetraploidizada D24/27, e, 

segundo Bitencourt et al. (2011) esses parentais apresentaram-se tolerante e 

medianamente tolerante ao Al, respectivamente.  

O objetivo maior de um programa de melhoramento é, portanto, a criação e/ou 

seleção de genótipos que respondam às demandas exigidas e solucionem problemas ou 

corrijam deficiências específicas de cultivares existentes, para uso nos sistemas de 

produção vigentes. O valor final de uma planta forrageira não está em sua produção 

maior, mas sim em proporcionar uma maior e mais eficiente produção de proteína 

animal na forma de carne, leite, couro ou pele, buscando soluções sustentáveis 

resultando em maior produção animal por área. Kim et al. (2001) apontam o 

desenvolvimento de cultivares tolerantes ao Al em solos ácidos como uma das soluções 

econômicas a fim de aumentar a produção mundial de alimentos. Dentre as espécies 
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tolerantes está a Brachiaria sp., que é muito utilizada para a alimentação animal nas 

regiões tropicais. 

Este trabalho teve por objetivo contribuir com o programa de melhoramento de 

B. decumbens na Embrapa Gado de Corte avaliando a tolerância ao Al em uma progênie 

intraespecífica de B. decumbens tendo em vista a seleção de genótipos mais tolerantes 

aos solos ácidos com altos teores desse elemento tóxico. 
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Resumo: O alumínio (Al) solúvel em solos ácidos interfere no desenvolvimento normal 1 

das raízes das plantas, interferindo na produtividade das pastagens. O uso de cultivares 2 

forrageiras mais tolerantes ao Al pode ser considerado uma das alternativas mais 3 

economicamente viáveis para a produção de bovinos em solos ácidos com elevada 4 

concentração de alumínio. O principal objetivo deste trabalho foi caracterizar a 5 

tolerância ao alumínio de uma progênie de Brachiaria decumbens. Foram avaliados 100 6 

híbridos do cruzamento B. decumbens cv. Basilisk (tolerante ao alumínio) e um 7 

genótipo sexual/tetraploidizado de B. decumbens, denominado D24/27. A avaliação da 8 

tolerância ao alumínio foi realizada em sistema hidropônico usando perfilhos jovens 9 

coletados e avaliados em duas soluções: A (200 mM CaCl2, pH 4.2) e B (200 mM 10 

CaCl2 + 200 mM AlCl3, pH 4.2). O experimento foi conduzido em cada de vegetação 11 

usando um delineamento em blocos casualizados com três repetições. As características 12 

avaliadas foram comprimento relativo da raiz principal (CRR) e porcentagem de 13 

inibição de crescimento da raiz principal (ICR). A metodologia de modelos mistos 14 

REML/BLUP foi usada para a análise estatística. Mais da metade dos híbridos, assim 15 

como a cultivar Basilisk, não sofreu a ação danosa do alumínio tóxico e 14 híbridos 16 

mostraram estímulo do CRR quando exposto ao alumínio. Esses resultados mostram 17 

que existe variabilidade genética para esse caráter e que é possível desenvolver 18 

cultivares melhor adaptadas a esse importante fator de estresse abiótico. 19 

  20 

Palavras-chave: estresse abiótico, melhoramento de forrageiras, pastagem, solos ácidos 21 

 22 

 23 
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Abstract: The soluble aluminum (Al) in acidic soils interferes with the normal 1 

development of roots of the plant, affecting the productivity of pastures. The use of 2 

forage cultivars more tolerant to Al can be considered one of the most economically 3 

viable alternative for cattle production in soils with high acidity and concentration of 4 

aluminum. The aim of this work was to characterize the Al tolerance of an intraspecific 5 

progeny of Brachiaria decumbens to assisted genetic breeding program. We evaluated 6 

100 hybrids from a cross between B. decumbens cv. Basilisk (aluminum tolerant) and a 7 

sexual/tetraploidized genotype of B. decumbens called D24/27. The evaluation of 8 

aluminum tolerance was performed in hydroponics and young tillers were collected and 9 

evaluated in two solutions: A (200 mM CaCl2, pH 4.2) and B (200 mM CaCl2 + 200 10 

mM AlCl3, pH 4.2). The experiment was conducted in a greenhouse using a 11 

randomized block design with three replications. The traits evaluated were the relative 12 

growth of the main root (RGR) in both solutions (presence and absent of Al) and 13 

percentage of inhibition of root growth (IRG). The mixed model methodology 14 

REML/BLUP was used for the statistical analysis. More than half of the hybrids, as 15 

well as to cultivate Basilisk, not suffered the damaging action of Al and 14 hybrids 16 

showed stimulus of the CRR when exposed to Al. These results show that exist genetic 17 

variability for this character and it is possible to develop cultivars better adapted to this 18 

important abiotic stress factor. 19 

 20 

Keywords: abiotic stress, forage breeding, grazing, acid soils 21 
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Introdução 1 

No Brasil, aproximadamente 170 milhões de hectares são constituídos por 2 

pastagens que alimentam um rebanho de aproximadamente 200 milhões de bovinos 3 

(Abiec, 2012). Entre as forrageiras mais cultivadas, estão às gramíneas do gênero 4 

Brachiaria, que ocupam aproximadamente 85% das áreas de pastagens, principalmente 5 

as espécies B. brizantha e B. decumbens (Martuscello et al., 2009). Brachiaria 6 

decumbens foi introduzida ao Brasil em 1952 e apresentou excelente adaptação a 7 

diferentes condições edafoclimáticas, incluindo tolerância à solos ácidos, com altos 8 

níveis de alumínio (Al) e de baixa fertilidade natural (Milles et al., 1998, Valle et al., 9 

2009). A única cultivar disponível no mercado brasileiro, B. decumbens cv. Basilisk, 10 

chegou a ocupar 55% da área total de pastagens no País. 11 

Para desenvolver novas cultivares de B. decumbens a Embrapa Gado de Corte, 12 

em seu programa de melhoramento de Brachiaria, recentemente promoveu a duplicação 13 

cromossômica de plantas sexuais diplóides (Simioni & Valle, 2009) e realizou 14 

cruzamentos controlados visando produzir híbridos mais produtivos e que sejam 15 

adaptados a estresses abióticos, como tolerância ao Al. 16 

Bitencourt et al. (2011) analisaram as plantas sexuais/tetraploidizadas de B. 17 

decumbens juntamente com a cultivar Basilisk e com plantas sexuais de B. ruziziensis 18 

para a tolerância ao Al, sendo que a cultivar Basilisk é uma referência em tolerância ao 19 

Al (Wenzl et al., 2006). Esses autores observaram que as plantas 20 

sexuais/tetraploidizadas de B. decumbens foram medianamente tolerantes ao Al e 21 

chegaram a apresentar resultados semelhantes aos genótipos da espécie B. ruziziensis, 22 

sabidamente sensível ao Al (Wenzl et al., 2006). Nesse trabalho, foram analisados o 23 

comprimento relativo da raiz principal (CRR) e o diâmetro final da raiz principal (DR) e 24 
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a característica mais afetada pelo Al foi o CRR, podendo ser utilizada na seleção de 1 

genótipos quanto à tolerância a esse importante fator de estresse abiótico. 2 

A toxidez do Al é considerada um dos principais fatores responsáveis pela baixa 3 

produtividade de plantas em solos ácidos com pH ≤ 5,5 (Kochian et al., 2004), 4 

principalmente, devido à inibição do crescimento radicular (Giannakoula et al., 2008; 5 

Guo et al., 2007). Uma vez que, entre 30% e 40% dos solos com potencial para 6 

agricultura no mundo são ácidos, a toxidez do Al representa um sério problema para a 7 

produção agrícola (Kochian, 1995; Giannakoula et al., 2008). Por isso a seleção de 8 

plantas que suportam altas concentrações de Al é considerada indispensável em 9 

programas de melhoramento genético que visam à identificação de genótipos mais 10 

produtivos em solos ácidos com altos teores desse elemento (Freitas et al., 2006). 11 

Em Brachiaria, tanto a Embrapa Gado de Corte quanto o Centro Internacional 12 

de Agricultura Tropical (CIAT), vêm investindo esforços no estudo da tolerância ao Al. 13 

O CIAT desenvolveu uma metodologia de fenotipagem em larga escala para análises de 14 

progênies (Wenzl et al., 2006) e os resultados obtidos sugerem um padrão de herança 15 

quantitativa para essa característica. A Embrapa Gado de Corte desenvolveu uma 16 

população de híbridos intraespecíficos de B. decumbens, inédita em todo o mundo 17 

tropical. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a tolerância ao Al nessa progênie 18 

usando a metodologia proposta pelo CIAT e auxiliar o programa de melhoramento 19 

genético de B. decumbens na seleção de genótipos melhor adaptados a esse importante 20 

fator de estresse abiótico. 21 

 22 

Material e Métodos 23 

Material genético 24 
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Foram avaliados 100 híbridos do cruzamento entre a cultivar B. decumbens cv. 1 

Basilisk (parental apomítico/tetraplóide - tolerante ao Al) e o genótipo D24/27 2 

(sexual/tetraploidizado – moderadamente tolerante ao Al), bem como dos genitores, 3 

mantidos em vasos de 20L em casa de vegetação. Desses genótipos foram retirados 4 

perfilhos jovens que tiveram suas raízes removidas e foram transferidos para um sistema 5 

hidropônico contendo uma solução nutritiva comercial Hidrogood, contendo 750g de 6 

Hidrogood Fert + ferro e 550g de Nitrato de Cálcio para cada 1000 mL. Os perfilhos 7 

permaneceram nessa solução por 11 dias para enraizarem. Esse procedimento foi 8 

realizado para padronizar ao máximo o crescimento inicial das raízes dos perfilhos. 9 

Após esse período, foi registrado o comprimento inicial da raiz principal (CIR) desses 10 

perfilhos que foram, então, transferidos para duas soluções, conforme proposto por 11 

Wenzl et al. (2006): Solução A (200 µM CaCl2; pH 4,2) e Solução B (200 µM CaCl2 + 12 

200 µM AlCl3; pH 4,2). As plantas permaneceram nessas soluções por 21 dias. Durante 13 

esse período o pH foi monitorado diariamente e ajustado, quando necessário, para 4,2 14 

pela adição de HCl 10% ou NaOH 20%. O delineamento experimental utilizado foi 15 

blocos ao acaso com três repetições.  16 

Para avaliar a tolerância ao Al mediu-se o sistema radicular, antes (CIR) e 17 

depois dos 21 dias (comprimento final da raiz – CFR), para obtenção do crescimento 18 

relativo da raiz (CRR), por meio da fórmula (CFR-CIR)/CIR. Foi também calculada a 19 

porcentagem de inibição do crescimento da raiz (ICR), usando a fórmula: ICR = [1 – 20 

(CRR + Al/ CRR – Al)] x 100. Onde CRR + Al é o comprimento relativo da raiz na 21 

presença do Al e CRR – Al é o crescimento relativo da raiz na ausência de Al, conforme 22 

Bitencourt et al. (2011). 23 

 24 
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Análises estatísticas 1 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se a abordagem de modelos mistos. 2 

A variável crescimento relativo da raiz foi analisada considerando o fator alumínio (1 3 

grau de liberdade, GL) e blocos (2 GL) como efeitos fixos e genótipos (101 GL), 4 

interação genótipos x alumínio (101 GL) e erro como efeitos aleatórios, de acordo com 5 

o seguinte modelo: 6 

y = Xb + Zg + Ti + e 7 

em que 8 

y : vetor dos dados padronizados;  9 

b: vetor dos efeitos de blocos e alumínio (fixos) somados à média geral; 10 

g: vetor dos efeitos genotípicos (aleatório), sendo g ~ NMV (0, I ). O é o 11 

componente de variância genotípico associado aos genótipos; 12 

i: vetor dos efeitos da interação genótipos x alumínio (aleatório), sendo i ~ NMV 13 

(0, I ). O é o componente de variância associado à interação genótipos x alumínio; 14 

e: vetor de erros aleatórios, sendo e ~ NMV (0, I ); 15 

X, Z e T: matrizes de incidência para b, g e i, respectivamente. 16 

Para a porcentagem de inibição do crescimento da raiz um modelo misto com 17 

efeito fixo de blocos (2 GL) e aleatório para genótipos (101 GL) e erro foi adotado, 18 

conforme o seguinte modelo: 19 

y = Xb + Zg+ e 20 

em que 21 

y : vetor dos dados padronizados;  22 

b: vetor dos efeitos de blocos (fixo) somados à média geral; 23 
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g: vetor dos efeitos genotípicos (aleatório), sendo g ~ NMV (0, I ). O é o 1 

componente de variância genotípico associado aos genótipos; 2 

e: vetor de erros aleatórios, sendo e ~ NMV (0, I ); 3 

X e Z: matrizes de incidência para b e g, respectivamente. 4 

As análises foram realizadas utilizando o procedimento MIXED do programa 5 

SAS versão 9.2 (SAS Institute, 2004). A significância dos componentes de variância 6 

associados aos efeitos aleatórios foi verificada pelo teste Wald e para os efeitos fixos 7 

pelo teste F, conforme descrito em Burdick and Graybill (1992). Os valores genótipos 8 

(BLUP - melhor predição linear não tendenciosa) dos genótipos foram calculados 9 

somando-se as estimativas de cada tratamento à média geral do experimento, para cada 10 

variável. 11 

 12 

Resultados e discussão 13 

Os efeitos de genótipos, Al e interação genótipos x alumínio foram 14 

significativos. Para CRR: foram observadas mudanças no ranqueamento dos híbridos 15 

(com x sem Al), o que esta de acordo com a interação genótipos x alumínio observada 16 

(Tabela 1). Esses resultados indicam que determinados híbridos apresentaram CRR não 17 

coincidentes nas soluções com e sem Al, indicando que esse elemento interferiu no 18 

crescimento das raízes das plantas. 19 

Vinte e oito híbridos e o parental D24/27 foram sensíveis ao Al, pois, eles 20 

apresentaram redução no CRR na presença do Al em relação ao CRR na ausência desse 21 

elemento, isso significa que na presença do Al as raízes cresceram menos (Tabela 2). A 22 

redução da taxa de crescimento radicular de plantas sensíveis tem sido considerada o 23 
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principal efeito do Al, pois este influencia o alongamento e a divisão celular do ápice da 1 

raiz (Ferreira et al., 2006). 2 

A maioria dos trabalhos realizados envolvendo acidez tanto em campo quanto 3 

em solução nutritiva demonstram que o sistema radicular é a característica mais afetada 4 

pelo Al (Howeler and Cavadid, 1976). Camargo et al. (1987) trabalhando com a seleção 5 

de cultivares de milho em solução nutritiva, Sanchez-Chacón et al. (2000) em aveia, 6 

Mistro et al. (2001) em trigo, encontraram redução no crescimento do sistema radicular 7 

na presença de Al. A redução do crescimento da raiz ocorre, basicamente, em função da 8 

ação danosa do Al ao se ligar aos componentes das membranas celulares, reduzindo sua 9 

permeabilidade, ocorre também uma redução da atividade de replicação e transcrição, 10 

devido à ligação do Al ao grupo fosfato do ácido desoxirribonucléico (DNA) 11 

(Malavolta et al., 1997; Andrade Junior et al., 2005). 12 

Por outro lado, a presença do Al na solução hidropônica pode muitas vezes 13 

estimular o crescimento das raízes das plantas (Rout et al., 2001). Neste estudo 14 14 

híbridos apresentaram maior CRR na presença do Al foram eles: R74, R184, R165, 15 

R188, R135, R161, R117, R64, R177, R71, R59, R152, R192 e R129 (Tabela 2). A 16 

cultivar Basilisk, que é uma referência em tolerância ao Al, apresentou CRR 17 

estatisticamente iguais nas soluções com ou sem alumínio. Portanto, esses híbridos 18 

podem ser considerados mais tolerantes ao Al que a cultivar Basilisk, pois, suas raízes 19 

cresceram mais na presença desse elemento. 20 

Para observar melhor o efeito do Al nas raízes, inibição ou estímulo, foi 21 

calculada a porcentagem de ICR de todos os genótipos, que variou de -112,68 a 22,481 22 

O híbrido R74 apresentou o menor valor, sendo o genótipo mais tolerante ao Al, e o 23 

R140 apresentou o maior valor, sendo o genótipo mais sensível ao Al  (Tabela 2, Figura 24 
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1). O híbrido R140 foi mais sensível que o genótipo sexual/tetraploidizado D24/27 1 

utilizado como genitor materno no cruzamento.  2 

Observando a Figura 1 nota-se um padrão de herança quantitativa para o caráter 3 

avaliado, ou seja, ICR. Wenzl et al. (2006), avaliando crescimento e diâmetro de raízes 4 

de uma progênie interespecífica do cruzamento entre B. decumbens cv. Basilisk e um 5 

genitor feminino de B. ruziziensis crescidas em hidroponia nas mesmas soluções com e 6 

sem Al deste trabalho, também sugeriram uma herança poligênica para a tolerância ao 7 

Al em Brachiaria. Também em milho (Zea mays) observou-se que a tolerância ao Al 8 

segue um padrão de herança quantitativa (Magnavaca et al., 1987; Lima et al., 1995). 9 

Entretanto, para outras gramíneas como trigo, cevada e centeio e sorgo os trabalhos 10 

apontam que a tolerância ao Al seja controlada por um ou poucos genes (Garvin and 11 

Carver, 2003; Magalhães et al. 2007).  12 

Para um programa de melhoramento genético que visa o desenvolvimento de 13 

cultivares com maior tolerância ao Al é extremamente importante que a seleção seja 14 

feita de maneira rápida e eficiente. A vantagem do uso do sistema hidropônico é que ele 15 

permite imediata observação dos efeitos do Al na inibição do crescimento da raiz, 16 

evitando os inconvenientes do uso de solo, em que a intensidade de seleção não pode 17 

ser quantitativamente controlada (Bertan et al., 2005; Silva et al., 2006). Em condições 18 

de campo a seleção para tolerância ao Al é afetada pela variabilidade natural dos solos, 19 

bem como pela dificuldade de avaliar danos na raiz, o que pode determinar erros na 20 

identificação de genótipos tolerantes. Além disso, pode apresentar o inconveniente de 21 

reunir grande número de variáveis não controláveis, tais como pH, concentração de Al, 22 

e sua correlação com os teores de Ca, Mg e K presentes na solução do solo (Souza, 23 

2001). Por estes motivos é importante que a primeira fase na seleção de clones ou 24 
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genótipos tolerantes seja desenvolvida em condições controladas, como casa de 1 

vegetação, onde há maior possibilidade de controlar fatores que via de regra tornam-se 2 

difíceis de serem controlados em condições de campo.  3 

Os resultados demonstram que existe variabilidade genética para as 4 

características CRR e ICR e que para B. decumbens a tolerância ao Al parece seguir um 5 

padrão de herança quantitativa; também mostram que é possível fazer seleção de 6 

híbridos mais tolerantes ao Al que a cultivar Basilisk, única cultivar de B. decumbens 7 

comercial. Tal fato pode permitir o desenvolvimento de cultivares melhor adaptadas a 8 

esse condição de estresse abiótico dentro do programa de melhoramento genético de B. 9 

decumbens em andamento na Embrapa Gado de Corte. 10 
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Tabela 1: Significância dos efeitos de genótipos, alumínio e interação genótipos x 1 
alumínio para as variáveis analisadas. 2 

Variável 
p valor 

Genótipos (G) Alumínio (A) G x A 

CRR1 0,037 < 0,001 < 0,001 

ICR2 0,048 - - 

1Crescimento relativo da raiz 
2Porcentagem de inibição do crescimento da raiz 

3 
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 1 

Tabela 2: Valores genotípicos (BLUP) médios dos genótipos para o crescimento relativo da raiz 
(CRR) e porcentagem de inibição do crescimento da raiz (ICR). 

CRR  ICR 

Genótipo Com Al1 Genótipo Sem Al1  Genótipo 

R151 

R137 

R95 

R181 

R148 

R177 

R97 

R192 

BASILISK 

R76 

R25 

R94 

R170 

R59 

R184 

R9 

R91 

R82 

R175 

R149 

2,417 

2,264 

2,248 

2,095 

2,075 

1,861 

1,751 

1,575 

1,508 

1,490 

1,421 

1,400 

1,387 

1,323 

1,300 

1,288 

1,177 

1,157 

1,154 

1,116 

R181 

R137 

R25 

R148 

R95 

R97 

R82 

R91 

R9 

R151 

R152 

R170 

R119 

R76 

R175 

R149 

R145 

R65 

R110 

R125 

3,539 

3,194 

2,755 

2,675 

2,520 

2,470 

2,463 

2,276 

2,217 

2,193 

2,094 

1,938 

1,932 

1,842 

1,830 

1,727 

1,696 

1,673 

1,657 

1,656 

 R74 

R184 

R165 

R188 

R135 

R161 

R117 

R64 

R177 

R71 

R59 

R152 

R192 

R129 

R179 

R182 

R176 

R151 

R147 

R52 

-112,68 

-75,083 

-18,385 

-11,868 

-8,41 

-5,933 

-5,708 

-5,658 

-5,584 

-5,519 

-5,055 

-4,981 

-3,078 

-1,208 

1,01 

1,96 

1,965 

2,056 

2,426 

2,479 
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R110 

R33 

R152 

R8 

R87 

R12 

R167 

R55 

R73 

R147 

R71 

R19 

R60 

R64 

R70 

D24/27 

R118 

R31 

R145 

R144 

R125 

R24 

R109 

R179 

1,093 

1,058 

1,001 

0,970 

0,969 

0,964 

0,960 

0,955 

0,955 

0,938 

0,933 

0,921 

0,901 

0,876 

0,874 

0,853 

0,853 

0,826 

0,786 

0,781 

0,760 

0,752 

0,743 

0,728 

R60 

D24/27 

R105 

R73 

R75 

R8 

R33 

R168 

R167 

R94 

BASILISK 

R70 

R141 

R134 

R177 

R87 

R13 

R40 

R118 

R144 

R109 

R31 

R55 

R84 

1,623 

1,615 

1,557 

1,550 

1,534 

1,531 

1,496 

1,470 

1,446 

1,443 

1,403 

1,390 

1,346 

1,332 

1,312 

1,310 

1,250 

1,215 

1,192 

1,186 

1,184 

1,178 

1,178 

1,147 

BASILISK 

R169 

R120 

R79 

R41 

R76 

R55 

R187 

R94 

R189 

R95 

R149 

R181 

R19 

R137 

R78 

R136 

R109 

R44 

R102 

R40 

R141 

R70 

R4 

3,54 

3,964 

4,171 

4,346 

4,435 

5,269 

5,77 

6,014 

6,382 

7,036 

7,25 

7,549 

7,62 

7,77 

8,116 

8,502 

9,029 

9,06 

9,092 

9,127 

9,174 

9,257 

9,55 

9,682 
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R74 

R105 

R75 

R13 

R119 

R41 

R30 

R176 

R78 

R69 

R183 

R122 

R141 

R101 

R134 

R40 

R120 

R84 

R135 

R65 

R107 

R160 

R187 

R182 

0,711 

0,707 

0,706 

0,701 

0,689 

0,681 

0,671 

0,664 

0,664 

0,655 

0,645 

0,635 

0,626 

0,620 

0,616 

0,616 

0,605 

0,577 

0,577 

0,574 

0,572 

0,541 

0,524 

0,522 

R192 

R101 

R78 

R90 

R140 

R12 

R24 

R176 

R69 

R59 

R22 

R130 

R160 

R107 

R19 

R57 

R147 

R183 

R30 

R121 

R41 

R122 

R178 

R85 

1,147 

1,141 

1,135 

1,083 

1,070 

1,021 

1,019 

1,004 

0,995 

0,987 

0,987 

0,962 

0,934 

0,932 

0,909 

0,857 

0,842 

0,841 

0,838 

0,837 

0,834 

0,820 

0,769 

0,758 

R30 

R193 

R8 

R160 

R12 

R148 

R126 

R2 

R87 

R31 

R73 

R155 

R130 

R122 

R124 

R170 

R50 

R142 

R110 

R28 

R24 

R118 

R101 

R97 

9,772 

9,811 

9,883 

9,905 

10,084 

10,108 

10,243 

10,286 

10,374 

10,596 

10,763 

10,845 

10,934 

10,955 

11,152 

11,191 

11,526 

11,662 

11,693 

12,099 

12,298 

12,515 

12,544 

12,589 
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R85 

R28 

R193 

R168 

R22 

R188 

R129 

R142 

R90 

R2 

R189 

R52 

R81 

R178 

R57 

R68 

R140 

R121 

R44 

R155 

R124 

R50 

R165 

R169 

0,504 

0,504 

0,494 

0,492 

0,492 

0,491 

0,491 

0,488 

0,484 

0,460 

0,454 

0,432 

0,417 

0,404 

0,378 

0,364 

0,364 

0,332 

0,292 

0,286 

0,260 

0,253 

0,249 

0,249 

R81 

R28 

R120 

R68 

R71 

R142 

R179 

R2 

R193 

R64 

R184 

R52 

R74 

R135 

R187 

R189 

R182 

R155 

R50 

R129 

R133 

R44 

R67 

R124 

0,744 

0,736 

0,725 

0,717 

0,703 

0,685 

0,662 

0,633 

0,623 

0,616 

0,606 

0,584 

0,576 

0,550 

0,542 

0,498 

0,470 

0,460 

0,435 

0,403 

0,369 

0,366 

0,361 

0,351 

R167 

R9 

R69 

R57 

R25 

R133 

R107 

R81 

R33 

R145 

R183 

R85 

R121 

R178 

R60 

R175 

R119 

R84 

R125 

R13 

R91 

R134 

R82 

R22 

12,771 

12,954 

13,339 

13,42 

13,537 

13,546 

13,64 

13,779 

13,78 

13,843 

13,874 

14,037 

14,499 

14,589 

14,613 

15,282 

15,296 

15,364 

15,472 

15,958 

16,211 

16,629 

16,952 

17,166 
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R130 

R133 

R102 

R161 

R67 

R136 

R117 

R79 

R4 

R126 
 

0,249 

0,237 

0,236 

0,206 

0,197 

0,166 

0,165 

0,161 

0,157 

0,119 
 

R102 

R188 

R79 

R4 

R165 

R169 

R117 

R136 

R161 

R126 
   

0,311 

0,300 

0,252 

0,240 

0,237 

0,225 

0,221 

0,216 

0,189 

0,170 
   

R144 

R75 

R90 

R68 

D24/27 

R105 

R168 

R67 

R65 

R140 
   

17,207 

17,564 

17,591 

17,627 

17,646 

18,64 

19,317 

19,988 

20,365 

22,481 
       

Média geral2 0,960  0,960  7,031 

1Ordenado em ordem decrescente 
2Valor BLUP médio dos 100 híbridos 
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Figura 1: Valores genotípicos médios para porcentagem de inibição do crescimento da 1 
raiz (ICR) principal dos híbridos intraespecíficos de B. decumbens e dos parentais 2 
(Basilisk e D24/27). 3 


