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AVALIAÇÃO DE OITO CICLOS DE SELEÇÃO RECORRENTE NA POPULAÇÃO 

DE MILHO (Zea may.ó L.) SUWAN DMR 

Autor: TELMO CANTON 

Orientabr: Prof. Dr. ROLM~D VENCOVSKY 

RESUMO 

Na presente pesquisa foi feita uma avaliação 

da seleção recorrente intrapopulacional no milho SuwaD DMR 

envolvendo oito ciclos de seleção, com o objetivo principal 

de estimar o progresso genético esperado e o observado e a 

disponibilidade de variabilidade genética para a seleção em 

ciclos posteriores. Além disso, foram desenvolvidas as ex-

pressões para o cálculo do tamanho efetivo populacional (Ne ) I 

adequadas ao método de seleção utilizado, sendo que o Ne foi 

estimado a partir do terceiro ciclo de seleção, consideran-

do o segundo ciclo como referência. 

Para tanto, foram utilizados os dados obtidos 

do programa de melhoramento da população de milho Suwan DMR, 

conduzido pela Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária 

(EMPASC) em Chapecó-SC , no período de 1979/80 a 1986/87. 

o programa foi conduzido utilizando-se o méto - -

do de seleção entre e dentro de famílias de meios irmãos, sem 

sementes remanescentes (SEDFMISSRL, com exceção do segundo 

ciclo que foi. obtido por seleção massal estratificada. O mé-
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todo de SEDFMISSR foi conduzido com duas modificações em re-

lação ao-método original: a) realização simultânea, na mesma 

área experimental, das etapas de avaliação, seleção e recom-

binaçãoj b) para a composição das fileiras masculinas, foi 

realizada uma seleção prévia de espigas no laboratório, de 

maneira que nem todas as familias sob avaliação contribmram 

como parentais masculinos. 

A utilização de delineamento experimental ful~ 

cos casualizados) incorporada nos ensaios de avaliação a paE 

tir do terceiro ciclo de seleção e as testemunhas (híbridos 

comercia~sl a partir do segundo ciclo. 

As estimativas dos parâmetros genéticos e fe-

notipicos foram obtidas a partir das esperanças dos quadra-

dos médios, considerando/quando necessária, a correção da pr~ 

dutividade de grãos por covariância em função do estande ob-

servado. O progresso esperado (~s ) foi estimado utilizando e 

se o diferencial de seleção e o observado (Gs ) 
1 o foi obtido 

em função das testemunhas comuns presentes nos ensaios de 

avaliação dos diversos ciclos de seleção. 

Considerando os últimos cinco ciclos de sele-

ção 1 ob-ti veram-se as estimativas médias (e amplit.udes) para a 

produtividade de 

vel de médias de 

grãos: coeficiente de herdabilidade 

famílias: fi 2
C%)_ = 39,08 (29,07 a 

m 

ao ní-

42§31}j 

coeficiente de herdabilidade ao nível de plantas: fi~ (%) = 
l 

16 I 52 C12 I 52 a 22 TOS) i CC. V • ~ C ~ V • e I = O I 51 (O f 46 a O 1 61) i 

variância genética aditiva: â! Cg/planta}2 = 316 (70 a' 653) i 



GS
e 

(%/ciclo) = 5,52 (2,48 a 7,50) i Gs
o 

(%jciclo) 

(-7,07 a 19,09); progresso esperado acumulado: Gs 
ea 

= 

( %) 

xiv. 

5,95 

= 

27,6; progresso observado acumulado: Gs (%) = 29,8; porcenoa 

tagem de seleção entre e dentro de famílias: 33,75 (15,29 a 

68,63) e 4,99 (3,54 a 6,58) I respectivamente; tamanho efeti-

vo populacional: N = 193 t135 a 349); produtividade 
e 

de grãos: Y (gjplanta) = 117,8 (66, 8 a 186). 

média 

Apesar da população original Suwan DMR ser 

considerada de base genética bastante estreita, as estimati 

vas da variância genética aditiva desta população foram com

paráveis as estimativas médias obtidas para as populaçõesbra 

sileiras de ampla base genética. 

Particularmente importante, foi a verificação 

de que a variância genética aditiva não sofreu alterações que 

possam ser atribuldas à seleção, mantendo-se em magnitude 

bastante razoável para assegurar êxito na seleção em ciclos 

posteriores. 

o método de seleção utilizado proporcionou a 

manutenção de um N relativamente alto, de um dado ciclo pa
e 

ra outro, mesmo utilizando baixa porcentagem de seleção. 
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EVALUATl.ON OF EIGHT CYCLES OF RECURRENT SELEClIíE IN THE CORN 

POPULATION (Zea may~ L.) SUWAN DMR 

Author: TELMO CANTON 

Adviser: Prof. Dr. ROLAND VENCOVSKY 

SUMMARY 

The effect of eight cyc1es of recürrent se lection , 

app1ied to the Suwan DMR corn popu1ation, was investigated. 

The main interest was to verify the effect of se1ection 

concerning the expected and rea1ized genetic progress on 

grain yie1d and the amount of genetic variabi1ity sti11 

avai1ab1e, to permi t further progress.. In addition I specific 

expression of the effecti ve popu1ation size CN ). were deve1q:e:3, e 

according to the se1ection procedure adopted. The second 

cycle popu1ation was taken as reference point to ca1cu1ate 

The Insti tution EMPASC ta research organization 

of the State of Santa Catarina for agricu1ture and 1ivesUxX, 

Chapecó, SC, Brazi1), through its corn popu1ation improvement 

program, provided the necessary data for this work. The 

period between 1979/80 and 1986/87 was covered. 

Se1ection among and within ha1f sib fami1ies 

(SAWHSP) was the basic sche.rrE app1ied, except for the cbtention 

of the second cycle where a simp1e stratified mass selection was used .. 
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SAWHSF was conducted with two modifications, in relation 

to the original scheme, namely: a) evaluation of progenies, 

selection and intercrossing of superior plants, as basic 

steps of such a scheme, were carried out alI in the same 

areaj b) to compose the male rows, a previous selection of 

ears was made in the laboratory, such that not the whole set 

of progenies under evaluation contributed as male parents. 

Progenies were evaluated in randomized complete 

blocks with replications only after the second cycle and 

checks (commercial hybrids) incorporated in the progeny tests, 

only after the first cycle. 

Estimates of phenotypic and genotypic cx.::mpanen.ts 

of variation were obtained through the analyses of variance. In 

the case of higher stand variation, the covariance procedure 

was also applied. In alI cases estimates were calculated 

considering expected values of mean sguares. 

Selection differentials were taken to obtain 

expected progresses estimates CGs e ). The inclusion of ccmnan 

checks in trials of subseguent years, permitted estimating 

realized gains lGs ). 
o 

Considering the last five cycles of selectian, 

the following estimates Cand ranges) cou1d be obtained for 

grain yield: 

basis: fi~ l%) 

coefficient of heritability on a progeny 

= 39.08 (29.07 to 42.31); coefficient 

mean 

of 

heritability on a p1ant basis: fi~ C%) = 16.52 (l2.52 to 22.05); 

CC.V.g)/CC.V_ e ) 0.51 CO.46 to 0.61);additive genetic 



xvii. 

variance: Ô! (g/pl)2 = 316 (70 to 653); GS e (%/cicle) = 5.52 

(2.48 to 7.50); Gs o (%/cycle) = 5.95 (-7.07 to 19.09); 

accumlated expected progress: Gs (%) = 27.6; ea accumulated 

observed progress: Gs oa (%) = 29.8 i perCEIltage of selecticn arrcng 

and within progenies: 33.75 (15.29 to 68.63) and 4 .. 99 (3.54 

to 6.58), respectivelYi effective population size per cycle: 

N = 193 (135 to 349)j average grain yield: YCg/p1L = 117.8 
e 

(66.8 to 186. O) . 

Despite the very narrow genetic base of the 

original popu1ation Suwan DMR, its additive genetic variance 

was comparable to additive variances found for broader 

base populations of corn in Brazi1. 

Particu1arly important was the finding that 

changes in the amount of additive genetic variance could 

not bB attributed to se1ection. In fact, after the eight 

cyc1es the genetic variance is sti1l sufficiently large 

to guarantee addi tiona1 gains T through selection. 

The se1ection scheme here adopted permitted 

the maintenance of relati vely high N va1ues I from one cycle to 
e 

the next, despite the relative1y low se1ection percentages 

chosen throughout the programo 



1. INTRODUÇÃO 

o melhoramento de populações de milho ou de 

qualquer outra espécie alógama, via seleção recorrente, tem 

como finalidade principal a obtenção de uma população melho

rada,ou seja, de um cultivar de polinização aberta, para uso 

direto pelos produtores ou para a utilização em programas vi 

sando a obtenção de híbridos. 

Populações melhoradas se caracterizam por ap~ 

sentar freqüência mais elevada dos alelos favoráveis, que e 

uma conseqüência da seleção recorrente. No entanto, o suces 

so do melhoramento depende essencialmente da magnitude da va 

riância genética aproveitável pela seleção que, por sua vez, 

é função dependente do caráter e da população em estudo. ~ 

disso, uma série de outros fatores interferem no aprovei~ 

to desta variância genética disponível e consequentemente no 

progresso genético ao final de um programa de melhoramento. 

Dentre estes fatores, são considerados de importância rele

vante a precisão dos experimentos de avaliação l o método de 

seleção empregado, a proporçao de famílias ou indivíduos se

lecionados em cada geraçao de seleção e o tamanho efe-
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tivo populacional, mantido ao longo do programa de melhora

mento. 

Dentro deste enfoque e que surgiu e se conso

lidou a genética quantitativa, como uma ferramenta de grande 

utilidade para os melhoristas, auxiliando na definição do m~ 

lhor critério a ser adotado em função do material genético e 

das condições disponíveis para a condução de um programa de 

melhoramento. O desenvolvimento de métodos estatisticos e 

genéticos proporcionaram a constatação de ampla variabilida 

de genética aproveitável pela seleção em populações de mi-

lho, bem como permitiram o surgimento de diversos esquemas 

de seleção recorrente. Estes esquemas se caracterizam prin

cipalmente pela maior ou menor facilidade de condução e pelo 

progresso genético que proporcionam por geraçao de seleção, 

corno pode ser observado em PATERNIANI & MIRANDA FILHO (1987) 

e VENCOVSKY C1987a). 

O método de seleção entre e dentro de faml-

lias de meios irmãos tem sido amplamente utilizado em progr~ 

mas de melhoramento de milho no Brasil, em função da eficiên 

cia que tem demonstrado e também pela facilidade de condu

çao. De maneira geral, o numero de famílias avaliadas em ca 

da geração de seleção tem sido relativamente elevado, e con

forme VENCOVSKY et alii (l988b)_, o tamanho efetivo populaci~ 

nal não tem comprometido a longevidade dos programas de me

lhoramento. 

Via de regra, os cultivares híbridos apresen-
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tam maior potencial produtivo em condições de ambientes fav~ 

ráveis à cultura do milho. Em função disso, tem sido reco

mendada a utilização de cultivares de polinização aberta, p~ 

ra produtores localizados em regiões consideradas marginais 

para o cultivo do milho ou para aqueles produtores com insu

ficiente disponibilidade de recursos os quais, consequen~ 

te, não adotam níveis adequados de tecnologia na condução das 

lavouras. Com este propósito, foi conduzido o programa de m~ 

lhoramento com a população de milho Suwan DMR, que resultou 

numa variedade de polinização aberta, a saber, EMPASC 152 OES 

TE, que vem sendo cultivada principalmente nos estados da re 

gião Sul do Brasil. 

O programa de melhoramento com a população de 

milho Suwan DMR continua em andamento. Seu inicio ocorreu 

na safra agrícola de 1979/80, utilizando-se principalmente o 

método de seleção entre e dentro de famílias de meiosinnãos, 

sem sementes remanescentes. Apesar disso, até o momento não 

foi feito um estudo mais detalhado dos efeitos da seleção 

em relação à estrutura genética populacional e à perspecti

va de resposta futura à seleção. Ademais, em função de já 

terem sido realizados oito ciclos de seleção, considerou -se 

que um tal estudo poderia ser importante como contribuição ~ 

ra a genética e o melhoramento. 

Sendo assim, o presente estudo compreendeu uma 

investigação dos efeitos da seleção recorrente com famílias 

de meios irmãos, sobre o comportamento e a estrutura genéti-
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ca da população de milho Suwan DMR em melhoramento na Empre

sa Catarinense de Pesquisa Agropecuária (EMPASC), Chapecó

se. 

A pesquisa objetivo~ especificamente, mensu

rar as alterações genéticas e agronômicas alcançadas e a dis 

ponibilidade de variabilidade genética para a seleção em ci

clos posteriores. O interesse maior concentrou-se nas se

guintes avaliações para a produtividade de grãos: 

a) A variabilidade genética através dos ci

clos de seleção, medida pela magnitude da variância genéti

ca aditiva, do coeficiente de herdabilidade e outros parame

tros afinsi 

b) O progresso genético esperado e o progres

so genético observado para os diversos ciclos de seleção e 

as contribuições de cada modalidade de seleção para o pro

gresso genético; 

c) O tamanho efetivo populacional de cada ge

raçao de seleção em relação ao ciclo anterior e em relação ao 

ciclo inicial de referência. 



5. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. SELEÇÃO RECORRENTE EM MILHO 

2.1.1. Considerações gerais 

HULL (1945) foi quem propos a expressa0 "Se

leção Recorrente" ernbora.JENKINS (1940) tenha utilizado uma 

mc:x:1alidade do rrétodo. A expressão f~i proposta para designar todo o pro-

cesso de seleção, em programas continuos de melhoramento que 

envolve as fases de obtenção de genótipos, avaliação e recom 

binação dos genótipos superiores. Originalmente a expres

são foi utilizada para designar alguns esquemas especificos 

de seleção mas, atualmente, são designados de seleção recor

rente todos os esquemas ciclicos de seleção que envolvem as 

fases acima mencionadas (HALLAUER, 1980 I . 

Os métodos de seleção recorrente sao dividi

dos em dois grupos distintos segundo MOLL & STUBER (1974) : 

a) melhoramento intrapopulacional, onde a seleção objetiva o 

melhoramento do comportamento per si das populações; b) me

lhoramento interpopulacionali neste caso o objetivo é o me

lhoramento do hibrido CF1 , entre duas populações. Obviamen-
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te neste caso também e interessante o melhoramento per si 

das populações. 

Principalmente depois de os estudos de gene

tica quantitativa terem mostrado que a maior proporção da va 

riância genética em populações de milho era de natureza adi

tiva, diversos métodos de seleção foram propostos, com a fi

nalidade de facilitar o aproveitamento deste componente do 

progresso genético. Revisões detalhadas para cada método são 

encontradas em PENNY et alii (~9631, LONNQUIST (1965), SPRA

GUE & EBERHART (1977), HALLAUER & MIRANDA FILHO (1981), PA

TERNIANI & MIRANDA FILHO (1987) I entre outros. 

Uma vez definido o objetivo do programa de me 

lhoramento, deve-se considerar uma série de fatores para a 

escolha do esquema ou método de seleção a ser empregado. Na 

maioria das vezes não é possível optar por um dado métodoteo 

ricamente mais eficiente I pois aspectos de infra - estrutura, 

disponibilidade de recursos, condições climáticas, entre ou

tros, não podem ser desprezados. Segundo HALLAUER (1980), 

quando o objetivo do programa e o melhoramento do potencial 

de populações para extração de linhagens e conseqüente obte~ 

ção de hIbridos, o melhoramento interpopulacional parece ser 

o mais indicado. Por outro lado, se a finalidade do progra

ma e a obtenção de variedades melhoradas ou a adaptação de 

germoplasma exótico, deve-se dar preferência ao melhoramento 

intrapopulacional. Métodos combinados de melhoramento in

tra e interpopulacional também pode ser usados (PATERNIANI & 

MIRANDA FILHO, 1987). 
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No Brasil, a seleção recorrente tem desempe

nhado um papel importante no melhoramento do milho. Recente

mente VENCOVSKY et alii (1988b) concluíram que em média a 

contribuição da seleção recorrente para o acréscimo da prod~ 

ti vidade de graos, no período compreendido entre 1964 e 1984 f 

foi de 2,7% ao ano. 

Em função da natureza do programa de melhora

mento em estudo e dos objetivos propostos, na presente revi

são serão relatados, de preferência, os aspectos referentes 

ao melhoramento intrapopulacional com destaque para o método 

de seleção entre e dentro de famílias de meios irmãos. 

2.1.2. Seleção entre e dentro de famílias de 

meios irmãos 

o esquema de seleção espiga por fileira foi 

introduzido no melhoramento do milho por Hopk ins <-1899) ci

tado por PATERNIANI (1969L. O método consistia, basicamente, 

na avaliação de espigas em fileiras individuais, sendo que a 

seleção era praticada entre e dentro de familias, colhendo-se 

as espigas das melhores plantas. Inicialmente,o método foi 

utilizado em um programa de seleção divergente para teor de 

óleo e proteína e os resultados deste programa, ainda em 

andamento, vem sendo publicados periodicamente, a exemplo 

de DUDLEY (1977}. 
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Em função da ineficiência do método de sele

çao espiga por fileira, para o melhoramento de caracteres de 

baixa herdabilidade, a exemplo da produtividade de grãos na 

cultura do milho, LONNQUIST (1964) sugeriu o método de sel~ 

ção espiga por fileira modificado. As principais alterações 

introduzidas em relação ao esquema anterior foram: a avalia 

ção das famílias em ensaios com repetições de preferência em 

mais de um local e recombinação em lotes com isolamento re

produti vo. Confome salienta ra.:JNQUIST (1964), o rrétodo é essencia1rren 

te urna seleção entre e dentro êE famílias; em razão disso, PATERNIA

NI (}967) propôs a denominação re "Seleção entre e dentro de famílias de 

rreios innãos", pl.:blicanCb os prirreiros resultados com este netodo. 

Na sua proposição original, o método de sele

çao entre e dentro de famllias de meios irmãos, não previa a 

utilização de sementes remanescentes, o que representava a 

realização de um ciclo de seleção por geração de cultivo. Nes 

te caso como demonstra VENCOVSKY (1969) r tanto a seleção en

tre corno a seleção dentro de familias é realizada somente no 

sexo feminino. Outra alternativa é a condução do método com 

sementes remanescentes (~uas gerações por ciclo de seleção}, 

onde a seleção entre famílias é feita nos dois sexos, mas a 

seleção dentro de famllias continua somente no sexo femini

no, para caracteres avaliados após o florescimento. 

WEBEL & LONNQUIST C1967} conduziram o método 

de seleção entre e dentro de familias de meios irmãos sem se 

mentes remanescentes, utilizando-se da mesma área experimen-
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tal tanto para a avaliação como para a recombinação das fa-

mllias. Os autores salientam que esta metodologia demanda 

muito trabalho principalmente com despendoamento e colheita 

do material, uma vez que devem ser selecionadas plantas de 

praticamente todas as familias, pois a seleção entre famí-

lias depende essencialmente da pesagem do material 

colheita. Metodologia semelhante foi utilizada na 

do programa objeto deste trabalho. 

O metodo de seleção entre e dentro de 

apos a 

condução 

famí-

lias de meios irmãos tem apresentado bons resultados no me

lhoramento do caráter produtividade de grãos em milho, sendo 

atualmente hastante utilizado. Dentre os resultados obtidos 

podem ser destacados os trab-alhos de PATERNIANI (1967) I WE

BEL & I..a\INQUIST(1967),PATERNIANI (1968), DARRAR et a1ii (1972) 1 

SEGOVIA Cl976), COMPTON & BAHADUR (1977), LIMA & PATERNIA

NI t1977L MIRANDA (1977), SAWAZAKI (1979), POMMER & GERALDI 

L19831 e SANTOS & NASPOLINI FILHO C1986a e 1986b). Na Tabe

la 1 estão sintetizados os resultados obtidos por estes au

tores. 

2.2. ESTIMATIVAS DOS COMPONENTES DA VARIÂNCIA GENtTICA 

EM POPULAÇOES DE MIL~O 

A estimativa dos componentes de variância ge

néticos tem sido uma das grandes contribuições da genética 



Tabela 1. Progressos genéticos obtidos através da seleção entre e dentro de famílias 

de meios irmãos, para a produtividade de grãos, em diversas populações de 

milho. 

Número Ganho 

População de por ciclo Referências 

ciclos ( % ) 

Hays Golden 4 9,40 WEBEL & LONNQUIST (1967) 

Dente Paulista 3 13,60 PATERNIANI (1967) 

Piramex 4 3,80 PATERNIANI (1968) 

Kita1e Composite 6 2,20 DARRAH et alii (1972 ) 

Centralmex 6 2,00 SEGOVIA (1976) 

Hays Go1den 10 5,26 COMPTON & BAHADUR (1977) 

Tuxpeno 3 10,80 LIMA & PATERNIANI (1977) 

IAC-l 8 1,90 MIRANDA et alii (1977) 

IAC-Maya 13 2,84 SAWAZAKI (1979 ) 

IAC-Maya 02 4 4,50 POMMER & GERALDI (1983) 

IAC-1 02 4 10,70 POMMER & GERALDI (1983) 

Dentado Composto 

Nordeste 3 2,70 SANTOS & NASPOLINI FILHO (1986 a) 

F1int Composto 

Nordeste 3 5,10 SANTOS & NASPOLINI FILHO (1986b) 
t-' 
o 
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quantitativa para o melhoramento, pois fornece subsídios na 

tomada de decisões durante o planejamento e condução dos pr~ 

gramas de melhoramento. Auxilia,também,na escolha da popul~ 

ção base e do método de seleção, bem como permitindo avalia

ções para definir a viabilidade da continuação de um progra

ma em andamento (HALLAUER & MIRANDA FILHO, 1981). 

O sucesso de um programa está em primeiro lu

gar na dependência da magni tude da variabilidade gmética apro

veitãvel na seleção. VáriOS métodos tem sido utilizados pa-

ra a ohtenção das estimativas dos componentes da variância 

genética, mas os que mais se destacaram pela contribuição que trouxe

ram, em ordem de irrportância, foram os celinearrentos I I 11 e 111 ce Ca.'1S'I'CX1\ & 

ROB.INSON Cl948 e 1952}, que utilizam-se de diversos tipos de 

famílias de maneira que torna-se possível estimar a variân

cia genética aditiva, a variância de dominância e o grau me

dio de dominância. 

O método de seleção entre e dentro de famí-

lias de meios irmãos tem sido amplamente utilizado, embora 

não permita estimar a variância genética de dominância. Sua 

grande virtude ê a possibilidade de estimar a variância gen~ 

tica aditiva que permite ao melhorador de plantas, verifi-

car as chances de êxito na seleção e acompanhar as altera

ções na variabilidade genética, no decorrer dos sucessivos 

ciclos de seleção (HALLAUER & MIRANDA FILHO, 1981 e VENCOVS

KY 1 1987a}. 
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Segundo FALCONER (1960) a variância genética 

aditiva é a principal componente nas relações de semelhança e~ 

tre pa.r:entes e por ronseguinte, o principal determinante das propriedades 

genéticas da população e da resposta da população à seleção. 

O autor define variância genética aditiva como sendo a va

riância dos valores genéticos e ressalta que na prática o que 

interessa é o parcelamento entre variância genética e va

riância fenotipica total, cujo quociente entre a primeira e 

a segunda é denominado de coeficiente de herdabilidade. 

Na literatura existem muitos trabalhos que re 

latam as estimativas dos componentes da variância genética e 

fenotipica em populações de milho (RAMALHO, 1977; HALLAUER 

& MIRANDA FILHO, 1981; VENCOVSKY et alii, 1988a; entre ou

trosl. Particularmente importantes sao os resultados apre

sentados por VENCOVSKY et alii C1988b L I que relatam estimati 

vas médias obtidas a partir de 58 ensaios conduzidos com 

familias de meios irmãos em condições brasileiras (Tabela 2). 

Os autores salientam que os valores da variância genética ad.:!:. 

ti va e conseqüentemente da herdab.ilidade e do progresso esp~ 

rado com a seleção são superestimados. Isto principalmente 

devido à interação genótipo x ambientes e a pressuposição de 

seleção truncada na estimativa do progresso esperado, uma 

vez que a grande maioria dos ensaios foram conduzidos num 

único local e a seleção entre familias realizada para vários 

caracteres simultaneamente. 
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Tabela 2. Estimativas de parâmetros para o caráter peso de 

espigas (g/planta) relativas a 58 ensaios com famí 

lias de meios irmãos, conduzidos no Brasil. 

Parâmetros Média Amplitude 

_2 2 309 °A ( g/pll 41 a 753 

h~ C%) 11,0 
l 

1,5 a 29,0 

-Y ( g/pl) 120 69 a 246 

C,V' e (%) 16,3 7,8a23,3 

C.V' g (%) 7,3 

C'V.g/C'V· e 0,45 

Gs C%/geração) 4,90 

Fonte: VENCOVSKY et alii (~988a) 

PACHECO (1987) confirma urna das hipóteses aci 

ma, tendo verificado que mesmo com farnilias de meios irmãos 

a interação genótipo x ambiente é de proporção elevada, in-

ter ferindo significativamente na magnitude da variância ge-

nética aditiva estimada a partir de ensaios conduzidos num 

único local. Segundo GARDNER (1963) I o componen te da va-

riância de interação pode atingir a mais de 50% do valor da 

estimativa da variância genética aditiva. 
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Para estimar a herdabilidade no sentido res-

trito ao nivel de plantas necessita-se da estimativa da va-

riância fenotipica dentro de familias. Normalmente,ela e es 

timada a partir da 

_2 -2 
0d e 0e 

- -2/-2 relaçao 0d 0e tomada como sendo igual a 

10, onde significam a estimativa da variância fe-

notipica dentro de familias ao nivel de plantas e a estimati 

va da variância ambiental entre parcelas ao nivel de plan-

tas, respectivamente. Na verdade esta relação depende das 

condições experimentais e da variabilidade genética da popu-

- 1 3 - _2/-2 laça0. Na Tabe a observa-se a amplitude da relaçao 0d 0e 

para a produtividade de grãos, juntamente com a estimativa da 

variância genética aditiva. Observa-se neste caso, que exi~ 

te uma concordância bastante expressiva entre a magnitude da 

- _2/-2 --relaçao 0d 0e com a estimativa da variancia genetica, isto 

_ -2 - _2/_2 
e, quanto maior a 0A maior a magnitude da relaçao 0d 0e' Os 

coeficientes de variação experimental foram muito semelhan 

tes, excluindo-se as variações na produtividade média. 

Alguns trabalhos foram conduzidos no Brasil com 

o objetivo de se conhecer a estrutura genética da população de 

milhü Suwan DMR. Assim, SOUZA JUNIOR et alii (1980), MÔRO 

et alii (1981b) e SOUZA JUNIOR (~983)_ obtiveram para a pro-

dutividade de grãos, num estande de aproximadamente 50 mil 

plantas/ha, as seguintes estimativas, respectivamente: esti

mativa da variância genética aditiva lÔ~): 254, 380 e 181 

2 
(gramas/planta) i produtividade média CY}: 38 , 131 e 113 

(gramas/planta). Os autores mencionados avaliaram a varia-



Tabela 3. Estimativas da relação entre variãncia fenotIpica dentro de famIlias (5~) e 

variãncia ambiental entre parcelas (52) para a produtividade de grãos em di e 
versas populações de milho. Estimativas da variância aditiva (g/pl)2 ajus-

tadas para a mesma produtividade média de grãos (144 g/p1). 

população 

Composto Dentado 

Composto Dentado 

(Progs Brancas) 

Composto Dentado 

(Progs Amarelas) 

Composto Dentado 

Composto F1int 

Composto F1int 

(Brancõ) 

ESALQ-HVI-MII-HSI 

ESALQ PB-4 

ESALQ PB-5 

~2/-2 Gd Ge 

9,9 

5,0 

4,2 

8,38 

6,61 

9,50 

10,3 

18,0 

8,0 

-2( / 2 GAg p1) 

(ajustada) 

497 

168 

209 

453 

251 

289 

434 

832 

317 

REFERt::NCIA 

CARMO (1969) 

QUEIROZ (1969 ) 

QUEIROZ (1969) 

MIRANDA FILHO et alii (1972) 

MIRANDA FILHO et alii (1972) 

SUAREZ LECZANO (1976 ) 

CUNHA (1976) 

SAMPAIO & MIRANDA FILHO (19881 

SAMPAIO & MIRANDA FILHO (1988) 

t-' 
lJ1 



16. 

bilidade genética para outros caracteres de interesse, além 

da produtividade de grãos, dentre eles: a prolificidade, a 

altura da planta e da espiga; o número de dias para o flo

rescimento e o teor de umidade na colheita, concluindo que 

o milho Suwan DMR apresenta alto potencial de resposta a se

leção. 

Mlmo (1982) I NASPOLINI FILHO & \lENmvsKY (1982) 

e SOUZA JUNIOR et alii C19 86) avaliaram a potencialidade da 

população de milho Suwan DMR para a obtenção de linhagens e 

hibridos. Os autores destacaram que o material mostrou -se 

bastante promissor para tal fim. MORO (1982) e LIMA et alii 

(19821 estimaram a depressão por endogamia da população or~ 

ginal, para a produtividade de grãos, após uma geração de a~ 

tofecundação em 49,5% e 42,0%, respectivamente. Após um ci

clo de seleção com famílias de irmãos germanos ocorreu uma 

reduçao na depressão por endogamia de 49,5% para 40,4% (MO

RO, 19821. Estes resultados evidenciam que a população de 

milhD Suwan DMR possui uma elevada carga genética apesar de 

ter sido sintetizada a partir de famílias Sl promissoras. No 

entanto, conforme VIANNA et alii C1982), na média geral, as 

populações brasileiras apresentam valores de depressão por 

endogamia bem superiores à população Suwan DMR. 
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2.3. EFEITOS DA SELEÇAO SOBRE A VARIABILIDADE GENÉTICA 

o acompanhamento da magnitude da variabilida 

de genética, através dos ciclos de seleção, é um fator impo~ 

tante pois ele permite avaliar as possibilidades futuras de 

resposta à seleção, nas populações em estudo. FALCaER(~60)r 

VENCOVSKY (1978a) e HALLAUER & MIRANDA FILHO (1981) entre 

outros, demonstram que a magnitude da variància genética ad~ 

tiva para um determinado caráter está diretamente correlacio 

nada com a freqüência gênica na população, sendo portanto pro

priedade da população e do caráter considerado. Neste ra

ciocinio, MOLL & STUBER (1974) comentam que há possibilida

des de aumento da variància genética aditiva nos ciclos ini

ciais de seleção, se a freqüência dos alelos favoráveis for 

baixa (populações pouco melhoradas). Contudo, o mais prová

vel segundo eles é a redução da variância genética, limitan

do o sucesso da seleção nos ciclos posteriores. 

Na prática, os ensaios de avaliação dos dife

rentes ciclos de seleção são conduzidos em anos diferentes 

em sua grande maioria. Este procedimento dificulta uma ava

liação mais precisa da variabilidade genética. Quando isso 

acontece, diversos parâmetros devem ser considerados simul

taneamente, tais como: a magnitude da variància genética adi 

tiva; o coeficiente de herdabilidade; os coeficientes de va

riação genética e ambiental e a razao entre ambosj a média 

do caráter nos diversos ciclos; a precisão das estimativas e 



o estande observado por unidade de área (SUBANDI & 

1974; RAMALHO, 1977; VENCOVSKY, 1978a e HALLAUER & 

FILHO, 1981). 

18. 

COMPTON, 

MIRANDA 

Os resultados das alterações da variância ge

nética pela seleção, mostrados na literatura, são bastante 

divergentes. A diminuição da variância genética foi observa 

da por PATERNIANI (19671, WEBEL & LONNQUIST (1967), SILVA & 

LONNQUIST (1968) I VENCOVSKY U9681, HALLAUER (1970) I MIRAN

DA FILHO (1979), SAWAZAKI C1979}, SANTOS & NASPOLINI FILHO 

(1986b) I entre outros. Os autores observaram que via de re-

gra, a maior redução ocorreu após o primeiro ciclo de sele

çao, com tendência de ela manter-se constante nos ciclos se

guintes. Segundo WEBEL & LONNQUIST l1967} e VENmv5KY (1968) I 

isso ocorre devido â fixação de grande parte dos genes de 

efeito pronunciado pela seleção inicial, sendo a estabiliza 

ção posterior atribuida à liberação da variância aditiva la

tente em função da recombinação. 

A constância da variabilidade genética atra

ves dos ciclos de seleção foi constatada por MOLL & ROBIN

SON U9661, LONNQUIST et alii (19662, DARRAH et alii (1972), 

MIRANDA et alii C1977}, LIMA & PATERNIANI (1977), HALLAUER 

(l9811, entre outros. DARRAH et alii (1972) não encontraram 

nenhuma indicação de diminuição da variância genética em seis 

populações, após seis Ciclos de seleção, entre e dentro de 

familias de meios irmãos. Segundo HALLAUER & MIRANDA FILHO 

(1981), a mudança de freqüência gênica em função da seleção 
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é muito pequena em caracteres quantitativos e em conseqüên

cia a variância genética é pouco qu quase nada alterada a curto prazo. 

SILVA (1969) e SEGOVIA (1976) relataram aumen 

to da variância genética com o avanço dos ciclos de seleção. 

Atribuíram o fato à origem híbrida das populações trabalha

das, que provavelmente continham muitos genes ligados em fa

se de repulsão e após sucessivas recombinações provocaram 

maior liberação de variabilidade genética. Nesta suposição, 

o aumento da variabilidade genética não pode ser atribuido à 

seleção mas sim a ausência do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

MORO (1982)_ ob-teve 800 famílias de irmãos ge,E 

manos da população de milho Suwan DMR. Após a avaliação se

lecionou 13 famílias, que foram recombinadas para obtenção 

da população do primeiro ciclo de seleção. Observou que a 

variância genética da população do primeiro ciclo foi supe

rior à variância genética da população original. No entan

to, o coeficiente de variação genético da população origi

nal foi maior. O autor destaca que a população de milho Su

wan DMR, mesmo sob forte pressão de seleção (1,63%1 demons

trou capacidade de manter a variabilidade genética. 

Embora os resultados dos efeitos da seleção 

sobre a variabilidade genética sejam controvertidos, exis

tem evidências suficientes da capacidade de resposta a sele

çao do milho. O melhor exemplo disso são os resultados re

latados por DUDLEY (1977) mostrando a existência de variabi

lidade genética significativa após 70 gerações de seleção di 
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vergente para teor de óleo e proteína na variabilidade de mi 

lho "Butt Whi te" . 

A longevidade de um esquema de seleção recor-

rente tem urna relação muito estreita com a manutenção de va-

riabilidade genética disponível, ao longo dos ciclos de se-

çao. Se a seleção for atuante e capaz de alterar a freqüên-

cia gênica, a partir de um dado momento muitos alelos esta-

rao fixados e a tendência lógica será a redução da variabil~ 

dade genética. Conforme ENF~et alii (l9691, além da sele-

çao, a deriva genética também contribui para alterar a va-

riância genética aditiva. O autor salienta que a redução 

esperada na variância gené.tica adi ti va em função da deriva 

genética é dependente do tamanho efetivo populacional manti-

do ao longo do programa de melhoramento, na seguinte propor-

çao: Nesta expressão, Ne é o tamanho efetivo po-

pulacional e t o número de gerações de cruzamento ao acaso 

(número de ciclos de seleção realizados). 

ENFTIITDet alii (~9691 apresentam o resulta-

do de 20 gerações de seleção para peso de pupa em Tnibol~um 

ea~~aneum. A população de origem foi sintetizada a partir 

de duas linhagens endogâmicas. Um tamanho efetivo populaci~ 

nal de 75 foi mantido constante no período. Os autores ob-

servaram um progresso genétiCO, após as 20 gerações, de 40,8% 

distribuldo linearmente nos ciclos de seleção, indicando que 

não houve redução da variância genética aditiva. 
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VENCOVSKY (1987b) destaca que o conceito de 

tamanho efetivo populacional está relacionado com a represe~ 

tatividade genética contida numa amostra, em relação a gera-

ção imediatamente anterior. Assim sendo, o tamanho efeti-

vo está relacionado ao tamanho genético da população e nao 

ao número de indivíduos que a compõem, ou seja, ele represe~ 

ta o número de indivíduos que participam do acasalamento pa

ra a formação da geração seguinte. Quando o tamanho efeti

vo for pequeno, poucos indivíduos participam efetivamente da 

geração de acasalamento, podendo ocorrer problemas com a os

ci1ação genética e com a endogamia na geração subseqüente. Uma 

tal redução de Ne nem senpre é recuperável na geração seguinte (HALIAUER 

& MIRANDA FIIHO, 1981). 

2.4. PROGRESSO GENÉTICO COM A SELE~AO 

As expressoes do progresso genético esperado 

com a seleção sao baseadas na regressão linear entre a unida 

de de seleção e o valor genotípico dos indivíduos da popula-

ção melhorada CVENCOVSKY, 1978a) ou,segundo EMPIG et alii 

C19721, baseiam-se na regressão da freqüência gênica sobre 

o valor genotipico. Conseqüentemente está implícita a cova

riância genética entre indivíduos que estão submetidos a se-

leção (unidade de seleção) e os seus descendentes 

çao melhorada}. 

Cpopula-

FISHER (19l8} demonstrou que a covariância ~ 

nética entre parentes é função de quantidades diferentes dos 
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componentes da variância genética a nível intrapopulacional. 

Assim,nos processos de seleção intrapopulacionais a covariâ~ 

cia genética entre a unidade de seleção e os indivíduos da 

população é função linear apenas da variância genética aditi 

va. 

EBERHART l1970} apresenta uma expressa0 que 

permite verificar quais os fatores que afetam o progresso es 

perado com a seleção: 

GS = 1 

Y 
(PHDl 

onde i GS: progresso esperado com a seleção, por anoi 

y: número de anos necessários, por ciclo de seleção; 

P: valor dependente do grau de controle parental; 

H: herdabilidade que é 

2 2 . _ . 
DA e DF a varlanCla 

2 2 
estimada por DA/DF' 

genética aditiva e a 

sendo 

variân-

cia fenotlpica presente na unidade de seleção, res 

pectivamente; 

D: diferencial de seleção que é igual a (Xs-X) I sen

do X a média dos indivíduos ou famílias selecio
s 

nadas e X a média geral da população. Para a se-

leção truncada D = kD F, sendo k o diferencial de 

seleção estandardizado e DF o desvio padrão feno

típico da unidade de seleção. 
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A expressa0 apresentada e importante porque 

permite comparar a resposta esperada e a observada apos a 

seleção. A concordância entre ambas e dependente, principa~ 

mente1da precisão com que são obtidas as estimativas dos co~ 

ponentes H e D da expressa0 e da precisão das camparaçoes 

entre os ciclos de seleção. A interação genótipo x anos nao 

está incluída na expressão mas contribui para as discordân

cias entre resposta esperada e observada (PATERNIANI, 1968). 

Na Tabela 4, são apresentadas algumas compa

raçoes entre as respostas esperada e observada com a seleção 

em diversas populações de milho. De maneira geral, estas 

comparaçoes têm apresentado concordância satisfatória, mas 

deve ser destacado que a metodologia de avaliação varia mui

to de um trabalho para outro. Na maioria dos casos, não fo

ram desenvolvidos experimentos especificos para a compara

çao dos diferentes ciclos, sendo portanto, os diversos ci-

elos avaliados em anos diferentes. Quando isso acontece, os 

efeitos de anos não são bem estimados devido ao baixo numero 

de testemunhas comuns de um ano para outro, presentes nos en 

saios de avaliação. 

VENCOVSKY C1968} observou que obtém-se melhor 

concordância entre resposta esperada e observada, utilizand~ 

se a variância genética aditiva média dos vários ciclos en

volvidos para estimar o progresso genético esperado, se hou

ver evidência que a seleção não alterou a quantidade de va

riância aditiva ao longo dos ciclos. 



Tabela 4. Comparação entre progresso genético esperado e observado em diversas popula 

ções de milho. Produtividade de grãos. 

Número Progresso Progresso 

população de esperado cibservado REFE~NCIAS 

ciclos C%/ciclo) (%/ciclo) 

Hays Golden 4 8,39 9,44 WEBEL & LONNQUIST (1967) 

Dente Paulista 3 14,50 12,40 VENCOVSKY (1968) 

Centralmex 3 3,25 3,30 SEGOVIA (1976) 

Hays Golden 10 4,87 5,26 COMPTON & BAHADUR (1977) 

Hays Golden 15 3, O 8 3,00 GARDNER (19 77) 

Tuxpeno 4 8,15 10,80 LIMA & PATERNIffi~I (1977 ) 

IAC-l 8 8,80 1,86 MIRANDA et alii (1977) 

IAC-Maya 13 5,62 2,84 SAWAZAKI (19 79) 

Dent. Comp. Nord. 3 10,34 2,70 SANTOS & NASPOLINI FILHO (19 86~) 

IV 
,!:>. 
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LIMA et alii (1982) avaliaram a resposta para 

a produtividade de grãos da população de milho Suwan DMR após 

dois ciclos de seleção massal estratificada, obtendo um ga-

nho observado de 3,65% por ciclo. Na Tabela 1, estão rela-

cionados os progressos obtidos por ciclo com seleção entre 

e dentro de famílias de meios irmãos, realizada em várias p~ 

pulações de milho. 

Outro aspecto importante é o progresso genét! 

co esperado com a seleção quando tratado em termos de limi-

te de seleção. Neste contexto, conforme PEREIRA & VENCOVSKY 

<.19861, a probabilidade de atingir o limite de seleção,ou s~ 

ja, o esgotamento da variabilidade genética com o máximo apro 

veitamento,está na dependência da herdabilidade do caráter, 

do tamanho efetivo populacional, da porcentagem de seleção, 

da freqüência inicial dos alelos favoráveis na população e 

do número e efeito dos genes que governam o caráter. Confor-

me os autores, condições experimentais inadequadas reduzem 

a herdabilidade do caráter, comprometendo irreversivelmente o 

teto seletivo quando são mantidos tamanhos efetivos populaci~ 

nais inadequados. Eles concluem que o produto Neh é um bom 

indicador de quanto se deve aumentar o tamanho efetivo (Ne ) 

quando a herdabilidade (h2 ) diminui como conseqüência da bai 

xa precisão experimental, para se obter a mesma probabili-

dade de atingir o limite de seleção. Consciente ou incons 

cient~te, nos programas conduzidos no Brasil cujas condi-

ções experimentais não são muito boas, tem-se mantido tama-
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nhos efetivos relativamente altos (200 a 500), conforme HAL

LAUER & MIRANDA FILHO (1981). 

De acordo com BAKER & CURNOW (1969) I RAWLINGS 

(1970) e PEREIRA & VENCOVSKY C1986), tamanhos efetivos entre 

30 a 50 nao devem comprometer o sucesso com a seleção em 

programas de melhoramento a médio e a longo prazo. 

De acordo com VENCOVSKY et alii (1988a), na 

maioria dos programas de melhoramento conduzidos com famí-

lias de meios irmãos no Brasil, tem-se adotado uma propor

ção de seleção de 20% entre famílias e 10% dentro de famí

lias. RAMALHO (1977) apresenta a contribuição relativa da 

seleção entre famílias de meios irmãos sobre o progresso ge

nético para essas proporções de seleção, em três populações 

de milho com diferentes magnitudes de herdabilidade (no sen

tido restrito ao nível de plantas). O autor mostra que a 

contribuição da seleção entre famílias é maior na população 

com menor herdab.ilidade, demonstrando,desta forma, que a se

leção dentro de famílias decresce de importância à medida que 

a variabilidade genética vai se esgotando. 



3. MATERIAL E MtTODOS 

3 .1. r~ATERIAL 

3.1.1. A população de milho Suwan DMR e os 

hlbridos comerciais 

27. 

o material básico deste trabalho foi a popula

çao de milho Suwan DMR, constituída por germoplasma do Cari

be e sintetizada na Tailândia, através da recornbinação de 16 

progênies Sl selecionadas para resistência a Sc...tvw.ópOfW.. .óOfL

ghi (MÔRO, 1982). Foi introduzida no Brasil em 1976, atra

ves do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMS) 

da EMBRAPA (MÔRO et alii, 1981a), por apresentar caracterís-

ticas agronômicas promissoras, tais corno: plantas de porte 

haixoi ciclo intermediário; bom comportamento nos ensaios re 

gionais de variedades; grãos amarelos-alaranjados do tipo se 

mi-duro; baixa depressão por endogamia e resistência ao "dow

ny mildew ll
• A partir de 1979, este germoplasma foi incorpo

rado ao programa de melhoramento de populações de miTh o da 

Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária (EMPASCl, Cha-
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pecó-SC, utilizando-se basicamente da seleção entre e dentro 

de famílias de meios irmãos sem sementes remanescentes, con

forme descrito no item "Avaliação das famílias de meios ir

mãos e seleção recorrente intrapopulacional". O número de 

famílias avaliadas em cada ciclo de seleção e outras informa 

ções úteis, são apresentados na Tabela 7. 

Com o propósito de avaliar o progresso genét~ 

co ob.servado através dos ciclos de seleção, foram utilizados 

h1bridos comerciais nos ensaios de avaliação das famílias de 

meios irmãos. Para_tanto, foram escolhidos híbridos de cul

tivo representativo no Estado de Santa Catarina e com carac

terísticas agronômicas semelhantes à população de milho Su

wan DMR, especialmente, com relação ao porte da planta e ao 

período decorrido da emergência ao florescimento (ciclo). Na 

Tabela 5, estão relacionados os híbridos que participaram em 

cada ciclo seletivo e suas origens. 

As principais características agronômicas, dos 

híbridos comerciais utilizados neste estudo, sao descritas 

por GUEDES DIÁZ et ali i C19 83) e CANTON et ali i C19 86) . 

Os ensaios de avaliação das famílias de meios 

irmaos e os métodos de seleção utilizados durante a condução 

do programa de melhoramento foram incluídos no ítem material. 

Assim foram enquadrados, porque não foram desenvolvidos para 

a elaboração da dissertação e na verdade se constituíram no 

material de estudo. 
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Tabela 5. Relação dos hibridos comerciais utilizados como 

Ciclo ai 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

testemunhas nos ensaios de avaliação das familias 

de meios irmãos dos diversos ciclos de seleção da 

população de milho Suwan DMR. 

Hibrido ~I 

Pioneer 6872 

Agroceres 64 

Pioneer 6872 

Agroceres 64 

SAVE 342 

Pioneer 6872 

Agroceres 64-A 

XL 560 

Pioneer 6872 

Agroceres 64-A 

XL 560 

Pioneer 6872 

Agroceres 64-A 

XL 560 

Pioneer 6875 

Agroceres 64-A 

XL 560 

~I Nos ensaios de avaliação do ciclo original e do primeiro 

ciclo de seleção, não foram incluidas testemunhas (hibri 

dos comerciais) . 

~/ Os hihridos com a sigla SAVE e XL sao produzidos pela Se

cretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e 

Braskalb S.A., respectivamente. Os demais levam o nome da 

empresa produtora. 
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3.1.2. Avaliação das familias de meios irmãos e 

seleção recorrente intrapopulacional 

o programa de melhoramento da população de mi 

lho Suwan DMR teve inIcio no ano agrIcola de 1979/80 em Cha-

pecó-SC, no Centro de Pesquisa para Pequenas Propriedades 

CCPPp), unidade estadual da Empresa Catarinense de Pesquisa 

Agropecuária (EMPASC). Inicialmente foram recebidas 384 fa-

milias de meios irmãos do CNPMSjEMBRAPA, que constituíram a 

hase do programa que vem sendo desenvolvido. 

Para a concretização deste trabalho 1 foram con 

siderados oito ciclos de seleção, assim ohtidos: 

Ciclo 1 (1979/80)- Seleção entre e dentro de familias de 

meios irmãos sem sementes remanescentes 

tSEDFMISSR} i 

Ciclo 2 Cl980/81) - Seleção massal estratificada; 

Ciclo 3 (~981/82) - SEDFMISSRj 

Ciclo 4 (1982/83) - SEDFMISSR; 

Ciclo 5 (1983/84)" - SEDFMISSR; 

Ciclo 6 Cl9 84/85) - SEDFNISSR; 

Ciclo 7 Cl985/86) - SEDDMISSRi 

Ciclo 8 (1986/87) - SEDFMISSR; 

A seleção das famílias e das plantas dentro 

das farnIlias, em todos os ciclos, foi realizada com base na 

produtividade de graos após seleção para os principais cara~ 

teres agronômicos de interesse, tais como: altura da planta e 
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da espiga; posição relativa da espiga na planta; reaçao a 

doenças foliares, de colmo e de espigas; resistência do col

mo e do sistema radicular e empalhamento. Em conseqüência 

disso, foi praticada uma seleção não truncada para a produt! 

vidade de graos. 

Durante a condução do programa foram utiliza

dos basicamente dois métodos de seleção: seleção massal es

tratificada, conforme LONNQUIST (~960) e o método de seleção 

espiga-por-fileira modificado (LONNQUIST, 19641, denomina

do de seleção entre e dentro de familias de meios irmãos por 

PATERNIANI (1967). 

A seleção entre e dentro de familias de meios 

irmãos foi conduzida sem o uso de sementes remanescentes e 

com duas modificações em relação ao método originalmente pro 

posto. A primeira modificação refere-se à seleção das pl~ 

tas para a composição das fileiras masculinas, necessárias 

durante a fase de recombinação. Normalmente as fileiras mas 

culinas sao compostas por uma mistura equitativa de sementes 

de todas as plantas selecionadas no ciclo anterior. A modifi 

cação introduzida foi uma seleção!massal entre as plantas 

selecionadas. Portanto, somente as plantas superiores, den

tre as selecionadas, forneceram sementes para a formação das 

fileiras masculinas. O esquema de campo para a recornbinação 

foi o usual, ou seja, uma fileira masculina para três filei

ras femininas. A segunda modificação, foi a realização si

multânea, no mesmo experimento, das fases de avaliação e re-
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combinação das familias de meios irmãos. Esta alternativa 

apresenta como vantagem a possibilidade de se realizar maior 

pressão de seleção dentro de familias, quando comparado com 

o método original. Em contrapartida, existem desvantagens, pri.!! 

cipalmente,com relação à demanda de mão de obra para o des

pendoamento, maior área experimental para um mesmo numero de 

familias avaliadas e, talvez a ocorrência de problemas na 

avaliação das familias em anos de clima anormal que dificul 

tam a distribuição do pólen. 

Na safra agricola de 1979/80 foi avaliada a 

população original e obtido o primeiro ciclo de seleção. Fo

ram avaliadas e recombinadas, em lote isolado de despendo~~ 

to, 384 familias de meios irmãos, empregando-se o método de 

seleção entre e dentro de familias de meios irmãos, com uma 

única repetição. As parcelas foram formadas por uma linha 

de 5,25 metros de comprimento, utilizando-se o espaçamento 

de um metro entre linhas e 25 centimetros entre covas. Foram 

semeadas duas sementes por cova, permanecendo, após o desbas 

te, uma planta por cova ou o equivalente a 40.000 plantas/ 

ha. Após a avaliação para os caracteres agronômicos descri

tos anteriormente, foram selecionadas 34 familias. Na avalia 

çao do ciclo original nao foram incluidas testemunhas. 

O segundo ciclo de seleção foi obtido na sa-

fra agricpla de 1980/8l. De cada familia selecionada no ci-

clo anterior, foram utilizadas 380 sementes, para a composi-

çao de um "hulk". Foi semeada uma área de 1634 m2 , dividi-
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da em estratos de 11 m2 . Realizou-se o desbaste para um 

estande ideal de 66.666 plantas/ha. A seleção dentro de es

tratos resultou na escolha de 399 plantas competitivas. Tam

bém nesta fase nao foram utilizadas testemunhas. 

Na safra agricola de 1981/82 foi avaliado o 

segundo ciclo e obtido o terceiro ciclo de seleção. Foram 

avaliadas e recornbinadas 399 familias de meios irmãos. Uti

lizou-se o metodo de seleção entre e dentro de familias de 

meios irmãos, com urna única repetição. As parcelas foram 

compostas por uma linha de oito metros de comprimento. O es

paçamento entre linhas foi de um metro e entre covas de 20 

centimetros. Foram semeadas duas sementes por cova, com des 

haste para uma planta por cova, resultando num estande ideal 

de 5Q.000 plantas/ha. Os hlhridos comerciais Pioneer 6872 e 

Agroceres 64, foram utilizados corno testemunhas intercalares, 

de maneira que a cada cinco parcelas com familias de meios 

irmãos, foi semeada uma parcela de um dos hibridos. Após a 

avaliação para caracteres agronômicos de interesse, foram s~ 

lecionadas 57 familias, sendo que a seleção dentro de fami

lias resultou na escolha de 132 plantas. 

O terceiro ciclo de seleção foi avaliado em 

1982/83. Simultaneamente foi ohtido o quarto ciclo de sele

ção, empregando-se o metodo de seleção entre e dentro de fa

milias de meios irmãos sem sementes remanescentes. Foram 

avaliadas e recornbinadas 132 familias, no delineamento de 

blocos ao acaso, com duas repetições. As fileiras masculi-
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nas foram formadas com sementes provenientes de 67 familias 

dentre as 132 avaliadas e recombinadas. Cada parcela foi 

constituida por uma fileira de seis metros de compr~to, com 

espaçamento de um metro entre linhas e 20 centimetros entre 

covas. Foram semeadas duas sementes por cova realizando -se 

o desbaste para um estande ideal de 50.000 plantasjha. Os 

h1bridos Pioneer 6872, SAVE 342 e Agroceres 64 foram utiliza 

dos como testemunhas fazendo parte do delineamento experi

mental, sendo que, em cada repetição, existiam três parcelas 

de cada híbrido. Foram selecionadas 51 familias e dentro 

destas famílias escolhidas 167 plantas superiores. 

Em 1983/84 avaliou-se.o quarto ciclo de sele

çao, ao mesmo tempo obteve-se o quinto ciclo através da ava

liação e recombinação de 167 familias em blocos ao acaso com 

duas repetições, pelo método de seleção entre e dentro de fa 

milias de meios irmãos. As fileiras masculinas foram compo~ 

tas por 65 famílias entre as 167 avaliadas e recornbinadas.As 

parcelas experimentais foram constituidas por urna fileira de 

seis metros de comprimento, espaçadas de um metro. A semead~ 

ra foi realizada em covas distantes 20 centimetros, com duas 

sementes por cova e posterior desbaste para estande ideal de 

50.000 plantas/ha. Os hibridos comerciais Pioneer 6872, Ag~ 

ceres 64-A e XL 560 foram utilizados corno testemunhas inclui 

dos no delineamento experimental. Incluiram-se também. três 

parcelas de cada hibrido dentro de cada repetição. Na sele

ção entre familias foram escolhidas 32, resultando com a se-
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leção dentro de faml1ias, 68 novas faml1ias de meios ir

maos. 

Prosseguindo o programa, em 1984/85 realizou

se a avaliação do quinto ciclo e a obtenção do sexto ciclo. 

Foram avaliadas e recombinadas 68 familias de meios irmãos, 

pelo mesmo método do ciclo anterior. Foi empregado o delinea 

mento experimental de blocos ao acaso com três repetições,em 

parcelas de cinco metros de comprimento. Nesta ocasião to

das as familias entraram na composição das fileiras masculi 

nas. O esquema de semeadura e desbaste foi idêntico ao uti

lizado na etapa anterior. As testemunhas permaneceram cons

-tantes, mas somente com duas parcelas em cada repetição. Na 

seleção entre familias foram escolhidas 19, resultando com a 

seleção dentro de familias, 51 novas familias de meios ir

maos. 

Em 1985/86 avaliou-se o sexto ciclo de sele

çao e ohteve-se o sétimo ciclo, através da avaliação e recom 

binação de 51 familias de meios irmãos. As fileiras mascu

linas foram constituidas por sementes provenientes de 19 fa

milias. Os demais dados sao idênticos aos do ciclo anterior. 

Foram selecionadas 35 familias, resultando após a seleção~ 

tro de familias, 145 novas familias de meios irmãos. 

Em 1986/87 avaliou-se o sétimo ciclo e obteve 

se o oitavo ciclo de seleção. Foram avaliadas e recombinadas 

145 familias de meios irmãos, em blocos ao acaso com três 

repetições, pelo mesmo método de seleção empregado no ciclo 
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anterior. As fileiras masculinas foram constituídas por 74 

famílias, entre as 145 avaliadas e recombinadas. As parce

las experimentais foram constituldas por uma fileira de cin

co metros e 25 centímetros de comprimento. O espaçamento e~ 

tre linhas foi de um metro e entre covas de 25 cen f. ímetros. 

Foram semeadas duas sementes por cova e realizou-se o desbas 

te para urna planta por cova, resultando no estande ideal de

sejado de 40.000 plantasjha. Os hibridos comerciais utiliza 

dos como testemunhas foram Pioneer 6875, Agroceres 64-A e 

XL 560, novamente incluídos no delineamento experimental. Fo 

ram selecionadas 31 famílias que culminaram na escolha de 142 

plantas por ocasião da seleção dentro de famílias. 

O peso de grãos por parcela foi avaliado em 

todos os ciclos de seleção, juntamente com a determinação do 

teor de umidade. As plantas selecionadas por parcelas tam

bém foram devidamente pesadas. O peso de graos por parcela 

e por planta selecionada foi corrigido para 14 por cento 

de umidade, com base no teor de umidade observado 

de parcelas. 

a nível 

No ensaio de avaliação do sétimo ciclo de se

leção, foi determinado o peso de grãos de plantas indivi

duais competitivas, em todas as famílias da primeira repet~ 

ção, com o propósito de se obter uma estimativa da variân

cia fenotipica dentro de famílias de meios irmãos. As plan

tas dentro de cada família foram tomadas ao acaso, em numero 

que variou entre sete a 12 plantas. 



37. 

o estande por parcela foi determinado nos en-

saios de avaliação a partir do quarto ciclo de seleção. Esta 

determinação é útil principalmente quando existem problemas 

com estande nos experimentos de avaliação das famllias, pOE 

que permite ajustar a produtividade de grãos para um estan-

de padrão. 

As Tabelas 6 e 7 permitem urna rrelhor compreensao 

do desenvolvimento do programa. 

Tabela 6. Número de repetições, numero de parcelas por repe

tição com a mesma testemunha, área das parcelas ~ 

perimentais e estande ideal, nos ensaios de avalia 

ção dos diversos ciclos (anos) de seleção da popu

lação de milho Suwan DMR. Chapecó-SC. 

Ano Número Número Área da Estande 
Ciclo Agricola de de parcelas parcela ideal 

repetições Ctestermmhas } <m2) 

O 1979/80 1 5,25 40.000 

1 1980/81 66.667 

2 1981/82 1 40 8,00 50.000 

3 1982/83 2 3 6,00 50.000 

4 1983/84 2 3 6,00 50.000 

5 1984/85 3 2 5,00 50.000 

6 1985/86 3 2 5,00 50.000 

7 1986/87 3 2 5,25 40.000 
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Tabela 7. Número de familias avaliadas e selecionadas, núme

ro de plantas selecionadas e número de plantas se

lecionadas para a composição das fileiras masculi 

nas, nos diversos ciclos Canos) de seleção. Popu

lação de milho Suwan DMR. Chapecó-SC. 

Número de Número de Número de 
NÚIrerO de 

Ciclo Ano 
famílias familias plantas plantas selec. 

Agrícola avaliadas selecionadas selecionadas canp. filo 
masco 

O 1979/80 384 34 

1 1980/81 399 399 

2 1981/82 399 57 132 67 

3 1982/83 132 51 167 65 

4 1983/84 167 32 68 68 

5 1984/85 68 19 51 19 

6 1985/86 51 35 145 74 

7 1986/87 145 31 142 142 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Análises estatísticas e genéticas 

Nos ensaios de avaliação das famílias de neios 

irmãos a partir do quarto ciclo de seleção, foi registrado 

o estande em todas as parcelas. Verificou-se que o estan-

de apresentava variações que poderiam comprometer as estima-
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tivas dos parâmetros genéticos. Sendo assim, optou-se pelo 

ajuste do peso de grãos das parcelas em função do estande mé 

dio observado, utilizando-se o método de correção por cova-

riância de STEEL & TORRIE (19601. Através deste método, foi 

determinado o coeficiente de regressão linear (b /). Antes 
x y 

de se realizar o referido ajuste, foi obtido o teste t (STIlliL 

& TORRIE, 1960) para avaliar a significância de b /. O níx y 

vel de significância considerado foi de 0,10. Com este pro-

cedimento foi ajustado o peso de grãos por parcela nos en-

saios de avaliação do quinto, sexto e sétimo ciclos de sele 

ção, através da fórmula geral que segue: 

y 
c 

onde; 

peso de graos por parcela corrigido para o 

médio ohservado; 

Y peso observado de graos por parcelai 

estande 

b / : x y 
coeficiente de regressão linear do peso de graos por 

parcela em relação às variações do estandei 

X estande observado ei 

X estande médio observado nas parcelas de cada exper~ 

to. 

As análises de variância foram realizadas ao 

nível de total de parcelas considerando apenas o peso de 

graos. Todos os ensaios de avaliação a partir de 1982/83, 

foram conduzidos em blocos casualizados, sendo que as teste

munhas foram incluídas no delineamento adotado. 
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Para os ensaios de avaliação realizados em 

1982/83 e 1983/84, as estimativas dos parâmetros genéticos 

juntamente com os demais componentes de variação foram obti 

das através das esperanças dos quadrados médios, conforme 

modelo apresentado na Tabela 8, adaptado a partir de VENCO 

VSKY (1987 a) • 

Tabela 8. Modelo da análise de variância, adaptado a partir 

de VENCOVSKY (1987a}, com as esperanças dos quadr~ 

dos médios para os parâmetros de interesse. 

Fontes 
de 

variação 

E(QM) 

Ao nível de Ao nível Ce 
totais plantas 

Blocos 

Familias 2 2 
a + rO' 

p 

Testemunhas (T) 

F vs T 

Resíduo 2 a 

!:Entro 

OIlCe, 
r : 
n : 
QI= 
Q;z: 
_~3: 
O'd : 

â2 : 

-2 O'e 
-2 
O'p 
-2 
°m 

nú:n'ero de repetições i 
nútrero de plantas por parcelai 
quadrado nédio das famílias; 
quadrado nédio do erro i 
quadrado nédio dentro Ce farnilias j 
estimativa da variância fenotipica dentro de parcelas ao nível de 
plantas: 
estimativa da variância arrbiental entre parcelas ao nível Ce 
totais; 
estimativa da variância ambiental entre parCElas ao nível Ce 
plantas; . 
estimativa da variância genética entre familias de rreios innãos 
ao ni vel de totais; 
estimativa da variância genética entre famílias de rreios innãos 
ao nível de plantas. 
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o peso de graos por parcela, dos ensaios de avaliação 

conduzbdos a partir de 1984 / 85 foi corrigido em 

função do estande observado. Portanto, as estimativas dos 

parâmetros genéticos e dos demais componentes de variação fo 

ram obtidas através das esperanças dos quadrados médios" de 

acordo com o modelo proposto por FEDERER (1951), demonstra-

do na Tabela 9. 

As estimativas da variância fenotipica dentro 

de parcelas ao nível de plantas CÔ~) foram obtidas através 

- -2 / -2 . -da relaçao t = 0 d 0e varlando de 5 a 10, conforme sugestao 

de MIRANDA FILHO (l977}. Exceção foi feita no ensaio de ava 

li ação do sétimo ciclo de seleção, onde esta foi estimadaoom 

dados reais. 

De posse destas informações, foram obtidas as 

seguintes estimativas: 

4 -2 - - '" a : estimativa da variancia genetica aditiva ao nlve1 m 

de plantas; 

ô; = ô; + ô; + ô~: estimativa da variância fenotípica ao nl

vel de plantas; 

-2 
°d _2 -2 

0- = ° + F m r rn estimativa da variância fenotípica 

ao nível de médias de famílias; 

fi~ = ô~/o~: estimativa da herdabilidade no sentido restrito, 

ao nível de plantas; 



Tabela 9. Modelo da análise de variância, adaptado a partir de FEDERER (1951), com as 

esperanças dos quadrados médios para os parâmetros de interesse. 

Fontes 

de 

variação 

Blocos 

Famílias (F) 

QM 

Q' 
1 

ao nível de totais 

(l+~ p-l - T +E 
p-l xx xx 

E (QM) 

ao nível de plantas 

no2 2 2 n
2
ro

2 

d+ no + m e p-l 

Testemunhas (T) 

2 ~ TXX) 01-T~~~) 
FvsT 

Reslduo 

r::entro 

sendo, Q'. r 
Q ' • 2" 

P 

Txx 
Exx 

Q' 
2 

Q3 

2 

° 

quadrado nédio das famílias (ajustado); 

quadrado nédio do resíduo (ajustado); 

nÚIrero de famílias de néios irmãos avaliadas; 

222 
nOd + n 0e 

2 
°d 

sana de quadrados de famílias, c:btido na análise da variância para o estande; 

sana de quadrados do res.ldúo c:btido na análise da variância do estande. 
,I:>. 
IV 
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e 2 _2/-2 Hm = 0A 0p: estimativa da herdabilidade no sentido restrito 

ao nivel de médias de familiasi 

= (6 /y) x 100: Coeficiente de variação genética, 
m 

sendo Y a média da população ao ni-

vel de plantas; 

C. V. e (%) = CVQ2/n2/y) xlOO ou (VQ2/n2JY) xlOO: coeficiente de 

variação arnbiental~ 

"b" = B /0: indice de variação genética. 
p 

A.variância genética aditiva também foi es-

2 2 timada em (gramas/O,20 metros) . Foi transformada nesta 

unidade, com o objetivo de eliminar a influência das varia-

ções do numero de plantas por unidade de área, observadas nos 

ensaios de valiação dos diferentes ciclos de seleção e, com 

isso, facilitar as comparações. Este critério foi utilizado 

por SUBANDI & COMPTON (1974). O denominador (área O 120m2 ) foi 

adotado por representar a área ocupada por uma planta de mi-

lho r em densidade normal (50.000 plantasjha}. Além disso, 

para contornar os problemas das variações de produtividade de 

grãos observadas nos diferentes ciclos, foi feito o ajuste 

da variância genética aditiva com hase na média geral dos en 

saios ao nivel de plantas, de maneira semelhante ao critério 

utilizado por GHINI & MIRANDA FILHO (1979}. Este procedimen 

to facilita bastante as comparações da variância genética 

aditiva estimada para os diversos ciclos de seleção. 
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Os erros associados às estimativas da variân-

cia genética aditiva e às estimativas da herdabilidade nosen 

tido restrito ao nivel de médias de famílias foram obtidos 

conforme VELLO & VENCOVSKY C19 74) . 

Com exceçao do sétimo ciclo de seleção, to-

_2 
das as estimativas que envolveram a ° e a e 

d 1 - _2/-2 5 para as uas re açoes, a saber: 0d 0e = e 

teriormente foi obtida a média. 

_2 
0d foram 

-2/_2 
°d °e = 

Os erros associados às estimativas da 

obtidas 

10; pos-

média 

geral das famílias avaliadas e da média de cada família ava-

liada ao nivel de plantas foram calculados com base nas 

expressões fornecid.as por VENCOVSKyl, adaptadas a partir de 

SNEDECOR (1967) 1 descritas a seguir: 

Erro associado à estimativa da média geral 

das famílias avaliadas s(Y} : 

-2 2 

s (Yl = QM hlocos >.1/2 = l 
C n 2rp 

° °b + ~+ 
rp r 

Erro associado à estimativa da média de cada 

familia avaliada s (Y i) 

_2 -2 -2 1/2 
s eX i) ( oe + °d + °b ) = --r nr r 

-sendo, Y.: média de cada família avaliada, ao nível de plan-
1 

tas; 

1 VENOJVSKY, R. (Escola St:q:erior de Agricultura "Luiz de Queiroz";USP, P!. 
racicaoa, SP}. Comunicação pessoal, 1988. 
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p: número de parcelas por repetição; 

-2 - • 0b: estimativa da variancia de blocos ao nlvel de plan-

tas. 

Para ambos os casos, partiu-se do pressuposto 

da repetição dos ensaios em ambientes semelhantes e com as 

mesmas famílias. 

Os sistemas de avaliação utilizados nos três 

ciclos iniciais não foram adequados para obtenção das esti-

mativas dos componentes genéticos e fenotípicos, visto que, 

as famílias de meios irmãos representativas da população or! 

gina1 e do segundo ciclo foram avaliadas somente com uma re 

petição e o segundo ciclo foi obtido por seleção massal estrati-

ficada. No entanto, considerou-se de interesse avaliar o 

efeito da seleção praticada também nestes três primeiros ci-

elos, principalmente, em termos de progresso genético espera-

do. Para atingir este propósito, obtiveram-se as estimati 

vas médias, da variância entre famílias de meios irmãos (~2), 
m 

da variância ambiental entre parcelas C~~l e da variância fe 

notipica dentro de parcelas (~~), considerando os ensaios de 

avaliação conduzidos a partir de 1982}83. Tal procedi1rento foi 

utilizado em função da constatação posterior de que a variân 

cia genética aditiva estimada nos ciclos de seleção conduzi 

dos de 1982/83 a 1986/87 nao sofreu grandes alterações em 

função da seleção. 

As estimativas médias/mencionadas anteriormen 

te, foram obtidas pela ponderação dos quadrados médios e das 
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esperanças dos quadrados médios, considerando os ensaios de 

avaliação do terceiro ao sétimo ciclos de seleção, seguindo 

sugestão de VENCOVSKyl. Obteve-se a estimativa da produção 

média de grãos por planta CYl} referente a estes ciclos de 

seleção e posteriormente 

::2 ::2 
dias, tais corno: h ; h.i 

l 

obtiveram-se outras estimativas mé-
-

C.V.ei C'V' g e "h" 

Utilizando-se destas estimativas médias foram 

estimadas a variância arnhiental entre parcelas e a variância 

fenotípica dentro de parcelas para os ciclos de seleção de 

1979/80, 1980/81 e 1981/82, levando-se em conta a produção 

média de grãos de cada ciclo. As estimativas da variânciaen 

tre famílias de meios irmãos foram obtidas multiplicando -se 

o C. v. g pela produção médi.a de grãos Cgjplanta) de cada ci

clo e o resultado elevado ao quadrado. As estimativas da va 

riância arnhiental entre parcelas foram obtidas multiplicand~ 
-

se ã eJ'Yl pela produção média Cg/planta) observada em cada 

ciclo e o resultado elevado ao quadrado. Finalmente, as es-

timativas da variância fenotípica dentro de parcelas foram 

obtidas multiplicando-se ã d/Yl pela média observada em cada 

um dos ciclos de seleção e o resultado elevado ao quadrado. 

O estudo da evolução da variabilidade genéti-

ca através dos ciclos de seleção para a produtividade de 

graos foi realizado considerando principalmente o índice 

de variação "b" e a herdabilidade no sentido restrito, tanto 

aQ nível de médias de famílias corno ao nível de plantas. RA-

MALHO (l9 7 7) salienta que a utilização do índice de varia-
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ção Ub" é uma prática mais adequada do que o uso do valor ab 

soluto da variância genética aditiva, pois ele independe da 

média geral dos ensaios. 

3.2.2. Estimativas do progresso genético 

o diferencial de seleção e a porcentagem .de 

seleção (~ntre e dentro de famílias de meios irmãos, entre 

as plantas selecionadas para a composição das fileiras mascu 

linas e entre plantas na seleção massal estratificada) foram 

calculados em todos os ciclos de seleção, conforme VENCOVSKY 

(:1.98 7a). . 

A porcentagem de seleção foi obtida de duas 

maneiras diferentes: porcentagem total de seleção que expre~ 

sa a proporçao efetiva de plantas selecionadas e a porcenta

gem de seleção supondo seleção truncada para o peso de graos. 

Neste caso quantificando a influência da seleção para vários 

caracteres sobre a porcentagem de seleção para o peso de grãos, 

na suposição de seleção truncada. 

Na suposição de seleção truncada, a porcenta-

gem de seleção foi obtida de maneira inversa, fazendo - se 

ds/oF = k (VENCOVSKY, 1987a), sendo ds e 0F' o diferencial 

de seleção e o desvio padrão fenotípico, respectivamente. A 

constante k é um valor tabelado e corresponde a uma determi

nada porcentagem de seleção. 
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VENCOVSKY (1987a) recomenda a utilização do 

diferencial de seleção para estimar o progresso genético no 

caso de seleção não truncada. Segundo o autor, a utilização 

da porcentagem de seleção nestas circunstâncias, estaria su-

perestimando o progresso genético esperado. 

As estimativas do progresso genético espera-

do foram obtidas conforme os métodos de seleção utilizados 

na condução do programa de melhoramento. Assim sendo, o pro

gresso genético esperado com a seleção massal estratificada foi 

calculado conforme VENCOVSKY Cl987at. Para a seleção entre 

e dentro de familias de meios irmãos sem sementes remanescen 

tes, com as modificações descritas anteriormente, foi utili

zada a seguinte expressão geral, VENCOVSKyl: 

onde, 

002 (318tâ~ 
_2 
0

d 

progresso genético esperado, por ciclo de seleção; 

dSl: diferencial de seleção entre familias de meios ir-

maosj 

ds 2 : diferencial de seleção entre plantas dentro de fa

ml1ias de meios irmãos j 

ds3: diferencial de seleção entre plantas selecionadas 

para a composição das fileiras masculinas. 

Os componentes do último termo da expressão do 

progresso refe~se sempre ao ciclo imediatamente anterior, 

sendo que a existência deste termo [ dS 3 '(1/2) ôi ,lã;,l ] está 
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na dependência da seleção para a composição das fileiras mas 

culinas no ciclo anterior. ~ importante ressaltar que o 

efeito desta seleção se manifesta após a etapa de recombina 

çao. Assim sendo, o progresso genético esperado com a sele

çao para a composição das fileiras masculinas num determina 

do ciclo deve ser acrescido ao progresso genético esperado 

com a seleção entre e dentro de familias realizada no ciclo 

seguinte. 

As estimativas do progresso observado com a 

seleção foram obtidas a partir das testemunhas comuns pre-

sentes nos ensaios de avaliação das familias selecionadas dos 

diversos ciclos de seleção, de acordo com metodologia utili-

zada por VENCOVSKY et alii (~988bl. A produtividade de cada 

ciclo de seleção foi expressa em relação ã produtividade~ 

testemunhas comuns. Ressalta-se no entanto, que as testemu 

nhas foram inclui das somente a partir de 1981/82. Assim sen-

do, a média das familias avaliadas neste ciclo, que represen 

tam a seleção praticada no ciclo de 1980/81, foi considera-

da como igual a 100. 

Para melhor compreensao da resposta ã seleção 

foram obtidas as estimativas dos progressos médios (observa 

do e esperado) por ciclo de seleção ajustadas pela equaçao 

de regressão linear (BTEEL & TORRIE, 1960). utilizou-se da 

expressa0 Yai = a + SX i sendo: 

X : ciclos de seleção (Xl' = 2,3,4,5,6 e 7}j 
i 
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8 coeficiente de regressão linear, que representa o pro

gresso porcentual por ciclo de seleçãoj 

Y .: produção média de cada ciclo ajustada pela eguaçao de re 
~ 

gressão e expressa em porcentagemj 

à ponto de interseção da linha de regressão com a ordena

da e representa a produção média ajustada, em porcentagem 

das famílias avaliadas em 1981/82. 

o uso da regressao,para ajustar o progresso ~ 

nétido esperado e observado, foi aplicado somente a partir 

da inclusão das testemunhas nos ensaios de avaliação. Assim 

sendo, em ambos os casos, o segundo ciclo de seleção foi con 

siderado igual a 100. 

o erro associado a estimativa de S foi obtido 

conforme STEEL & TORRIE 1196Ul. 

3.2.3. Tamanho efetivo populacional 

A determinação do tamanho efetivo populacio 

nal {NeL foi realizada, principalmente, devido a preocupa-

çao com o pequeno número de famílias e plantas selecionadas 

em alguns ciclos de seleção, fato este que poderia comprom~ 

ter a representatividade genética do material utilizado du-

rante a condução do programa de melhoramento. 

As expressoes aqui apresentadas foram desen-

volvidas a partir de VENCOVSKY C1978hL e, somente sao úteis 

para estimar o tamanho efetivo relativo a geraçao imediabIDEn 
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te anterior, em programas de melhoramento conduzidos pelo 

método de seleção entre e dentro de famílias de meios irmãos 

sem sementes remanescentes, respeitando as seguintes situa-

çoes: número variável de famílias avaliadas através dos ci

clos; número variável de plantas selecionadas por família ei 

número igual de sementes por família utilizadas para a com-

posição das fileiras masculinas no lote de recombinação, na 

geraçao onde é praticada a seleção. 

Foi utilizada a expressão geral do tamanhoefe 

tivo 

sendo, Nm e N
f 

os tamanhos efetivos referentes aos descenden 

tes masculinos e femininos respectivamente, na gera-

D = f 

e 

çao seguinte. Tem-se que: 

N = m 

SIFl 
S2P2 

2 
I 

S - + 2F2 
I 

[1 + (J.--u) F 2)] + 3 

52 
u= 

si'!l 

e 

onde, 

SIFl -1 +Si1( M:2 
1 Mz~2 ) ... -+ 

5?2 
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Os termos tem o seguinte significado: 

u: proporçao de seleção entre familias; 

SIFI : número inicial de genitoras (plantas) das quais sao g~ 

radas SIFI familias; 

SI : número de familias selecionadas na geraçao anterior; 

FI numero médio de plantas selecionadas dentro das SI fa

mllias selecionadas na geração anterior; 

S2 : numero de familias selecionadas, dentre as SIFl fami

lias avaliadas; 

-F2 numero médio de plantas selecionadas por familia Cé va 

riável de faml1ia .para famllia) i 

S2F2: número total de plantas filhas que compoem a geraçao 

seguinte, ap&s a seleção; 

número de genitores masculinos. ~ uma proporçao de 

SlF
l

, ou o número de plantas selecionadas para a com

posiçao das fileiras masculinas no lote de recombina -

Çaoi 

P2 numero de sementes contrihuidas por genitor (M2 ) para 

a formação do lote masculino no campo de recombinação. 

Cada genitor contribui com um mesmo número de sementes; 

M2P2 : número total de plantas que polinizaram as S2F2 plan

tas selecionadas. 

Além disso, foi estimado o tamanho efetivo, 

de cada geração de seleção, em relação ao primeiro ciclo con 

siderado. Utilizou-se, para tanto, a seguinte f&rmula CVEN-

COVSKY, 1988): 
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I 
+ ••• + 

I 

Nel e Nen são os tamanhos efetivos do terceiro e do último 

ciclos, respectivamente. 

o tamanho efetivo médio foi obtido pela me-

dia harmônica, de acordo com CROW & KIMURA (1970). 

Para efeito de estimativa do tamanho efetivo (N~) 

foi considerado como geração de referência a população repr~ 

sentativa do segundo ciclo de seleção (1981/82). 

Os dados disponíveis não permitiram o cálculo 

do tamanho efetivo populacional para o primeiro e segundo 

ciclos de seleção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CONSIDERA~ÕES GERAIS 

Os principais resultados de interesse, obti 

dos no presente trabalho, estão resumidos nas Tabelas 10 a 

21. 

Alguns aspectos devem ser comentados inicial 

mente, para uma melhor compreensao da discussão posterior. 

Através da análise das Tabelas lO, lI, 14 e 16, observa - se 

que ocorreram variações relativamente elevadas, quant.o ao nu 

mero de famílias avaliadas, número de repetições, numero de 

plantas por parcela, produtividade média de graos (gjplanta e 

kgjhal, estande final (plantasjha) e numero de testemunhas 

comuns de um ciclo de seleção para outro, nos ensaios de ava 

li ação das famílias de meios irmãos, representativas das di

versas gerações de seleção. Estes fatores sao importantes, 

na me .. ;~da em que interferem diretamente na apresentação, co!!!. 

paraçi;cO e interpretação dos resultados obtidos pelo programa 

de melhoramento conduzido com a população de mi1ho Suwan 

DMR. 
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Na Tabela 14, estão apresentadas as produtiv! 

dades médias de grãos, em kg/ha, dos diversos ciclos de sel~ 

ção da população de milho Suwan DMR e dos híbridos comerci~s 

utilizados como testemunhas. A produtividade média da popu

lação, envolvendo todos os ciclos, foi de 5160 kg/ha. A mí

nima observada foi de 3338 kg/ha e a máxima foi de 6678 kgj 

ha. A variação observada, na produtividade de graos, foi 

atribuída ã distribuição irregular das chuvas durante o de

senvolvimento da cultura, já que os outros fatores, como so

lo, adubação, tratos culturais, etc., foram mantidos pratic~ 

mente constantes. Não se observou nenhuma correlação entre 

o estande final e a produtividade (kg/hal para' os diversos 

ciclos de seleção, em função exatamente das variações ambien 

tais ocorridas entre os anos. 

Na ~abela 10, estão apresentados os resulta

dos resumidos das análises de variância da produtividade de 

grãos, para aqueles ciclos de seleção avaliados com delinea

mento experimental adequado. Aparentemente,foram observadas 

variações na magnitude dos quadrados médios, para as famí

lias de meios irmãos e para o resíduo, quando sao compara

dos os dados obtidos nos diversos ciclos. Grande parte des

tas diferenças foram atribuídas ao tamanho variável das par

celas experimentais, ao estande final (por unidade de área) 

e ã produtividade média de grãos (kg/ha), conforme está de

monstrado nas Tabelas 8, 11 e 14. 
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De maneira geral, os coeficientes de variação 

experimental (C.Vo e ) apresentaram-se dentro de limites razo~ 

veis, com média de 14,70%, e amplitude de 13,61% a 17,25% 

(Tabela 17). Conforme GOMES (1976) seriam classificados co

mo de média precisão. No entanto, a magnitude do C,V' e está 

na dependência do caráter avaliado, da média observada deste 

caráter no experimento, da magnitude da variância genética, 

do delineamento experimental utilizado, além de outros fato

res. Num levantamento realizado por VENCOVSKY et alii (1988a), 

em 58 ensaios com familias de meios irmãos conduzidos no Bra 

sil, o C'V' e apresentou uma média de 16,30%, oscilando de 

7,8% a 23,3-0 %. De acordo com RAMALHO C19 77) e PEREIRA & 

VENCOVSKY (1986), a condução adequada dos experimentos visa~ 

do reduzir o erro experimental deve seruroa preocupação ~ 

tante dos melhoristas, pois proporciona uma série de vanta 

gens, tais como; maior precisão das estimativasj elevação 

da herdahilidade e possibilidade de aplicação de menor por-

centagem de seleção. A reunião destes fatores proporciona 

maior eficiência dos esquemas seletivos, reduzindo os custos 

com a experimentação. A redução nos custos com a experimen~ 

tação está relacionada com a possibilidade de se praticarure 

seleção mais intensa, sem comprometimento do teto seletivo. 

Isso porque, com avaliações mais precisas dos genótipos, o 

tamanho efetivo populacional necessário para assegurar o pr~ 

gresso com a seleção pode ser reduzido, sem no entanto afe

tar a prohahilidade de fixação dos alelos favoráveis (PEREI

RA & VENCOVSKY, 1986). 
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De acordo com PATERNIANI (1968), a variância 

genética dentro de famílias de meios irmãos é um dos fatores 

que pode contribuir para a elevação do C.VO e " Segundo o au

tor, nas populações submetidas a vários ciclos de seleção, 

espera-se maior produtividade média e urna redução na variân-

cia genética fazendo com que as famílias sejam mais unifor-

mesa Estes fatores poderiam contribuir para uma redução do 

C.V. com o avanço da seleção. No entanto, o autor saliene 

ta que a influência da variância genética dentro de famí-

lias de meios irmãos, deve assumir pouca importância em COm-

paraçao com os outros fatores responsáveis pela variação re-

sidual. Na presente pesquisa, o C.V. apresentou e valores 

não muito diferentes para os diversos ciclos seletivos e ne 

nhuma relação aparente com a variabilidade genética, confir 

mando assim a última argumentação, mencionada acima, de PA-

TERNIANI (1968). 

A utilização do delineamento em látice seria 

uma estratégia mais adequada para o controle da variação am-

biental pois permite isolar as variações entre blocos den

tro de repetições. A~ém disso, a escolha de áreas experime~ 

tais mais homogêneas, manejo adequado do solo, cuidados na 

semeadura e bons tratos culturais durante o desenvolvimen-

to da cultura visando à obtenção de um estande final próxi-

mo ao ideal, são fatores favoráveis à maior precisão experi-

mental. Deve-se ressaltar que as condições de topografia e 

de solo da região Oeste de Santa Catarina, onde o programa 
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em estudo vem sendo desenvolvido, nao sao as mais próprias 

para a experimentação, sendo muito difícil identificar áreas 

homogêneas. A mudança de metodologia, de maneira que as fa-

ses de avaliação e recombinação das famílias sejam conduz i-

das em áreas separadas, é uma alternativa recomendável. Is-

so porque a área do experimento, especialmente das repeti-

çoes, pode ser reduzida, o que favorece a precisão experimen 

tal. 

As estimativas lem gramas de grãos/planta) da 

média geral (y), do coeficiente de variação da média geral 

[C. v. cY) ] e do coeficiente de variação da média de cada famí 

lia avaliada [c.v. (Yi)1 para os diversos' ciclos de seleção, 

estão apresentadas na Tabela 11. 

Comparando as estimativas destas médias com 

a produtividade de graos por hectare CTabela 14), observa-

se não existir uma relação direta. Isso ocorreu porque o nú 

mero de plantas por hectare (~abela 16) foi diferente para 

os diversos ciclos de seleção. Desta maneira, as maÍlores 

estimati vas da média geral Cgjpl) nem sempre corresponderam 

às maiores produtividades por unidade de area. Estas obser-

vações foram importantes, especialmente, na interpretação da 

magnitude da variância genética aditiva, conforme poderá ser 

observado posteriormente. 

O C.V. (Yl refere-se ao erro associado à esti-

mativa da média geral dos respectivos ensaios e está relacio 

nado à oscilação da média geral, caso cada experimento fosse 
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repetido com as mesmas famílias, em condições ambientais se-

melhantes. As estimativas oscilaram entre 1,84% a 4,57%,com 

médias de 2,94%. são valores relativamente baixos e estão 

relacionados com a variabilidade genética do material ensaia 

do, com a precisão experimental, com o nUmero de repetições, 

com o numero de famílias avaliadas e com o número de plantas 

por parcela. Menores estimativas poderão ser obtidas com 

ensaios conduzidos em áreas mais homogêneas ou,principalmen-

te, com maior número de famílias e repetições, já que o aumen 

to do numero de plantas por parcela pode interferir negativ~ 

mente na precisão experimental. 

De maior importância sao as estimativas do 

c.v. (YiL pois estão mais diretamente relacionadas com o pr~ 

gresso genético. Estas estimativas apresentaram uma média 

de 9,72%, com amplitude de 8,59% a 10,64%. Estes valores 

podem ser considerados elevados se analisados sob o ponto 

de vista do diferencial de seleção. Na Tabela 12, observa-se 

que o diferencial médio de seleção entre famllias de meios 

irmãos foi de 8,03% em relação a média, considerando os últi 

mos cinco ciclos de seleção. Portanto, a contribuição real 

para o diferencial de seleção de algumas famílias seleciona 

d.as pode não ter sido a esperada e por outro lado, pode ter 

ocorrido que algumas famílias geneticamente superiores te 

nharn sido eliminadas em função do erro de estimativa da me

dia destas famílias. Os fatores que interferem no C.V. (X,) 
1 

- _ , _ , _ , _2 _2 -2 
sao: o numero de repetlçoes# as varlanClas 0d' 0e e 0b ei o 
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número de plantas por parcela. Portanto, para obter-se es-

timativas mais precisas da média de cada familia, o mais re-

comendável é a instalação dos experimentos em áreas mais ho

mogeneas e a utilização de um maior número de repetições. 

4.2, ESTIMATIVAS DOS PARAMETROS RELACIONADOS COM 

VARIABILIDADE GENÉTICA E EFEITOS DA SELEÇÃO 

As estimativas da variância genética aditiva 

ce!} para cada ciclo de seleção estão sintetizadas na Tabe

la 16. Elas foram expressas na forma original e ajustada, 

em (gramas/planta1
2 

e em CgramasjO ,20m2 ) 2. Este procedimen-

to foi adotado para minimizar as variações de estande final 

e àe produtividaàe TO.édia de grãos, observadas nos diferentes ci 

elos de seleção, sobre a magnitude das estimativas da variân 

cia genética aditiva, seguindo sugestões de SUBANDI & COMP-

TON (1974) e GHINI & MIRANDA FILHO (~979>-, respectivamente. 

Tal metodologia permite uma melhor comparação dos valores 

da e! para as diversas gerações de seleção. Na presente pe~ 

quisa as estimativas da ô! ajustada, expressas em Cg /0 ,20m2) ~ 

foram importantes/também, porque a correçao da produtivid~ 

de de grãos foi realizada em função do estande médio obser

vado, para cada ensaio de avaliação. O estande médio, na 

maioria dos casos, foi inferior ao estande ideal preconiza-

do para a cultura do milho que é de 50 mil plantas/ha. 
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Considerando-se os valores do terceiro ao se-

timo ciclo de seleção, obtiveram-se as seguintes estimativas 

médias da variância genética aditiva: a! original, 316,00 

Cg/p1)2 e 219,34 (g/0,20m2 )2, para uma produtividade média 

de grãos de 117,75 g/pl e 99,73 g/0,20m2 , respectivamente, e 

um estande médio de 43.586 pl/hai ai ajustada, 348,98 (g/p1)2 

e 250,33 2 2 (g/O,20m } , para urna produtividade média de graos 

de 124,8 g/pl e 105,70 g/O,20 m2 , respectivamente. As amp1i-

original, foram de 69,97 a tudes das estimativas da ai 
2 653,24 Cg/pll e de 69,97 a 373,13 CgjO,20m2 ) 2, enquanto que 

as amplitudes das estimativas da a! ajustada foram de 244,22 

222 
a 487,37 Cg/pl) e 175,19 a 349,59· Cg/O,20m ) • 

Ohserva-se,na Tahela 16, que as estimativas 

222 
da a A original expressas na forma de Cg/O ,20m >- I onde foram 

eliminados/em parte, os efeitos das variações de estande por 

unidade de área, além de apresentarem menor magnitude também 

apresentaram menor amplitude, entre os diversos ciclos de s~ 

leção, quando comparadas coro as estimativas da ai expressas 

2 
em Cgjplt. Verifica-se que não existiu uma correspondência 

entre as maiores estimativas expressas em Cgjpll 2 e as maio-

res estimativas expressas em 2 2 
Cg/O,20m t . Isso demonstra que 

o estande realmente interferiu na estimativa desse parâmetro. 

Desta forma, o ajustamento das estimativas da 
_2 - _ 
0 A em funçao da produtividade de graos possibilitou uma me-

lh.or interpretação dos resultados obtidos. O valor médio de 

348,.98 Cg/pl1 2 representa uma estimativa aproximada, caso 
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todos os ciclos de seleção em questão tivessem apresentado uma 

produtividade média de grãos de 124,80 gjpl e um estande me

dio de 43.580 pljha. Por outro lado, a quantidade média de 

2 2 250,33 CgjO,20m) representa urna estimativa aproximada, que 

j 2 -seria obtida em (g pl) se esses ciclos de seleçao tivessem 

apresentado uma produtividade média de grãos de 124,80 gjpl, 

mas um estande final de 50.000 pljha, que é o estante ideal 

recomendado para o cultivo do milho. 

Além disso, o ajustamento das estimativas da 

ô~ permitiu verificar o seguinte: o estande final por uni-

dade de área e a produtividade média observada -sao dois fa-

tores que devem ser considerados quando pretende-se comp~ 

rar as estimativas da ô! para diferentes ciclos de seleção 

de uma mesma população ou as estimativas obtidas para popul~ 

ções diferentes; as estimativas da ô! ajustada, obtidas nes

te trabalho, foram bastante semelhantes para os diferentes c.:!:.. 

clos de seleção e as variações observadas enquadraram-se den 

tro dos erros de estimativa, conforme pode ser observado pe-

las estimativas dos coeficientes de variação da variância g~ 

nética aditiva [c.v.côil] apresentados na Tabela 16. Obser

vando os indices de variação ub" (Tabela 17), verifica-se uma 

relação direta entre a magnitude destes valores com as esti-

mativas da variância genética aditiva ajustada para cada 

geraçaode seleção. 

Para efeitos de comparaçao com outros resul 

tados da literatura, tornou-se como referência a estimativa 
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da variância genética aditiva de 316 (g/pl)2 para uma produ 

tividade média de grãos de 117,75 g/pl. Apesar da população 

original Suwan DMR ser considerada de base genética bastan

te estreita, esta estimativa da ai é comparável à média das 

populações brasileiras, conforme pode ser observado a seguir. 

VENCOVSKY et alii (~988a) obtiveram uma esti 

mativa média da variância genética aGiitiva de 309 Cg/p1)2 p~ 

ra uma produtividade média de graos de 120 (g/pl}, com dados 

de 58 ensaios com famílias de meios irmãos. Estimativas mé-

dias b4stante semelhantes, também foram obtidas por SEGOVIA 

C1976l e SAWAZAKI (~979), após seis e 13 ciclos de seleção, 

com as populações de milho Centralmex e IAC Maya, respectiv~ 

mente. 

Estimativas semelhantes da variância genética 

aditiva, para a população de milho Suwan DMR, foram relatadas 

por SOUZA JÚNIOR et alii (~980 t, MORO et alií (198lb). e SOU-

ZA JÚNIOR (1983). i na média dos três trabalhos mencionados 1 a 

estimati va da a! foi de 272 Cg/pl>' 2 , para um estande médio 

bem próximo de 50.000 plantasjha. 

Os erros associados às estimativas da variân 

cia genética aditiva foram calculados, uma vez que sao de 

grande importância ao se fazer inferências sobre estes valo-

res. Eles estão representados pelos coeficientes de variação da va 

riância genética adi ti va [C. V. ca'!)J, na Tabela 16 . Eles 

apresentaram uma estimativa média de 41,26%. Especialrrente, 

os relativos ao terceiro, quinto e sexto ciclos de seleção 
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foram de magnitude relativamente elevada, quando comparados 

com os resultados encontrados na literatura: RAMALHO (1977) 

realizou um levantamento envolvendo 30 ensaios de avaliação 

com famílias de meios irmãos, encontrando um· valor médio pa

ra o C.V. la!) de 26 r 39% numa média de 308 famílias avalia~ 

por ensaios. A magnitude das estimativas da a!, a precisão 

experimental, o número de repetições e o número de familias 

avaliadas são fatores que influenciam na precisão das esti 

mativas da variância genética aditiva. A estimativa eleva

da do C.V. ta!l, obtida para o terceiro ciclo de seleção foi 

atribuída, principalmente r à baixa magnitude da variância g~ 

nética aditiva estimada. Enquanto que, as estimativas do 

C. v. ca!L também elevadas, relativas ao quinto e sexto ci

clos seletivos, foram atribuídas, principalmente, ao pequeno 

número de famílias avaliadas: 68 e 51 famílias, respectiv~ 

te CTabela lD.}. 

As estimativas dos coeficientes de herdabili 

dade ao nivel de médias de famílias (11.
2 ) com os respectivos 
m 

erros associados ~. v. (.fi;)] e as estimativas dos coeficien 

tes de herdabilidade no sentido restrito, ao nível de plan

tas <Etl, para a produtividade de grãos dos diversos ciclos 

de seleção, estão apresentadas na Tabela 18. 

A magnitude da estimativa da fi~ fornece uma 

indicação da eficiência da seleção entre familias para opr~ 

gresso genétiCO (VENCOVSKY, 1978a>-. A estimativa média do 

11.2 
I envolvendo os últimos cinco ciclos de seleção I foi de m 
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39,08% (± 11,02), com amplitude de 29,07 a 42,31%. A menor 

estimativ~ obtida para o terceiro ciclo, pode ter sido devi-

da ao baixo rendimento de graos observado no ensaio de ava-

liação (3338 kg/ha). Por outro lado, os valores obtidos pa-

ra a população original e para o segundo ciclo apresentaram 

baixa magnitude porque os respectivos ensaios de avaliação 

foram conduzidos com urna única repetição. 

As estimativas do coeficiente de herdabili-

dade no sentido restrito, ao nível de plantas 
2 Oi. ) , 
l. 

sao de 

maior interesse porque sao comparáveis em um número maior de 

situações CRAMALHO, 1977L A média dos últimos cinco ciclos 

de seleção foi de 16,52% I com amplitude entre 12 I 52 a 22,05%. 

Estes valores de fi~ são de magnitude suficiente para permi-l. 

tir progressos substanciais, mesmo com a utilização de méto-

dos simples de melhoramento, e indicam também que a seleção 

dentro de famílias de meios irmãos deve ser bastante eficien 

te. Novamente, VENCOVSKY et alii (~988a) realizaram um le-

vantamento de 58 ensaios com famílias de meios irmãos, obte~ 

do uma estimativa média 

a 29,Q%. Os valores de 

2 do fi. de 11, O % l. 

fi ~, obtidos no 
1. 

e amplitudes de 1,5 

presente trabalho, f~ 

ram até certo ponto superestimados quando comparados com ~ 

les sintetizados por VENCOVSKY et alii C1988at. Isso porque, 

. . d - _2/_2 5 10 fi2 utl.ll.zou-se a relaçao 0 d 0 e = a para estimar o i' en-

quanto que na maioria dos trabalhos que participaram do le-

vantarnento de VENCOVSKY et alii (~988a} 

- _2/_2 laça0 0 d 0 e = 10. 

foi utilizada a re-
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As estimativas do coeficiente de variação ge

n~tioo (C.V_ g ) e do indice de variação "b" estão apresenta

das na Tabela 17. De maior importância, são as estimativas 

de "b", porque representam melhor a variabilidade gen~tica 

livre nos diversos ciclos de seleção e sao independentes das 

diferenças de produtividade média de graos observadas em ca 

da geração tRAMALHO, 1977L Conforme VENCOVSKY (~978a)_, es-

timativas de ub" próximas de I, para programas de melhorame~ 

to com famílias de meios irmãos, indicam condições bastante 

favoráveis à seleção e grandes possibilidades de sucesso. No 

entanto, as estimativas de "b" obtidas no presente trabalho 

apresentaram uma média de 0,51, oscilando entre 0,46 a 0,61. 

De maneira geral, nos programas de melhoramento conduzidos no 

Brasil com seleção entre e dentro de famílias de meios ir-

mãos, as estimativas de "b" são de magnitude um pouco infe-

rior às obtidas neste trabalho. Conforme VENCOVSKY et alii 

G988at, os' valores médios de "b 11 em programas brasileiros 

são de 0,45. 

Observou-se que ocorreu uma concordância bas-

tante satisfatória entre as estimativas de "b ll e as estimati 

vas da variância genética aditiva ajustada, as de fi~ e as da 
1-

2 fim' Desta maneira, as maiores estimativas de "b" correspon-

deram às maiores estimativas da a! (Bjustada) e aos maiores 

2 2 
valores para o fi. e para o fi. Obviamente, estas concordân-

1 m 

cias foram observadas e aconteceram em função das seguintes 

razões: precisão experimental mais ou menos constante nos di 
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versos ensaios i utilização de uma relação fixa entre a ô~ e 

a 62 para as estimativas de,fi~, na maioria dos caSOSj peque-e l 

nas variações no tamanho das parcelas (número de plantas) e 

pouca variação no número de repetições entre os ensaios re

presentativos dos diversos ciclos de seleção. 

A variância ,fenotípica dentro de famílias de rreics ir-

mãos e um parâmetro importante porque fornece uma indica-

~ão da uniformidade do material e assume significado maior 

quando o objetivo é o de utilizar este material a nível do 

produtor rural. Ela foi estimada com dados reais apenas pa-

ra o sétimo ciclo de seleção, por isso,serão necessárias ou-

tras determinações adicionais para obter-se uma estimativa 

mais confiável. A partir dos dados da Tabela 15, obteve-se a 

- _2/-2 relaçao 0d 0e = 4,05. Na Tabela 3 (1 tem 3, material e méto-

dosL, estão sintetizadas 

..... 2/_2 . 
0d De' Juntamente com as 

algumas estimativas da 

estimativas das variâncias 

relação 

genéti-

cas aditivas correspondentes, ajustadas para 144 Cg/pl)2. Ob 

. - _2/_2 ~ 
serva-se que as malores relaçoes entre 0d 0e correspondem as 

. .. d _2 - "",2/_2 d malores estlmatlvas a 0A' A relaçao entre 0d 0e obti a no 

sétimo ciclo de seleção foi hastante divergente ,daquelasap~ 

sentadas na Tabela 3, considerando-se a magnitude da ô!. Pe-

"'" - "",2/"",2 las evidencias da literatura a relaçao 0d De' provavelme~ 

te esteja subestimada. 

Particularmente importantes sao os efeitos 

da seleção sobre a variabilidade genética da população. Para 

avaliá-los, é necessário uma análise conjunta do comportame~ 
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to dos parâmetros que estimam a variabilidade genética disp~ 

nível dos vários ciclos seletivos. Para tanto, somente fo

ram considerados os últimos cinco ciclos, em função das ra

zões já mencionadas. As seguintes estimativas foram funda

mentais para a avaliação dos efeitos da seleção sobre a va

riabilidade genética: estimativas da variância genética adi

tiva ajustadas (Tabela 16}.i estimativas dos coeficientes de 

herdabilidade ao nível de plantas (Tabela 18) e estimativas do 

índice de variação ub" {.Tabela 17t. AJfom disso l também cons.:!:. 

derou-se a significância do teste "FI! para os quadrados mé

dios das famílias de rreios irmãos (Tabela 10) I que segundo SOUZA 

JÜNIOR (1983) é um indicativo de variabilidade genética. Com 

exceção do sexto ciclo de seleção, no qual o teste "F" somen 

te foi significativo ao nível de 5%, todos os demais mostra

ram significância ao nível de 1%. Os demais indicadores, co

mo as estimativas da variância genética aditiva ajustada, 

as estimativas do coeficiente de herdabilidade ao nível de 

plantas e o índice de variação "b", além de apresentarem va

lores médios favoráveis em relação aos encontrados na lite

ratura, não evidenciaram qualquer tendência em conseqüência 

da seleção. Entretanto, deve-se ressaltar que os parâmetros 

genéticos relacionados anteriormente não foram estimados p~ 

ra a população original, o que de certa forma dificulta uma 

avaliação mais precisa dos efeitos da seleção sobre a varia

bilidade genética. Mas, considerando-se as estimativas dos 

parâmetros genéticos, obtidas para a população original Su-
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wan DMR, por SOUZA JUNIOR et alii (1980), MORO et alii (l98Jb) 

e SOUZA JúNIOR (1983), pode-se inferir que a seleção nao aI 

terou a variabilidade genética ao longo dos ciclos. 

Resultados semelhantes foram relatados por 

MOLL & ROHINSON (1966), LONNQUIST et alii (1966) I LIMA & PA-

TERNIANI (1977), MIRANDA et alii (.1977), entre outros. No p~ 

sente estudo, a manutenção constante da variabilidade -gene-

tica através das gerações de seleção, pode ser atribuida,pr~ 

cipalmente, à alta porcentagem de seleção entre famílias, p~ 

ra a produtividade de graos (~abela 13, coluna 2i, praticada 

ao longo do programa. Além disso, segundo LONNQUIST et a1ii 

(.1966) , ·a seleção massal estratificada mostrou-se eficiente 

em proporcionar progresso genético para a produtividade de 

grãos, sem no entanto afetar a variabilidade genética. Como 

pode ser observado na Tabela 19, a maior contribuição sobre 

o progresso genético, foi devida à seleção dentro de fami-

lias ($eleção massal), o que pode ter sido mais um motivo da 

manutenção da variabilidade genética. 

Diversos autores como GARDNER (1963), MOLL & 

ROBINSON Cl967), COMPTON & SUBANDI (.1974), PACHECO (.1987), 

VENCOVSKY et alii C1988al, entre outros, ressaltaram que os 

parâmetros genéticos são superestimados quando obtidos a paE 

tir de ensaios conduzidos num único local e num único ano, 

porque não levam em conta as interações genótipos x locais 

e genótipos .x anos. Entretanto, como no trab.alho presente 

não houve alteração da variabilidade genética em função da 
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seleção, pode-se inferir que as estimativas médias dos para

metros genéticos, obtidas para a população Suwan DMR, sejam 

bastante representativas, porque pelo menos as interações ge 

nótipos x anos foram eliminadas parcialmente. Além 

COMSTOCK & MOLL (1963) argumentaram que os resultados 

disso, 

mais 

críticos de interação genótipos x ambientes seriam obtidos 

com tipos de famílias que liberam maior variabilidade gene

tica. Segundo os autores, as famílias de meios irmãos libe

ram somente um quarto da ã! e,consequentement~ deve ser pe

quena a interação dos efeitos aditivos x ambientes. 

4.3. PROGRESSO GENtTICO COM A SELEÇAO 

As estimativas do progresso genético, paraas 

populações representativas dos diversos ciclos de seleçã~ e~ 

tão apresentadas na Tabela 20. As estimativas do progresso 

observado foram calculadas a partir da Tabela 14, na qual 

estão registradas as produtividades médias de grãos 

das testemunhas comuns e das diversas geraçoes de 

(kg/.ha) 

seleção 

da população de milho Suwan DMR. Por outro lado, as Tabelas 

11, 12, 15 e 16 forneceram as informações para a obtenção 

das estimativas do progresso genético esperado para cada ge

ração de seleção. 

Considerando as oito geraçoes de seleção, o 

progresso genético esperado médio foi de 5,92% por ciclo, 
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com amplitude de 2,48 a 9,88% (Tabela 20). De acordo com 

EBERHART (1970), os fatores que influenciam no progresso ge

nético esperado por ciclo de seleção, são: a) o coeficien

te de herdabilidade estimado para cada unidade de seleção ei 

b) o diferencial de seleção utilizado para cada unidade de 

seleção. No caso presente, a explicação para as diferentes 

estimativas obtidas para cada ciclo envolve uma associação 

entre os coeficientes de herdabilidade (Tabela 181, os dife

renciais de seleção (Tabela 12} e as contribuições de cada 

modalidade de seleção (Tabela 19). Dentre estes fatores, a 

ausência da seleção dentro de familias, na obtenção do pri

meiro ciclo de seleção, explica a baixa magnitude do progre~ 

so esperado para este ciclo. Por outro lado, os valores re

lativamente mais baixos, estimados para o sexto e sétimo ci

clos, são conseqüência do pequeno diferencial de seleção apl! 

cada nas suas obtenções. Além disso, não houve contribui-

ção da seleção para a composição das fileiras masculinas pa-

ra o progresso genético estimado no sexto ciclo seletivo. 

Os valores mais elevados estimados para o progresso espera

do no quinto e oitavo ciclos, são consequência principal das 

maiores estimativas do coeficiente de herdabilidade ao nlvel 

de plantas detectadas no quarto e sétimo ciclos seletivos, 

dos quais foram obtidos. 

Estimativas semelhantes para o progresso ge

nético esperado por geração de seleção sao encontradas na 

li teratura. PATERNIANI Cl96 8} obteve uma estimativa de 5,80%, 
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em três ciclos de seleção com famílias de meios irmãos, para 

o milho Piramexi SAWAZAKI (1979) estimou em 5,60%, o progre~ 

so genético esperado, após 13 ciclos de seleção entre e den

tro de famílias de meios irmãos sem sementes remane~tes, ~ 

ra a população de milho IAC-Mayai SANTOS & NASPOLINI FILHO 

(19 86b) obtiveram uma estimativa de 6,16 %, para o milho Flint 

Composto Nordeste, em três ciclos de seleção, utilizando o 

mesmo método de seleção, mas com sementes remanescentes. 

Por outro lado, VENCOVSKY (1968) estimou o pr~ 

gresso genético esperado em 14,50% por ciclo de seleção para 

a população Dente Paulista submetida ã seleção por três ge

raçoes. A estimativa bastante elevada, obtida neste exem

plo, foi função da ampla base genética da população original. 

No presente trabalho, o progresso genético foi 

estimado utilizando-se o diferencial de seleção. Mesmo as

sim, foram calculadas as porcentagens de seleção realizadas 

em cada modalidade de seleção, nos diversos ciclos (Tabela 

13). Ohserva-se, nesta tabela, que as porcentagens reais de 

seleção foram relativamente elevadas para a seleção entre 

famílias, particularmente/no terceiro, quinto e sexto ciclos 

de seleção, errbora a mâdia geral tenha ficado em 24,86%. Para a se 

leção dentro de famílias, a porcentagem real de seleção pra

ticada em todos os ciclos foi bastante baixa, com média de 

5,37%. Normalmente,nos programas conduzidos no Brasil com 

famílias de meios irmãos, são praticadas as porcentagens de 

seleção de 20% e 10%, entre famílias e dentro de famílias, 

respectivamente (VENCOVSKYet alii, 1988al. 
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A escolha das melhores famílias e plantas foi 

baseada em vários caracteres simultaneamente, portanto, pra

ticou-se uma seleção não truncada para a produtividade de 

graos. Nestas circunstâncias, deve-se optar pela utilização 

do diferencial de seleção em detrimento da constante k, para 

a estimativa do progresso genético esperado eVENOOVSKY, 1987a). 

No caso presente, verificou-se que esta recomendação tem ba~ 

tante sentido, pois a porcentagem de seleção necessária para 

obter o mesmo progresso genético, supondo seleção truncmm pa 

ra a produtividade de grãos, seria bem mais elevada do que a 

porcentagem real de seleção, conforme pode ser observado na 

Tabela 13. Desta maneira, seria obtido um mesmo progresso ge 

nético com seleção truncada, para a produtividade de grãos, 

caso fossem utilizadas as porcentagens médias de seleção de 

44,92%, 24,19% e 69,63%, entre famílias, dentro de famílias 

e para a composição das fileiras masculinas, respectivamente. 

Estes dados evidenciam, de maneira bastante clara, que o pro 

gresso genético seria superestimado caso fosse calculado 

utilizando-se a porcentagem de seleção. 

O progresso genético esperado acumulado apos 

oi to geraçoes de seleção foi estimado em 47,39% (Tabela 20). 

Sobre este total, conforme demonstrado na Tabela 19, as con

tribuições da seleção mas sal estratificada, da seleção entre 

famílias, da seleção dentro de famílias e da seleção para a 

composição das fileiras masculinas, foram de 12,85%, 28,06%, 

48,07% e 11,01%, respectivamente. Comparando-se somente ~ 
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les ciclos, onde houve a contribuição da seleção para a com

posição das fileiras masculinas, observa-se que a contribui 

ção sobre o progresso esperado foi de 27,02%, 51,90% e 

21,08%, para a seleção entre familias, dentro de famílias e 

para a composição das fileiras masculinas, 

(Tabela 19). 

respectivamente 

Para efeito de comparaçao com os resultados en 

contrados na literatura, são interessantes as relações entre 

a contribuição da seleção entre famílias e a contribuição da 

seleção dentro de famílias de meios irmãos, para o progresso 

genético. Considerando somente estas duas modalidades de se 

leção, e aqueles ciclos onde ambas foram realizadas, obser

va-se que a seleção entre famílias contribuiu com 29,37% e a 

seleção dentro de famílias com 70,63%, sobre o progresso ge

nético (Tabela 19). Utilizando-se do mesmo método de sele

ção, PATERNIANI C1968t, ZINSLY (~969) 1 SILVA (1969) e CARMO 

(1969) estimaram em aproximadamente 50% a contribuição da 

seleção entre famílias sobre progresso genético. Por outro 

lado, SEGOVIA {1976} em seis e SAWAZAKI (1979) em 13 ciclos 

de seleção, estimaram a contribuição da seleção entre famí

lias em 61,15% e 57,48%, respectivamente. Neste último ca

so, as estimativas médias dos coeficientes de herdabilida

de ao nível de indivíduos foram relativamente baixas: 5,6% e 

9,9%, respectivamente. Nestas situações, espera-se que a 

contrihuição dentro de famílias seja de menor expressa0, de 

acordo com o exposto por RAMALHO (1977). 
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De maneira geral, os resultados observados pe 

los autores acima mencionados foram obtidos a partir de urna 

proporçao de seleção de 10% entre famílias e 20% dentro de 

famílias. Além disso, os coeficientes de herdabilidade ao 

nível de plantas foram estimados pela utilização da relação 

ô~/ô; = 10. A maior contribuição da seleção dentro de famí

lias, observada neste trabalho, foi atribuída às seguintes cau 

sas: a utilização de maior diferencial de seleção dentro de 

famílias, o que corresponde a urna menor porcentagem de sele-

ção; a metodologia utilizada para a estimativa da variância 

f t <r· d t d f ~l· d . . - (-2;-2 5 eno lplca en ro e aml las e melos lrmaos 0 d 0 e = e 

10) que proporciona maiores estimativas do coeficiente de 

herdabi lidade ao nível de indivíduos Oi.:), quando comparada 
1 

à metodologia utilizada pelos autores acima e; a própria mag-

nitude do coeficiente de herdabilidade observado. Conforme 

demonstrou RAMALHO (1977), tais resultados são esperados em 

populações com coeficientes de herdabilidade semelhantes aos 

estimados para a população de milho Suwan DMR (Tabela 18), 

quando então, cresce de importância a participação da sele-

ção dentro de famílias. 

O progresso genético observado com a seleção 

foi estimado apenas a partir do terceiro ciclo. Na Tabela 

20, são apresentadas as estimativas individualizadas para ca 

da ciclo de seleção. Na Tabela 21, são apresentadas as esti 

mativas do progresso genético esperado e observado, em valo-

res acumulados, considerando o segundo ciclo igual à lUO. 
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Ainda nesta Tabela, sao apresentadas as estimativas do pro

gresso genético (esperado e observado) I ajustadas pela equa

ção de regressao. 

As estimativas obtidas para o progresso gené

ticoobservado apresentaram uma média de 5,95% por ciclo, 

enquanto que, no mesmo período, o progresso genético esperado 

apresentou uma estimativa média de 5,52% por ciclo (Tabela 

20). Verificou-se, no entanto, uma estimativa negativa dopr~ 

gresso genético observado para o terceiro ciclo. Nesta ger~ 

çao, a produtividade de grãos das testemunhas, possivelment~ 

foi superestimada em relação à da população. Observou - se 

que os materiais mais tardios do ensaio produziram menos, em 

função da deficiência hídrica agravada no período final do 

ench~mento de grãos. Na média, a população apresentou maior 

ciclo (mais tardia) que o híbrido AG-64 e este, por sua vez, 

foi mais tardio que o híbrido P.6872. Observa-se na Tabela 

14, que ocorreu uma inversão da produtividade relativa dos 

hib.ridos P.6872 e AG-64: o AG-64 foi mais produtivo em 1981/ 

82 enquanto que no ano seguinte ele foi inferior ao p.6872, 

evidenciando que os materiais mais tardios foram prejudica

dos. Este deve ter sido o fator responsável pela estimati

va negativa do progresso observado para o terceiro ciclo de 

seleção. Além disso, a elevada estimativa do progresso es

perado para o quarto ciclo,(~9,09%) é outra evidência de 

que a produtividade de grãos da população do terceiro ciclo 

foi subestimada em relação às testemunhas. O exposto leva 
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a inferir que o progresso observado deve ter sido subestima-

do no terceiro ciclo e superestimado no quarto ciclo de sel~ 

çao e que as estimativas mais reais, possivelment~ se encon

tram próximas a média entre ambos. 

Os coeficientes de regressão linear B apre-

sentaram as estimativas de 5,76% e 7,03%, respectivamente,p~ 

ra o progresso genético esperado e para o progresso observa-

do, ajustados pela equação de regressão, considerando o se-

gundo ciclo igual a 100. A precisão destas estimativas, ava 

liadas pelos respectivos coeficientes de variação, foi sa-

tisfatórias: os valores do C.Vo S foram de 7,26% e 18,55%,re~ 

pecti vamente, para o progresso genético esperado ao.umulado 

(Gs } e para o progresso genético observado acumulado (Gs ), - ea ~ 

indicando que os valores de B obtidos para as estimati vas 

do Gs e as do Gs foram praticamente iguais, como também ea oa 

não diferiram das estimativas calculadas para o progresso g~ 

nético, sem ajustá-las pela equação de regressão. Observou

se, desse modo, que o progresso genético esperado, ,na: média 

entre o segundo e o sétimo ciclos de seleção, apresentou uma 

estimativa bastante semelhante ao progresso observado. Resul 

tados desta natureza foram relatados por WEBEL & LONNQUIST 

(1967>-, VENCOVSKY (19681, SEGOVIA (1976) I entre outros I con 

forme pode ser observado na Tabela 4 Crevisão de literatura),. 

A produtividade de grãos da população de mi

lho Suwan DMR mostrou-se competitiva com os híbridos comer-

ciais utilizados como testemunhas nos ensaios de avaliação. 
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A população representativa do sétimo ciclo de seleção apre-

sentou uma produtividade de grãos de 4368 kg/ha, enquanto 

que a média dos híbridos AG-68, Pioneer 6875 e XL 560 foi de 

4538 kg/ha. Em relação a estes híbridos, a produtividade da 

população Suwan DMR (sétimo ciclo) foi equivalente a 96,26%. 

No entanto, estes dados devem ser analisados com certas res-

trições, principalmente, porque os ensaios de avaliação foram 

conduzidos num único local. Como o objetivo do programa 

o desenvolvimento de uma variedade de polinização livre, a~ 

tada às condições edafoclimáticas do Estado de Santa Catari-

na, é recomendável que os ensaios de avaliação das famílias 

de meios irmãos sejam conduzidos em um maior número de 10-

cais. Este procedimento contribui para o desenvolvimento de 

um material mais adaptado. Além disso, para auxiliar na av~ 

liação do progresso com a seleção, a utilização de uma amos

tra de sementes representativa da geração do ciclo anterior 

nos ensaios de avaliação é altamente recomendável, conforme 

sugestão de MIRANDA FILHO (1979).. Se for mantido o mesmo es 

quema, avaliação e recombinação simultânea e na mesma area 

experimental, é possível avaliar a contribuição efetiva da,se 

leção para a composição das fileiras masculinas. Para tanto, 

são necessárias avaliações adicionais sobre as fileiras mas 

culinas para os caracteres de interesse. 
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4.4. TAMANHO EFETIVO POPULACIONAL 

Para a obtenção dos valores do tamanho efeti

vo populacional considerou-se a população representativa do 

segundo ciclo de seàeção como a geração de referência. As-

sim procedeu-se porque os dados das gerações anteriores nao 

permitiram uma quantificação mais precisa do tamanho efetivo 

populacional e,por outro lado, foi de maior interesse deter-

miná-lo para as geraçoes subseqüentes, nas quais foi ... 
POSS1-

vel a sua associação com os parâmetros genéticos e com a me-

todologia utilizada durante a condução do programa. 

Os resultados obtidos para o tamanho efetivo 

populacional estão apresentados na Tabela 18. O tamanho efe 

tivo populacional referente à geração imediatamente anterior 

(Nel apresentou uma média de 193, com amplitudes de 135 a 

349. Enquanto que o tamanho efetivo populacional de cada ci 

cIo em relação à geração de re:ferência CN I) foi de 349 e e 

39, para o terceiro e para o sétimo ciclos de seleção, res-

pectivamente. 

O tamanho efetivo populacional relativo a ge-

raçao imediatamente anterior (Nel pode assumir qualquer va

lor porque está relacionado com o número de genótipos de uma 

determinada geração que efetivamente contribuem com gametas 

para a formação da geração seguinte. Tomando-se como exem-

pIo a terceira geração de seleção, cujo N foi de 349, isso e 

significa que esta geração de seleção, em termos de repres~~ 
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tatividade genética, equiparou-se a 349 genótipos (plantas) 

tomados ao acaso da população representativa do segundo ci

clo de seleção. Já o tamanho efetivo populacional de cada 

ciclo em relação à geração de referência (N ' ), à medida que e 

forem avançando as gerações de seleção, vai assumindo valo-

res cada vez menores, pois refere-se à representatividade g~ 

nética de cada ciclo de seleção em relação à população ini-

cial. Utilizando-se como exemplo, o valor de N~ de 39 para o 

sétimo ciclo de seleção, ele significa que a representativ! 

dade genética desta geração correspondeu a 39 genótipos tom~ 

dos ao acaso da população representativa do segundo ciclo de 

seleção Cgeração de referência). 

Como demonstrou PEREIRA C19 80 1, sao de maior 

importância para os programas de melhoramento a médio e a 

longo prazo, em termos de probabilidade de fixação dos ale-

los favoráveis, os tamanhos efetivos em relação aos ciclos 

imediatamente anteriores (N l, ou seja, a representatividade e 

genética de uma determinadageraçao, na geraçao seguinte. 

Nos programas conduzidos no Brasil são mantidos tamanhos efe 

tivos bem maiores em relação aos utilizados neste estudo: 

HALLAUER & MIRANDA FILHO C1981} estimaram entre 200 a 500 

e VENCOVSKY et alii C1988a} obtiveram uma estimativa média 

de 236 em programas conduzidos com seleção entre e dentro 

de famílias de meios irmãos. Especificamente, os valores do 

Ne do quinto e sexto ciclos seletivos foram relativamente 

bastante baixos. Mesmo assim, não foi observada qualquer re 
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dução na variabilidade genética da população, que pudesse 

ser atribuída ao N. Esta afirmação se reveste de maior con 
e 

fiabilidade quando confrontada com a variabilidade genética 

manifestada no sétimo ciclo de seleção, que foi uma das maio 

res dentre os ciclos avaliados: os indicativos da variabili-

dade genética, tais com~o coeficiente 

nível de plantas (1i~l, a estimativa da 
l 

de herdabilidade ao 

_2 ~ d' d ' 0A' o ln lce e varla 

ção "h" e a significância do teste "pu para o quadrado médio 

de familias, apresentaram valores bastante promissores para 

a população representativa do sétimo ciclo de seleção. Desta 

forma, pode-se inferir que o tamanho efetivo populacionalut! 

lizádo neste trabalho, nao deve ter comprometido tanto o pr~ 

gresso imediato, como o progresso com a seleção a médio e a 

longo prazo. 

A preocupaçao com o tamanho efetivo populaci~ 

nal despertou interesse de muitos cientistas da área de gen~ 

tica e melhoramento. Diversos trabalhos mostraram que o ta-

manho efetivo populacional necessário para evitar a fixação 

dos alelos indesejáveis e conseqüentemente assegurar um pro-

gresso contínuo com a seleção é relativamente pequeno e de 

magnitude bem inferior ao utilizado no estudo em apreço. Den 

tre eles, podem ser citados os trabalhos de BAKER & CURNOW 

(1969), RAWLINGS (1970.) e PEREIRA (1980. 1, que demonstraram ql.E 

um tamanh.o efetivo entre 30 a 50. é bastante razoável, para 

uma população submetida a uma intensidade de seleção seme

lhante ã utilizada na população Suwan DMR e que também apre-
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sente coeficientes de herdabilidade mais ou '.menos iguais. 

Resultados práticos, semelhantes aos obtidos 

neste trabalho I foram relatados por COMPTON & BAHADUR (1977). 

Eles avaliaram dez ciclos de seleção entre e dentro de famí

lias de meios irmãos conduzidos com a população de milho 

"Hays Golden". Um tamanho efetivo populacional de 185 foi 

mantido mais ou menos constante ao longo dos ciclos de sele

çao. Os resultados obtidos por esses autores mostraram que 

houve um progresso continuo juntamente com a manutenção de 

considerável variância genética aditiva. 

ENFIELD et alii (~969), também nao observaram 

o comprometimento da variabilidade genética, trabalhando com 

seleção para peso de pupa em TlL-i-hol.-i-um C.a..ót.a.l1eum, apos 20 

geraçoes e mantendo um tamanho efetivo populacional de 75, 

que é de magnitude bem inferior ao menor valor estimado para 

este trabalho. 

MORO (1982) obteve resultados com a popula

çao de milho Suwan DMR comparáveis aos obtidos na presente 

pesquisa. O autor submeteu esta população a uma forte pre~ 

são de seleção, resultando num tamanho efetivo de aproximada 

mente de 26. Assim mesmo, ele não verificou diminuição sig

nificativa da variabilidade genética. 

Observa-se na Tabela 10, que no quinto e sex

to ciclos de seleção foram avaliadas 68 e 51 famílias fu':rreios 

irmãos, respectivamente. Este número de familias avaliadas 

é bastante pequeno em relação aos sistemas tradi.cionaJ.rrente uti 
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lizados no Brasil. Os tamanhos efetivos em relação aos ci

clos imediatamente anteriores foram de 141 a 135 para o~ 

to e sexto ciclos de seleção, respectivamente. Embora te

nham sido os menores valores, não foram considerados comoc.cl 

ticos em termos de representatividade genética e foram esti

mativas relativamente elevadas para o número de famílias ava 

liadas. Isso aconteceu porque na cbtenção das progênies dos ciclos em 

questão, a pressao de seleção entre famílias não foi muito 

intensa: 19% e 28% para a ohtenção do quinto e do sexto ci-

elos de seleção, .respecti vamente. Alem disso, o esquema 

de seleção utilizado proporcionou uma contribuição bem maior 

do lado masculino para o tamanho efetivo populacional devido 

à condução simultânearna mesma área experimental, das etapas 

de recombinação e avaliação das famílias de meios irmãos. 

O método de seleção entre e dentro de 

lias de meios irmãos, nos moldes como foi utilizado 

fami

-neste 

programa de melhoramento, proporcionou a obtenção de maiores 

valores. para o tamanho efetivo, quando comparado com o méto

do de seleção entre e dentro de famílias de meios irmãos, cem 

sementes remanescentes, onde são mantidos constantes o núme

ro de famílias e plantas selecionadas através dos ciclos de 

seleção. Esta comparação, se aplica para os casos nos quais 

~ selecionado o mesmo número de famílias e de plantas por 

família, nos dois métodos. Apenas para ilustrar a compar~ 

ção, tomou-se o seguinte exemplo: no sexto ci elo de ',seleção 

foi obtido um tamanho efetivo de 135j caso fosse utilizado o 
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esquema de seleção entre e dentro de famílias de meios ir

maos,com sementes remanescentes, o tamanho efetivo para es

se ciclo seria de 84, conforme expressão de VENCDVSKY (1918b). 

De maneira geral, conforme pode ser observa

do na Tabela 13, utilizaram-se de porcentagens de seleção re 

lativamente elevadas entre famílias e para a composição das 

fileiras masculinas, enquanto que dentro de famílias foi on

de ocorreu .a maior pressão de seleção. Este procedimento foi 

favorável, em termos de tamanho efetivo, contribuindo para 

mantê-lo em níveis razoáveis, através das gerações de sele

çao. No entanto, não é muito recomendável adota-lo em rela

çaoao progresso genético, já que de. maneira geral, a contri 

huição da seleção entre famílias de meios irmãos tem-se mos 

tradomais eficiente conforme PATERNIANI (1968). 

RAMALHO (1977} demonstrou que, para uma mes

ma porcentagem final de seleção e para um mesmo tamanho po

pulacional inicial em relação ao número de famílias e de p~ 

tas por família, o tamanho efetivo populacional diminui con

sideravelmente quando se diminui a porcentagem de seleção en 

tre famílias, no esquema de seleção entre e dentro de famí

lias de meios irmãos com sementes remanescentes. Este fato 

também ocorre com o método de seleção entre e dentro de fami 

lias de meios irmãos, sem sementes remanescentes, porém empr~ 

porçoes hem menores. 

De acordo com as evidências da literatura, dis 

cutidas anteriormente, o tamanho efetivo pode até ser redu-
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zido,desde que sejam tornadas precauçoes em relação à precisão 

. t 1 t fi2 - -. experlmen a I para man er a . em proporçoes razoavels. 
1 

RElRA & VENCOVSKY (1986) demonstraram que o produto N fi. 
e 1 

PE-

~ 

e 

um bom indicativo de quanto se deve aumentar o N em função e 

da diminuição de fi~, para manter a mesma probabilidade final 

de atingir o limite de seleção. Os autores demonstraram que 

valores do produto N fi. entre 17 a 22 são suficientes para e 1 

assegurar 90% de probab~lidade de atingir o limite seleti-

vo no final de um programa .de melhoramento a longo prazo. Os 

dados do presente traha1ho, permitiram a obtenção do produto 

N fi_o entre 54 a 126 I com uma .médi a de 78. 
e 1 
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5. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos nas condições do prese~ 

te trabalho permitiram apontar as seguintes conclusões: 

a) O esquema de seleção utilizado mostrou-se 

eficiente no melhoramento da produtividade de grãos da popu

lação de milho Suwan DMR: o progresso genético, por geraçao 

de seleção, apresentou um resultado bastante satisfatório, 

sendo superior aos dados médios obtidos em programas de me

lhoramento similares conduzidos no Brasil; 

bl A seleção feita para a composição das fi

leiras masculinas, um procedimento nao usual no esquema de 

seleção entre e dentro de farnilias de meios irmãos, aprese~ 

tou uma contribuição expressiva sobre o progresso genético @ 

ra a produtividade de grãos. Por outro lado, a contribuição 

relativa da seleção feita dentro de famílias de meios ir

mãos, sobre o progresso genético, foi bem superior à contri

buição da seleção entre famílias i 

c) As estimativas médias, do progresso genét! 

co esperado e do progresso genético observado por geração de 
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seleção para a produtividade de graos, foram bastante seme

lhantes, reforçando desta forma, a utilidade de se calcular 

os ganhos esperados, através de estimativas de parâmetros ob 

tidas dos experimentos de avaliação; 

d) A população original Suwan DMR é conside

rada de base genética estreita. No entanto, a magnitude da 

variabilidade genética, estimada para a produtividade de 

grãos, nas populações representativas dos diversos ciclos de 

seleção, foi comparável à média apresentada pelas populações 

brasileiras de base genética ampla. Além disso, as es-

timativas da variância genética ~ditiva e do C.V' g para a produtivida

de de grãos dos diversos ciclos, não apresentaram tendência 

de diminuição em função da seleção praticada; 

e) Durante a condução deste programa, os val~ 

res dos tamanhos efetivos populacionais (em relação à gera

çao anterior) foram mantidos em níveis inferiores aos normal 

mente utilizados nos programas de melhoramento de milho con-

duzidos no Brasil. No entanto, verificou-se que nao houve 

comprometimento da variabilidade genética em função desta es 

tratégia utilizada; 

n A variabilidade genética, detectada para a 

produtividade de grãos no sétimo ciclo de seleção da popula

ção de milho Suwan DMR, apresentou magnitude suficiente para 

assegurar que ganhos adicionais poderão ser obtidos com a con 

tinuidade do programa de melhoramento. 
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Tabela 10. Quadrados médios (gramas de grãos/parcela ao ní-

vel de totais) e respectivos graus de liberdade 

obtidos das análises individuais dos experimentos 

para cada ciclo de seleção. População .de milho 

Suwan DMR. Chapecó - S.C. 

Ano 5./ 

Entre famílias 

de rreios innãos 
Resíduo 

Ciclos 
Agrícola 

GL QM GL 

3 1982/83 131 108292** 152 76807 

4 1983/84 166 397675** 181 229754 

5 1984/85 67 345584** 148 205782 

6 1985/86 50 375442* 114 222812 

7 1986/87 144 27l541** 302 156981 

7 b/ 
1986/87 1034 1332 

* ** Significância dos quadrados médios ao nível de 5% e a , 
1%, respectivamente CTeste F). 

a/ Ano de condução dos experimentos 

b/ Quadrado médio dentro de famílias, obtido por amostra -

gemo 



Tabela 11. Estande observado por parcela, número de repetições, produtividade média 

de grãos por ciclo (Y), coeficiente de variação da média geral dos en

saios [C. v. Cf) ] E c·:>e \;icieni.:e de variação da média de cada tratamento 

C.V. 8Yi) 1, nos diversos ciclos de seleção. População de milho Suwan 

DMR. Chapecõ - SC. 

Estande Número 

Ciclo Ano observado de y C. V. (y) C.V. (Yi) 

Agrícola (plantas) repetições ( g/pl) (% ) ( %) 

O 1979/80 20,00 1 106,32 
1 ~/ 1980/81 98,94 

2 1981/82 38,00 -1 84,13 

3 1982/83 30,00 2 66,76 3,13 10,24 

4 1983/84 28,14 2 116,42 2,59 10,64 

5 1984/85 23,83 3 140,00 4,57 9,04 

6 1985/86 17,73 3 185,96 2,58 8,59 

7 1986/87 19,90 3 115,23 1,84 10,11 

Média 23,67 !?/ 2, 47!?/ 117,75 !?/ 2,94 9,72 

~/ Seleção massa1 estratificada 

~/ Média ponderada conforme material e métodos, considerando os últimos cinco ciclos 
de seleção. 

..... 
o 
IV . 



Tabela 12. Diferencial de seleção (g/planta e porcentagem) entre e dentro de famí-

lias de meios irmãos ,O) para a composição das fi leiras masculinas (machos), 

nos diversos ciclos d! f,elE!,~ão, Produtivid,lde de grãos. População de mi

lho Suwan DMR. Chapecó - SC. 

Diferencial de seleção 

Ciclo Ano 
Agríoola Ent:re D:!ntro Machos 

(g/pl) (%)!Y (g/pl) (%)CJ (g/pl) (%) di 

O 1979/80 38,00 35,70 
l~ 1980/81 73,00 73,80 

2 1981/82 11,08 13,17 55,00 57,18 16,56 10,95 

3 1982/83 4,40 6,59 47,30 66,46 23,00 19,17 

4 1983/84 8,17 7,02 44,40 35,64 

5 1984/85 6,54 4,67 78,24 53,35 10,47 4,62 

6 1985/86 8,23 4,43 27,00 13,85 21,00 9,46 

7 1986/87 20,10 17,44 56,00 41,38 

M.3dia 13,79 12,72 51,32 44,64 17,76 11,05 

~ Seleção massal estratificada 
EI Em :relação à nédia das famílias selecionadas. 
~ Em :relação ã nédia das plantas das famílias selecionadas. 
- Em :relação à nédia das plantas selecionadas. ..... 

o 
w . 



Tabela 13. Porcentagem de seleção entre e dentro de famílias, total e para a compo

sição das fileiras masculinas. 1 porcentagem real de seleção 

e 2 - pordentagem de seleção para o cariter produtividade de grãos, supon

do seleção truncada. População de milho Suwan DMR. Chapecõ - SC. 

Entre Dentro de Nos Porcentagem 
Ano famílias ,:fiamílias machos total 

Ciclos Agrícola (%) (%) (%) (%) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

O 1979/80 8,85 4,36 100,00 100,00 8,85 4,36 

1.0/ 1980/81 100,00 100,00 3,67 6,77 

2 1981/82 14,29 49,00 5,79 7,92 50,76 68,00 0,83 3,88 

3 1982/83 38,64 65,00 5,46 4,77 38,92 40,50 2,11 3,10 

4 1983/84 19,16 69,00 3,54 33,50 100,00 100,00 0,68 23,12 

5 1984/85 27,94 73,00 3,58 10,34 60,78 88,00 1,00 7,55 

6 1985/86 68,63 76,00 6,58 73,00 51,03 82,00 4,52 55,48 

7 1986/87 21,38 23,00 7,27 15,60 100,00 100,00 1,55 3,59 

Média 24,86 44,92 5,37 24,19 50,37 69,63 2,84 13,48 

~/ Seleção massa1 estratificada. 
I-' 
o 
.t::-. 



Tabela 14. produtividade (kg/ha) de grãos da população Suwan DMR e dos híbridos co

merciais utilizados corno testemunhas, observada nos diversos ciclos de se 

leção. Chapecó - SC. 

Ano População Pioneer A9iooores Agrooores XL 
Ciclo Agrícola S1.:Man DMR 6872 64 64-A 560 

kg;ha % !Y 

O 1979/80 4253 

1 1980/81 6596 

2 1981/82 3996 83,7 4694 4856 
3 1982/83 3338 76,6 4422 4290 

4 1983/84 5460 80,2 5773 6925 7718 
5 1984/85 6678 85,7 7216 8100 8072 

6 1985/86 6594 91,7 6595 7591 7386 

7 1986/87 4368 94,3 4508 4754 

Média 5160 
i ,.-' 

!Y Em relação aos hÍbridos correrciais dos respectivos ciclos de seleção. 
I-' 
o 
V1 



Tabela 15. Estimativas da variância fenotípica ao nível de nédias de famílias (8~) e ao nível de plan

tas (ô;) e, estimativas da variância ambiental entre parcelas (8:) e Ienotípica dentro de 

parcelas (â~), para t = 5 (1) e t = 10 (2), COflsiderando diversos ciclos de seleção para o 

caráter produtividade de grãos. População de milho Suwan I:MR. Olapecó - se. 

Estimativas de variâncias(g/p1anta)2 
Ano 

Ciclo Agrícola 
... 2 ... 2 ... 2 ... 2 
0- °F ° °d F e 

1 2 1 2 1 2 

O 19~9/80 319,1 1286 1980 204 174 1018 1742 

1 1980/81 1114 1715 176 151 882 1508 

2 1981/82 180,4 805 1240 128 109 638 1090 

3 1982/83 60,2 456 722 73 64 366 640 

4 1983/84 251,0 1584 2460 246 214 1231 2140 

5 1984/85 203,5 1880 2891 300 255 1498 2553 

6 1985/86 399,6 3480 5148 553 453 2764 4532 

7 Y 1986/87 229,0 1758 329 1332 

Mãdia!Y 202,14 1578 2429 250 214 1249 2136 

Y A variância fenotípica dentro de parcelas. foi estimada can dados reais; 

!Y Mãdia ponderada· confo:r:rre material e rrétodos, considerando os últimos c~co ciclos de seleção. I-' 
o 
0'\ . 



Tabela 16. Estimativas da variância genética aditiva (ér!) para peso de grãos, original e ajustada, em 

gramas2/p1anta2 a (gramas/o,2m2)2 e CX)eficiente de variação da ã! É.v. (a!)]. Estande cb

servado e produção nÉdia de grãos (y), nos diversos ciclos de seleção. População de milho 

Suwan DMR. O1apecó - SC. 

Variância aditiva 

C. v. (ai) Estan 
y 

Ciclo Ano 

Agrícola Original Ajustada (%) de 

(g/p1) 2 (g/0,2m2)2 (g/p1) 2 (g/O ,2m2) 2 (. p1/ha) (g/p1) (g/O ,2rrf) 

O 1979/80 257,63 40.000 106,3 

1 1980/81 223,12 66.667 98,94 
2 1981/82 161,31 50;000 84,13 
3 1982/83 69,97 ± 35,36 69,97 244,22 175,19 50,54 50.000 66,8 66,8 
4 1983/84 423,97 ±125,20 373,13 487,37 349,59 29,53 46.907 116,0 109,2 

5 1984/85 330,64 ±l48,96 300,41 262,74 188,60 45,05 47.660 140,0 133,4 
6 1985/86 653,24 ±336,O 328,56 294,09 211,00 51,44 35.460 186,0 131,9 
7 1986/87 387,60 +1l5~28 222,76 456,47 327,31 29,74 37.905 115,0 87,2 

M:3dia 316,00 ~ 219 ,34~ 348,98 250,33 41,26 43.586 124, FJY 105, f-t 

91 M:3dias ponderadas conforne material e nÉtodos. 

b/ Somente foram utilizadas para obtenção da ã! ajustada para cada ciclo de seleção. 

I-' 
o 
....:J 
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Tabela lt. Estimativas do coeficiente de variação experimen

tal (C.V. e ), do ooeficiente de variação genéti

ca (C.V. g ) e do índice de variação "b ll tc"'V'c/C.V .. ~ 

p~~a os diversos ciclos de seleção, obtidas- a 

partir das análises de'variância ao nível de to

ta~s de parcelas, para o caráter produtividade de 

graos, da população de milho Suwan DMR. Chapecó

SC. 

Ano C,Vo e C.Vo g "b" 
Ciclo 

Agrícola (%) (%) (c.vg/c.Ve ) 

3 1982/83 13,62 6,26 0,46 

4 1983/84 14,45 8,84 0,61 

5 1984/85 13,41 6,49 0,48 

6 1985/86 14,88 6,87 0,49 

~ 

1986/87 17,25 8,54 0,50 I 

Média a/ 14,70 7,55 0,51 

a/ Média ponderada, conforme material e métodos. 



Tabela 18. Estimativas para a produtividade de grãos: do coeficiente de herdabilidade 

no sentido restrito, ao nível de médias de famílias (fi2) e ao ·nível de 

plantas individuais (fif); do coeficiente de variação d: ~~ f.v. (h~'~.Tama 
nho efetivo em relação a geração imediatamente anterior (N ) e em relação e 
ao segundo ciclo de seleção (N~), da população de milho Suwan DMR. Chape-

Ciclo 

° 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Média g/ 

có - SC. 

Ano 

Agrícola 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

.1985/86 

1986/87 

fi2 
m 

( % ) 

20,18 

22,35 

29,07 ± 11,87 

42,23 ± 8,73 

40,63 ± 12,25 

40,87 ± 14,01 

42.31 + 8,23 

39,08 .... 11,02 

~/ Conforme a metodologia descrita. 

2 C.V. (fi ) m 

( % ) 

40,83 

20,67 

30,15 

34,28 

19,45 

29,08 

fi2 
i 

(% ) 

16,52 

16,52 

16,52 

12,52 

22,0'0 

14,52 

15,73 

22,05 

16,52 

N e 

349 

270 

141 

135 

208 

193 

N' 
e 

349 

152 

73 

47 

39 

I-' 
o 
1.0 



Tabela 19. Estimativas do progresso genético esp::!rado e ccntribuição relativa de cada m::Jdalidade de se 

leção, sobre o progresso tob3.l para os ciclos de seleção da população de milho Suwan IMR. 

Produtividade de grão~Chapecó - sc. 

Ano Progresso esperado Contribuição relativa 
(%) (%) 

Ciclo Agrícola 

(avaliação ) Total seieção Seleção Seleção Seleção Seleção Seleção 
entre dentro machos entre dentro machos 

1 1980/81 3,81 3,81 100,00 
2~/ 1981/82 6,09 

3 1982/83 6,41 1,49 4,92 23,24 76,76 

4 1983/84 6,59 0,96 4,00 1,63 14,57 60,70 24,73 

5 1984/85 7,50 1,49 3,85 2,16 19,87 51,33 28,80 

6 1985/86 4,63 0,96 3,67 20,73 79,27 

7 1986/87 2,48 0,90 1,04 0,54 36,29 41,94 21,77 

8 1987/88 9,88 3,69 5,30 0,89 37,35 53,64 9,01 

M2dia~ 5,92 1,90 3,80 1,31 36,01 60,61 21,08 
M2dia c/ 5,38 1,58 3,80 29,37 70,63 

M2dia sV 6,61 1,76 3,55 1,31 27,02 51,90 21,08 

91 Seleção massa1 estratificada. 
b/ M2dia geral. 
c/ M2dia obtida a partir do segtmdo ciclo, desccnsiderando a seleção nos machos. 
ij Considerando sorrente aqueles ciclos em que ocorreu a contribuição da seleção nos mamas. 

...... 

...... 
o 
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Tabela 20. Estimativas do progresso genético para os diver

sos ci~los de seleção. Produtividade de graos. 

População de milho Suwan DMR. Chapecó - SC. 

Ciclo 

O' 
1 a/ 

2 a/ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Média 

Média 

!?/ 
E/ 

Ano 
Agrícola 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Observado 
(% ) 

o 
- 7,07 

19,09 

5,43 

6,04 

6,27 

5,95 

5,95 

Esperado 
( % ) 

3,81 

6,09 

6,41 

6,59 

7,50 

4,63 

2,48 

9,88 

5,92 

5,52 

Esperado 
acumulado 

(%) 

100,00 

103,81 

109,90 

116,31 

122,90 

130,40 

135,03 

137,51 

147,39 

~/ Não foi possível calcular o progresso observado, devido a 

ausência de testemunhas nos ensaios. 

b/ Geral. 

c/ Considerando somente aqueles ciclos onde foi possível es-

timar o progresso observado. 



112. 

Tabela 21. Progresso genético acumulado para o caráter pro

dutividade de grãos a partir do terceiro ciclo de 

seleção (ciclo 3): GSea - progresso esperado; Gs . 
eaJ 

Ciclo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 5:;/ 

C.V"S(%) 

- progresso esperado, ajustado pela equação de 

regressão; Gs ca - progresso observado e GSoaj -pro

gresso observado, ajustado pela equação de regre~ 

sao. O segundo ciclo foi considerado como 100. 

Ano 
Agrícola 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

P. esperado 

GSea 

100,00 

106,41 

113,00 

120,50 

125,13 

127,,61 

101,03 

1(16,80 

112,56 

118,32 

124,09 

129,85 

5,76±0,42 ~ 

7,26 

P. observado 

Gs 
Da 

100,00 

92,93 

112,02 

117,45 

123,49 

129,76 

95,04 

102,07 

109,10 

116,12 

123,15 

130,17 

b/ 7 ,03.±.l, 30 -

18,55 

ai Obtido da equaçao de regressao. 

b/ Erro associado à estimativa de S. 


