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RENATO SERGIO BORGES PEREIRA 

PROF. OR. JO~O RUBENS ZINSLY 

Conduziu-se o presente trabalho com o objetivo de 

f..~ !:; t 1.1 d a I'· c ,:1.1'· c\ c t (~I·- e ~:> <,I. 9 I'· o n Ô rn i c o !:> c t1 1·- I~ (-:~ "1 ,.:1. C i o ri c\ d o ~:; c o m a p f· o d u,···· 

suas alteraç~es ao longo do melhoramento genético e 

fazer uma proposiç~o de ideotipo para milho. 1~~'/,Õ\"1 i ai'· ,,\m··-~:;E 

materiais de ~pocas diferentes do melhoramento, 

i nd ígf:~na·::;,. variedades melhoradas e híbridos 

c omf:·:t'· c: i cl i s. u Foram estudados 27 caracteres. !::. ~:.:. ri d o qUE: d e-:. s· --

9 foram considerados como caracteres de produçio e os 

18 restantes como caracteres agronBmlcos. 

Os resultados mostraram que o melhoramento genéti

co do milho conduziu a alteraç~es na produçio de gr~os. 

eficl&ncia de produç~o. acamamento. altura 

da r"1anta. altura da espiga. re"1açio entre altura da espiga 

e a"1tura da planta. n~mero de ramificaçaes do pend~o. ~rea 

foliar, ângu"1o fo"1iar, n~mero de dias para o florescimento. 

porcentagem de raízes adventícias a~reas e índice de Hbone-

c: as ,'/ • 



'.leI Coe: i d,:\clc' 

,. H U IndlcE de bonecas. prol ificidade. n~mEro 

tot,:ll ele f'olh<:\!::" numero ele folhas ae:ima da espiga e efie:i-

ênc:ia de produç~o e negat ivamente com o n~mero de dias para 

[) ,F 101" E'!,;C i mE;n to, nüm~~'rc) de ramifica~3es do 

pend~lo 7 relaç~o entre altura da espiga e altura da plantar 

insulo foI iar e diâmetro da resiio do colo. 

Com base nas correlaç3es observadas dos carac(eres 

estudados com a produ~~o de C) f:;f:;~:J U i n-' 

te ideotipo para milho: planta mais precoce e que ao mesmo 

tempo apresente um maior per{odo de enchimento de gr~os. A 

p 1 ,:\1'1 t ,:1, deverá ser mais prol {fica, com menor área foI iar e 

com folhas mais eretas. a fim de aumentar a eficiência de 

produçio p permitir aumento na densidade populacional. 

visando alcançar (ndice de área foliar ót i mo pi:\I~a a 

c:ultura. Além dis!:.o. dever~ apresentar a relaçio entre a 

altura da espiga e da planta na faixa de 0,45 a 0,50. isto 

é. ter a posiçio relat iva da espiga na planta mais baIxa. 

Também apresentar pendio com menor nl.Ímero de ramifica~3es e 

maior n~mero de folhas acima da espiga. na faixa de 

C) 
I 7 a fim de reduzir o acamamento e também permitir 

aumento na densidade populacional. 

Dentre os caracteres asron6micos estudados os mais 

importantes foram a prol ificidade, o acamamento, o 1'1l.Ímel"'o 



de ramifica~Jes do pendâo e a efici&ncia de 

dpvido a suas corrclaç8rs com a produç~o e com os dcm~is 

caracteres de produç50n 



ALONG lHE GENLlIC COR~ (Zea mays L) BREEDING 

Authur: RENATO SERGIO BORGES PEREIRA 

Adviser: Prof Dr. JOZO RUBENS ZINSLY 

The present study was made to study agronomic 

traits correlated with the yield T its changes along the 

genet ic corn breeding anel to do a propos~t ion of corn 

Evaluated materiaIs frum differents breeding 

f:~ Ir a !::- ,_ i n ci i 9 e 1""1 ,:'_1""1 v,:\r- i f.-:-t i f!.-S y b 1'- f!.-f-:-d elr V,:\I-- i f::-"t i f::!::- ,,"In eI c omm<-:-:-I'- c i ct 1 

hybrids. Studied 27 traits, that thuse T 9 were yield traits 

and 18 agronomic traits. 

The results showed that the genet ic breeding 

changed the grain yield y yield eficienCYT prolificacy. 

!:; ta 11-: "1 oel!:J i n 9 , plant height r eaF height, relation between 

eal'- anel plant h(::~ightT numbE-lr 

foliar area, foI iar angle r days to flower. 

aelventit iOU5 roots percentag8 anel u s ilk u indexo 

lhf::- yield anel/or the yield traits hacl 

positive correlations with the germination uniformity and 

vE-locit!:), usilk U index, pro] ificacy. leaves number r leaves 

number above the eaF and yield eficiency and negative 

cOFrelat ions with the days to flower, stalk lodging, number 



With base in the correlations observed among 

the traits studied and the yield, suggest a ideotYPE for 

C (li'" n :: i:.õ'al"l i ('oI" plant that: 

Pf.ó'l" i od" This plant should have morE prolificacy, with less 

area and upright leaves. fOI" i ncl' .·'a!:; i ng t h~o ~,:J i (,::-1 cI 

eficiency and to support a bigger populat ion density. I,JJ i t h 

the objective Df obtaining the ideal foliar area index for 

t h€.' cultul'·f.::'. BesidES. should show the relation between the 
, 

ear height and the plant height from 0.45 to 0,50. OI" t C) 

have a shortEr relativE Ear position. lh i!::. p 1 ,:<,ni: !:;hould 

need to have a less numbeF of tassel ramification and more 

leaves abovE the ear. from 8 to 9 for reducing thE sta1k 

lodging and to make easy the increase in the populational 

to reduce the relat ion b €.t: ~\lf::E'n 

height/plant height. 

Among the agronomic traits studieds. the most 

importants were the prolificacy. the stalk 10dgin9r t h ~:ó' 

numbeF of tassel ramificat: ions and the yield eficiency, dUE 

its correlat ions with the yield and with the others yielcl 



1. INTRODUCÃO 

o milho (Zea mays L) i uma das culturas mais 

estudadas do ponto de vista do melhoramento senit ico. O 

objet ivo principal dos programas de melhoramento em milho é 

o aumento na producio de grios. 

Contudo. de alguns anos para cá. tem sido 

dada grande gnfase ao estudo dos caracteres agr6nomicos 

correlacionados com a produ~io de grios em milho. Alim 

disso. tambim tem sido dado destaque a altera~3es ocorridas 

nos caracteres agron3micos ao longo do melhoramento. Assim. 

atravis do estudo destas altera~3es pode-se saber quais 

sio os caracteres agron8micos mais importantes para serem 

ut ilizados em programas de melhoramento. com a finalidade 

de s(ntese d~ novos h{bridos ou variedades. Estes estudos 

sio ~teis tambim para a formula~io de ideotipos. 

os objetivos do presente trabalho 

foram~ 



"', 
~ 

- estudar as nos caracteres 

agFon8micos ao longo do melhoramento gen~t ico do milho; 

- determinar os caracteres agronBmicos 

correlacionados com a produ~~o E 

- formula~io de ideotipo para milho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A lit€ratura r€gistra uma stri€ d€ trabalhos 

envolvendo componentes de produ~io em milho. Procurou-se~ 

por~my faz€r uma revisio de I it€ratura sel€t iva, obj€t ivan-

do relatar os trabalhos mais important€s. de acordo com os 

objet ivos pri-fixados. 

2.1. - Metodologias j~ ut ilizadas 

€xist€m três tipos de metodolo-

gias para o estudo d€ caracteres agron8micos e suas alte-

ra~ies devido ao melhoramento no milho. Estas metodologias. 

já utilizadas, sio as que se seguem. 

LABATE (1984), ut ilizou materiais 

representat ivos de quatro 
, 
epocas do melhoramento, 

variedades ind{genas. variedades pouco melhoradas, 

variedades melhoradas e h(bridos comerciais. 



MEGI·LJI (~t ,":).1 i i (1. ()(j4) , dividiram um per{odo 

de 40 anos em trfs ~pocas (1930, j. 9~;.iO() ~::. 1.970) y €~s;co1 hendo 

materiais representativos para cada uma das ~pocas. 

RUSSEL (1985b). comparou os h{bridos sintet i

zados apds sete ciclos sucessivos de seleçio recorrente. 

detectando alteraç5es em alguns caracteres agron6micos. 

(.~~5simT pode-se utilizar 

materiais representativos de ~pocas espec{ficas ou avaliar 

as alteraç5es ocorridas apds ciclos sucessivos de seleçio 

para produçio de grios. 

Caracteres que mostraram altera~~o 

Alguns caracteres j~ foram relatados 

como mostrando alteraçio ao longo do per{odo do melhoramen-

to ou correlaçio com a prod~çio de grios. Para fetcilidade 

de compreensio. tais observaç5es serio divididas em partes. 

2.2.1. Altura da planta F 

acamamento 

altura da espiga e 

R USSEL ( :1984 ) fez um estudo comparando a 

performance agron8mica de cultivares de milho representati-

vos do per{odo de 1922 at~ 1980. Tal per (odo foi dividido 

em ~pocas e para cada ~poca foi feito um estudo de quatro 

c: u 1 t i var es. Ganhos altamente significativos para resistfn-



eia ao acamamento foram observados para os h{bridos simples 

de 1930 em relaç~o as variedades de pol inizaçio aberta 

(1922 a 1930). A partir de 1930. n~o foram observados 

ganhos significat ivos para este caracter. De 1922 a 1970, 

houve um aumento significat ivo da resistência ao quebra-

mento do colmo. A part ir de 1970 ati 1980 n~o ocorreram 

mudaneas significat ivas para este caracter. O autor conclui 

qUE o melhoramento provocou altera~5Es na tol~~~ncia ao 

acamamento e quebramento. Tambtm conclui que parte do au

mento da tolerfincia a altas densidades de plantio t devido 

a maior resistência ao acamamento dos híbridos modernos. 

~'jEGH,H ed: "tI i i (1984) CC)mpBorê\rclm o comporta

mento de linhagens e híbridos representando três épocas. ou 

40 anos de melhoramento (1930, 1950 e 1970). As alturas de 

planta e de espiga diminuiram no per{odo de 1950 a 1970. O 

acamamento também diminuiu. ao longo das épocas estudadas. 

Também SE concluiu que o aumento na densid~de de plantio 

deveu-se a alteraçges em caracteres agron6micos. sendo um 

deles o acamamento. 

é interessantE~ I'°Eossaltc,.!'" que j,,\ fOI~<''HI~ con

duzidos programas de melhoramento espec{ficos para a redu-

ç~o da altura da planta atravts do gene braqu{tico. Sio 

muito conhecidos os trabalhos de Paterniani util izando tal 

fJf-,"ne (PATERNIANI. j0978a; PATERNlr.INI 7 1980,,°1 , RISSI et e\l i i r 

1976; PATERNIANI & RISSl r 1976). Todos estes trabalhos 



indicam que a rEdu~5o na altura da planta conduz a rEdu~io 

no c\camamE~ntD com pO~;f:;ibil id(i\clE~ de <:\I.llrlf.·~nt:o n", cIE:·n!:;icl':Ic!e 

p op u 1 ,7\C i on.:\ 1 .. Isto pode ser observado pelo relatado por 

,..I0HNBON Ed: a 1 i que I.lt il izando sEleçio recorrente, 

conseguiram reduzir a altura de planta da popula~io Tuxpeno 

CI~ emc\ I. em 2,4% por ciclo (282 cm para 179 em). A dE·nf:. i-· 

dade populacional ót i m,!'.. que conduz a melhor produ~iop 

aumentou de 48.000 para 64.000 plantas/ha, um aumento de 

2.1% por ciclo. Tamb~m. a produ~io de grios apresentou um 

aumento de 4,4% por ciclo. 

alteraçies na altura da planta, 

altura da espiga ou no acarnament:o tem como consequincia 

principal a mudança na densidade populacional ótima. 

2 .2 • 2 • P r o 1 i f i c i d ad e 

A prolificidade tem demonstrado ser um dos 

componentes mais interessantes em programas de melhoramento 

e apresentado alta correlaçio com a produçio. Por~m, somen

te nas ~ltimas três d~cadas tem sido dada lmportincla a 

E·f:;te caract E·r. 

COLLINB et <:\1 i i (1965) e L.ONNQUIST u. 967) 

relataram que durante muitos anos a maior parte das varie

dades e h(ibridos do "corn belt" foram selecionadas para a 

produçio de uma ~nica espiga. COLL.INS et ali i (1965) suge

riram tris mot ivos para se ter desconsiderado a prolifici-



dade durante tanto tempo. (1) Para a colheita manual 

mais f~cil a existência de uma Jnica espiga, do que mais de 

uma. (2) As sementes plantadas Eram dE plantas com uma 

~nica espiga, tendendo a perpetuar este caracter. (3) As 

muito populares antes 

do advento do milho h{brido, davam valor a espigas grandes, 

provenientes de plantas com uma ~nica espiga. 

Estudos posteriores vieram a comprovar as 

altera~ies ocorridas na prolificidade com o aumento na 

produçio de grios. LONNQUIST (1967) observou que a sele~io 

massa 1 para prol ificidade numa cult ivar de milho aumentou a 

produçio em 6,28% por ciclo, enquanto que quando se 

realizou seleçio somente para alta produçio de grios, o 

ganhb foi de 2,68% por ciclo. 

Outros autores se interessaram em observar 

como se diferenciavam vJrios ciclos de seleçio com respeito 

a caracteres morfol6gicos, sendo um deles a prolificadade. 

MOLL & KAMPRATH (1977), compararam as mudan-

ças em caracteres agron8micos ap6s 10 ciclos de seleçio 

recorrente com fam{lias de irmios germanos. Utilizando tr~s 

densidades de plantio, observaram qUe o aumento na prol ifi-

cidade propiciou um aumento marcante na produçio. A proli-

ficidade foi encarada como o componente da produçio mais 

importante. 



GARDNER (1977) observou um ganho de produçâo 

de 5 % ao ano ap6s oito 9EraçBEs dE seleçio para prolifici

dade. Procurando associar o ganho que se obt~m selecionando 

para prol ificidade. MARECK & GARDNER (1979) estudaram sele

çio massal para prolificidade. Os autores concluiram qUE 

dez ciclos dE sEleçio para prol ificidade equivalem a um 

n(vel de produtividade alcançado com quinze ciclos de sele-

çio para produçio de grios. Assim, fazendo-se seleçio para 

prolificidade, tem-se um acrciscimo na eficiincia de 50%. 

V,:í.r i Of:; autores j~ observaram correlaçBes 

altamente posit ivas entre prolificidade e produçio de grios 

(GOODMAN, 1965; STUBER et aI i i, 1966; LONNGUIST et ali i. 

19(6) • Isto j~ era conhecido a bastante tempo pois ROBIN-

SON et aI i i (1951) estudando correlaçBes entre v~rios ca

racteres agron3micos, observaram uma correlaçio de 0,82 

entre prolificidade e produç5o de grios. Contudo i interes

sante notar que alim da prolificidade correlacionar-se com 

a produçio de grios. ela correlaciona-se também com outros 

caracteres agron8micos. como o tamanho do pendio (GERALDI 

€"t alii, i985; SOUZA JR et aI i ir 1985), eficiincia na 

retirada e translocaçio do Nitroginio, taxa fotossintitica 

e volume radicular (MOTTO & MOLL. 1983). RUSSEL & EBERHART 

(1968) observaram que os materiais prol(ficos apresentam 

maior estabilidade de produçio do que os materiais nio 

prol íficosa BUREN et: aI i i (1974) mostranOlIll que os mat('o:'lri<li~:; 

prol(ficos tem menor taxa de ubarreness" (plantas sem espi-



ga); sendo Este um dos fatores pelos quais os mate~iais 

prol {ficos ,suportam maio~ densidadE populacional. RUSSEL. 

(1968) observou que hrbridos prolfficos y em altas densida-

f:~nCluClnt o 

qUE d (,:~ 

ubarrenEss U
• UNDERSANDER (1987) concluiu qUE h(~~idos P~o

l(ficos s~o mais tolerantes a deficiincia h(drica E outras 

condi~ges adversas, do qUE hrbridos n~o prol{ficos. 

Em virtude da ampla correlaçio que a prolifi

c idade tem apresentado com a produç~a de gr~os e outros 

'ca~acteres agronBmicos y virias melhoristas e pesquisadores 

tem proPosto seu uso em programas de melhoramento e desen

volvido mitodos baseados na prolificidade. ~ o caso da 

1. 97Bb) , 

Seleç~o Recorrente Rec{proca com proginies de mEios irm~os 

obtidas em plantas prol (ficas (PATERNIANI & VENCOVSKY. 

1978). Seleçio Recorrente Recíproca com proginies de irmios 

germanos CEBERHART et aI i i , 

Recíproca com famílias de meios-irmios obtidas alterna

damente de plantas n~o enddgamas e enddgamas (SOUZA JR. 

1987). SEGOVIA & PATERNIANI (1986) apresentaram os resulta

dos de quatro ciclos de'seleçio massa] para prolificidade. 

desenvolvidas no cultivar Piran~o VF-l. A prolificidade 

.,\ 1 i i 

(1986) relataram os resultados de quatro ciclos de seleçio 

rEcorrente com progênies de irmios germanos. observando um 



ganho dE 4.5% por ciclo para produç5o. 

Portanto, a prolificidade tEm demonstrado ser 

um dos caracteres agron6micos mais importantes. por sua 

evoluç5o e correlaç50 com a produçio de grios e demais 

caracteres agron8micos de interessE. 

2.2.3. N~mero de Rami~ica;ies do Pend~o 

Este caracter demonstrou alteraç50 ao longo 

~aes morfoldgicas ocorridas durante tris ipocas do melhora-

m(~:·nt o (j. 9:30, 1950 e 1970). Foi observada reduçio no n~mero 

de ramifica~8es do pendio durante EStE per{odo, sendo qUE 

as 1 inhagens passaram de 14,2 para 8,5 e 05 hrbridos sim

ples de 15,9 para 9,7 ramifica~ies" 

Os efeitos dci pendio na produçio de grios ji 

foram observados por v~rios autores. alguns dos quais 

demonstraram aumento na produçio de grios com a remoçio 

d es te (GR OGAN y :i. 9!56 ~ HUNTEI~ (~t a 1 i i T l. 96~;> ~ SANFOi~ D et a 1 i i ,. 

1965; BUREN et aI i i. 1974; MOCK & SCHUVETZ. 1974). 

Durante anos procurou-se determinar a nature

za da correlaçio entre o tamanho do pendio e a produçio de 

erios. GROGAN (1956) argumentou que o pendio ~ o primeiro 

drgio reprodut ivo a funcionar na planta, começando a exigir 
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nutrientes essenciais antes da espiga ter se desenvolvido 

t: ot a 1 mE~nt €.~ n Observou também, que nas plantas despendoadas, 

o ~lorescimento feminino ocorria 2 a 3 dias antes das n~o 

para este autor. o despendoamento 

coloca ~ disposi~io da espiga um maior fluxo de nutrientes. 

sendo a correlaçio negativa do pendio com a produçio de 

grios devido a competi~io por nutrientes dispon(veis e este 

€·:··fe i t o tio mais severo quanto mais adversas forem 

T od <":i v i Cl. outros autores lançaram a hipdtese 

de que as respostas positivas na produçio associadas ao 

despendoamento. resultaram também da reduçio no sombreamen-

to das partes superiores. principalmente em altas densida-

des populacionais. HUNTER et ali i (1969) verificaram que 

quando o pendio foi removido e logo apds recolocado na 

planta, de maneira a nio competir por nutrientes, as plan-

tas tiveram produçio semelhante ~s nio despendoadas. Por 

outro lado, verificaram que com a remoçio definitiva do 

pendio inteiro ou das ramificaçSes laterais. h ou ve <:i.UIlH~n t o 

na produçion Em tais condi,Ses. segundo eles, o ~nico fator 

explicativo para tais respostas seria a reduçio do sombrea-

Com a util izaçio de citoplasma macho-estéril. 

procurou-se dar melhores justificativas para a correlaçic 

entre produçio e tamanho do pendio. Assim. ROGERS & 
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EDWARDSON (1952) constataram maior produ~~o nas plantas 

macho-est~reis. DUVICK (1958) constatou que a ut il iza~~o de 

macho-esterilidade acarretou redu~~o significativa no 

n~mero de plantas sem espiga (Ubarreness u
) em h{bridos 

cult ivados em densidades superiores a 54.380 plantas por 

hectare. JOSEPHSON & KINGER (1962) verificaram que, em 20 

casos estudados. as plantas macho-est~reis superaram as 

normais em produç~o somente em condiçies adversas. BRUCE et 

ali i (1966) constataram a superioridade de plantas macho-

est~reis devido principalmente a produ~io de maior n~mero 

de segundas espigas. Nesta ~poca havia muita controv~rsia 

sobre como o pendio influenciava a produçio. 

Correlacionando o tamanho do pendio com ou

tros caracteres agron8micos e fisioldgicos. ANDERSON (1967) 

observou que híbridos prol{ficos tinham metade da 

concentraçio de icido indol ac~tico (AIA) no pendio. em 

rela~io a híbridos n~o prol{ficos. O autor concluiu que a 

prolificidade se manifesta com a redu~io na dominincia 

apical. via AIA. pela redu~io no tamanho do pendio. MULEBA 

et ali i (1983) consideraram que a reduçio na dominincia 

apical é o fator responsivel pelo aumento na produtividade 

com a remoçio do pendio ou com o uso de macho-esterilidade. 

Mais recentemente. SOUZA JR et ali i (1985) 

observaram influincia marcante do pendio na manifestaçio da 

produtividade. Os autores observaram correlaçio negativa 

entre n~mero de ramifica;ies do pendio e prolificidade e 



Concluiu-se 

que o pendio correlaciona-se com a produçio via' prol ifici-

dade. Desta forma. plantas com pendia reduzido produzem 

menos AIA. manifestando a prol ificidade e aumentando a 

produçio de grios. 

Aprofundando mais o estudo da correla~io 

entre tamanho do pendia e produçio de grios. GERALDI et 

ali i (1985) estimaram aherdabilidade para o caracter n~me

ro de ramificaç~es do pendia na papulaçio Centralmex. en

contrando um coeficiente de herclabilidade de 45,8% para as 

condiç~es do trabalho. Devido a este alto coeficiente de 

herdabilidade, m~todos simples de seleçio sio eficientes 

para alterar as caracter{st icas do pendio. Tamb~mr dentre 

os caracteres do pendia, concluiu-se que o n~mero de rami-

ficaç3es ~ o mais indicado para ser usado devido a sua 

f~cil visualizaçio. 

2.2.4. Ângulo Foliar 

Os estudos realizados com este caracter tem 

mostrado que o ingulo foliar tem passado por altera~~es ao 

longo do processo do melhoramento. No trabalho de MEGHJI et 

ali i (1984) constatou-se que o ingulo foliar diminuiu de 

0 y 75 radianos (42,9 graus) para 0,56 radianos (32,1 graus), 

no per(odo estudado. 
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PENDLENTON (:~t: a 1 i i (j. 968) i n i c i an:\1lI os f::St 1.1. •••• 

dos da correlaçio entre ingulo foI iar e produ.~io de grios. 

Usando duas vers3es de um h{brido simples. contrastantes 

com rela~io ~ orienta~io das folhas (versio com folhas 

horizontais e versao com folhas vert leais. obtida pela 

obt iveram uma vantagem 

na produ~io de grios. para o tipo com folhas verticais de 

Procurando avaliar o comportamento destas 

versies em diferentes densidades populacionais. WHIGHAM & 

WOOLLEY (1974) as avaliaram em 4 densidades populacionais 

(de 39.305 a 88.959 plantas por hectare). Os resultados 

obtidDS nio indicaram diferenças significat ivas entre as 

duas vers3es em nenhuma densidade. Entretanto? a produçio 

de grios por unidade de ~rea follar T indicou que o tipo com 

folhas verticais foi o mais eficiente em todas as densida

des estudadas. Resultados similares foram obtidos por 

ARIYANAYAGAN et ali i (1974) comparando quatro geraç3es de 

seleçio genotipica bidirecional para ingulo foliar. em 

quatro densidades de plantio. 

Contudo. HICKS & STUCKER (1972) avaliaram 18 

h{bridos com diferentes inc] inaçies de folhas. em diferen

tes densidades populacionais. A corre]a~io entre ingulo 

foliar e produçio de grio foi levemente negativa para a 

densidade de plantio mais baixa. tendendo a zero na densi-
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dade mais alta. Estes resultados indicaram que altas produ-

ç3es p folhas horizontais sio mais correlacionados com 

baixas densidades populacionais. Quando os híbridos foram 

agrupados em três classes de orientaçio de folha (vert i-

cais. intermediárias e horizontais)r nio mostraram resposta 

diferencial ao aumento da densidade populacional. 

Nota-se uma grande discrepincia entre estes 

trabalhos nas correla,3es entre ingulo foI iar e produ,io 

obtidas. Segundo TREMBATH & ANGUS (1975) esta discrepincia 

{ devida a diferentes graus de sensibilidade ao autossom-

breamento entre as cultivares aval idas. MOCK & PEARCE 

(1975). argumentam ainda que os gendtipos avaliados nesses 

estudos nio possuem o tipo correto de orienta~io de folhas. 

isto é r folhas r{gidas. que sio eretas em todo seu compri-

mento. O uso de baixas densidades populacionais nio permi-

t iu a obten,io de {ndices de ~rea foI iar suficientemente 

alta para que os gendtipos com folhas verticais expressas-

sem seu completo potencial de produ~io. Além disso. a 

orienta,io das folhas nio ~ a ~nica caracter{stica que 

I imita a produ~io em altas densidades. PEPPER et ali i 

(1977). acreditam também que os espa~amentos entre linhas 

que estio sendo usados -sao muito largos. o que também foi 

discutido por PEREIRA & ZINSLY (1983). Ademais. conforme 

observado mais recentemente. o aumento na penetra,io de luz 

na cultura do milho tem outros efeitos. OTTMAN & WELCH 

(1988) promoveram suplementa~io de luz em milho. através de 
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lampadas fluorescentes, com o objetivo de observar os efei

tos na produç~o, nutrientes F senescincia. Verificou-s~ que 

o ac~mul0 de carboidratos na planta aumentou, h a v(·~n d o I.lm 

acrtscimo no ac~mulo de Nitroginio, Fdsforo e Pot~ssio na 

90 e 30% respectivamente. A produçio de grios 

aumentou no mesmo nrvel, 

Al~m disso, houve aumento no peso de grios. grios 

por espiga e espigas por planta (prol ificidade) na ordem de 

11. 14 e 25% respectivamente. 

- Assim, estes trabalhos sugerem que quando se 

altera o an9ulo foliar, deve-se procurar tamb~m alterar o 

{ndice de ~rea foliar atrav~s do aumento populacional. 

nio ~ somente um caracter que est~ envolvido. ma~:; 

sim um conjunto de caracteres que devem ser 1 E~vacl o!:; €·~m 

consideraçio para que se possa obter os resultados espera-

cios n 

2.2.5. Outros Caracteres 

Basic:am~~nte7 cwresent c\clos 

anteriormente sio os mais exaustivamente discutidos na 

Con t ud c:. y alguns trabalhos registram outros 

caracteres agron6micos que sio c:orrelacionados com a produ

~io de gr~os ou mostrando alteraçio ao longo do melhoramen-

to. 
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per{odo de enchimento de gri05 aumentou ao longo do 

nH~ 1 h DI'· anH~n t D n 05 autDres verificaram tamb~m que as plantas 

(J melhol~am(~nto .. 

LEITE (1. S)f3~:.i) • avaliando tris cicIes de sele-

;ie recorrente para precocidade. obteve um ganho de 

clia~; por c:icle. sem alteraçBes significat ivas na predu;ie 

de grios. quebrando assim a correlação positiva entre ciclo 

E·~ produção. SDbre este assunto. JOHNSON f:~t a 1 i i 

tambélil relataram dililinuição do n~mero de dias para flores-

cimento e aumfE:nto na procluç:ãc) de gl~~~OS n<it PC)PlJ.lclÇ:/ 

"Tuxpeno Crema I". quando selecionada para redução na altu-

r· a da p la n ta. 

CROSBIE (1982) relatou aumento na eficicincia 

fotossintética. estudando h{bridos do "corn belt" america-

no. Igualmente, LABATE (1984), observou o mesmo para varie-

dades ind{genas" variedades pouco melhoradas" 

melhoradas e h{bridos comercjais de milho. 

Port;.\\nto. a I iteratur<i'. 

c 'Õlrac: t e.r es. como sendo os principais correlacionados com a 

produção e mostrando alteraçZes ao longo do melhoramento .. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

Para a realizaçic deste estudo; foram util i

zadas variedades de milho ind{genas. variedades de milho 

melhoradas e híbridos comerciais de milho. As sementes das 

variedades indígenas e das variedades melhoradas foram 

obtidas no INSTITUTO DE GENÉTICA da ESALQ/USP. As sementes 

dos híbridos comerciais foram obtidas diretamente das em-

presas produtoras de sementes. 

3.1.1. Variedades Indígenas 

Foram util izadas as seguintes variedades 

- BOLiVIA 11 (Morot (> 

Apresenta plantas altas. com florescimento 
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desuniforme e ampla variabil idade genét ica. Os gr50s 

apresentam endosperma totalmente amiláceo. de cor amarela 

clara. 

- PAG VI CMorot{ Guap{ PAG VI-A) 

Apresenta plantas altas r de florescimento 

desuniforme e com ampla variabilidade genét ica. Os grios 

s~o de cor amarelar tendo endosperma totalmente amil'ceo. 

PATERNIANI & GOODMAN (1977) consideram como 

ra~as ind(genas ou variedades ind{genas somente aquelas que 

tenham sido aparentemente cultivadas pelos ind(genas. Dessa 

provavelmente estas raças foram mant idas 

aproximadamente no mesmo estado desde os tempos pri

colombianos? uma vez que esses milhos nio sofreram grandes 

alteraç3es pela influ&ncia dos colonizadores que chegaram 

apds 1492. 

3.1.2. Variedades Melhoradas 

PATERNIANI et ali i (1977) classificaram uma 

série de popula~3es e variedades desenvolvidas pelo 

Instituto de Genética da ESALQ/USP. Para o presente estudo 

foram escolhidas algumas destas variedades. sendo as 

seguintes~ 



.. - ESALü VF-j. 

Originalmente denominado de Flint CClIUpost o n 

Obtido atrav~s da combinaçio de populaç~es introduzidas do 

CIMMYT e apresentando germoplasma de grios duros, 

branca e de cor laranja, representativos de raças de Cuba, 

ColBmbia e Am~rica Central. Também foram inclu(das amostras 

de milho cateto. Caracteriza-se por apresentar plantas 

relat ivamente altas e de boa produtividade, espigas sadias 

e grios duros de cor laranja (PATERNIANI. 1980b). 

_.. EBALG! tjD-·2 

Originalmente denominado de Dentado Composto. 

Obtido a part ir da combina~go de popula;~es introdUzidas do 

CIMMYT e representando germoplasmas de grios dentados 

brancos e amarelos, predominando a raça tuxpeno. 

Caracteriza-se por apresentar plantas altas e de boa 

produt i v idade. esp i ga~; sad i as. J"(:~ 1 at i vam(~nt e gl~o~;sas com 

grios amarelos dentados, largos e compri~o5 (PATERNIANI, 

i 9B0b) • 

_ .. PIRt'lNtío VF--i 

Trata-se da versiao braqu(tica da populaçio 

ESALQ VF-i, sendo o parental doador uma linhagem braqu(tica 

originiria do Mixico. i representado por germoplasmas de 

milho de Cuba e da Co18rnbia. tendo grios duros de cor 
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laranja (PATERNIANI, 1980a; POZAR. 1981). 

- PIRANZO VD-2 

Trata-se da versio braqu(tica da popula~io 

ESALQ VD-2. sendo o parenta1 doador uma linhagem origin~ria 

do México. ~ representado essencialmente por germoplasma 

tuxpeno. de grios dentados amarelos (PATERNIANI. 1980a; 

POZAR, 1981). 

- ESALQ VF-7 

Obt ido atravis da combinaçio de populaç8es 

provenientes da América do Sul 

Equador. BoI (via e Brasil) de germoplasma catet0 7 de srios 

duros e de cor branca e de cor laranja. Caracteriza-se por 

apresentar plantas de porte médio, boa produtividade, 

espigas sadias e grios duros. por~m segregando para cor 

branca e cor laranja. 

- ESALQ VD-8 

Obtido a part ir da combina~io de populaç8es 

provenientes da América do Sul (Venezuela. Col8mbia. 

Equador. BoI (via e Brasil) de germoplasma tuxpeno. de grios 

dentados e de cor branca e de cor amarela. Caracteriza-se 

por apresentar plantas de porte relativamente médio r boa 



produtividade, espigas sadias e grios dentados, porém 

segregando para cor branca e cor amarela. 

3.1.3. Híbridos Comerciais 

AG 352 B 

H{brido duplo, braqu{tico. que nas condi~3es 

deste estudo apresentou l,59m de altura de planta e 0,75m 

de altura de espiga, com florescimento aos 71 dias após a 

semeadura e grios meio-dente. Produzido por SEMENTES 

AGROCERES S/A. 

AG 401 

H{brido duplo, que nas condi~3es deste estudo 

apresentou 2.0im de altura de planta e i.i8m de altura de 

espiga, com florescimento aos 71 dias apds a semeadura e 

grios meio-dente. Produzido por SEMENTES AGROCERES S/A. 

XL 560 

H(brido duplo. que nas condi~;es destes 

estudo apresentou 2,11m de altura de planta e 1.i4m de 

altura de espiga, com florescimento aos 67 dias apds a 

semeadura e grios meio-dente. Produzido por BRASKALB 

AGROPECU~RIA BRASILEIRA LTDA. 

XL 678 

H{brido duplo, que nas condiç3es deste estudo 



apresentou 2,03m de altura de planta e i,i8m de altura de 

espiga, com ~lorescimEnto aos 71 dias ap6s a semeadura e 

grios meio-dente. Produzido por BRASKALB AGROPECU~RIA BRA-

SILEIRA L.TDA. 

GO j.049 

H{brido duplo, que nas condi~iEs dEste Estudo 

apresentou 2,17m de altura de planta e 1,42m de altura de 

espiga, ~lorescimEnto aos 73 dias apds a semeadura e grios 

meio-dente. Produzido por SEMENTES REIS DE OURO LTDA. 

C 606 

Híbrido duplo, que nas condiçioEs deste 

estudo apresentou 1.78m de altura de planta e 0,90m d~ 

altura de espiga, florescimento aos 64 dias apds a 

semeadura e 9rios ~linte. Produzido por SEMENTES CARGILL 

H{brido simples, que nas condi~ies deste 

estudo apresentou 2,22m de altura de planta e i.31m de 

altura de espiga, florescimento aos 71 dias apds a 

semeadura e 9rios meio-dente. Produzido por SEMENTES 

AGROCERES Slf~ n 

H{brido simples, que nas condi~ies deste 



24 

estudo ap~esentou 2,08m de altu~a de planta e l y 05m de 

altura de espiga, florescimento aos 64 dias ap6s a 

P~oduzido po~ SEMENTES 

AGROCERES S/A. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Caracteres Avaliados 

No ano agr{cola de 1986/87, em 16/11/86, foi 

instalado no munic{pio de Piracicaba-SP, um ensaio envol

vendo os 16 t~atamentos do presente estudo. O espa,amento 

utilizado foi de 0.90m ent~e linhas e 0,20m entre plantas. 

Foi recomendada a adubaçio de 300 kg/ha da fórmula 4-14-8 

na semeadura e 350 kg/ha de sulfato de am8nio em cobertura 

aos 40 dias apds a semeadura. O delineamento utilizado foi 

em blocos ao acaso. com duas repeti~Ses. sendo as pa~celas 

constitu{das de 4 linhas de 5 met~os. contudo. apenas das 

duas linhas cent~ais fo~am tomados os dados deste estudo l a 

fim de evita~ competiçio ent~e as pa~celas. A populaçio 

utilizada foi de 55.555 plantas/ha, sendo que para se 

assegurar isso foi feito desbaste. Para fins de Bvaliaçio, 

os caracteres estudades fo~am divididos em dois tipos: 



Englobam a produçio de grios e os caracteres 

aval iados apds a colheita. ou seja, peso de 100 grios. 

comprimento da espiga, diimetro da espiga, diimetro do 

sabugo, n~mero de fileiras de grios. n~mero de grios por 

fileira. comprimento do grio e n~mero de grios por espiga. 

b) Caracteres Agron6micos 

Considerou-se como sendo aqueles aval iados 

desde a germina~io, at~ a colheita. sendo estes a uniformi-

dade e velocidade de germinaçio p n~mero de dias para o 

florescimento masculino, diimetro da regiio do colo. diime-

tro do colmo na altura da espiga, porcentagem de plantas 

com ra{zes advent (cias a~reas, 

dE ramificaç~es do pendia. 

de folhas acima da espiga. 

n~mero total de folhas. 

porcentagem de folhas acima da 

espiga. ~rea foliar. ingulo foliar, eficiincia de produ~io. 

acamamento. prol ificidade, altura da planta. altura da 

espiga e rEla~io entre altura da espiga e altura da planta. 

A uniformidade e velocidade de germinaçio foi 

avaliada 15 dias ap6s a semeadura. através de notas de i a 

5 (i~p~ssimo e 5=6timo). 

o n~mero de dias para o florescimento foi 

determinado quando 50% da parcela estava em antese. 
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Os caracteres diâmetro da regiio do colo. 

diâmetro do colmo na altura da espiga, 

n~mero total de folhas, n~mero de folhas 

acima da espiga e porcentagem de folhas acima da espiga 

foram determinados durante a antese, tendo sido medidos em 

5 plantas por parcela, que estavam em compet i~io completa. 

A porcentagem de plantas com raízes adventi-

c ias aireas foi determinada durante a antese pela contagem 

do n~mero de plantas com raízes adventícias. 

Entendeu-se como {ndice de ubonecas" como o 

n~mero de inflorescincias femininas por planta e estas. 

ap6s polinizadas, podem dar origem as espigas, se nio forem 

abortadas. O {ndice de "bonecas" foi avaliado durante a 

antese, atravis da contagem do n~mero de inflorecincias 

femininas na parcela e divisio pelo n~mero de plantas da 

parcela. 

Já o caracter prol ificidade representa as 

"bonecas" que foram polinizadas e desenvolveram espiga. 

Assim, a prolificidade foi aval iada atrav~s da contagem do 

n~mero total de espigas e subsequente divisio pelo n~mero 

total de plantas. 

o ângulo foI iar tambim foi medido durante a 

antese. representando o ingulo formado entre a folha e o 

colmo. Tal caracter foi medido em 5 plantas, 



qUE Estavam em competiçio completa, util izando-se a folha 

mcidia e a folha mais comprida e tirando-se a midia. 

A irea foliar foi medida durante a antese 

Assim. inicialmente, na primeira repet içio, foram medidos o 

comprimento F a largura de todas as folhas de cinco plantas 

em competlçio completa por parcela. Para se obter o valor 

foliar de cada parcela. n.:\ 

multiplicou-se o comprimento de cada folha por sua largura. 

fazendo-se no final o somat6rio por parcela. Tei 1 somat ór i o 

foi multip1 icado pela constante 0,75, sendo este o valor da 

~rea foI iar na primeira repetiçion Para a segunda repeti-

o procedimento foi mais simples. Apenas anotOU-SE o 

comprimento E a largura da folha midia E da folha mais 

comprida de cinco plantas tambim em competiçio completa. 

Para a obtençio da ~rEa foI iar na segunda repetiçio. foi 

feito um fndice para cada tratamento. T':il índice foi 

relaçio entre o somatório da multiplicaçio do comprimento 

pela largura pela constante 0 T 75 da folha m~dia na segunda 

pelo somatório da multipl icaçio do comprimento 

pe:-Ia lal'"-gura pela constante 0y7~'5 da folha mais comprida n<:\ 

segunda repet içio. TelI índice pode :.er 

seguinte maneira~ 

I ~ Somatório (CompxLargx0,75 da folha m~dia) na 2a. rep. 

Som. (CompxLargx0,75 da folha mais comprida) na 2a. rep. 



;:o\PÓ!:; Dbt ielo (~!:;t~:~ índ ice p(:\I~,:\ C ':l.d,:\ tl~at<:\m(~ntDr . b<:\~:."" 

tou-se multipl ic~-lo pelo valor da ~rea foI iar elos respec

tivos tratamentos da primeira repeti~io para encontrar o 

valor da ~rea foliar dDs tratamentos na segunda repet içio. 

A proelu~io de grios foi medida apenas nas 

duas linhas centrais de cada parcela. A proelu~io foi corrj-

giela para 15.5% de umidade. Nio se necessitou de cDrre~io 

E·fic i€~nc iel obt ida 

simplesmente pela divisio elD valor da prDelu~ffo pela ~rea 

foI i e\I" r indicando assim a produ~io de grio por unidade de 

<:kea foI i ar .. 

o acamamento foi medido durante a colheita. 

pela contagem do n~merD de plantas acamadas e divisffo pelo 

n~merD total de plantas. 

A altura da planta e da espiga foram 

avaliadas em cincD plantas em competiçffo completa por 

Entendeu-se como altura da planta, 

solo até a inserçio da folha bandeira e altura da espiga T a 

altura da inser~io do primeira espiga. 

Todas as parcelas colhidas foram levadas para 
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laboratdrio onde foram aval iados os caracteres peso de 100 

comprimento da espiga, di~mEtro da Espiga. di~mEtro 

do sabugo, n~mero de fileiras de grios. n~mero de grios por 

comprimento do grio e n~mero de grios. 

caracteres foram avaliados em 10 espigas coletadas ao acaso 

3.2.2. Análise Estatística 

Com a coleta de todos 05 dados referentes aos 

caracteres estudados, prOMoveu-se a anilise estat {st ica. 

Inicialmente fez-se a análise de vari~ncia individual. para 

cada um dos caracteres estudados. 

foram comparadas pelo Teste de Tukey ao nrvel de 5% de 

Na anilise de variincia. dividiu-se os tra-

tarnentos em grupos (variedades indígenas. variedades melho-

radas e h{bridos comerciais). sendo comparados pelo Teste 

F. nos n{veis de 5% e 1% de probabilidade. 

Alim da anilise de variincia r todos 05 carac-

teres estudos foram correlacionados entre si. Tais correla-

~~es foram comparadas, para verificar sua significincia, 

aos níveis de 10% e 1% de probabilidade. 

contagens e porcentagens. Para sua anilise estat {stica 

foram transformados. 
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distribuiçio normal p uniformidade de variinciasn Tais 

transformaçBes foram feitas segundo recomendado por 

SNEDECOR & COCHRAN (1980). Assim 7 os caracteres uniformj-

dade e velocidade dE germinaç~o e n~mero de folhas acima da 

Espiga receberam a transformaçio x. Os caracteres porcen-

tagem de acamamento e porcentagem de plantas com ra{zes 

adventícias aéreas tiveram a transformaç~o arco seno x 

Os demais caracteres n~o nec~ssitaram de transforma~~o1 uma 

vez que apresentaram distribui~io normal e uniformidade de 

variincias. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 mostra os resultados referentes a 

produ~io e caracteres de produ~io e a tabela 2 os resulta-

dos referentes aos caracteres agron8micos. Observa-se que o 

coeficiente de varia~io apresentou a ampl itude de 2,06% a 

15,28%. Segundo GOMES (1985), para os ensaios agr{colas de 

campo, pode-se considerar como baixos os coeficientes de 

varia~io inferiores a 10%, médios quando entre 10 e 20% e 

altos quando superiores a Portanto. estes valores 

indicam uma boa precisio experimental. Comparando isso, com 

as tabelas 1 e 2 nota-se que dos 27 caracteres estudados. 

apenas tiveram coeficiente de variaçio maior que 10%. 

indicando assim uma boa precisio experimental e também 

confiabil idade nas discussies e conclusies que serio apre-

sentadas. 

4.1. Altera~ões ao longo do período estudado 
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Esta discuss~o ser~ baseada na tabela 3. que 

mostra a signi~icincia do Teste F para tratamentos E para 

os desdobramentos dos tratamentos em variedades ind{genas y 

variedades melhoradas. h{bridos comerciais e grupos. Al~m 

da tabela 3. ser~o util izadas as figuras 1 a 27 que ilus-

tram a evoluçio de cada um dos caracteres estudados. Para 

estes gr~~icos7 c6nsiderou-se o grupo das variedades ind(-

genas como sendo o padrio de 100% e os demais grupos, isto 

~, variedades melhoradas e h{bridos comerciais. ~oram cal

culados em rela~io às variedades ind{genas r con~orme utili-

zado por CROSBIE (1982). 

4.1.1. Caracteres de Produ~io 

A tabela 3 indica que a produçio de grios 

apresentou di~erenças signi~icativas entre os tratamentos. 

Por~m7 quando se desdobrou os tratamentos em variedades 

ind{genas r variedades melhoradas e h{bridos comerciais, as 

di~erenças encontradas dentro dos grupos nio ~oram signifi

cativas. Entretanto. as di~erenças entre os grupos ~oram 

altamente signi~icativas. Portanto houve aumento de 

produçio com o melhoramento gen~tico do milho. Este aumento 

de produç~o com o melhoramento gen~tico. est~ de acordo com 

o observado por RUSS~L (i985b), MEGHJI et ali i (1984). MOLL 

& KAMPRATH (1977) e GARDNER (1977). 



Isto indica que, para a produçio de grios, as 

alteraçaes ao longo do melhoramento foram marcantes e sig-

n i f i c "It: i v,,\~:; p Isto pode ser observado na figura 1. 

indica que a produçio de Brios foi um dos caracteres que 

apresentaram a maior variaçio porcentual ao longo do melho-

Isto ocorreu basicamente por dois mot ivos. 

a totalidade dos programas de melhoramento 

que levaram a obtençio das variedades melhoradas e h{bridos 

tinham como objetivo principal exatamente o 

aumento na produçio de grios. De modo que o observado. com 

relaçio a evoluçio da produçio de grios é um reflexo do que 

ocorreu no melhoramento. Em segundo lugar, 

influenciada por uma grande quantidade de carac-

teres agron6micos. Pelo que seri considerado mais adiante. 

vários caracteres apresentam correlaçio significativa p 

forte com a produçio. Assim. o somat6rio das alteraçies 

ocorridas em outros caracteres, acabou tendo grande refle-

Em ~ltima análise, este efeito somatório i 

um dos responsáveis pelo comportamento da produçio ao longo 

Isto ~ ratificado, anal isando o que acontece 

com 05 demais caracteres de produçiou A tabela 3 mostra que 

todos os demais caracteres de produçio. 

comprimento da espiga, diimetro da espiga. dii-

metro do sabugo. n~mero de fileiras de 9rios, n~mero de 



grJos por fileira. comprimento do grio e n~mero de grios 

apresentaram diferen~as significat ivas entre tratamentos e 

E as figuras 3 a 10 indicam que no geral 

estes caracteres de produ~io apresentaram aumento ao longo 

do per{odo estudado, reflet indo assim tal efeito somatdrio. 

4.1.2. Uniformidade e Velocidade de Germina~ão 

A tabela 3 indica que tanto para tratamentoS r 

como para os devidos desdobramentos, nJo se observaram 

diferenças significativas para este caracter. 

houve evoluçio significat iva para este caracter ao longo do 

per{odo estudado. Contudo, a figura 11 mostra que ocorreu 

evoluçio porcentual, para a uniformidade e velocidade de 

germinação, ao longo do melhoramento. Por exemplo, as va-

r iedades melhoradas e 05 h{bridos comerciais. apresentaram 

aumento de aproximadamente 30% e 40% respectivamente. 

{ claro que deve-se fazer Uma ressalva com 

respeito a idade das sementes. No presente trabalho, 

tratamentos aval iados nio apresentaram a mesma 

sementes. podendo isto ter influenciado nas avaliaçies. 

Contud0 7 deve-se levar em consideração que tambim estes 

resultados indicam Uma tendincia de maior vigor de germina

çio por parte dos materiais mais melhorados. Esta tendincia 

ocorre. pois o melhoramento conduz a maior uniformidade e a 



avalia~5o da uniformidade e velocidade de germina~5o foi 

feita visualmente, através de notas. Portanto, deu-se notas 

maiores às parcelas que germinaram mais uniformemente y 

refletindo esta tendência. 

4.1.3. Número de Dias Para o Florescimento 

A tabela 3 mostra que para este caracter, 56 

nio ocorreram diferen;as significativas dentro do grupo das 

'lar i ~;dad(.;;s ind{gen8.sn Pcwt ant o, " . genec ICC) 
~ 

c <:Hldu:<~ i u a uma varia;io no número de dias para o 

~ que no caso particular dos materiais tropi-

como os que foram ut ilizados neste estudoy t ant o a~:; 

variedades melhoradas como os h{bridos comerciais apresen-

tam varia;io quanto ao número de dias para o florescimento. 

Nos trdpicos ocorrem grandes varia;~es clim~ticasT sendo 

que os programas de melhoramento obtém materiais de ciclo 

médio ou tardio, dependendo da regiio e dos obje-

tivos. No caSo do Brasil, em certas regi~es e dependendo da 

época de plant io, é bem comum a ocorrincia de veranicos 

durante a cultura do milho, especialmente durante a antese. 

Assim. os melhoristas tem observado que materiais precoces, 

florescendo mais cedo, podem escapar deste per(odo cr(tico. 



Portanto. no caso do Brasil ~ d~mais pa{sEs d~ cl ima tropi-

cal, o m~lhoram~nto obteve materiais de ciclos difererit~s. 

No clima temperado. como nos Estados Unidos. estas diferen-

~as no ciclo dos hrbridos de milho do "corn belt" prat ica-

mente nio ocorrem. devido a ter-se um clima extremamente 

uniforme e com isso per {odos fixos de semeadura e colheita. 

devido a ocorrincia de inverno rigoroso. com neve. 

Al~m disso. observa-se que ao longo do per {o-

do estudado, o n~mero de dias para o florescimento diminu-

iu, conforme mostra a figura 12. Certamente isto tem rela-

çio com o per(odo de enchimento de grios, porque com a 

diminuiçio do n~mero de dias para o florescimento. aumentou 

o per{odo de enchimento de -graos, uma vez que todos 

materiais foram colhidos numa mesma ~poca. Est~ per{odo 
, 
e 

de grande importincia para a produçio r porque ~ durante ele 

que os produtos fotossintet izados sio translocados para a 

espiga. Al~m disso. as variedades ind(genas apresentaram um 

per(odo de florescimento desuniforme e tardio. o que nio 

ocorreu com as variedades melhoradas e h(bridos comerciais. 

Tamb~m. alguns autores correlacionam o aumento do per (odo 

de enchimento dos grios com uma maior profundidade ou 

comprimento dos grios (MEGHJI et aI i i. 1984). Na fjgura 9 

ve-se que o comprimento dos grios aumentou ao longo do 

melhoramento, rat jfjcando o fato do melhoramento ter condu-

zido a um aumento no per(odo de enchimento dos grios. 



4.1.4 Acamamento, Altura da Planta, Altura da 

Espiga e Rela~io Altura da Espiga/Altura da 

Planta 

Dentre os caracteres estudados, D ac:alu<ilmf.:-nt:o 

foi um dos que demonstrou maior reduçffo porcentual, segundo 

a tabela 3 e a figura 13. Houve reduçffo de aproximadamente 

65% e 85% para variedades melhoradas e h{bridos comerciais, 

I'· (·:~sP E·C: t i vamE·n te. Portanto o melhoramento gen~t ico conduziu 

a obtençio de variedade melhoradas e h{bridos de milho mais 

resistentes ao ac:amamento. 

Esta observaçio pode ser explicada pelo que 

ocorreu com a altura da planta, altura da espiga e a rela-

çio AE/AP. Estes tamb~m mostraram reduçffo y por~m numa taxa 

menor que o acamamento, segundo as figuras 24, 26., 

Isto esti de acordo com o que ji foi observado da altura da 

planta e altura da espiga serem correlacionadas posit iva-

mente com o acamamento (PATERNIANI & RISSI, j.976; RISSI et 

<:1.1 i i r 1976, PATERNIANI, 1980a). Portanto, tendo o melhora-

mento reduzido a altura da planta e a altura da espiga, 

ocorreu um reflexo extremamente significativo na resistin-

c ia ao acamamento. 

Esta alteraçio do acamamento ao 10ngo do 

per(odo estudado ~ de grande interesse, uma vez que com a 



pr6pria evoluçio da tecnologia empregada na agricultura. 

surgiram m~quinas para real izar a colheita. sendo qUE Estas 

requeriam qUE as cultivarES de milho nio acamaSSEm. 

4.1.5. Eficiincia de Produ~~o 

A Eficiincia de produçio foi o caracter que 

aprEsentou o maior aumento ao 10nso do per(odo estudado r 

entre variedades ind(genas. variedades melhoradas e 

h (bridos comerciais. Por exemplo, a tabela 3 mostra a 

ocorr&ncia de diferenças significativas entre os grupos r 

observa-se na figura 2 que a eficiincia de produçio foi o 

caracter agronBmico que apresentou a maior evoluçio 

porcentual, na faixa dos 180%. 

Estas observaç~es estio de acordo com o 

relatado por LABATE (1984) e CROSBIE (1982'. que observaram 

aumento da eficiincia fotossintét ica ao longo do 

melhoramento. No presente estudo, a eficiincia de produçio 

confundida com itens tais como a efici&ncia 

fotossintética E a eficiincia dE absorçio e translocaçio de 

nutrientes. Mas ~ interessante notar que realmente o 

melhoramento conduziu o obtençio de variedades melhoradas p 

h (bridos mais eficientes. 

MOTTO & MOLL (1983), em sua revisio. 



considE~am que a prolificidade p um caracter 

para o aumento da efici[ncia de produçio, 

- t n -(ô-:>~ I s _ f::nc 1<:\ dr.,: mais de um dreno na planta. H3,-

observa-se que a prol ificidade apresentou uma 

evolu~ffo ao longo do melhoramento, contribuindo para o 

aumento na eficiincia de produçio. 

Outro caracter que contribuiu para o aumento 

na eficiincia de prpoduçio foi a ~rea foI iar. 

a eficiincia foi mEdida em gramas de produ~io/cm2 

foI iar. E-f i c i [:-nc i <:\ 

proporcional a ~rea foliar. Observa-se na figura 23. que os 

atuais h(bridos de milho apresentam menor ~rea foliar que 

as variedades ind(genas e as variedades melhoradas. 

observaçio ji tem sido ut ilizada pelos melhoristas de 

mil ho. pois h~ uma tendincia de se recomendar o aumento da 

densidade populacional para os modernos h{bridos de milho. 

Pelo que foi considerado por PEPPER et ali i (1977) 

conjugado com h(bridos com folhas mais eretas~ 

propicia aumento no {ndice de irea foliar e a cultura pode 

alcançar o {ndice de irea foliar 6timo. que é definido com 

sendo a irea foliar da cultura por m2 que conduz a maior 

Convém nio confundir aumento do {ndice de irea 

com aumento de irea foI iar. Conforme seri visto a 

nio se recomenda o aumento da irea foliar por 

plantar mas sim a obtençio de plantas com menor irea foI iar 

qlJE 5;uportem ma i Clr" popul,,\c: ional 
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consequentemente um melhor índicE de área foliar. Desta 

o {ndice de ~rea foI iar propiciaria o melhor 

aproveitamento da energia luminosa. utilizada na 

fotoss{ntese. 

4.1.6. indice de "Bonecas" e Prolificidade 

As figuras 17 e 18 ilustram muito bem a 

evolu~io que estes caracteres tiveram ao longo do melhora-

mento. Igualmente a tabela 3 mostra que a prolificidade 

apresentou diferenças significativas apenas entre os 

grupos. Estas observaç3es mostram que o melhoramento aumen

tou o n~mero de espigas por planta e est~ de acordo com o 

relatado por MOLL & KAMPRATH (1977). GARDNER (1977) p 

MARECK & GARDNER (1979). Assim os h(bridos comerciais 

apresentaram-se mais prol {ficos que as variedades melhora-

das e que as variedades ind{genas. 

Al~m disso. outras consideraç3es podem ser 

feitas. O {ndice de "bonecas" nada mais ~ do que o n~mero 

de inflorescincias femininas por planta e estas. ap6s poli

nizadas. podem dar origem as espigas. se nio forem aborta

das. Assim. a prolificidade ~ censequincia direta de (ndice 

de "bonecas". Por~m7 quando se comparam as figuras 17 e 18 

neta-se que elas sie diferentes. A evoluçio percentual da 

prolificidade foi bem maior que a do (ndice de "bonecas". 



Isto reflete que 05 materiais mais melhorados abortaram 

menor n~mero de "bonecas". 

Vários estudos demonstraram que a absor,âo de 

nitlr o9ênio eI('?!sempE-~nha pap(~~l impolrtant(~ p<'ilra imp(~dir o abOlr 
•••• 

to de "bonecas u e aumentar a pro] ificidade (CASSNOFF, 1984; 

('~NDEI~ HON (,,·t (lI] I I y 1984). Portanto, como a prolificidade 

apresentou uma evolu~io porcentual bem maior que o índice 

isto demonstra que DS h(bridos atuais sio mais 

e~icientes na absor,io e/ou ut il iza~io do nitrogênio. E. na 

revisio ele MOTTO & MOLL (1983) argumentou-se que materiais 

mais pro] {ficos apresentam um maior volume radicular sendo 

mais eficientes na absorçio de nitrogênio. 

Portanto, o melhoramento genitico conduziu a 

obten~io de variedades e híbridos de milho mais eficientes 

na absorçio e/ou translocaçio de nitoginio, com reflexo na 

prolificidade dos materiais melhorados. 

4.1.7. Ndmero de Rami~ica~8es do Pend~o 

Este caracter mostrou eliminuiçio com o melho

ramento genitico. com di~eren,as signi~icativas. segundo a 

tabela 3 e a figura 19. ~ interessante que outros trabalhos 

j~ haviam verificado que após sucessivos ciclos de melhora-
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mento para procluçâo clt graos, o n~mero de ramjficaç~Es do 

pf:?'"ndf:{o diminuiu (MEGH,JI et ,:\1 i i 7 19B4;: ~;OUZA Jr~ Et 

EspecialmentE no trabalho de SOUZA JR et aI i i 

(1985). observou-se dimjnui~io no n~mero de ramificaçges do 

e aumento na prol ificidade. tr"abc\lho, 

tamb~m se observou esta correlaçio r a qual seri discutida 

m.,\ i~; cId i <:In tE.'. 

4.1.8. ~rea Foliar e an9ulo Foliar 

A variaçio apresentada para o caracter 

foliar foi realmente interEssante. A figura 23 mostra que 

as variedades melhoradas apresentaram o pico da área foli-

diminuindo nos híbridos comerciais. Ob s~~r van d 0--se cl 

figura 24. nota-se que basicamente o mesmo aconteceu tamb~m 

para a altura de planta. Assim, os caracteres área foI iar e 

altura da planta. que visualmente determinam uma planta 

OH,I i s v i gcn-osa. foram maiores nas variedades melhoradas. 

indica que a princípio, o melhoramento objetivou a 

obterH;:~{o de variedades sobretudo de porte vigoroso, 

contudo. nos ~ltimos anos, esta tendência tem se modifica-

do. Observa-se que os atuais híbridos de milho tem menor 

área foliar e altura de planta. ou Sf-~jaT t em um t i p o d ~~ 

planta menos vigoroso em reI c\ç:ão 
, 
as variedades melhoradas. 



contudo suportam uma maior densidade populacional. 

Outro caracter correlacfonado com esta id~ia 

~ o ingulo foliar. isto é. o ingulo que as folhas fazem com 

o colmo. A figura 27 mostra que este caracter apresentou 

reduçITo r ou seja. ao 10n90 do melhoramento as plantas foram 

tendo suas folhas mais eretas. Isto est~ de acordo com o 

observado por MEGHJI et aI i i (1984)y para os h{bridos do 

"corn belt" americano. 

Estes dois caracteres em conjunto. ingulo 

foliar e ~rea foliar, juntamente com a eficiincia de produ-

çio e altura de planta, tem sido ut il izados nas recomenda-

ç5es de plantio. Observa-se que atualmente ocorre a tendin-

c ia de se recomendar uma maior densidade populacional para 

milho. o presente estudo Just ifica esta recomendaçITo y pois 

comparativamente com os materiais mais ant i90s, os atuais 

h{bridos de milho tem menor ingulo foliar T menor 

Foliar, menor altura de planta e sITo mais eficientes. 

caracterfsticas que sITo importantes no aumento populacio-

nal. Além disso, conForme j~ visto, sITo mais pro]{ficos e 

de acordo com BUREN et aI i i maior prolificidade 

reduz a ocorrincia de plantas estéreis ("barreness"). muito 

comum em plantios mais densos. 



4.1.9. Outros Caracteres 

Outros caracteres estudados apresentaram va-

riaç3es ao longo do melhoramento. o difimetro 

da regi~o do colo E o diimetro do colmo na altura da espiga 

(figuras 14 e 15, respectivamente) apresentaram uma peque-

na variaçio. Especialmente o diimetro da regiio do colo, 

tendeu a diminuir ao longo do per(odo estudado. devendo ter 

ocorrido em fun~io da diminui~io da altura da planta, 

altura da espiga, ~rea foI iar, 

condicionam o porte da planta. 

os caracteres que 

Já o índice de ra(zes advent rcias aéreas 

variou bem (figura 16), diminuindo para variedades melhora-

das e aumentando nos h(bridos comerciais. Assim, numa pri-

meira fase o melhoramento parece nio ter considerado este 

caracter. contudo ~ara os híbridos comerciais, a sua pró-

pria metodologia de síntese ~avoreceu a maior ocorrincia de 

raízes adventícias aéreas. Basicamente. as 1 inhagens que 

dio origem aos híbridos sio sintetizadas pelo método do 

pedigree. isto é. a cada ciclo sio plantadas e cada um de 

seus caracteres sio observados. Portanto. com estas obser-

va,Ses pode-se selecionar linhagens que quando cruzadas dia 

h{bridos com maior índice de raízes adventícias aéreas. 

o n~mero total de folhas (figura 20) indica 

que este caracter aumentou até as variedades melhoradas, 
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praticamente alcan~ando um patamar apcis isto. Já a varia~~o 

observada ao longo do período estudado no n~mero de folhas 

acima da espiga (figura 21) foi muito pequena, cerca dE 6% 

para as variedades melhoradas e 8% para 05 híbridos comer-

ciais. n~o sendo significat iva, pelo que indica a tabela 3. 

Sofrendo tais reflexos. a porcentagem de folhas acima da 

espiga diminuiu ao longo do período estudado (figura 22). 

Certamente que esta observaçio está de acordo com o notado 

para os outros caracteres. ou seja, de reduçio dos carac-

teres de porte da planta ao longo do período estudado, 

permit indo assim aumento na densidade populacional. Apesar 

da variaçio para ndmero de folhas acima da espiga ter sido 

pequena, isto está de acordo com o considerado por Hoyt & 

Bradfield (1962)*. AlI ison & Watson (1966)+ e Lemon & 

Wright (1969)#. citados por MAGALH~ES r SILVA (1987). 

Estes autores mostraram que 50% dos carboidratos acumulados 

nos grios de milho sio produzidos pelas folhas localizadas 

no terço superior da planta, 30% pelas folhas do terço 

m~dio e 20% pelas folhas distribuídas na parte mais basal 

do colmo. Al~m disso. verificaram que a maior taxa de 

fotoss{ntese ocorre onde se concentra a maior densidade da 

área foliar. Desta forma, esta variaçâo do n~mero de folhas 

acima da espiga p apesar dE pequena. indica qUE as folhas 

* HOYT, P. & BRADFIELD. R. AgFOnomy Journal 54: 523, 1962. 

+ ALLISON. J.C.S. & WATSON p D.J. Ann. Bota 30: 365, 1966. 

" LEMON La 8 WRIGHT J.R. Crop Science 9: 451, 1969. 



acima da espiga. sendo as ~olhas mais altas. cont~jbui~am 

pa~a o aumento da produç~o de gr~os ao longo do melhoramen-

to do milho. 

4.2. Correla~ies entre os caracteres estudados 

formula~~o de um ideotipo 

Esta discuss~o 
. 

se~a baseada no quadro 1. que 

mostra a signi~icincia das correla~8es entre os caracte~es 

no quadro 2 que mostra a significincia das 

entre os caracteres ag~onamicos e no quadro 

onde se apresentam as correlaç8es entre os caracteres de 

produçio e os caracteres agronBmicos estudados. 

4.2.1 Caracteres de Produ~~o 

o principal caracter dp produçio.· sem d0vida 

t a produ~io de gr~os. o quadro 1 mostra que a produçio 

correlacionou-se significativamente e positivamente com 

todos os demais caracteres de produ,~o. Assim, um aumento 

em quaisquer de tais caracteres implica em aumento na 

produçio de gr~OS7 para as condiç8es deste estudo. Isto é 

um tanto evidente y pois pelo que jJ foi considerado. a 

produçio é fun~~o do n0mero de gr~os e do peso de grios. 

Portanto, sendo 05 demais caracteres de produç~o funç~o do 



n~mero ou do peso de grios, é um tanto l6gico que tenha-sE 

observado correla~~es tâo significativas entre a prcid~~~o e 

. t I r' os demais carac :eres ce produçao. 

o quadro 1 evidencia tambtm que a maioria dos 

demais car~cteres de produ~io se correlacionaram entre si p 

observando-se correla~Bes positivas e significativas entre 

a maioria deles. pode ser dada a mesma 

exp1 ica~~o7 ou seja, devido a um ser funçâo do outro. 

no quadro 3. que a produçio e/ou 

os demais caracteres de produ~io correlacionaram-se posit i-

vamente com a uniformidade e velocidade de germinaç~oy 

rndice de ubonecas u • prol ificidade. n~mero total de folhas, 

n~mero de folhas acima da espiga e eficiincia de produç~o e 

negat ivamente com o n~mero de dias para o florescimento r 

aC~.mament o, n~mero de ramificaçBes do pendio. 

tura da espiga/altura da planta e ingulo foliar. A seguir. 

estas correlaç~es serio discutidas detalhadamente. 

4.2.2. Uniformidade e Velocidade de Germinação 

Para o presente estudo. a uniformidade p 

velocidade de germina~io correlacionou-se positivamente e 

significativamente com a produçio. peso de 100 grios. dii-

metro da espiga. diimetro do sabugo, n~mero de grios por 

fileira, comprimento do grio e n~mero de grios r confolrm(·:.· 
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mostra o quadro 3. ~stes resultados concordam com os obt i-

dos por KARAVAEV (1982). o autor. al~m de relatar tais 

sendo um deles a uniformidade e velocidade de 

germinaç~o" 

No presente estudo. o ~nico dos caracteres de 

useedling U estudados foi a uniformidade e velocidade de 

geFminaç~o. Como observou-se cOFrelaç~o entre a uniformida-

de e velocidade de germinaçio e a produ~~o. sem se pensar 

muito pode-se concluir que tal caracter pode ser util izado 

para seleç~o. Contudo. uma ressalva deve ser feita. No 

presente estudo. materiais bem contrastan-

tes. ou seJa, de diferentes fases do melhoramento enio 

houve controle da idade das sementes. No entanto, problemas 

poderio surgir quando comparam-se materiais mais homogineos 

para fins de sele~io. Neste caso, tal tipo de seleçio 

precoce pode ter baixa eficiincia. Por exemplo. se fosse 

util izado apenas a uniformidade e velocidade de germinaçio 

como parimetro seletivo. 

real izaria nenhuma sele~io, 

a tabela 3 indica que nio se 

pois os tratamentos nio apre-

sentaram diferenças significat ivas. Assim. o vigor de ger-

minaçio pode ser usado, 

teres agronBmicos. 

maS em conjunto com outros carac-

Por outro lado. em regiies em que a semeadura 

como por exemplo na regiia sul 



do Brasil. este caracter de uniformidade e velocidade d~ 

importante, uma vez que influi no ciclo da 

cultura. Assim, materiais com germinaçio mais r~pida e 

uniforme levam vantagem sobre outros que nio apresentem 

esta rapidez. Portanto. provavelmente nio se conseguiu 

detectar diferen~as significativas entre os tratamentos 

para este caracter pois o estudo foi realizado em 

Piracicaba e durante o verio, ou seja, numa regiio e numa 

época quente. Portanto, se este estudo fosse conduzido num 

ambiente que favorecesse melhor a seleçio de materiais 

mais r~pidos para a germinaçio. provavelmente teriam-se 

encontrado diferenças significativas. 

N~mero de Dias Para o Florescimento 

o quadro 3 mostra que o n~mero de dias para o 

florescimento correlacionou-se negativamente com a produçio 

de grios é com todos 05 demais caracteres de produçio. 

Contudo, até algum tempo atrás sempre se observavam corre-O 

laç8es posit ivas entre a produçio e o n~mero de dias para o 

florescimento. nos estudos que eram c~nduzidos. 

Todavia, LEITE (1985) observou a quebra da 

correlaçio • .L • 
POSI~lva entre a produçio e o n~mero de dias 

para o florescimento e JOHNSON et ali i (1986) tamb~m rela-

taram a quebra de tal correlaçio. O presente estudo reflete 



o que foi observado nestes dois trabalhos. ou seja. que ao 

longo do período estudado ocorreu a quebra da correlaçâo 

positiva entre produçio e n~mero de dias para o floresci

mento. 

o quadro 2 indica ainda que o ndmero de dias 

para o florescimento correlacionou-se positivamente com o 

acamamento. diimetro da regiio do colo, ndmero de ramifica

~ies do pendio e relaçio altura da espiga/altura da planta 

e negat ivamente com o vigor de germinaçio. (ndice de "bone-

prolificidade. ndmero total de folhas. 

folhas acima da espiga e eficiincia de produçio. 

Estas correlaç~es apoiam a tendincia atual no 

melhoramento de milho de reduçio do nJmero de dias para o 

florescimento e aumento no período de enchimento de grios 

(Ustay green"). especialmente porque este caracter correla

cionou-se negat ivamente com a prol ificidade e eficiincia de 

produçio r que sio caracteres agronBmicos de grande impor-

tine ia. ~ de especial interesse a correlaçio nEgativa ob-

servada entre ndmero de dias para o florescimento e compri-

mento do grio. Pelo quej~ foi considerado. ao longo do 

período estudado, houve aumento no período de enchimento 

dos grios. o que concorda com MEGHJI et ali i (1984). Assim. 

para a formulaçio de ideotipo deve-se propor aumento no 

período de enchimento de grios, 

dias para o florescimento. 

via reduçio do ndmero de 
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4.2.4. Acamamento 

Segundo o quadro 3, o acamamento apresentou 

correlaçio negat iva com a produçio de grios e com os demais 

caracteres de produçio y com exceçio do ndmero de fileiras 

de grios. Tal correlaçio entre acamamento e produçio ji era 

conhecida a muito tempo 

1980a). 

(PATERNIANI, 1978a, PATERNIANI, 

No entanto, o que foi observado de novidade 

foram algumas correlaç;es interessantes entre o acamamento 

e os demais caract~res agron8micos estudados. o quadro 2 

mostra que o acamamento apresentou correlaçio positiva e 

estat isticamente significat iva com o n0mero de ramificaç;es 

do pendio p ingulo foliar, altura da espiga e relaçio altura 

da espiga/altura da planta. Assim. 

grandes, com folhas muito abertas e com espigas muito altas 

tenderio a apresentar uma maior porcentagem de acamamento. 

Por outro lado r o acamamento correlacionou-se 

negativamente com a prolificidade e com a eficiincia de 

produçio. Pelo que seri considerado mais adiante, estes 

dois caracteres sio extremamente importantes para a formu

laçio de um ideotipo e j~ se considerou que ao longo do 

per(odo estudado estes dois caracteres tiveram as maiores 



variaç5es porcentuais. 

para a ~ormula~~o de um ideot i-

as plantas de milho deverio apresentar 

t ' acamamen:o atrave5 da reduç~o do n~mero de rami~ica~5es 

p(·::-ndio. ~olhas mais eretas, altura de espiga mais baixa. 

maior proll~icidade e maior e~lciincia de produ~io. 

4 .. 2.5. Altura da Planta. Altura da Espiga e 

Rela,~o Altura da Espiga/Altura da Planta 

Dentre estes tris caracteres, <.",-penas a ,,·<=:·1 a···· 

çio entre altura da espiga e altura da planta, 

a posiçio relativa da Espiga na planta. apresentou correla-

o quadro 3 mostra que esta correlaçio 

foi negativa e significativa tamb~m com outros caracteres 

de::- produç:~\o. Assim. os resultados deste estudo permitem 

concluir que dentre estes tris caracteres, 

sante ~ a posiçio relat iva da espiga na planta. 

Pode-se dizer que uma planta de milho ~ pouco 

Uequilibrada u e uaerodinimlca". Or .,\ r uma planta de milho 

pode ser descrita como uma haste que numa determinada 

posiçio apresenta uma espiga. Assim, um grande peso est~ 

concentrado numa parte desta haste. Portanto. por uma ques-



t~o de nequil {brio", quaisquer ventos ou chuvas mais fortes 

poderio ocasionar mais facilmente o acamamento em pl~ntas 

cuja posi~io relativa da espiga seja mais alta. Por outro 

lado, plantas com posi~io relat iva mais baixa ser~o mais 

tolerantes ao acamamento. Estes fatos refletem o que é 

apresentado no quadro 2. pois observa-se correlaçio positi

va entre a rela~io altura da espiga/altura da planta e o 

acamamento. 

altura da espiga/altura da planta correlaciou-se negativa-

mente com a prol ificidade. Assim. plantas prol {ficas apre-

sentam a posi~io relat iva da espiga mais baixa. Isto 

mostra. mais uma vez. como a prolificidade i um caracter 

importante, desta vez por sua influ&ncia na relaçio altura 

da espiga/altura da planta e como j~ vimos. no acamamento. 

para a formula~io de um icleotipo. o 

presente estudo prop5e a obtençio de plantas Com a posiçio 

relativa da espiga na planta mais baixa. 

4.2.6. Eficiincia de Produçio e &rea Foliar 

Dentre os caracteres estudados. Juntamente 

Com a prolificidade. a efici&ncia de produçio foi o carac-

ter que apresentou a mais alta correlaçio com a produçio e 



com todos os demais caracteres de produç~o. pelo que mostra 

o qUc\dro :3. 

No presente estudo, (:\ foi'"!'" i c: i €lon c: i ,O:i f(3 i 

em gramas de produçio por cent {metro quadrado de ~rea 

foo 1 i ,,\1,0 u a efici€ncia tem influfncia marcante da 

sendo isto ratificado no quadro 2. onde se observa 

c:orrela~io negativa entre a eficiincia de produçio e a ~rea 

foI i,uo 

.. 

Atualmente nota-se uma tendincia de se aumen-

tar a densidade populacional em milho. 

vista do ideotipo. deVE-SE procurar plantas com porte fo-

liar mais reduzido para al~m de serem mais eficientes. 

facil itar tal aumento de dens"idade populac:ional. 

nio é o aumento da ~rea foliar por planta 

mas sim o aumento no (ndice de ~rea fol iar da cultura. A 

diferen~a entre estes dois caracteres é que o presente 

estudo mostrou qUE a ~rea foliar correlacionou-se negativa-

mente com a produ~io de grios. enquanto que pode-se alterar 

índice de ~rea foliar, atrav~s de uma maior densidade 

popul,,\c i onal. sem alterar a irea foliar por planta. POI'o 

~~~o~emp 10 7 o presente estudo permite est imar um índice dE: 

irea foliar de 3.50 para as variedades indígenas. 3.66 para 

as variedades melhoradas e 3,43 para os híbridos comer-

ciais. Observando o trabalho de PEPPER et aI i i ( ~l 977) 7 

nota-se que o aumento no índice de ~rea foliar produz 
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melhores resultados em plantas com folhas mais eretas. Pelo 

que Ja foi visto, ao longo do melhoramento os materiais 

foram tendo as folhas mais eretas, just ificando assim o 

aumento na densidade populacional, com reflexos no {ndice 

p, cI em,;! i r" 7 o quadro 2 revela que a eficifncia 

de produçio correlacionou-se positivamente com a prolifici-

dade e negat ivamente com o acamamento, n~mero de dias para 

o florescimento, n~mero de ramifica,Ses do pendio e rela,io 

altura da espiga/altura da planta. Estes resultados concor-

dam com os relatados por MOTTO & MOLL (1983) que obtiveram 

correlaç3es entre eficiincia, prol ificidade e volume radi-

cu I c\r (ac <:\nl<:\nH~n to) • Especialmente a correlaçio entre efi-

ciincia e prolificidade ~ de grande importincia. 

lho acima citado, relatou-se que plantas prol(ficas sio 

mais eficientes na absorçio e translocaçio de Nitroginio. 

Principalmente sob condiç3es tropicais y em 

que o nitroginio ~ facilmente perdido por 1 i ~.( i v i adie). a 

obten,io de materiais mais eficientes ~ uma das formas de 

se contornar o problema. Assim, para a formulaçio de um 

ideot ipo tal caracter é muito importante e tal aumento de 

eficiincia pode ser conseguido atrav~s do aumento na 

PI'"c.>l i f i (: i cl<\).de .. 



4.2.7. indice de "Bonecas" e Prolificidade 

Ambos caracteres mostraram correla,io signi-

ficativa e posit iva com a produ~io. Contudo, a prol ificida-

de é mais importante pois apresentou correla~io com todos 

os caracteres de produçio. segundo o quadro 3. Além disso r 

a prolificidade correlacionou-se com caracteres agronBmicos 

muito importantes. como o acamamento, n~mero de ramifica-

ç~es dD pendia, rela~io altura da espiga/altura da planta e 

eficiincia de produ~loT segundo o quadro 2. 

Especialmente nos tr6picos ande se te~ gran-

des problemas com na cultura do milho com o acamamento e 

perda de nitrDginio por I ixiviaçio. as correla,Ses observa-

das da prolificidade com tais caracteres agron8micos sio de 

grande importincia e colocam a prolificidade numa posi;io 

Alguns trabalhos origin~rios de clima tempe-

rado (MOTTO & MOLL, 1983; UNDERSANDER, 1987; RUSSEL, 1985a; 

MULAMBA. 1983; WILLMAN et aI i ir 1987) revelam a ut iliza,io 

da prolificidade em programas de melhoramento e sua apli-

ca~io na sele~io. Estes trabalhos relatam {ndices de proli-

ficidade na faixa de 1,50 a 1,60 para os materiais tempera-

dos. No presente Estudo. os maiores valores dE prolifici-

dade ficaram em 1.13 (tabela 2). Isto demonstra muito bem o 

grande potencial que os materiais tropicais tem para aumen-
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Assim. um dos caracteres mais importantes na 

formulaçio de um ideotipo para os tr6picos é a prol ificida- / 

de. Isto ocorre pela sua facilidade de observaçio e por j~ 

existirem métodos de melhoramento especificos para o seu 

aumento. Portanto, a prol ificidade foi o caracter agron6mi-

co estudado mais importante e devendo ser considerada para 

a formulaçio de ideotipo. 

4.2.8. N~mero de Ramifica,ies do Pendio 

Este caracter apresentou correlaçio negativa 

com a produçio de grios e com todos os caracteres de produ-

çio (quadro 3). Observa-se também que o n~mero de ramifica-

çies do pendio correlacionou-se positivamente com o acama-

mento e negat ivamente com a p~olificidade (quadro 2). Por-

tanto. devido a existincia destas correlaçies~ o presente 

estudo indica que materiais de alta produçio tendem a ter 

menor n~mero de ramificaçies do pendio. 

Da mesma forma que a prolificidade. alguns 

trabalhos de cl ima temperado indicam um menor n~mero de 

ramificaç~es para esses materiais. quando comparados com 

materiais tropicais. Por exemplo MEGHJI et ali i ( :i. 984) , 
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relatam que na m~diar os h(bridos simples americanos apre-

sentam 10,6 ramifica~~es. 05 resultados do presente estudo 

indicam que os hrbridos estudados apresentaram em média 

17 7 2 ramjfica~~es (tabela 2). Assim. há um grande potencial 

para redu~ão do nJmero de ramificaç~es do pendão em male-

r iais tropicais. Portanto. a formula~ão de um ideot ipo deve 

levar em consideração um menor nJmero de ramificaç~es doi 

pendã() ·tO i demqnstrado por GERALDI et ali i (1. 98~5:> conm 

sendo de melhor avaliação e uso do que o tamanho d6 pendio. 

Isto se deu porque os resultados desse trabalho indicaram 

que o nJmero de ramificaçSes do pendio apresentou maior 

herdabilidade que o tamanho do pendio e com métodos simples 

de'seleção consegue-se progresso. 

4.2.9. ~ngulo Foliar 

o ingulo foI iar nio apresentou correlação 

significativa com a produçio de 

correlaçio significativa com alguns caracteres de produçio. 

como o ~Jmero de grãos por fileira, comprimento do grão e 

n~mero de grios (quadro 3). Isto indica que embora o pre-

sente estudo nio tenha detectado a ocorrência de correlação 

significativa entre o ingulo foI iar e a produçio, esta 

correlação deve existir, conforme observado por HICKS & 
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STUI<ER (1.'i72) • Observa-se que esta correlaçio é negat iva. 

observado que materiais com menores ingulos 

apresentarem maior produçion Observou-se também que o ingu-

10 foliar correlacionou-se positivamente e significativa-

mente com o acamamento e n0mero de ramifica;Bes do pendio 

(quadro 2). Desta forma. este caracter correlacionou-se com 

outros caracteres agronSmicos importantes. 

i'1EGH,JI E"t a I i i (1984), relataram que os 

hrbridos americanos tem em média 32~1 graus de insulo 

foliar. Os dados do presente estudo permitem estimar que os 

h{bridos estudados tiveram em m~dia 32,8 graus de insulo 

foliar. Assim. diferente de caracteres como a prol ificidade 

e o n0mero de ramifica;Bes do pendio. o insulo foliar j~ se 

apresenta num bom n(vel. Esta pode ser a Justificativa de 

porque. a n(vel comercial, nio se consesuir h(bridos com 

menor ingulo foliar e que sejam significativamente mais 

PI~odut ivos. Contudo. tomando por base as id~ia de MOCK & 

PEARCE (1975), PEPPER (1977) e PEREIRA & ZINSLY (1983), 

deve-se combinar ingulo foI iar com maior densidade popu]a-

cional, sendo esta a tendência atual de v~rias recomen-

para a proposiçio de i rJf.wt i po 

pal~a milho, deve-se levar em consideraçio que as plantas 

devem apresentar folhas mais eretas. 
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4.2.10 Outros Caracteres 

o diimetro da regiio do colo apresentou cor-

rela~io negativa com a produçio e com os caracteres d~ 

produ~io (quadro 3). Certamente que isto aconteceu devido a 

ter se correlacionado negat ivamente com a prol ificidade p 

posit ivamente com o acamamento e n~mero de ramifica~aes do 

pendio (quadro 2). Esta observaçio ~ contrária ao que se 

imaginava no in{cio deste estudo, ou seja. que os tratamen

tos com diimetros do colo maiores seriam mais resistentes 

ao acamamento. Contudo. o diâmetro da regiio do colo corre

lacionou-se negativamente com o fndice de plantas com 

ra{zes advent{cias a~reas. Assim, parece ocorrer uma com-

pensa~io. Mesmo que uma planta tenha um colmo mais fino, as 

ra{zes advent {cias a~reas auxil iaram a sua sustentaçio y 

dando uma certa resistincia ao acamamento. 

o n~mero total de folhas e o n~mero de folhas 

acima da espiga também apresentaram correlaçio positiva com 

a produçio de grios. Contudo, a figura 20 indica que o 

n~mero total de folhas. a partir das variedades melhoradas 

apresentou um patamaF. Assim, para a formulaçio de um 

ideotipo. embora um maior n~mero de folhas seja inteFessan-

te, tal caracter alcançou um patamar. No entanto, o mesmo 

nia acontece com o n~mero de folhas acima da espiga. A 

figura 21 mostra que tem ocorrido um certo aumento neste 
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caracter. Hoyt & Bradfield (1962)* e Allison & Watson 

(1966)+, citados por MAGALH~ES E SILVA (1987), verifi'caram 

a participa~io das folhas na produ~io. Estes autores veri-

ficaram que cerca de 50% dos carboidratos acumulados nos 

grios de milho sio produzidos pelas folhas localizadas no 

ter~o superior da planta. 30% representam a contribui~io do 

ter~o m~dio e os 20% restantes das folhas mais basais. 

Segundo Lemon & Wright (1969)#. tambim citados por MAGA-

LH!ES E SILVA (1987). a maior taxa fotossint~tica ocorre na 

regiio onde se concentra a maior densidade da ~rea faliar. 

Portanto. estes trabalhos indicam que para a produçio d~ 

grios. as folhas mais importantes sio as folhas superiores, 

por sua grande contribui~io na fotoss{ntese. Neste sentido. 

consegue-se expl icar o porque do aumento que se tem obser-

vado para o ndmero de folhas acima da espiga e sua correla-

~io com a produ~io de grios. Portanto, na formula~io de um 

ideotipo. as plantas devem ter um maior ndmero de folhas 

acima da espiga. uma planta com mais folhas acima 

da espiga tem reduzida a posi~io relativa da espiga e, pelo 

que j~ foi considerado, tal caracter i importante para a 

redu~io do acamamento. Assim. esta deve ser a origem da 

correla~io negat iva observada entre o n~mero de folhas 

acima da espiga e o acamamento. 

* HOYT. P. & BRADFIELD, R. Agronomy Journal 54: 523. 1962. 

+ ALLISON? J.C.S. & WATSON, D.J. Ann. Bot. 30: 365, 1966. 

" LEMON L. & WRIGHT J.R. Crop Science 9: 451, 1969. 
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d iimetro do colmo na altura da espiga e a porcentagem de 

folh,:\!:; acima da espiga n~o apresentaram 

significat iva com a produ~~o de gr~osn Portanto. nio ser~o 

levados em considera~~o na formulaçio do ideotipo de milho. 



5. CONCLUSõES 

- O melhoramento gen~tico conduziu 

alteraç3es na produção de grãos. eficiincia de produção. 

prolificidade. acamamento, altura da planta. altura da 

espiga, relação entre altura da espiga e altura da planta. 

n0mero de ramificaç8es do pendão. irea fol iar, ingulo fo-

liar. n0mero de dias para o florescimento, porcentagem d~ 

plantas com ra{zes advent{cias a~reas e {ndice de "bone-

" cas • 

- A produçio e/ou os caracteres de produçio 

correlacionaram-se positivamente com a uniformidade e velo-

{ndice de "bonecas". prolificidade. 

n0mero total de folhas, n0mero de folhas acima da espiga e 

eficiincia de produção e negativamente com o n0mero de dias 

para o florescimento. acamamento. n~mero de ramificaç8es do 

pendão. relação altura da espi~a/altura da planta e ingulo 

fol Iara 



- Pode-se propor um ideot ipo para milho. 

Ideal izando uma planta mais precoce E que ao mEsmo tEmpo 

aprEsentE um maior pErfodo dE EnchimEnto dE grios. A planta 

mi:\ i s; p I~ C) 1 {f i c: a y com menor irea foI iar. c:om 

folhas mais Eretas. a fim dE aumEntar a Eficiincia de 

PErmit ir aumEnto na dEnsidadE populacional. 

visando alcançar o {ndicE de ~rea foliar ót i mo pare\ .,\ 

dEVE aprESEntar a rEla~io entrE a 

altura da espiga E altura da planta na faixa de 0.45 a 

, 
E," • tEr a posi~io rElativa da Espiga na planta 

Também aprESEntar pendia c:om mEnor n~mero de 

ramifica~3Es E tEr um maior n~mEro de folhas acima da 

ESP i gél y na faixa dE 8 a 9. a fim dE reduzir o acamamento y 

permitir aumento na densidade populacional e tambim dimi-

nuir a rela~io entrE altura da espiga e altura da planta. 
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i~P ÊND I CE: 



Idcntificaçio dos tratamentos 

1 - BOLivIA 11 

2 - PAG VI-A 

3 - ESALG VF-l 

4 - ESALG VD-2 

5 - PIRAN!O VF 1 

6 - PIRAN!O VD 2 

7 - ESALQ VF-7 

8 - ESALQ VD-8 

9 - AG 8671 

10 - C 606 

11 - XL 560 

12 - AG 7071 

13 - AG 401 

14 - AG 352 B 

15 - GO 1049 

16 - XL 678 



LISTA DE ABREVIATURAS E SiM80LOS 

AC - Porcentagem de Acamamento 

AE - Altura da Espiga (m) 

AF - Ingulo FoI iar (graus) 

AR - ~rea FoI iar (cm2) 

AP - Altura da Planta (m) 

CE - Comprimento da Espiga (mm) 

CG - Comprimento dos Grios (mm) 

DC - Diimetro Superior do Colmo (mm) 

DE - Diimetro da Espiga (mm) 

DF - N~mero de Dias Para o Florescimento 

DI - Oiimetro da Regiio do Colo (mm) 

OS - Diimetro do Sabugo (mm) 

EF - Efici&ncia de Produ~io (g/cm2 de AF) 

FA - N~mero de Folhas Acima da Espiga 

(i) - Relaçio entre AE/AP 

18 - indice de Hbonecas H 

NF - N~mero de Fileiras de Grios 

NG - N~mero de Grios por Espiga 

NGF - N~mero de Grios por Fileira 

NT - N~mero Total de Folhas 

PC - Peso de 100 grios (g) 

P - Produ~io de Grios (ton/ha) 

PRO - indice de Prol ificidade 

PFA - Porcentagem de Folhas Acima da Espiga 

RA - Porcentagem de Plantas com Ra{zes Advent feias 

RP - N~mero de Ramifica~~es do Pendio 

VG - Uniformidade e Velocidade de Germinaçio (nota) 



Tabela 1 - Resultados referentes a produção e caracteres de produção. Ano agrícola 1986/87. Blocos ao acaso com duas repeti~ões, 

realizado no ainic;pio de Piracicaba-SP. 

--------------------------------.----_ .. _---------.-----------------------------------------------.------------------------.-------

Trat. P PC CE DE DS NF NGF CG NG 
----------------------------------------------------~----------- .. _------------------------------------------------Q---------------

2,6731 d 98,0 e 136,50 fs 35,65 e 26,75 def 12,60 bcde 20,50 e 0,8172 e 258,O e 

2 3,4625 cd 96,4 e 132,75 9 35,40 e 25,05 f 11,40 e 25,35 de O,8276 de 289,0 de 

3 7,1146 ab 132,8 d 154,35 cdefg 43,70 bcd 30,65 allc 12,40 bcde 31,55 cd O,9906 bcd 391,0 de 

4 8,4729 ab 159,0 abc 150,25 ef9 47,20 ab 28,90 abcde 13,20 bcd 37,50 abe 1,1401 abc 495,0 abe 

5 6,3551 be 136,2 bcd 164,10 !lede 41,85 d 27,75 bcdef 12,30 cde 32,90 bcd 0,9853 cd 406,O (d 

6 ',5295 ab 161,8 ab 151,85 defg 47,25 ab 28,95 abcde 12,60 bcde 37,75 abe 1, 1846 a 475,5 abc 

7 7,5426 ab 135,5 cd 158,05 bcdef 47,00 ab 31,40 a 13,80 bc 35,15 al>c 1,0324 abc 4851~ <lbe 

8 8,2067 ab 139,6 abed 147,20 efg 47,'J0 a 31,65 a 14,00 b 31,90 cd 1,0825 abc 445,O be 

9 8,4938 ab 161,1 ab 181,05 aI> 45,10 abcd 28,70 abcde 12,OO de 38,80 a!>c 1,0845 abc 465,5 abc 

10 7,7755 ab 149,5 abcd 177,75 abc 44,95 abcd 30,25 abc 13,00 bcde 40,45 ab 1, 1023 abc 526,0 abe 

11 9,6672 a 146,5 abcd 167,60 abcde 47,20 ab 31,15 ah 15,80 a 37,75 abc 1,1085 abc 596,5 a 

12 7,6839 ab 149,6 abcd 175,00 abcd 45,50 abcd 29,85 abcd 12,60 bcde 36,55 abc 1,0569 abc 461,O abc 

13 7,9859 ab 136,8 bcd 188,50 a 43,05 cd 27,45 cdef 12,80 bcde 40,55 ab 1,0312 abc 519,5 abe 

14 8,3808 ab 163,2 a 168,15 abede 46,30 abe 29,i0abcd 13,OO bcde 38,85 abc 1,1520 ab 504,5 abe 

15 7,7619 ab 145,7 abcd 174,95 abcd 43,05 cd 25,5~3 ef 12,20 cde 40,70 a 1,1282 abc 497,q· abc 

16 8,6263 ab 151, 6 abcll 164,57 abede 48,25 a 30,20 abcd 14,00 b 39,00 abc 1,1439 abc 546,O ab 
~, ••• _____ , ... _______ • __ ._ ..... _, .......... ____ , __ ..... _._. __ ..... _____ ... _______ ._ ....................... ___ .a' ................... a ...... ____ ... , .. __ •• , .... _______ .... _ ............................. ,._ ...... _ ......... ______ • __ . ___ ........ ______________ ......... _._ .~ 

CVI. 11,O3 4,56 3,65 2,19 2,96 3,12 5,72 3,86 7,28 

dllls 3,2835 26,1 23,93 3,93 3,46 1,64 8,18 0,1646 135,5 

----------------------~-------------------------_ .. _-----_ .. _-----------~---------------------------------------------------_ .. ---------

VI 3,O678 97,2 134,62 35,52 25,9@ 12,@0 22,92 0,8224 273,5 

Vii 7,5365 144,1 154,30 45,82 29,88 13,1O 34,46 1,O693 449,6 

fiC 8,2963 15O,5 174,70 45,42 29,O3 13,2O 39,O8 1,10@9 514,5 
._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P - Produ~ão de Grãos (ton/hal 

PC - Peso de 100 grãos (9) 

CE - Comprimento da Espiga (rum) 

DE - Diimetro da Espiga (rum) 

DS - Di~metro do Sabugo (rum) 

NF - N~mero de Fileiras de gr~os 

NGF - Ndmero de Grios por Fileira 

. CG - Comprimento dos Grãos (rum) 

NG - Ndmero de Gr90s por Espi9a 

VI - Variedades Indígenas 

VM - Variedades Melhoradas 

HC - Hibridos Comerciais 



Tabeh 2 - Resultados referentes a05 nracteres agronillicoJ. Àno Agrícola 1986/B7. 010c05 ao acaso COI duas repet l~ãe5. realizado no lunlcíplo de Piracicaba-SP. 

--------:--------------------------------------------------1' ----------------------------------------------1----------------------------------------------------------------------------.. --------------------------------------------------------------. 
Trat. V6 DF AC DI C RA IB RP NT FA PFA AR AP AE i AF PRO EF 

:-------:: :~---;::: -: -----;;:~-:--------;;~;~'--:t;-: -----;;:::-:::---::::;-:;-----;;:;;-:----:;::-:-----~:-:----:::;-:---::;::::-:::;----;:::-::;-----;::-:------;::-:------;;:;: -::;::;;----;::; -:-----; ::; ;;; -:---
1,57 a B4,O a 43,13 ab 23,70 a 1',49 a 25,67 cde 1,1690 ei 39,50 a 12,70 de 2,47 a 48,03 ab 6476,7979 cdel 2,12 abc 1,29 abcd O,61 abc 42,06 ab 0,7256 bc 1,68078 de 

2,12 a 71,0 bc 35,96 bc 20,10 a 

2,00 a 71,0 bc 31,2;} cd 20,60 a 

1,21 a 75, e bc 23,45 defg 21,60 a 

2,12 a 71,0 bc 21,28 elgo 21,90 a 

1,87 a 64,0 d 23,63 def 19,85 a 

1,87 a 64,0 d 24,81 de 20,30 a 

1,87 a 64,0 d 11,25 i 20,20 a 

16 2,06 a 64,0 d 14,84 igh I 20,40 a 

11 2,12 a 67,5 cd 13,90 ghi 21,40 a 

12 2,00a 71,0bc 13,34hi 19,60 a 

13 2,00 a 71,0 bc 21,75 defgh 19,30 a 

1,87 a 71,0 bc 12,34 hi 21,80 a 

15 2,00 a 73,0 bc 28,60 cde 20,80 a 

16 2,00 a 71,0 bc 12,15 lIi 20,85 a 

1,38 a 

1.41 a 

1,52 a 

1,49 a 

1.58 a 

1,39 a 

1,48 a 

1,63 a 

1,47 a 

1,43 a 

1,29 a 

1,54 a 

1,33 a 

1,48 a 

31,70 bcd 1,2651 cdei 24,~ b 14,10 abc 

40,80 abc 1,2500 dei 

6,54 f 1,3478 bcde 

12,61 ei 1,3348 bcde 

20,90 bcd 

17,80 bcdef 

12,00 f 

15,00 an 

14,17 abc 
I 
I i 14,34 abc 

23,82 cde 1,3071 cdef 17,90 bcdef ' 13,59 cde 

34,62 bcd 1,3350 bcde 22,40 bc 14,42 abc 

54,77 • 1,5249 .b 16,40 cdef 13,75 bcd 

18,20 dei 1,4437 bcd 19,40 bcde 13,59 cde 

31,50 bcd 1,6968 a 12,80 ef 13,67 cde 

48,95 ab 1.1136 I 17,10 cdel 14,00 abc 

41. 40 abc I. 5428 ab 18,30 bcdef 14,33 abc 

8,73 ei 1,2332 def 13,90 def 14,17 abc 

35,52 bcd 1,4702 bc 22,10oc 14,59 abc 

19,48 de 1,2968 cdel 21,26 bcd 15,69 a 

2,51 a 44,70 ab 5413,0322 efs 2,23 a 1.28 abcd a,58 abcd 42,75 a U732 a 2,6387~ ab 

2,63 a 46,01 ab 8132,9771 an 2,33 a 1.37 an 8,59 abcd 40,42 abc O,9304 ab M8352 bcde 

2,49 a 43,78 ab 7088,6360 bcd 1,64 de 0,80 ab e,49 cá 31,42 bCáeig 0,9291 ab 1,79604 cde 

2,51 a 43,99 ab 7199,9288 bc 1,83 bcde 1,09 elg O,54 abcd 28,34 elg 1,6039 a 2,0971 abcde 

2,63 a 50,82 ab 5601,9951 eig 1,95 abcde 1,07 bcdef 0,55 abcd 26,92 fg O,9256 ab 2.70062 alie 

2,63 a 47,81 ab 6104,2642 cde' 2,19 abc 1,19 abcde a,56 abcd 37,75 abcdel l,m8 a 2,69269 abe 

2,65 a 50,93 ab 4647,0820 9 2,08 abc 1,05 def O,50 bcd 38,92.bcáe 1,0116 a 3,66625 a 

2,53 a 47,11 ab 5718.0591 eig 1,78 cde 0,99 Ign 8,49 cd 28,75 delg 1,0598 a 2,72088 abe 

2,57 a 48,22 ab 5800,6548 defg 2,11 abc 1,14 bcdef 0,54 abcd 39,58 ancd 1,11&6 a 3,3Ó'I52 Ib 

2,65 a 50,01 ab 6792,2471 cde 2,22 a 1,31 abc O,59 abcd 35.34 abcdeig 9,9324 ab 2,29293 ancd 

2,49 a 43,27 b 5289,8721 fg 2,01 abcd 1,18 abcde ~,59 abco 33,75 abcdefg 1,0775 a 3,011$ ahc 

2,59 a 47,28 ab 6567,3462 cdef 1,59 e 0,75 h 0,47 d 29,00 deig 0,9828 a 2,54975 abc 

2,53 a 43,87 ab 8572,1035 a 2,17 ab 1,42 a O,63 ab 30,92 cdelg 1,0143 a 1,81512 cde 

2,72 a 49,05 ab 6180,7622 cdef 2,03 abc 1,18 abcde 11.58 abcd 26,17 9 1,1299 a 2,82430 abc 

._------~-----------------------------------------------------------------------_ ... ----------------------_ ....... ------------------------------------------------------... ---.. ---------------------- ... - ...... _---_ ..... _---- ......... _------... _-_ .. - .. __ ... __ ..... -_ .... __ . . -
CV% 15,28 2,06 9,92 7,28 5,96 15,03 3,89 8,66 2,25 2,47 4,34 5,28 4,55 4,94 5,43 7,97 U,22 14,27 

dms 1,16 5,93 9,64 6,16 0,35 17,71 0,2108 7,39 1,28 O,26 8,29 1355,7991 0,38 O,24 0,13 11.07 .,2262 1,3178i 

._ ...... ______ .. _ ... _____________________ ... ___________________ ------..... --------------... --------------------------------------------------.. --.. ------... --.. --... -... ------------....... ---~.~~7;;.~ .. -----... --.. _ .. --.. -.. ---_ .. ----.. -......... --.... ---..... _---......... -..................................... _ ... .. 

VI 8M 47,94 22,92 1,45 29,24 1,162e 39,70 12,60 2,50 49,82 6299,1600 2,11 1,33 0,64 39,67 i,7i43 

VM 69,3 26,73 26,73 1,46 25,01 1,3014 19,50 14,30 2,57 46,18 6589,4830 2,14 1,22 0,57 34,66 9.9892 2,33439 

HC 1,94 69, I 16,02 20,54 1,45 32,20 1,4152 17,70 14,10 2,59 47,47 6184,7660 2,05 1,16 32,80 l,ma 2,77943 

---.-------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VG - Un ifor.id.de e Veloc id~de de Germinado (natal 

FA - Número de Folnas Aci.a da Espiga 

DF - Numero de Dias para o F1oresci.ento 
PFA - Porcentagem de Folhas Ac ima da Esp iga 

AC - Porcentagea de Acamamento 
AR - ~rea FoI iar (cm2) 

OI - Diâmetro da região do colo (mm) 
AP - Altura da Planta (m) 

DC - Diâmetro SIJPerior do colmo (M) 
AE - Altura da Espiga (m) 

RA - Porcentagem de Plantas com Raizes Advent ieias Aéreas 
i - Relado Altura da espiga/Altura da planta 

IB - ind ice de "Bonecas" 
AF - ÂnglJlo FoI iar (graus) 

RP - Nu.ero de Raa i f ica.ôes do Pendâo 
PRO - índice de Prolilicidade 

NT - NUMero Total de FaInas 
EF - Eficiência de produdo 



Tabela 3 - Significincia do teste F para tratamentos e 
desdobramentos. Ano agr(cola 1986/87. Blocos 
ao acaso com duas repetiçies r realizado no 
~unic;pio de Piracicaba-SP. 

TRATAMENTOS VAR.INO. VAR.MELH. HI8.COM. GRUPOS 

P ** n~ ns ns ** 
EF ** ns ns ** ** 
PC ** ns ** * ** 
CE ** ns ns * ** 
DE ** ns ** ** ** 
OS ** ns ** ** ** 
NF ** ** ** ** ** 
NGF ** * * ns ** 
CG ** ns ** ns ~:.~ 

NG ** ns * * ** 
VG ns ns ns ns ns 
DF ** ns ** ** ** 
AC ** ** ** ** ** 
DI ns ns ns ns * DC n5 ns ns * ns 
RA ** n. ** ** ** 
18 ** ns ns ** ** 
PRO ** ns ns ns ** 
RP ** ns ** ** ** 
NT ** ns * ** ** 
FA ** ns ns * n5 
PFA n5 n5 * * ~~ 

AR ** ns ** ** * AP ** ns ** * ns 
AE ** ns ** ** ** 

** ns ns ** ** 
AF ** os ** ** ** 

* - significativo ao n{vel de 5% de probabil idade pelo 
teste F 

** - significativo ao n{vel de i% de probabilidade pelo 
teste F 



Quadro 1 - Significincia das correla,Ses entre a 
produ,So e os caracteres de produ,So. 
Ano agrícola 1986/87. Blocos ao acaso 
com duas repetiçSes realizado no muni
cípio de Piracicaba-SP. 

P PC CE I DE : DS : NF NGF CG : NG 

p 

PC 

CE ns : IH; : 

DE ·)(··)f 

DS ns : ~H(· n~; .)f 

••••• _ - .... _ .......... _. -.0 _ ....... __ .......... _. _ •• __ .... __ ...... __ ...... _ .... _ ...... MO. _ •• _ ............. __ ... , ........ _ ............... _. ____ , _. _. _. __ _ 

NF .)f IH, ns n~; : ·)Hf 

NGF ns : n~; : 

CG 
-----1----------------------------------------------
NG I ** ** ** ** * I ** ** **: ** 
........ -.-_ ................ ___ 0 ............. _ .......... _ .. ______ ...... _ ........ ___ •• __ ............ __ ............ _. __ ...... _____ •• _. _ •• _ •••• __ ... 0 _. ___ • 

* CorrEla~io positiva e significativa ao nrvel de 
10% de probabil idade. 

** - Correla~io positiva e significativa ao n{vel de 
1% de probabil idade. 

P - Prodlldo de Grâos <ton/ha) 

PC - Peso de 100 grãos (9) 

CE - Comprimento da Espiga ' ~) 

DE - Diâmetro da ESPiga (mm) 

DS - Diâmetro do Sabugo (mm) 

NF - Ntimero de Fileiras de grãDS 

NGF - Número de Grâos por F i 1 e i r- a 

C!3 - COl'ilprimento dos Grãos (mN) 

NG - Número de Grãos POt· Esp: :!-l 



Quad~o 2 das correlações entre os 
agronômicos. Ano agrícola 

Signi~icância 
caracteres 
1986/87. 
realizado 

Blocos ao acaso com duas repetições 
no minicípio de Piracicaba-SP. 

:VG:OFIACIOIIOC:RAIIS:PRO:RPINTIFAIPFAIARIAP:AE: i IAFIEFI 

nslnslnslns:* Ins:MMI 

Dl :M 1**1* 1**lnsIM lnsl M 1* IM Ins: nslnslnslnslnslnslMMl 
---------------------------------------------~--------------
DC lnslnslnslnsl**IM lnsl ns/nslns/nsl nslns:M IH IM Inslnsl 

RA :nslnslnslM IH l**lnsl nslnslnslnsl nslnsl**l**l* *lnsl 

IB lnslM IM lnslnslns/**l **/M lnslnsl nslnslnslnslnslns/**I 
------------------------------------------------------------

NT InslM IM IH lnslnslnsl **IM 1**1* M lnslnslnslnslnslnsl 

FA lnslH IM Inslnslns/nsl nslnsl* 1**: * lnslnslnslnslnsl* 

PFAlnslnslnslnslnslnslnsl H InslM 1* **IH lnslnslnslnslnsl 

AR lnslnslnslnslnslnslnsl .nslnslnslnsl H 1**lnslnslnslnslH 

• AF Inslnsl* lnslnsl* lnsl nsl* lnslnsl nslnsl**I* lnsl**/ns/ 

* Correla~io positiva e significat iva ao n{vel de 10% de 
probabilidade. 

** Correla~io positiva e significativa ao n(vel de 1% de 
probabilidade. 

M - Correla~io negativa e significativa ao n{vel de 10% de 
probabilidade. 

MH Correla~io negativa e significativa ao n{vel de 1% de 
probabilidade. 



Quadro 3 - Significincia das correla~ies entre produ~io e 
caracteres de produ~io com os caracteres agro
n3micos. Ano agrtcola 1986/87. Blocos ao acaso 
com duas repet i~ies realizado no minic(pio de 
Piracicaba-SP. 

p PC CE: DE NF NOF CO 

VG * ~. 

DF ~:):):) 

~:) 4:) 

DI riS 

De ns ns ns ns ns n~; nr:; 

F< A 

lB * n5:· n !:; ns 

PRO .~* ~ .. )(. ** .>t *·lf 

NT ** *1>:. ns ** 

F r-I * O'':; ~. .jt OS 

.. PFA ns; OS ri!!:· n s; ns 

ns ns OS n ~ .. .:> ns I1S O!::. ns n!::· 

--------------------------------------------~----------------
AP ns ns n !E. ns I1S 11 .,--, 

r.·IE riS n!:; n ,,· _. ns ns n ~· -, ns 

ns O c· -, :l~ 

AF n!!:. n5:· ns ns ns 

EF ** 

* - Correla~io positiva e significat iva ao n{vel de 
pr(Jbab i 1 i clade .. 

** - Correla~io positiva e significat iva ao n{vel de 
probabil idade .. 

M - Correla~io negativa e significat iva ao nvel de 
p''"(Jbab i "1 i dt-tde .. 

MM Correla~io negativa e significativa ao n{vel de 
;:>I'"obab i "1 idadE· .. 

ns 

ns 

t-l 

** 

1.0% cl!~~ 

i% clf:~ 

i0~' cI E~ 

i UI 
In de 
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Figura 1 - Evolu~io Porc~ntual da Produçio de Grios 
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Figura 2 - Evoluçio Porcentual da Eficiincia de Produ~io 
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Figura 3 - Evoluçio Porcentual do Peso de 100 Gries 
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Figura 4 - Eveluçie Percentual do Comprimento de Espigas 
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FiguFB 5 - Evolu~io POFcentual do DiimetFo de Espigas 
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Figura 7 - Evel. Porcent. do N~merD de Fileiras de Grios 
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Figura 8 - Evol. Pore. do N~mero de Grics por Fileira 
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Figura 9 - Evolu~io Porcentual do Comprimento do 
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Figura 10 - Evol. Percentual de N~mero de Gries por Espiga 
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Figura 11 - Ev. Pore. da Uni~ormidade e Vela de Germina~io 
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Figura 12 - EVa Por. do Num. de Dias para o Florescimento 
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Figura 13 - Evolu~âo Percentual de Acamamento 
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Figura 14 - Evolu~âo Pore. do Diimentro da Regiâo do Colo 
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Figura 15 - Evolu~io POFC. do Diim~tro Superior do Colmo 
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Figura 16 - Ev. Pore. da Porc~ntagEm de Raízes AdvEnt feias . , HEFEas 
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Figura 17 - Evoluçio Porcentual do indice de NBonecas H 
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Figura 19 - Evol. Pore. do NJmero de RamificaçSes do Pend~D 

113 

/ 
112 

/ 111 

/ 
4'l 110 
" // c: 
li 109 ..2' L " .f 108 
..: I / o :.- 107 , 
lO / ,'0 

" 10(\ 

/' \0 
~ 
.2 105 
~ / 
E 104 /' " / N 103 

/ 
102 

/ 
101 

V iDO 

J 
J 
I 
J 

VAR.IND. VAR.MEL HIB.COM. 

Figura 20 - Evoluç~D Percentual do N~mere Tetal de Folhas 
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Figura 21 - Evo1. Porco do N~mero de Folhas Acima da Espiga 
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Figura 22 - Evol. da Porcent. de Folhas Acima da Espiga 
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Figura 28 - Evelu~ie Percentual da ~rea FoI iar 
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Figura 24 - Evolu~io Percentual da Altura da Planta 
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Figura 2S - Evoluçio Porcentual da Altura da Espiga 
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Figura 26 - Evoluçio Porcentual da Relaçio AE/AP 
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Figura 27 - Evolu~io Porcentual do Angulo FoI iar 




