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RESUf10 

SELEÇÃO DIVERGENTE PARA TAMANHO DO PENDÃO 

E POSIÇÃO DA ESPIGA NA POPULAÇÃO ESALQ-PB 1 

DE MILHO (Zea may~ L.) 

vi. 

Autor: JOÃO ANTONIO DA COSTA ANDRADE 

Orientador: Prof. Dr. JOSl!: BRANCO DE MIRANDA FILHO 

Com o objetivo de avaliar os efeitos diretos 

da seleção pa;a as caracteristicas nfimero de ramificaç5es do 

pendão (NRPl e altura de espigas (AE) e os efeitos indiretos 

sobre outras caracteristicas de importância agronômica, fo-

ram realizados três ciclos de seleção divergente na popula-

çao ESALQ-PB 1 de milho. O primeiro ciclo foi praticado en-

tre familias de meios irmãos e nos ciclos seguintes prati-

cou-se seleção massal. A avaliação dos ciclos de seleção foi 

feita através de três experimentos em blocos ao acaso, com 

20 repetiç5es, conduzidos em locais diferentes, com 20 trata 

mentos (população original, os três ciclos de seleção diver 

gente e os respectivos cruzamentos entre linhas divergentes 

em cada ciclo e uma testemunha) . Além das caracterlsticas 

selecionadas, NRP e AE, foram também estudadas: altura da pl~ 

ta (AP) , posição relativa da espiga (PRE = AE/AP), prolific! 

dade (PRO), produção de espigas (PE) e produção de grãos (PG). 

Através de uma análise de regressão conjun-

ta, foi posslvel observar, em média, grande eficiência na se 
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leção para se aumentar e diminuir NRP e AR. Após 3 ciclos de 

seleção, a primeira característica foi aumentada em 10,18 uni 

dades (43,79%) na seleção positiva e reduzida em 5,77 unida 

des (-24,80%) na seleção negativa. Do mesmo modo a AE foi 

aumentada em 11,09 em (8,73%) e diminuída em 10,81 em (-8,51%). 

As demais características também mostraram alterações ao lon 

go dos 3 ciclos de seleção. Assim a seleção para maior NRP 

provocou aumentos significativos em AP, AE e PRE , além de 

diminuições em PRO, PE e PG. A seleção para menor NRP provo 

cou efeitos contrários nessas características. Por seu la

do a seleção positiva para AE aumentou significativamente AP, 

PRE e NRP, enquanto a seleção negativa reduziu essas carac

terísticas. A PE mostrou tendência em aumentar, de maneira 

não significativa, tanto na seleção positiva para AE como na 

seleção negativa, o mesmo ocorrendo com a PG. 

Os resultados observados e estimados atraves 

da análise de regressao permitem concIuir que NRP, sendo uma 

característica de fácil avaliação, pode ser utilizada no pr~ 

cesso seletivo de plantas mais produtivas. O ideal seria 

a eliminação das plantas fracas (normalmente com pendões me

nores) e dentre as mais vigorosas tomar aquelas de pendões 

menores. Os resultados também mostraram que, na população 

ESALQ-PB 1, é possível reduzir-se AE sem perdas na produção, 

permitindo-se assim uma arquitetura mais apropriada para as 

plantas. 
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DIVERGENT SELECTION FOR TASSEL SIZE AND EAR PLACEMENT 

IN THE MAIZE (Zea may~ L.) POPULATION ESALQ - PB 1 

Author: JOÃO ANTONIO DA COSTA ANDRADE 

Adviser: Prof. Dr. JOsg BRANCO DE MIRANDA FILHO 

SUMMARY 

With the objective ofevaluating the direct 

effects of selection on tassel branch number (NRP) and ear 

height (AE), and indirect effects on other characteristics of 

agronomic importance, three cycles of divergent selection 

were completed in the maize population ESALQ-PB 1. The 

first selection cycle was based on half -sib family means 

and the in next cycles mass selection ~or both sexes was 

used. For the evaluation of selection cycles the ~iments 

were in completely randomized block design, with 20 

replications, in three different locations with 20 entries 

comprising the original population, the three cycles of 

divergent selection and respectives crosses within cycles 

for each selection line, and a commercial hybrid as check. 

Besides the selected trai ts, NRP and AE, the following trai ts 

also were studied: plant height (AP), ear placement (PRE = 

AE/AP) , prolificacy (PRO) and yield measured by ear 

(PE) and grain weight (PG). 

weight 

Using a combined regression analysis, it was 
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observed, on the average, the effieieney of seleetion to 

inerease and decrease tassel braneh number and ear height. 

After three eYGles of seleetion, the first eharaeteristie was 

inereased by 10.18 unities (43.79%) in positive seleetion and 

deereased by 5.77 unities (- 2 4 • 80 %) in nega ti ve seleetion. In 

the saroe manner the ear height was inereased by 11.09 em 

(B.73%) and de6reased by 10.81 em (~8.51%). The others 

trai ts also showed ehanges along the three cycles of selection. 

Thus seleetion to inerease tasselbraneh number also 
I 

inereased signifieant1y plant height; ear height and ear placerrent 

and deereased prolifieaey, ear yield and grain yield. On the 

other hand seleetion to deerease NRP deereased plant height,:. 

ear height, ear plaeement and inereased prolifieaey ear yield 

and grain yield. The positive seleetion for ear height also 

inereased plantheight, ear plaeement and tasseloranch n~r 

while the negative seleetion deereased those eharaeteristies. 

The ear yield inereased (not signifieantly) in both positive 

and negative seleetion for ear height. The same tendeney of 

inerease Csignifieant in posi tive Une) was observed in grain 

yield. 

The observed resul ts and those estirnated through 

regression analysis permit to eonelude that tassel braneh 

number ean be eonsidered in the seleetion proeess beeause 

in it will eontribute for the obtention of superior and more 

effieient genotypes. The results also showed that, in the 

population ESALQ-PB 1, i t's possible to deerease ear height 



x. 

without losses in yield, that may also contribute of a better 

architeture of the maize planto 



1. INTRODUÇAO 

As técnicas convencionais de melhoramento ge

nético do milho, ou seja, aquelas voltadas exclusivamente p~ 

ra produção, foram sendo auxiliadas, ao longo do tempo, por 

novas técnicas relacionadas à caracteristicas complementa

res ao sistema produtivo. Assim incorporaram-se as técnicas 

de melhoramento de cultivares através da introdução de resis 

tência a doenças, resistência a insetos, resistência ao aca

mamento, etc. Nas duas últimas décadas tem havido uma maior 

preocupação com a arquitetura da planta, no sentido de melho 

rar a eficiência fotossintética do milho e diminuir perdas 

do produto no campo. Com isso os melhoristas têm procurado 

trabalhar com caracteristicas como área foliar, orientação 

foliar, precocidade, coincidência do florescimento feminino 

com a liberação de pólen, porte da planta e posição da espi-

ga na planta, buscando a obtenção de um ideotipo de 

conforme considerado por MOCK & PEARCE t1975l. 

milho, 

Dentro do contexto de um ideotipo de milho, 

além da diminuição da altura da espiga (AE}, que tornaria as 

plantas mais resistentes ao acamamento e melhor adaptadas a 
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colheita mecânica, detectou-se também a possobilidade da re

dução do tamanho do pendão, através da seleção de plantas com 

pendões menos ramificados, sem prejuizo da polinização e com 

vantagens pelo fato de tornar a planta mais eficiente na con 

versão de nutrientes em grãos. 

ANDRADE & MIRANDA FILHO (1979; 1980) relata

ram ampla variabilidade genética aditiva e uma herdabilida

de de 61,6% para o número de ramificações do pendão (NRP) na 

população ESALQ-PB 1, que é o material utilizado neste estu

do. Esta caracteristica também mostrou-se correlacionada com 

outros caracteres da planta. GHINI & MIRANDA FILHO (1979) 

estudaram AE nesta população e foi encontrada variabilida

de suficiente para permitir previsões de progresso can seleção. 

Considerando os estudos prévios acima cita

dos, os objetivos propostos no presente trabalho foram: 

a) Determinar o efeito direto da seleção nas 

caracteristicas consideradas (AE e NRP) i 

b) Determinar o efeito indireto da seleção pa

ra AE e NRP sobre outras caracteristicas de importância agr~ 

nômica tais como altura de plantas (AP) , prolificidade (PRO), 

posição relativa da espiga (PRE)_ e I principalmente, produ-

ção, representada pelo peso de espigas (PEl e peso de grãos 

(PG) • 

Para tais finalidades foi utilizada a seleção 

divergente (seleção para aumentar e diminuir a caracteristi

ca) que é a mais indicada segundo FALCONER (l960b) pelo fa-
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to da resposta da divergência ser aproximadamente duas vezes 

a resposta em apenas uma direção. Tambêm a variação entre g~ 

rações se reduz para aqueles efeitos que afetam ambas as linhas de 

maneira semelhante. O uso de seleção divergente permite ain 

da obter-se inferências sobre a estrutura genética da popula 

ção e, a longo prazo, conhecer-se os padrões de resposta e 

os limites de seleção. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. CARACTERES DO PENDAO 

A existência de uma relação entre pendão e 

produção de grãos de milho, já foi observada há algum tempo. 

Nos primeiros trabalhos feitos com despendoamento, esta prá-

tica provocou aumentos na produção (Watson, 1983j Newman, 

1893; Smith et alii, 1895; Kimbrough, 1911 e Kiesselbach, 

1922) 1, diminuições na produção (Hayward, 1891; Ingersoll,1892 

e Mills, 1893)1 ou nao mostrou efeito algum (Morrow & Gard

ner, 1892L l • 

Foi com o advento do milho híbrido, quando o 

despendoamento tornou-se uma prática comum nos campos de pr~ 

dução de sementes, que o interesse sobre a inflorescênciamas 

culina aumentou e trabalhos melhor controlados foram conduzi 

dos para verificar se tal prática era prejudicial ou não. As 

sim LEONARD & KIESSELBACH (1932) obtiveram um aumento de 1,5% 

na produção de plantas despendoadas, enquanto Isidoro (1934) 2 

1 Citados por LEO~ & KIESSELBACH (1932). 
2 Citado por DUNCAN et alii (1967). 
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constatou um acréscimo de 10% nesta mesma caracteristica quan 

do os pendões foram removidos. Muitas reduções significat! 

vas na produção de grãos foram verificadas quando uma ou mais 

folhas foram removidas juntamente com o pendão (DUNCAN & ~ 

WORTH, 1939; BORGERSON, 1943; KIESSELBACH, 1945). Assim foi 

verificado que a prática do despendoamento não acarretavapr~ 

juizos à produção desde que não fosse acompanhada de mutila 

çoes nas plantas. 

Uma vez que o despendoamento bem conduzido nao 

afetava a produção, seria interessante procurar uma maneira 

de tirar alguma vantagem produtiva desta prática. GROGAN 

(1956) praticou despendoamento em plantas cultivadas em con-

dições de stress tais como seca, baixa fertilidade e alta 

densidade populacional. Para estes casos verificou aumen-

tos na produção de 56,6%, 95,7% e 51,3% respectivamente, sen 

do também observado que tais aumentos foram devidos a uma 

menor quantidade de plantas sem espigas e espigas 

3 
Sheveluka (1971) obteve aumentos de 20% a 25% na 

maiores. 

produção 

de espigas como consequência da eliminação dos pendões e Rami 

rez & Geron (1974)3, avaliando o efeito do despendoamento em 

um hibrido, obtiveram 30,67% de aumento na produção do trata 

mento despendoado. 

3 Citados por MUNOZ et alii (1980). 
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Em relação aos componentes da produção, Graj~ 

da (1976)3 estudou o efeito do despendoamento em oito varie-

dades de milho, em densidades populacionais de 40.000 a 

120.000 plantas por hectare. O autor assinala que o despen-

doamento aumentou a produção média de graos em 11,63%, assim 

como o tamanho da espiga e o número de espigas por planta. 

Soto (1976)3, ao praticar despendoamento em variedades de 

milho tropical sob três níveis de adubação nitrogenada, con-

seguiu efeitos significativos no comprimento da espiga, mas 

o rendimento não foi afetado. MUNOZ et alii (19801 consegu;!:. 

ram aumentos de 6,05% no peso de espigas, 4,63% no número t2 

tal de espigas colhidas e 1,99% no comprimento médio da espl 

ga quando trabalharam com variedades baixas, sendo que nas 

variedades normais apenas o comprimento médio da espiga e o 

número de espigas por planta foi aumentado. 

Quanto à eliminação das ramificações laterais 

do pendão, Posada (1972)3 estudou o seu efeito em uma varie-

dade de milho e obteve aumentos da ordem de 14,5% na produ-

çao das plantas cujas ramificações foram eliminadas. Por ou

tro lado Ramirez (1977)3 e TANAKA & YAMAGUCHI (1977) conclui 

ram que essa prática não modificou significativamente a pro-

dução. Uma consideração a ser feita no caso e que a remo

ção do pendão ou de suas ramificações em uma variedade já de 

pendões pequenos, pode não causar efeito algum em outras ca-

3 Citados por MUNOZ et alii (1980 t . 



racterísticas, como exemplificado por LAMBERT & 

(1978) . 
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JOHNSON 

Normalmente o pendão exige nutrientes antes 

que a espiga, pois começa a funcionar primeiro. Quando o 

funcionamento do pendão é interrompido, por exemplo com o 

despendoamento, a espiga floresce dois a três dias mais de

pressa (GROGAN, 1956; CHINWUBA et alii, 19611. Isto levou 

os pesquisadores a concluirem que o efeito negativo do pen

dão na produção de grãos seria devido à competição para nu

trientes disponíveis, sendo este efeito mais pronunciado em 

condições adversas. Resultados confirmando o que foi citado 

acima foram encontrados por POEY et ali i (1977). Estes sug~ 

rem que o desenvolvimento preferencial do pendão pode ser 

modificado para aumentar a produção de graos. 

Também a hipótese de que o efeito negativo do 

pendão era devido ao sombreamento das partes superiores das 

plantas foi defendida por HUNTER et alii (19691. Estes auto 

res verificaram que a remoção definitiva do pendão ou de 

suas ramificações laterais provocou um aumento na produção, 

o que nao ocorreu para aquelas plantas despendoadas onde os 

pendões inativos foram recolocados em seus lugares apos 

terem sido separados das plantas. Assim a única explicação 

para tais resultados seria a redução no sombreamento. 

DUNCAN et alii (1967) trabalhando com simula 

çao de computador, consideraram o efeito do sombrea-

mento como um dos fatores a ser levado em conta na relação 
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entre pendões e produção, nao descartando a hipótese da com

petição por nutrientes. Eles observaram que a área projeta

da por um pendão no transcorrer de um dia, variou em média 

2 2 de 90 cma 141 cm. Corno, segundo eles, em altas densida-

des populacionais, pequenas diferenças na incidªncia de luz 

podem ter um efeito pronunciado no número de plantas sem es

pigas,' reduções da ordem de 4% a 12% na produção seriam esp~ 

radas em densidades entre 25.000 e 75.000 plantas por hecta 

re. 

Dados concordantes com os obtidos no trabalho 

de simulação de computador de DUNCAN et alii (1967L e os re

sultados publicados por HUNTER et ali i U969 t foram apresen-

tados por LAMBERT & JOHNSON U9781. Estes autores combina-

ram tipos de folha (normal, 19l e 192). com tratamentos do 

pendão (não despendoamento, despendoamento e remoção das ra

mificações lateraist. No milho de folha normal houve um au

mento significativo da produção de graos 19,6%i apenas com a 

remoção total do pendão. O tipo de folha ereta Ugl '-- mos-

trou aumentos de 4,0% na produção com a retirada das ramifi

caçoes do pendão, mas nenhum aumento adicional com a remoça0 

total. Já no tipo de folha ereta 192 não houve resposta aos 

trátamentos do pendão. Segundo os autores, considerando o 

efeito do sombreamento corno um fator de redução na produç~o, 

já era esperada uma resposta mínima para tratamentos do oen-

dão no tipo de folha ereta Clg2L pois esse material era o 

que tinha os pendões menos ramificados (média de 1/8} entre 

os tipos testados. 
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Uma característica também associada ao pendão 

é a macho-esterilidade, a qual mostra uma influência similar 

ao despendoamento. Nas plantas macho-estéreis uma menor 

quantidade de nutrientes é desviada para o pendão, devido a 

não formação de pólen, aumentando-se assim a disponibili-

dade para a espiga. Híbridos macho-estéreis, em comparaçao 

com sua versão fértil, mostraram produções superiores segun

do ANDERSON (1967). Inúmeros outros resultados mostrando su 

perioridade das plantas macho-estéreis sobre as férteis fo-

ram relatados na literatura CROGERS & EDWARDSON, 1952; CHIN 

WUBA et a1ii, 1961; DUVICK, 1958; JOSEPHSON & KINCER, 1962 e 

BRUCE et a1ii, 1966). Essa superioridade sempre mostrou - se 

bem mais acentuada quando as condições eram adversas ou de 

alta densidade de plantas. 

Segundo ANDERSON (19711, mesmo depois da ant~ 

se o pendão é o principal ponto de crescimento da planta. Com 

isso ele dirige a translocação de nutrientes para si pró-

prio e para as folhas jovens. Sendo assim, tratamentos para 

reduzir a dominância do pendão nas duas semanas anteriores 

à antese seriam seguidos por um desenvolvimento completo e 

mais rápido da espiga. Estas afirmações foram baseadas no 

trabalho de SANFORD et a1ii (1965), os quais relataram que 

pendões férteis continham 20% do nitrogênio total de uma pl~ 
~ 

ta na antese, enquanto que os pendões estéreis continham ap~ 

nas 10%. Essa diferença tornava-se nula após a antese. Tam-

bêm verificaram que, na semana anterior à antese, 50% do 
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nitrogênio acumulado por uma planta fértil foi para o pen-

dão enquanto que na planta estéril esse desvio foi de apenas 

2%. 

CRISWELL et alii (19741, utilizando a técni

ca do carbono radioativo (14C) mostraram resultados concordan 

tes com aqueles de SANFORD et ali i (1965). Em plantas ma-

cho-estéreis a translocação de carboidratos para os pendões 

foi inferior em relação às plantas férteis e a translocação 

para as espigas, nos estágios iniciais do desenvolv~to, foi 

superior. 

Os estudos com despendoamento, macho-esteril! 

dade e tamanho do pendão (simulado pela retirada das ramifi-

cações), levaram certos pesquisadores U\NDERSON, 1977; 

1971; BUREN et alii, 1974 e MOCK & PEARCE, 19751 a con-

siderar as características do pendão como importantes na bus 

ca de um ideotipo para a cultura do milho, sugerindo seleção 

para pendões menores, pelo fato destas conferirem rela-

tiva tolerância 
, 
as altas densidades plantio, em 

consequêncía, principalmente da redução do nu-

mero de. plantas sem espiga. BUREN et alii (1974) mos-

traram que o peso seco do pendão após o desprendimento do p~ 

len correlacionava-se positivamente com o número de plantas 

sem espi~a (r = 0,41, 0,37 e 0,74, para três experimentost 

e negativamente com a produção de grãos (r = -0,41, -0,65 e 

-0,80, para três experimentos), sob densidade de 98.800 pla~ 

tas por hectare. 
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Para atender a sugestão de diversos autores 

que aconselhavam a seleção para pendões menores, alguns tra

balhos foram conduzidos no sentido de investigar a base ge

nética das características do pendão e também a relação gen~ 

tica entre elas e outras características da planta. Entre os 

primeiros dados apresentados neste sentido estão o de Daniel 

(1965)4, que estimou herdabilidade de 65%, ao nível de plan-

tas, para a característica número de ramificações do pendão 

(NRP). Também detectou dominância de alto NRP sobre baixo 

NRP. 

MOCK & SCHUETZ (1974) mostraram resultados p~ 

recidos com aqueles de Daniel (1965) e verificaram que o NRP 

era a melhor característica para dimensionar o pendão, além 

de ser de fácil avaliação, não requerendo sacríficio das paE 

tes superiores da planta e podendo ser usado na seleção para 

pendões menores. No cruzamento estudado a maior parte da v~ 

riação encontrada foi representada pela variância aditiva, 

sendo estimado um coeficiente de herdabilidade, ao nível de 

plantas, da ordem de 53% e um mínimo de oito a nove fatores 

genéticos controlando o caráter. Estas info:rmações peE 

mitiram aos autores indicar a seleção massal corno um método 

eficiente para diminuição da característica em questão. 

4 Citado por SCHUETZ & MOCK (1978). 
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A recomendação da seleção massal para tamanho 

do pendão também foi feita por SCHUETZ & MOCK (1978) que ana 

lisaram a genética do NRP de seis cruzamentos de milho. Os 

dados indicaram que, embora considerável ação gênica não adi 

tiva estivesse envolvida em certos cruzamentos, significat! 

vos efeitos aditivos sempre estiveram presentes. As estimati 

vas dos coeficientes de herdabilidade no sentid9 restrito va 

riaram de 54% a 64% e no sentido amplo variaram de 93% a98%. 

Baseados nesses parâmetros também estimaram que a seleçãornas 

sal reduziria o tamanho do pendão de 0,8 a 7,3 ramificações 

por ano, nas populações geradas por dois cruzamentos estuda 

dos. 

Quanto à seleção de linhagens para produção 

de hibridos com pendão pequeno, SCHUETZ & MOCK (1978) escla

receram que alguns fatores precisavam ser considerados, tais 

corno: 1)_ determinação de qual parenta 1 seria usado como fêmea 

e como macho, 2) o tamanho do pendão das linhagens parentais 

e 31 a capacidade especifica de combinação das linhagens pa

ra o tamanho do pendão. MOCK & SHUETZ Cl974t já chamaram at~ 

ção para isso, pois trabalharam com um cruzamento onde os 

dois pais tinham um NRP baixo, mas o FI superou a ~s. Neste 

caso cada uma das linhagens poderiam possuir alelos recessi 

vos em diferenteslocos e ao serem cruzadas ocorreu uma com

plementação. Para o hibrido ter um baixo NRP como as linha

gens, estas precisariam possuir o mesmo grupo de alelos para 

menor NRP. 
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ANDRADE & MIRANDA FILHO (1979 e 1980) estuda

ram a população ESALQ-PB 1 de milho para os caracteres do 

pendão, mostrando alta herdabilidade ao nível de plantas pa

ra o comprimento C50,34%}, NRP (61,62%) e peso (45,76%). Es

ses caracteres, principalmente o NRP, mostraram-se relaciona 

dos com outros caracteres da planta tais como altura da pla~ 

ta e da espiga e posição relativa da espiga (Tabela ll. As 

correlações entre os caracteres do pendão mostraram que a me 

lhor característica para seleção seria o NRP e as estimati 

vas do progresso com seleção indicaram que a seleção massal 

seria tão eficiente quanto a seleção entre progênies de meios 

irmãos. 

Estudo semelhante foi feito por GERALDI et 

alii (985) que também encontraram herdabilidade alta para 

os caracteres do pendão (peso, comprimento e NRPl para três 

populações. Os coeficientes ao nível de plantas foram, em 

média para as três populações, 36,1%, 45,8% e 28,8% respecti 

vamente para peso, NRP e comprimento do pendão. As estimati

vas das correlações genéticas aditivas indicaram que o peso 

do pendão e a produção de grãos sao negativamente correlacio 

nados Cr A = -0,143), bem como o NRP e a produção de graos 

{rA= -0,65L Segundo os autores, as estimativas das correIa 

çoes genéticas aditivas parciais indicaram que o caráter pr! 

mário negativamente correlacionado com a produção de graos 

foi o NRP e que o peso do pendão apresentou correlac~o nega

tiva com a produção pelo fato de ser positivamente correlacio 

nado ao NRP Cr A = O, 477 t . 
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Também SMITH et alii (1982) mostraram que o 

NRP era herdado quantitativamente, com estimativas do coefi

ciente de herdabilidade de 91% e 78%, respectivamente em den 

sidades de 42.383 plantas por hectare e 96.875 plantas por 

hectare. As correlações entre o NRP, tomado nas duas densi

dades citadas, e o número de plantas sem espigas tomado na 

densidade de 96.875 plantas por hectare foram idênticas e sig 

nificativas (O ,22) . Os ganhos esperados na produção com a 

seleção para menor NRP foram estimados em 12,4% para a dens! 

dade populacional mais baixa e 15,5% para a densidade popula 

cional mais alta. Uma diminuição da ordem de 10,8% e 16,3% 

no número de plantas sem espigas também foi previsto para as 

duas densidades estudadas. 

SOUZA Jr. et alii (1985) mostraram estimativas 

similares àquelas citadas anteriormente para o NRP, e acres

centaram informações sobre correlações genéticas parciais com 

produção e prolificidade. A correlação entre produção e NRP 

foi de -0,441, mas passou para 0,655 quando foi fixada a pro 

lificidade (correlação parcial) . Esta mudança de sinal foi 

esclarecida pelo fato de a correlação parcial entre produção 

e prolificidade ter sido de 0,959, enquanto que entre NRP e 

prolificidade foi de -0,767, semelhantes às correlações ge

néticas simples (0,941 e -0,648 respectivamente). Portan

to as correlaçõ~s genéticas parciais mostraram que o efeito 

do tamanho do pendão na produção de grãos ocorre através da 

prolificidade. 
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Para explicar a correlação positiva entre ta

manho do pendão e prolificidade, SOUZA Jr. et alii (1985) ba 

searam-se em estudos de natureza fisiológica feitos por AN

DERSON (1967). Este autor verificou que híbridos prolíficos 

possuiam a metade da quantidade de ácido indol-acético (IM) 

no pendão quando comparados com híbridos não prolíficos. Com 

base nisso concluiu que a prolificidade era devida à redução 

da dominância apical exercida pelo pendão. Para a prolifici 

dade se expressar o balanço ácido giberélico-IM deveria ser 

alterado em favor do áCido giberélico, o que ocorreria com 

a redução do tamanho do pendão e conseqüente diminuição na 

produção de IM Cproduzido nos meristemas apicais). Corno con 

seqüência, mais do que uma gema axilar teria oportunidade p~ 

ra se desenvolver e diferenciar-se em espiga. Efeitos simi

lares ocorreriam com a retirada do pendão antes da antese ou 

uso da macho-esterilidade. 

PATERNIANI (.l981), também argumentou sobre a 

hipótese da dominância apical, mostrando evidências de que 

o tamanho do pendão exerceu influência sobre a posição rela

tiva da espiga, corno resultado de um processo evolutivo. Da

dos de estudos de diversas raças de milho indicaram que aque 

las com maior NRP apresentaram urna tendência de maior altu

ra relativa da espiga, com coeficientes de correlação varian 

do de 0,24 a 0,85. 

são escassos trabalhos de seleção para carac

teres do pendão. No entanto JOHNSON & LAMBERT (1975) redu-
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ziram geneticamente o NRP de uma população em 96% e estima

ram que este procedimento aumentou o potencial de produção em 

590 kg/ha, mostrando claramente que os programas de melhora

mento esquematizados para reduzir o número de plantas sem 

espigas em milho semeado em altas densidades, deveriam consi

derar a redução do pendão corro um critério priInário para seleção. 

PATERNIANI & GERALDI (1980) realizaram dois ci

clos de seleção massal em ambos os sexos para redução do NRP 

na população Piranão VD-2. Foram detectadas diferenças sig

nificativas entre a população selecionada e a média das tes

temunhas, para o NRP e o número de fileiras de grãos. A pop~ 

lação selecionada também apresentou uma tendência de redução 

da altura da planta e posição relativa da espiga, assim como 

uma tendência de aumento na produção de grãos, embora essas 

diferenças não tenham sido significativas. 

Resultados interessantes foram obtidos por 

FAKOREDE & MOCK (1978) com respeito à resposta correlaciona

da do NRP com seleção para produção de grãos. Após sete ci

clos de seleção recorrente recíproca em duas populações, o 

NRP do hlbrido entre elas caiu de uma média de 20,52 para 

17,70 e o peso do pendão caiu de 22,43g para 19,90g. Duas 

outras populações foram submetidas à seis ciclos de seleção 

entre famílias de meios-irmãos para produção de grãos e o NRP 

do híbrido entre elas caiu de 17,4 para 15,03, enquanto o pe 

so do pendão caiu de 24,79 g para 20,4 g. 

Novos estudos sobre seleção direta para carac 
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teres do pendão sao necessários para uma melhor comprovaçao, 

na prática, de tudo aquilo que se encontra escrito e discuti 

do sobre o assunto. Também seriam interessantes estudos no 

sentido de identificar a(s) principal (is) causa(s) da corre

lação do tamanho do pendão com produção. No atual estágio a 

competição por nutrientes e os efeitos fisiológicos são as 

hipóteses que merecem maior crédito. 

2.2. ALTURA DE ESPIGAS 

o caráter altura da espiga há muito tempo vem 

sendo considerado praticamente por todos os melhoristas de roi 

lho em seus respectivos programas. A principal justificati

va para isso é a busca de uma planta cuja arquitetura permi

ta resistência ao acamamento e maior adaptação à colheita me 

cânica. 

o controle genético da AE pode ser monogênico 

através do gene braquitico ou do gene do nanismo (HAYES et 

alii, 1955), mas também pode ser poligênico. Com respeito 

ao primeiro tipo de herança, o braquitico, embora possua mu! 

tos modificadores, tem sido utilizado no melhoramento pelo 

fato de reduzir a altura da planta e da espiga através da 

redução do comprimento e não do número de internódios. Desta 

maneira o número de folhas permanece o mesmo. O controle p~ 

ligênico da AE pode ocorrer através do controle do compri

mento dos internódios ou do número destes. GIESBRECHT et 
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ali i (1961) verificaram que duas linhagens estudadas diferi 

ram em seis fatores para AE, dos quais dois controlavam o n~ 

mero de internódios e quatro o comprimento dos internódios. 

Dominância parcial encontrada para maior AE foi explicada p~ 

la dominância para maior compriment.o de inteTnódios, uma vez 

que o número de internódios não mostrou efeitos de dominân -

cia. As estimativas de herdabilidade foram de 65,5%, 38,3% 

e 82,4% para número de internódios, comprimento de internó

dios e AE respectivamente. 

Visando diretamente a AE, sem considerar seus 

componentes, muitos trabalhos foram conduzidos no sentido de 

se estimar parâmetros genéticos para esta característica em 

diversas populações. Assim REGAZZI et ali i (19801 estimaram 

herdabilidade de 70,02% no sentido amplo e 25,10% no sentido 

restrito, para o Composto Dentado B. SOUZA Jr. et alii 

C1980al obtiveram herdabilidade, no sentido restrito, de 

85,57% na população Suwan. Para a população ESALQ-VD opaco, 

TOSELLO & GERALDI (1980) encontraram herdabilidade de 57,64% 

no sentido restrito. Diversos outros trabalhos confirmaram a 

alta herdabilidade da AE CHARVILLE & JOSEPHSON, 1979; QUEI

ROZ, 1969; MIRANDA FILHO et alii, 1974; LIMA & PATERNIANI, 

1977; CRISOSTOMO, 1978 e MIR.~_NDA FILHO, 1978). Todos os au

tores foram concordantes em considerar as grandes possibili

dades de sucesso na seleção para AE. A grande participação 

do componente aditivo na variância do caráter, como foi ve-

rificado por diversos autores (Ahmad, 1968; Gardner, 1969; 
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Vozda, 1972; Daniel, 1973)5 veio confirmar essas possibili-

dades. PRODHAN et alii (1981) estimaram progressos de 7,03% 

à 13,33% por ciclo de seleção entre famílias de irmãos germ~ 

nos e de 2,28% à 4,79% por ciclo de seleção massal. 

Entre os estudos de associação da AE com ou

tros caracteres, de especial interesse são aqueles que rela-

cionam AE com resistência ao acamamento (HIRANDA FILHO, 1974). 

6 Relatos de Hall (1934) mostraram que a resistência ao aca-

mamento estava associada à uma colocação mais baixa da espi-

ga nas plantas e REMINSON & AKINLEYE (1978) encontraram cor-

relações de 0,46 e 0,71 entre porcentagem de acamamento eAE, 

respectivamente para semeaduras precoces e tardias, na Nigé-

ria. No entanto ACOSTA & CRANE (1972) verificaram que a se-

leção para menor AE aumentou a resistência ao acamarnento em 

urna população mas diminuiu em outra. Estes resultados e ou

tros similares levaram à suposição de que tal correlação se-

ria propriedade intrapopulacional. 

Também de propriedade intrapopulacional é a 

correlação entre AE e produção (MIRANDA FILHO, 1974), pois 

encontram-se materiais onde a correlação é alta e outros on-

de esta correlação é menos expressiva ou inexistente. Esta 

correlação parece variável de acordo com a estrutura ge-

nética do material (LIMA & PATERNIANI, 1977). Estes autores 

5 Citados por HARVILLE & JOSEPHSON (1979). 

6 Citado por REMINSON & AKINLEYE (1978). 
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nao encontraram correlação genética nem fenotipica entre pr2 

dução e AE, evidenciando a possibilidade de se obter uma re

dução em AE sem prejudicar a produtividade. Neste caso o 

inverso também seria possivel, ou seja, aumentar a produtivi 

dade sem causar elevação em AE. Para QUEIROZ Cl969) isto 

seria possivel devido ã baixa correlação aditiva (-0,141 en

tre produção eAE, encontrada no seu material. No entanto a 

correlação fenotipica foi alta quando se considerou o indivi 

duo dentro de progênies como unidade de seleção. Resultados 

semelhantes foram obtidos por CRISOSTOMO (1978)_ e SOUZA Jr. 

et alii U980bl. No entanto REGAZZI et alii Cl980) encontra 

raro correlação positiva entre AE e produção de grãos (0,7881 

e entre AE e produção de espigas CO,857). SUBANDI & COMPTON 

(1974) verificaram que a correlação entre AE e produção era 

positiva apenas em densidades menores, desaparecendo quando 

se aumentava a população de plantas. A manutenção da corre

lação com a modificação da densidade de semeadura ocorreuape 

nas entre AE e dias para o florescimento e AE e altura de 

plantas. Salienta-se também que a seleção para plantas com 

espigas de inserção mais baixa é suficiente para reduzir o 

porte da planta pois as duas caracteristicas estão intimamen 

te relacionadas, com coeficientes de correlação entre 0,6 e 

0,8 (REGAZZI et alii, 1980 e SUBANDI t COMPTON, 1974). 

Inúmeros trabalhos de seleção já foram condu

zidos no sentido de se aumentar ou diminuir a AE em diversos 

gennoplasmas. Smith (1909) 7 relatou que após 5 gerações de se-

7 Citados por VERA & CRANE (1970). 
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leção massal divergente para AE, a altura média da espiga na 

subpopulação de espiga alta foi de 184 cm contra 84 cm na p~ 

pulação de espiga baixa. Testes comparativos para produção 

não indicaram grandes diferenças entre as duas subpopulaçães. 

Kiesselbach (1922) 7 conduziu trabalho semelhante em duas 

subpopulações, sendo que ambas diminuiram a produção de 

grãos, porém em proporções diferentes. A subpopulação de es 

piga baixa foi 3,0% menos produtiva que a original e 3,9% mais 

produtiva que a subpopulação de espiga alta. Esta últimapr~ 

duziu 6,64% menos que a original. 

HORNER et alii (1963) notaram um aumento da 

AE apos 2 ciclos de seleção recorrente para capacidade geral 

e especifica de combinação na produção. Seleção massal para 

diminuir AE foi praticada no 39 ciclo e uma redução de 

16,4 kg/ha foi verificada na produção para cada cm de redu

çao na AE. Gardner (1969)5, estudando uma população irradi~ 

da e o controle não irradiado, notou um aumento de 23,5% na 

AE para ambas as populações após 10 gerações de seleção mas

sal para produção. FtlKOREDE & MOCK (1978) não detectaram ne 

nhuma diferença significativa em AE após 7 ciclos de seleção 

recorrente reciproca em uma população e 6 ciclos numa outra. 

No entanto a posição relativa da espiga diminuiu consideravel 

mente. 

7 Citados por VERA & CRANE (1970). 
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Mesmo uma seleção nao muito intensa pode ser 

suficiente para reduzir AE em determinadas populações. VERA 

& CRANE (1970) praticaram dois ciclos de seleção, com inten

sidade de 50%, em duas populações e ACOSTA & CRANE (1972) 

praticaram mais dois ciclos de seleção nestas mesmaspopul~ 

ções, porém com intensidade de 20%. Em média para as duas 

populações a AE baixou em 24%, considerados os quatro ciclos 

de seleção. Os dois primeiros ciclos foram responsáveis por 

10% de redução enquanto que os dois ciclos adicionais respo~ 

deram pelos 14% restantes. Quanto à porcentagem de acamame~ 

to houve uma redução significativa de 8,2% (com os 4 ciclos 

de seleção) em uma das populações, mas na outra a respos

ta foi bastante desordenada. A produção diminuiu 30,5% em 

uma população e 19,8% na outra, sendo que a maior parte des

sa redução ocorreu nos dois últimos ciclos de seleção. Ana

lisando apenas os dois primeiros ciclos, VERA & CRANE (1970 t 

não haviam conseguido detectar diferenças significativas na 

produção e porcentagem de acamamento. 

Redução em AE sem modificação significativa na 

altura das plantas, aumentando a razão AP/AE e diminuindo a 

razao AE/AP foi conseguida por JOSEPHSON & KINCER Cl977). 

Estes autores praticaram 10 gerações de seleção,'para baixar 

a posição da espiga na planta, em um sintético precoce e ou

tro tardio. A AE foi reduzida de 67 em para 41 cm (4,3% por 

ciclo} no sintético precoce e de 69 cm para 51 em (2,9% por 

ciclo) no tardio. A altura das plantas praticamente não se 
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modificou em ambos os sintéticos. A razao AP/AE aumentou de 

2,7 para 4,2 no precoce e de 2,7 para 3,7 no tardio e a ra

zao AE/AP diminuiu, respectivamente, de 0,37 para 0,24 e 

de 0,37 para 0,27. A redução na AE foi devida ao encurtamen 

to dos internódios abaixo da espiga e à mudança na colocação 

da espiga para um internódio mais baixo. O comprimento mé

dio dos internódios abaixo da espiga foi reduzido de 10,1 cm 

para 7,3 cm no sintético precoce e de 9,0 cm para 7,7 cm no 

tardio. Em ambos os sintéticos houve diminuição de uma fo

lha abaixo da espiga. e aumento de uma folha acima da espiga, 

de maneira que o número total de folhas permaneceu o mesmo. 

Quanto à produção de grãos, um decréscimo gradual e signifi

cativo foi observado ao longo dos sucessivos ciclos de sele 

çao, em ambos os sintéticos. 

HARVILLE et ali i (1978) confirmaram os resul 

tados obtidos por JOSEPHSON & KINCER (1977 I quando analisaram 

um dialélico entre os diversos ciclos de seleção dos mate

riais precoce e tardio. Estimativas da capacidade geral de 

combinação sugeriram que a herança de AE foi controlada pri

mariamente por efeitos aditivos. Nos últimos ciclos de sele 

ção a capacidade geral de combinação aumentou muito pouco, 

indicando que a seleção para menor AE foi tornando-se menos 

eficiente e que a caracteristica teve a tendência de se esta 

bilizar. 

seleção recorrente entre familias de irmãos 

germanos, para redução da altura de plantas e espigas, foi 
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realizada por MUCHENA et alii (1979) durante 12 ciclos na po 

pulação Tuxpeno e 8 ciclos na população Mezcla Amarilla. No 

Tuxpeno foram diminuidos três internódios abaixo da espiga 

até o oitavo ciclo, sendo dois entre os ciclos O e 4 e outro 

entre os ciclos 4 e 8. Também um internódio acima da espiga 

foi diminuido entre os ciclos 4 e 8. Após o ciclo 8 as redu

çoes ocorreram apenas no comprimento dos internódios. Na po

pulação Mezcla Amarilla, apenas um internódio foi diminuido 

abaixo da espiga entre os ciclos 1 e 8. Nesta população o 

encurtamento dos internódios foi o principal fator de redu

ção na altura de plantas e espigas. 

Nos programas de melhoramento, além da sele

çao usual para diminuição da AE, mui tos pesquisadores têm usa

do germoplasmas que estejam mais próximos da condição desej~ 

da. Este expediente foi utilizado por MIRANDA FILHO (1974) 

para sintetizar a população ESALQ-PB 1. GHINI & MIRANDA FI

LHO (1979) mostraram a existência de ampla variabilidade ge

nética aditiva para o caráter AE nesta população. Essa vari~ 

bilidade não mostrou-se tão alta quanto a variabilidade para 

pendão, uma vez que a população já havia sido selecionada p~ 

ra altura. Todavia os valores do coeficiente de her 

dabilidade encontrados foram 56,28% e 68,44% respectivamente 

ao mvel de plantas e médias de familias de rreios-innãos, e os valores 

do progresso esperado foram 5,59% e 5,92%, respectivarrente para seleção 

massal e seleção entre e dentro de familias de rreios-irmãos. ANDRADE & ~ 

RANDA FILHO (1980), estudando a mesma população, encontraram 

correlações fX)sitivas entre AE e NRP (0,44), AE e peso do pendão 
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(0,39) e AE e posição relativa da espiga (0,71). Desta manei 

ra verificou-se amplas possibilidades de sucesso na seleção 

para AE na população em questão, além da possibilidade de res 

postas correlacionadas em outras caracteristicas. 

2.3. SELEÇÃO DIVERGENTE 

Sem dúvida o processo seletivo no milho este

ve intimamente ligado à sua domesticação, adaptação e à va

riabilidade genética existente. O sistema inicialmente uti

lizado, mui tas vezes inconscientemente pelos dotresticadores do 

milho, foi a seleção massal. Mais recentemente, no finaldo 

século passado e inicio deste, diversos agricultores nao lo 

graram êxito satisfatório em aumentar o rendimento das varie 

dades crioulas de milho. Porém a longo prazo ela teve seu v~ 

lor e foi considerada por SPRAGUE (1965) como sendo responsá 

vel pelo aumento da produtividade média das variedades adap

tadas. O fato da seleção massal não mostrar eficiência para 

produção fez com que os melhoristas do inicio do século vol tasse~ 

se para outros. métodos, principalmente do milho hibrido. So

mente bem mais tarde os estudos de COMSTOCK & ROBINSON (1948) 

mostraram que havia variabilidade genética suficiente nas P2 

pulações, de modo a permitir progressos com seleção. Isso 

aumentou o interesse na real avaliação da eficiência da sele 

ção massal, cabendo à GARDNER (1961) desenvolver uma metodo

logia apropriada e apresentar evidências da eficiência do me 
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todo, desde que fosse bem aplicado. A maior inovação feita 

por este autor foi a divisão do campo em estratos de maneira 

que a seleção seria feita dentro de cada estrato, evitando 

comparações entre plantas localizadas em faixas de fertilida 

de variável. 

Após a grande euforia do milho híbrido, ou

tros métodos foram surgindo e hoje são disponíveis esquemas 

de seleção, dos quais aqueles que aplicam os princípios da se 

leção recorrente (EULL, 1945) sao os mais utilizados. A sele 

ção foi e continua sendo praticada para as mais diversas ca

racterísticas, no sentido de combinar em determinadas varie

dades e/ou cultivares de milho, aquelas de maior interesse 

geral ou específico. 

A importância do processo seletivo é tanto 

prática como teórica. Do ponto de vista prático, os proces

sos de seleção levam à obtenção de variedades melhoradas que 

podem ser utilizadas diretamente pelos agricultores ou 

extração de linhagens e obtenção de híbridos. Do ponto 

para 

de 

vista teórico, esses trabalhos de seleção permitem um melhor 

conhecimento da estrutura genética das populações para as 

mais diferentes características CZINSLY, 1969). FALCONER 

(1960) também salienta a importância da seleção, principa~ 

te aquela a longo prazo, a fim de se conhecer melhor a natu

reza do caráter de interesse frente a um processo controla

do de seleção e multiplicação, que é essencialmente o proce~ 

so de melhoramento genético. 
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Para fins de estudos dos efeitos da seleção, 

a seleção divergente (para aumentar e diminuir o caráter) ofe 

rece maior quantidade de informações sobre o caráter. A res

posta medida da divergência de duas linhas e duas vezes maior 

do que aquelas das linhas .separadamente, e a variação entre 

geraçoes é reduzida para a extensão daquelas mudanças arnbien 

tais que afetam ambas as linhas CFALCONER, 196Gb). No entan

to, um controle não selecionado é preferivel se, para fins 

práticos, houver interesse apenas na mudança em urna direção, 

porque a resposta não será igual nas duas direções. Segundo 

FALCONER C196Ga) algumas possiveis causas dessa assimetria da 

resposta são: 1) Diferencial de seleção diferente entre as 

linhas positiva e negativa; 2) Assimetria genética devido à 

presença, em maior quantidade, de genes dominantes para urna 

determinada direção (~ominãncia direcional1 ou à maior fre

qüência de gens para urna determinada direção (frequência g~ 

nica direcional1; 3) Seleção a favor de heterozigotos em urna 

das direções; 41 Depressão por endogamia, reduzindo a res-

posta no sentido positivo e aumentando no sentido negativo, 

se o caráter selecionado estiver sujeito à depressão; 5lEfei

tos maternos. 

Um dos melhores exemplos de seleção divergen

te e a longo prazo é a seleção para alto e baixo teores de 

óleo e proteina, conduzida por mais de setenta gerações em 

Illinois. Este trabalho foi iniciado por Hopkins em 1896, 

que aplicou a seleção espiga por fileira, para as referidas 
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características, na população Burr's White. O processo sel~ 

tivo continuou até o presente, sendo que diversas modifica 

çoes foram feitas na metodologia, como descrito por DUDLEY 

et ali i (1974}. Resultados de seleção reversa demonstraram 

a existência de variabilidade genética após 49 geraçoes de 

seleção, nas quatro sub-populações (LENG, 19621. 

Segundo DUDLEY & LAMBERT (1969}, após 65 ger~ 

çoes de seleção para óleo e proteína na população BurrJs Whi 

te, a variabilidade genética, nas quatro sub-populações, ain 

da era suficiente para se obter ganhos adicionais com sele

çao. DUDLEY {19771 analisou 11 gerações a mais, totalizan

do 76 ciclos, e verificou progressos de 274% e 92% da média 

original, respectivamente nas linhas de seleção para alto 

teor de óleo e baixo teor de óleo. Da mesma maneira, nas 

linhas de seleção para alto e baixo conteúdo de proteína, os 

ganhos foram de 133% e 78% da média original, respectivamen

te. Mesmo apos 76 gerações, progressos futuros foram previ~ 

tos devido à grande quantidade de variação genética presente 

nas subpopulações. 

Para determinados caracteres, principalmente 

aqueles governados por um grande número de genes, o esgotam~ 

to da variabilidade é bastante vagaroso, permitindo progre~ 

sos por longos períodos de seleção. A conservação de uma 

variabilidade satisfatória para se praticar seleção, também 

depende de uma boa recombinação do material após cada ciclo 

de seleção, para que haja exposição da variabilidade exis-
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tente. MILLER et alii (1981) submeteram a população "Reid 

Yellow Dent" a uma alta intensidade de seleção, durante sete 

geraçoes, para aumentar a porcentagem de óleo do grão e nota 

ram que apesar do grande progresso conseguido (0,67% de óleo 

por ciclo) a variância genética aditiva da população nao so

freu modificação significativa nos primeiros ciclos de sele-

çao. Isto veio confirmar plenamente os resultados e as pon-

derações de DUDLEY (977). 

o fato de a seleção divergente propiciar estu-

dos da estrutura genética da população fez com que esta prá

tica fosse utilizada para diversas caracteristicas. Assim 

PENNY et alii (1962) em um estudo destinado a obter informa 

ção sobre a importância dos possiveis tipos de açao gênica 

envolvidos na heterose do rendimento em milho, realizaram se 

leção para alta e baixa capacidade de combinação em duas 

populações. Houve aumentos significativos na capacidade ge

ral de combinação em ambas as populações, enquanto que a se

leção negativa foi eficiente em apenas uma delas. Rivera 

U9701
8 

comparou seis ciclos de seleção massal divergente p~ 

ra altura de espigas em duas populações. Em uma delas os pro 

gressos foram de 4,97% e -8,14% por ciclo, enquanto que na 

outra os progressos foram de 7,97% e -7,60% por ciclo. Tam-

~ \ 8 -bem Thompson (1970 L comparou sete ciclos de seleçao para 

resistência ao acamamento e seis para suscetibilidade ao aca 

8 
Ci tado por TORREGROZA, 1974. 
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mamento em duas populações. Os dados indicaram que este ti

po de seleção foi efetivo em ambas as direções, mas diminuiu 

a produção em 10% na seleção positiva e 7% na seleção negatl 

va. 

Para avaliar a seleção massal corno método de 

melhoramen to TORREGROZA (1974) comparou oi to ciclos de sele

ção massal divergente para prolificidade numa variedade sin

tética de milho. Conseguiu aumento de 39% no número de esp! 

gas por planta acompanhado de aumento de 35% na produção. Na 

linha negativa de seleção a prolificidade caiu em 10% e a 

produção não foi alterada. 

Objetivando determinar a resposta direta e res 

postas correlacionadas à seleção, CORTEZ-MENDOZA & HALLAUER 

Cl979) realizaram dez ciclos de seleção massal divergente p~ 

ra comprimento da espiga na população "Iowa Long Ear Synthe

tic". A seleção mostrou-se bastante eficiente, sendo que o 

comprimento da espiga foi aumentado 0,32 cm por geraçao na 

seleção positiva e diminuido 0,64 cm por geraçao na seleção 

negativa. Essa assimetria na resposta divergente foi consi

derada como sendo devida à frequências gênicas desiguais e 

dominância direcional. Na linha de seleção para espigas mais 

longas nao houve modificação na produção pois o aumento do 

numero de grãos resultantes do aumento no comprimento das es 

pigas foi cancelado por uma redução na profundidade dos grãos 

e conseqüentemente no diâmetro da espiga. A seleção para e~ 

curtamento das espigas provocou redução significativa na pr~ 
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dução (-4,73 gjplanta) embora nao tenha alterado os outros 

caracteres estudados. Dentro deste estudo também foram ava

liados os cruzamentos entre as linhas divergen~es dentro de 

cada ciclo, sendo que o comprimento da espiga para esses cruz~ 

tos não se m::xiificou significativamente, pennanecendo ao redor da média 

original para todos os ciclos. Já a produção de graos dos 

cruzamentos diminuiu significativamente ao longo dos ciclos. 

A atividade da enzima nitrato redutase em mi

lho é um caráter pouco estudado, principalmente do ponto de 

vista seletivo. Porém DUNAND et alii (1977) aplicaram dois 

ciclos de seleção divergente para a atividade da nitrato re

dutase em um sintético de milho. Conseguiram aumentar essa 

atividade em 19,0% na seleção positiva e diminuir em l6,3%na 

seleção negativa. Na linha de alta atividade não houve mo

dificações na produção de grãos, conteúdo de proteínas e ma-

téria seca total, enquanto que na linha de baixa ativida-

de esses caracteres foram todos diminuídos significativamen-

te. 

Outro caráter nao muito estudado no milho, em 

termos de seleção, é a taxa fotossintética, embora seja de 

grande interesse pelo fato de poder influenciar outros cara~ 

teres de importância agronômica. CROSB1E et alii (19811 se-

lecionaram para este caráter, em duas populações, através 

da taxa de troca de CO 2 . Relataram que apos cinco ciclos de 

seleção recorrente fenotípica para alta taxa de troca de 

CO2 os progressos conseguidos foram da ordem de 1,6% e 1,3% 
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por ciclo, respectivamente para os estágios vegetativo e de 

enchimento de grãos. Três ciclos de seleção no sentido con

trário diminuiu a taxa de troca de CO 2 em 0,7% por ciclo no 

estágio vegetativo, enquanto que no estágio de enchimento de 

graos o caráter não foi alterado significativamente. Estuda~ 

do os efeitos desta mesma seleção sobre outros caracteres da 

planta, CROSBIE & PEARCE (1982) concluíram que nenhuma mudan 

ça ocorreu, mas os efeitos sobre a produção de grãos deveriam 

ser melhor estudados. 

Um outro trabalho bastante interessante de 

aplicação da seleção divergente foi realizado por HARTUNG 

(1984). Partindo de uma população original, este autor rea

lizou três ciclos de seleção para aumentar e diminuir o pe

ríodo de enchimento de grãos e também para aumentar e dimi

nuir a taxa de acumulação de matéria seca. Nas linhas diver 

gentes para período de enchimento de graos, os progressos 0e 
tidos foram de 4,1% e -3,1%, enquanto que nas linhas diver

gentes para taxa de acumulação de matéria seca os progr~sos 

foram de 4,8% e -8,0%. 

Como já foi considerado por FALCONER U960b), 

em um processo seletivo as médias das gerações de seleção 

não progridem de maneira simples e regular, mas flutuam erra 

ticamente. Como consequência desta variação, a melhor medi

da para se avaliar a resposta média por geraçao é obtida por 

meio da inclinação da linha àe regressão, ajustada às médias 

das gerações. A medida da resposta pode ainda ser melhora-



33. 

da em precisão se o controle for uma população selecionada 

em direção oposta. A prática da seleção divergente vem sen

do uma constante, principalmente para se estudar aqueles ca

racteres cujas referªncias de seleção são escassas ou ine

xistentes. 
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3, MATERIAL E MÉTODOS 

3,1, MATERIAL 

o germoplasma básico para o presente estudo 

foi a população ESALQ-PB 1, a qual foi sintetizada à partir 

de sete variedades de porte baixo, no Instituto de Genéti-

ca (ESALQ/USP1, com vistas à formação de uma população base 

para a obtenção de cultivares (yariedades ou híbridos) de 

porte reduzido (MIRANDA FILHO, 1974}. Tal população sofreu 

seleção branda na fase de recombinação durante várias gera

çoes, álém de um ciclo de seleção massal estratificada e um 

ciclo de seleção entre e dentro de famílias de meios - irmãos 

para produção de graos. 

O processo de seleção divergente para NRP e 

AE iniciou-se tendo como base as médias de 147 famílias de 

meios-irmãos extraídas da referida população e avaliadas em 

três látices 7x7, com 4 repetições, conduzidos no ano ... agrl.-

cola 1979/80 em Piracicaba-SP. Utilizando dados dos referi-

dos ensaios f GHINI & MIRANDA FILHO (1979 t e ANDRADE & MIRAN-

DA FILHO (1979t fizeram a estimação dos parâmetros genéticos 
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para os caracteres da planta e do pendão, respectivamente. O 

processo de seleção aplicado neste estudo, levou em conta as 

estimativas qos parâmetros genéticos, principalmente na es

colha do método de seleção a ser aplicado. 

3.2. MÉTOD.OS 

3.2.1. Seleção divergente 

Tendo a mesma eficiência que a seleção entre 

famílias de meios irmãos, a seleção massal foi escolhida pa

ra os ciclos posteriores ao primeiro por ser um método de 

aplicação mais simples. No primeiro ciclo praticou-se sele

çao entre familias de meios irmãos pelo fato das médias das 

147 famílias, acima referidas, estarem disponíveis. Cada 

urna das médias utilizadas para seleção resultou da observa

çao de 20. plantas de cada progênie. Essas 20 plantas foram 

tornadas ao acaso, sendo consideradas cinco plantas competit! 

vas d,e cada repetição da progênie. De cada látice foram se

lecionadas 10 famílias para cada linha de seleção. Desta ma

neira, das 147 famílias iniciais, foram tornadas 30 para a 

subpopulação de :naior NRP, 30 para a subpopulação de menor 

NRP, 30 para a subpopulação de maior AE e 30 para a subpopu 

lação de menor AE. Configurou-se portanto urna intensidade de 

seleção da ordem de 20,4%. 

Cada urna das quatro subpopulações do primei-
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ro ciclo de seleção foi obtida pela recombinação em lote isS 

lado das familias selecionadas, utilizando-se sementes rema-

nescentes. Nestes lotes, semeados no inverno/BO, as 30 fa-

mil ias selecionadas foram semeadas em linhas de 9 m de com-

primento, interc~ladas a cada duas por uma l~nha polinizado-

ra constituida da mistura de quantidades iguais de sementes 

das familias selecionadas. As linhas femininas (familias se 

lecionadas) foram despendoadas na ~poca do florescimento, ex 

ceto no lote da subpopulação de menorAE onde houve oroble-

mas no momento da semeadura e as linhas polinizadoras fica-

ram confundidas com as familias selecionadas. Uma seleção 

branda foi praticada nas linhas polinizadoras do lote de re-

combinação das familias de menor NRP, através da elimina-

ção de pendões muito ramificados que apareceram nestas li-

nhas. Por ocasião da colheita todas as espigas das linhas 

femininas Cdespendoadasl foram colhidas juntas para cada lo

te e amostradas. Na subpopulação de menor NRP foram tomadas 

10 sementes de cada espiga e nas subpopulações de maior NRP 

e maior AE foram tomados 50 cm3 de sementes de cada espiga. 

No lote de recombinação das familias de menor AE, onde -nao 

houve despendoamento das linhas femininas, todas as espigas 

foram colhidas e a amostragem tamb~m foi feita volumetri~ 

te. 

No ano agricola 1981/82 foi realizado o segu~ 

do ciclo de seleção. As quatro subpopulações do primeiro c~ 

cIo foram semeadas em lotes de aproximadamente 400 m2 , con-



37. 

tendo cerca de 2000 plantas cada um. Nos lotes de maior NRP 

e menor NRP a seleção foi feita com auxilio de polinização 

manual, funcionando como seleção antes do florescimento. Fo

ram escolh~das aproximadamente 200 plantas, de acordo com a 

linha de seleção, as quais foram polinizadas entre si (plan

ta a planta}, caracterizando-se a seleção para ambos os se

xos, com intensidade em torno de 10%. As plantas de maior 

e menor NRP foram identificadas visualmente em seus respect! 

vos lotes. Os lotes de maior AE e menor AE sofreram seleção 

após florescimento, com a mesma intensidade, porém apenas p~ 

ra um sexo, uma vez que a polinização não foi controlada. Aqui 

também ocorreu o isolamento apenas parcial dos lotes, pois 

estes tiveram seu florescimento coincidindo parcialmente com 

os demais lotes da mesma população. A 

çao das plantas com espigas altas e baixas também foi 

visualmente. Das espigas das plantas selecioandas em 

separ~ 

feita 

cada 

lote, foram retiradas 40 sementes cada uma, constituindo as

sim as subpopulações do 29 ciclo de seleção. 

O 39 ciclo de seleção somente foi realiza-

do no ano agricola 1983/84, quando foram semeadas as subpop~ 

lações do 29 ciclo. Os procedimentos adotados foram os mes 

mos utilizados para o 29 ciclo, exceto nas subpopulações de 

maior e menor AE, onde a seleção também foi para ambos os se 

xos. 
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3.2.2. Ensaios de avaliação 

Visando a instalação dos ensaios de avalia-

çao, as 12 subpopulações dos três ciclos de seleção diverge~ 

te e a subpopulação original foram multiplicadas por tlsib-cross'; 

no inverno/84, ao mesmo tempo em que foram realizados os seis 

cruzamentos entre as linhas divergentes em cada ciclo de se-

leção. Os cruzamentos foram feitos objetivando verificar po~ 

siveis efeitos de dominância dos genes concentrados em urna li 

nha de seleção naqueles da outra linha, além de aumentar a 

número de equaçoes para estimaçãoàos parâmetos do modelo es-

tatistico (item 3.2.3). 

Os 19 materiais assim obtidos, mais uma teste 

munha comercial, totalizaram as seguintes entradas para os 

ensaios de avaliação, + R- E+ e E representam onde R , , as 

subpopulações e I, 11 e 111 os ciclos de seleção. 

01 ESALQ-PB 1 original 11 E+ (.1) 

02 R+ (I) 12 E+ (11) 

03 R+ (11) 13 E+ ( 111) 

04 R+ (111) 14 E (I) 

05 R (I) 15 E (11) 

06 R (11) 16 E (111) 

07 R (111) 17 E+ x E (I) 

08 R+ x R ( I) 18 E+ x E (11) 

09 R+ x R ( lI) 19 E+ x E (111) 

10 R+ x R (111) 20 'lestemunha (Cargi1l 511) 

Três ensaios de avaliação foram montados se-

gundo o delineamento em blocos casualizados, com 20 repeti-
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çoes, no ano agrícola 1984/85. Um dos ensaios foi conduzido 

em Birigui-SP, num LatossoloVermelho Escuro enquanto os ou-

tros dois foram conduzidos em um Latossolo Roxo e um Regosso-

lo, em Piracicaba-SP. A parcela experimental constituiu -se 

de uma linha de 10 m, contendo 5 plantas por metro, com espa 

çamento de 1 m entre linhas. 

Foram avaliadas as seguintes características: 

AP - altura da planta (m): medida do solo até a inserção da 

última folha, em amostra de dez plantasi 

AE - altura da espiga (m): medida do solo até a inserção da 

primeira espiga (superior), em amostra de dez plantas; 

NRP - número de ramificações do pendão, 

plantas; 

PRE - posição relativa da espiga (AE/AP); 

em amostras de dez 

PRO - prolificidade: número de espigas/stand final; 

PE - peso total de espigas despalhadas da parcela (kg); 

PG - peso total de grãos da parcela (kg). 

Nos ensaios de Piracicaba-SP, foram consider~ 

das as características AP, AE, PRE, NRP, PRO, PE e PG. No 

ensaio conduzido em Birigui-SP, as características considera 

das foram AP, AE, PRE e PG. 

3.2.3. Análise estatística 

Os dados obtidos para as características AP, 



40. 

AE, PRE, NRP e PRO foram inicialmente submetidos a uma análi 

se de variância conjunta adaptada do. esquema apresentado por 

GOMES (1978), fazendo-se desdobramento dos quadrados médios 

de tratamentos e da interação de tratamentos com locais (Ta-:

bela 4). As características PE e PG foram ajustadas para 

stand uniforme pela análise de covariância (GOMES, 1978) 

para cada ensaio (Tabela 2). Após o ajuste dos totais de 

tratamentos, pela análise de covariância para· cada ensaio, 

também procedeu-se à análise de variância conjunta, envolven 

do os diversos ensaios (Tabela 3) . 

Objetivando uma melhor visualização dos efei-

tos diretos ou correlacionados dos diversos ciclos de sele-

ção, as médias gerais dos tratamentos, envolvendo 60 repe-

tições para AP, AE, PRE e PG ou as 40 repetições para NRP, 

PRO e PE, foram submetidas a uma análise de regressão linear 

pelo método dos quadrados mínimos, segundo os modelos: 

-Yo 

Yli 

Y2i 

-Y3i 

= m + °0' para a população original, 

= 

= 

= 

m + blXi 
+ ali' para a linha de seleção R+ , 

b 2Xi linha de seleção -m + + °2i' para a R , 

m + b 3X
i 

+ °3i' para a linha de seleção E+ , 

= m + 1/2(b l +b 2)Xi + 012i' para o cruzamento R+ x R-, 

+ = m + 1/2(b 3+b 4)X i + 034i ' para o cruzamento E x E I 

onde: 
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-Yo é a média observada da população original; 

Yli , Y2i' Y3i , Y4i , Y12i e Y34i são as médias observadas no 

i-ésimo ciclo, respectivamente das subpopulações R+, R , 

E+, E- e dos cruzamentos R+ x R- e E+ x E-i 

m e a média geral da caracteristica, comum para todos os 

modelos; b l , b 2 , b 3 e b 4 são, respectivamente, os efei

tos médios, por ciclos (coeficientes de regressão li-

+ +-near) das seleções R , R ,E e E ; X. é o i-ésimo ci-
1. 

cIo de seleção; e 

00' 0li' 02i' 03i' 04i' 012i e 034i sao, respectivamente, os 

desvios dos modelos para a população original, para as 

subpopulações R+, R , E+, E , + e os cruzamentos R x R 

+ -e E x E • 

Ressalte-se que os desvios dos modelos com-

preendem também os erros experimentais - - -e li , e 2i, e 3i, 

e4i, e12i , e34i ) e ambos são minbrizados quando da 

dos modelos propostos. 

aplic.::..ção 

Os testes de significância, para cada um dos 

parâmetros estimadores d~3 efeitos de seleção, foram feitos 

através dos quadrados médios dos parâmetros do modelo redu-

zido, ou seja, aquele modelo obtido pela retirada do para-

metro em questão do modelo matemático. 



42. 

o modelo matricial para aplicação do método 

dos quadrados mínimos foi Y = xS +E, sendo Y o vetor de mé-

dias observadas, X a matriz dos coeficientes, B o vetor de 

parâmetros do modelo e € o vetor dos desvios dos modelos (in 

cluindo o erro experimental). As matrizes e vetores sao: 

I Yo 
I I YII 
I 2 Yl2 
I 3 Yl3 
I 1 Y21 
I 2 Y22 
I 3 Y23 
I 1/2 1/2 r 

Y121 m 

I 1 1 b YU2 1 
X = I 3/2 3/2 e = b 2 

y = Y123 
1 I b 3 Y31 
1 2 b 4 Y32 
1 3 Y33 
I I Y41 
1 2 Y42 
I 3 Y43 
1 1/2 1/2 Y341 
I I 1 Y342 
I 3/2 3/2 Y343 

Os parâmetros foram estimados pelo sistema de 

equações normais dados por 

B = (X'y)-l X'X. 
X'XB = X'Y, resultando 
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Na análise da variância foram feitos testes 

de hipóteses (teste F) sobre a nulidade dos parâmetros b l , b 2 , 

b
3 

e b 4 . Também foram feitos testes complementares para tes

tar a simetria da resposta à seleção. Para este fim, na matriz 

X foram somados os coeficientes das colunas b
l 

e b
2 

ou de 

b
3 

e b 4 , quando são testadas as hipóteses b
l 

= b 2 = Ibl e 

b
3 

= b 4 =Ib'l, respectivamente. 

O procedimento para cálculo das somas de qua

drados, referentes a cada hipótese, foi o de redução do mode 

lo completo, como segue: 

Somas de quadrados 

R(b
1

) = R(m,b
l

,b
2

,b
3

,b
4

) -R(ID,b2 ,b
3

,b
4

) 

R(b2) = R(m,b
1

,b
2

,b
3

,b
4

) -R(m,b
l
,b

3
,b

4
) 

R(b
3

) = R(m,b
l

,b
2

,b
3

,b
4

) -R(m,b
l
,b2 ,b4) 

R(b4) = R(m,b
1

,b
2
,b

3
,b 4) - R(m,bl ,b

2
,b

3
) 

R(b) = R(m,~,b2,b3'b4) -R(ID,b,b3'b4) 

R{b') =R(m,b
l

,b2 ,b3'b4) -R(m,b
l

,b2 ,b') 

R (desvios) = L: yi - R(m,b
l

,b
2

,b
3
,b

4
) 

b l 

b
3 

Hipóteses 

b l 
= O 

b 2 = O 

b = O 3 

b 4 = O 

= -b = Ibj 2 

= -b = Ib' 1 4 
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4. RESULTADOS 

As médias observadas e estimadas pela regre~ 

sao, para as diversas características estudadas, nos três lo 

cais de avaliação, estãó nas Tabelas 5 a 11 respectivamente, 

para altura da planta (AP), altura da espiga (AE}, posição 

relativa da espiga (PRE), número de ramificações do pendão 

(NRP), prolificidade (PRO), peso de espigas (PE) e peso de 

grãos (PG). Estas mesmas médias podem ser observadas, graf!, 

camente, nas Figuras 1 a 25. 

servadas para cada característica, em cada subpopulação eden 

tro de cada linha de seleção, verifica-se um comportamento não 

uniformente progressivo ao longo dos três ciclos de seleção. 

A característica que mostrou comportamento mais illllfome, mas 

ainda variável, foi NRP. 

Os maiores desvios das médias observadas, em 

relação às estimadas, foram verificadas no primeiro ciclo das 

respostas correlacionadas à seleção. Neste ciclo, AP mos-

trou resposta correlacionada negativa para as linhas de sele 

- + Á çao E e E em gua Santa - Piracicaba CFigura 1) e para a 

linha E+ em Caterpillar - Piracicaba (~igura 2l, Birigui (Fi 
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gura 3) -e para as médias conjuntas dos três locais (Figura 4L 

A mesma tendência foi mostrada na resposta correlacionada de 

AE na linha R- em Água Santa - Piracicaba (Figura 5) e de 

PRE na linha E+ em Birigui (Figura 11). Quando considerOl-se 

as médias conjuntas, a PRE praticamente nãp se modificou (~i 

gura 12). Esse tipo de resposta inversa aos demais ciclos, 

ocorrida no primeiro ciclo, também foi observada para PRO, na 

linha R+, em todos os locais (Figuras 16, 17 e l8t e para a 

linha E em Caterpillar - Piracicaba (Figura l7t. 

Da mesma maneira que as demais, as caracterís 

ticas representativas da produção (PE e PG) mostraram-se bas 

tante errantes no primeiro ciclo das linhas de seleção cons! 

deradas, principalmente em Caterpillar - Piracicaba (Figuras 

20 e 23) ,oque veio refletir nas médias conjuntas (Figuras 

21 e 25). 

Essas mesmas respostas correlacionadas consi-

deradas acima, embora não totalmente uniformes, foram um po~ 

co mais definidas em uma determinada direção para os demais 

ciclos, exceto para algumas características, como por exem-

plo PG na linha R- em Birigui CFigura 24t. 

As médias observadas dos cruzamentos entre as 

linhas divergentes de seleção não se mostraram intermediá-

rias aos pais para diversas características, inclusive aque-

las selecionadas. + -Assim a média de AE no cruzamento E x E 

foi menor que o pai inferior, no primeiro ciclo, em Água Sa~ 

ta - Piracicaba (Figura 5). Neste mesmo cruzamento e local, 
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mas nos ciclos II e III, a PRO também variou bastante (Figu-

ra 16), transmitindo essa variação para as médias conjuntas 

(Figura 18) . Em Caterpillar - Piracicaba e nas médias 

conjuntas, a PRO foi maior que o pai superior no cruzamento 

R+ x R- (Figuras 17 e 18). O cruzamento R+ x R também mos-

trou-se maior que o pai superior para as características PE 

e PG, no ciclo I, em Água Santa - Piracicaba (Figuras 19_ e 

22), enquanto que em Caterpillar - Piracicaba a variação foi 

grande ao longo dos três ciclos (Figuras 20 e 231. Nas -me-

dias conjuntas as características mostraram-se maior que o 

pai superior apenas no ciclo I. 

Quanto ao progresso por seleção, o NRP não foi 

tão discrepante como as respostas correlacionadas, manten-

do o direcionamento em todos os ciclos, para todas as li-

nhas e em todos os locais, embora com taxas diferentes. A 

AE praticamente não mostrou progresso, para ambas as li-

nhas de seleção, no ciclo I em Água Santa - Piracicaba (Fig~ 

ra 5) e na linha E+ em Caterpillar - Piracicaba (Figura 61 e 

Birigui (Figura 7), tendo isso refletido nas médias conjuntas 

(Figura 8). No entanto, à partir do ciclo II o progresso foi 

visível em ambas as linhas. 

As médias estimadas, acima referidas, foram 

obtidas à partir das estimativas dos parâmetros do modelo 

adotado (m: b l , b 2 , b 3 e b 4), que estão colocados na Tabela 

13. Estas estimativas, obtidas pelo método dos quadrados m! 

nimos, são apresentadas para cada característica, em cada 

local e também conjuntamente para os diversos locais. 
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Na Tabela 12 est~o colocadas as anãlises de 

variância conjuntas para as sete características estudadas. 

Observando-se essas anãlises nota-se que os coeficientes de 

variaç~o mostraram valores de médio para baixo, ou seja; 5,53% 

par,a AP, 8,16% para AE, 5,25% para PRE , 10,06% l?ara NRP,12,80% 

para PRO, 15,50% para PE e 16,40% para PG. Também pode ser 

verificado que todas as características mostraram quadrados 

médios significativos tanto para tratamentos quanto para lo

cais. Mesmo com o desdobramento dos quadrados médios de tra 

tamentos nota-se que as subpopulações mostraram diferenças 

significativas entre si para todas as características. Jã as 

diferenças entre subpopulações e testemunha (Subp. vs Test.) 

nao foram significativas apenas para PRO. Quanto à intera

çao de tratamentos por locais, houve significância para as 

características AP e PG. Fazendo-se o desdobramento dos qu~ 

drados médios dessas interações, nota-se que as subpopulações 

n~o apresentaram interaç~o significativa com locais para AP, 

enquanto que houve significância para o contraste Subp. vs. 

Test. por local. Para a característica PG tanto as subpopu

lações quanto a testemunha mostraram interaç~o com lo

cais. Para PRE apenas o contraste entre subpopulações e teste 

munha mostrou interaç~o altamente significativa com locais, 

enquanto que para PE isso ocorreu apenas para as subpopul~ 

çoes. 

Os valores dos quadrados médios ao nível de 

médias e sua significância para os desvios do modelo, efei-
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tos de cada parâmetro do modelo e para o teste de simetria 

entre os respectivos parâmetros divergentes, são encontrados 

nas Tabelas 14 e 15. Verifica-se que o quadrado médio para os des

vios do modelo mostrou-se significativo para AE, PRE e NRP 

no ensaio conduzido em Água Santa - Piracicaba e oara essas 

mesmas características, mais AP, no ensaio conduzido em Ca

terpillar - Piracicaba. No experimento de Birigui não houve 

significância do quadrado médio dos desvios do modelo, para 

as características lá estudadas. A análise conjunta mostra 

que essa significância manteve-se para AP, AE, PRE e NRP, i~ 

dicando que o modelo adotado não é o mais adaptado para es

tas características. 

o efeito médio por ciclo de seleção para au

mentar NRP, representado pelo parâmetro b l do modelo, mostrou-se 

significativo na análise conjunta (Tabela 15) para todas as caracterí.ê. 

ticas tendo valores positivos para AP, AE, PRE e NRP e nega-

tivos para PRO, PE e PG {Tabelas 13 e 161. Este parâmetro 

determinou a tendência das médias estimadas colocadas nas Ta 

belas 5,6,7 e 8. Embora as médias observadas mostrem um 

comportamento variável, corno já foi considerado acima, as me 

dias estimadas pela regressão permitem que se tenha urna idéia 

mais clara da tendência de cada característica ao longo dos 

ciclos e respectivas linhas de seleção. Procurando ainda uma 

melhor visualização da tendência das médias das característl 

cas consideradas, foram construídas as Figuras de 1 a 25. Fi 

xando-se principalmente nas médias conjuntas para os diversos 
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locais (Figuras 4, 8, 12 e 15) verifica-se que à medida que 

se conseguiu um ganho de 3,39 ramificações/ciclo para NRP, 0!2. 

teve-se urna resposta correlacionada positiva e significatl 

va para AP (0,019 m/ciclo), AE (0,029 m/ciclo) e PRE CO,008 

unidades/ciclo). Para PRO, PE e PG o efeito de b
l 

também foi 

significativo, porém negativo. Desta maneira o progresso ob 

servado em NRP correspondeu a urna redução em PRO de 0,016 UD! 

dades/ciclo, em PE de 0,142 t/ha/ciclo e em PG de 0,081 t/ha 

/ciclo (Tabelas 13 e 16; Figuras 18 t 21 e 25 t. 

O parâmetro b 2 tendo um efeito divergente de 

bl' ou seja, para diminuir NRP, mostrou-se com sinal inver

tido. Pelas Tabelas 14 e 15 verifica-se que este efeito foi signi

ficativo apenas para AE, PRE, NRP e PG, na análise conjunta, 

embora tenha mostrado significância para AP em Caterpillar -

Piracicaba e Birigui. Pelas Figuras de 1 a 15, observa - se 

que, para um progresso negativo e significativo em NRP, hou 

ve diminuição em AP, AE, PRE e aumentos em PRO, PE e PG. Con 

juntamente observa-se que a diminuição de 1,92 ramificações / 

ciclo em NRP, acarretou uma diminuição de 0,008 m/ciclo em 

AP, 0,015 m/ciclo em AE, 0,005 unidades/ciclo em PRE e um 

aumento de 0,008 unidades/ciclo em PRO, 0,064 t/ha/ciclo em 

PE e 0,068 t/ha/ciclo em PG. 

O teste de simetria entre os parâmetros diver 

gentes b l e b 2 foi realizado através da fonte de variação 

b 1 + b 2 = O, ou b
1 

= -b 2 I das Tabelas 14 e 15. Nota-se que apenas a 

resposta direta em NRP não foi simétrica para as linhas di-
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vergentes (efeito b l + b 2 = ° significativo) na análise con 

junta. As respostas correlacionadas foram todas simétricas 

na análise conjunta, mesmo com a significância do efeito b
l 

+ b 2 = ° para as caracteristicas AP, AE e PE, em Água Santa

Piracicaba. Os efeitos da simetria também podem ser observa 

dos nas Figuras de 1 a 25, através da inclinação das 

que representam as médias dos cruzamentos entre as 

retas 

linhas 

+ - + divergentes CR x R e E x E-). Quando a tendência da reta 

é manter-se na horizontal, indica urna maior simetria entre os 

parâmetros b
l 

e b
2

• 

O parâmetro b 3 do modelo, que representa o 

~ - + efeito medio por ciclo da linha de seleçao E , mostrou - se 

significativamente diferente de zero para as caracteristicas 

AP, AE, PRE e NRP, em todos os locais (Tabelas 14 e 15). Para PG 

a significância ocorreu apenas em Água Santa - Piracicaba e na 

análise conjunta, enquanto que para PRO e PE o efeito deste parâmetro não 

foi significativo em nenhum dos locais. Observando-se as estimativas coE!. 

juntas (Tabelas 13 e 16 i Figuras 4, 8, 12 e 15) nota-se que para um pro

gresso médio de ° ,037m/ciclo em ÃE, ocorreu urna resposta correlacionada 

!?Ositiva de 0, ° 35m/ciclo em AP, 0,007 unidades/ciclo elU.-PBE I ° ,087 ramª=. 

ficações/ciclo em NRP e 0,087 t/ha/ciclo em PG. Para PRO e 

PE , embora as modificações não tenham sido significativas, a 

tendência foi de respostas positivas da ordem de 0,003 unida 

des/ciclo e 0,078 t/ha/cicl0 respectivamente (~abelas 13 e 

16 i Figuras 18 e 21). 

Representando o efeito médio por ciclo da li-
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nha de seleção E , nas diferentes características, o parâm~ 

tro b 4 tem suas estimativas, conjunta e para os diversos lo

cais, colocadas na Tabela 13. O progresso observado nessa 

linha de seleção foi significativo para todos os locais (Ta

belas 14 e 15) e da ordem de -0,036 m/ciclo em média, como também 

pode ser visualizado na Figura 8. As respostas correlaciona 

das mostraram-se significativas para AP (-0,022 m/ciclol, PRE 

(-0,011 unidades/ciclo) e NRP (~0,744 ramificações/ciclo), co~ 

forme também mostrado nas Figuras 4, 12 e 15. As caracterís 

ticas PRO, PE e PG, em média, pouco foram alteradas com a 

seleção para diminuir AE, conforme mostrado na Tabela 13 e 

nas Figuras 21 e 25, embora PE e PG tenham mostrado altera 

ç.ões significativas em Água Santa - Piracicaba. Enquanto PRO 

mostrou uma resposta correlacionada média nula, PE foi aumen 

tada em 0,066 t/ha/ciclo e PG em 0,045 t/ha/ciclo. 

Os efeitos de simetria das linhas divergentes 

de seleção para AE Cb 3 + b 4 = O) em méd.ia mostraram signifi

cância para PRE, PE e PG, indicando que essas respostas cor

relacionadas não foram simétricas. Porém a característi

ca AP mostrou assimetria significativa em Água Santa-Piraci 

caba, assim como AE em Caterpillar-Piracicaba. As tendên

cias das linhas de seleção E+ e E-, para as diversàs carac

terísticas, pode~ ser melhor observadas pelas Figuras 4, 8, 

12, 15, 18, 21 e 25. ~ interessante notar, nas Figuras 21 e 

25, que o efeito b 3 + b 4 = O, em média, deu significativo p~ 

ra PE e PG, pois a tendência de ambas as características foi 
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aumentar ao longo dos ciclos de seleção, nao importando o sen 

tido da seleção em AE. 

Para uma melhor visualização dos resultados 

finais dos três ciclos de seleção divergente, conduzido na pop~ 

lação ESALQ-PB I, a Tabela 16 mostra os progressos e respo~ 

tas correlacionadas totais, em unidades e % da média origi-

~al, e os ganhos e respostas correlacionadas médias por ci

clo, também em unidades e % da média original de cada carac-

terística. - + Na linha de seleçao R o progresso foi de 10,18 

ramificações (47, 79 %) ~nquanto as modificações em AP, AE, PRE, 

PRO, PE e PG, foram respectivamente de 0,056 m (2,57%), 0,-088 

m (6,91%), 0,024 unidades (4,12%1, -0,049 unidades (~5,05%) I 

-0,425 t/ha <'-8,13%) e -0,244 t/ha (-5,96%). A linha de se-

leção R- mostrou um progresso total de -5,77 ramificações 

(~24,80%) e respostas correlacionadas de -0,025 m (-1,13%) 

em AP, -O, O 45 m (-3,53%) em AE, -o f 016 unidades (-2, 75% t em 

PRE, 0,024 unidades (2,47%1- em PRO, 0,192 t/ha 0,67%) em PE 

e 0,204 t/ha (4,98%) em PG. Para a característica AE o pro

gresso total observado na linha E+ foi de 0,111 m (8,73%1 e 

as respostas correlacionadas foram de 0,104 m (4,76%) em AP, 

0,021 unidades (3,61%) em PRE, 2,42 ramificações (10,42%1 em 

NRP, 0,009 unidades (0,93%) em PRO, 0,233 t/ha (4,45%) em PE 

e 0,262 t/ha (6,40%) em PG. Na linha E o progresso foi de 

-0,108 m (-8,51%) e as respostas correlacionadas foram, res 

pectivamente, de -0/066 m (-3,02%), -0,035 unidades (-6,10%), 

-2,23 ramificações (-9,61%), -0,001 unidades (-0,10%), 0,199 

t/ha (3/80%) e 0,134 t/ha (3,27%). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. ANÁLISE DE VARIÂNCIA PRELIMINAR 

Pelas análises de variância conjuntas, mais es 

pecificamente pela significância dos quadrados médios de sub 

populações (Tabelas 12 e 15), tem-se a primeira evidência de 

que a seleção realizada foi efetiva, modificando as caracte 

rísticas selecionadas (progresso com seleção) e também as nao 

selecionadas (resposta correlacionada à seleção). Pelo fato 

dos tratamentos terem sido testados em apenas três locais e 

dois estarem muito próximos, os quadrados médios foram testa 

dos contra o erro médio, portanto consic.srando a fonte de 

variação locais como fixa. 

A significância de tratamentos para as carac

terísticas PE e PG ocorreu devido às diferenças entre subpQ 

populações e entre a testemunha e as subpopulaçCes, uma vez que 
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após o desmembramento dos quadrados médios, ambas as fon-

tes de variação foram significativas. Issb é suficiente pa

ra permitir a afirmação de que a seleção em NRP e AS foram 

eficientes em modificar PE e PG, embora apenas trés ciclos 

de seleção tenham sido conduzidos. Pela análise dos para-

colocada mais ã frente, veri-

fica-se urna forte tendência dessas características au-

mentarem ao longo da linha de seleção R e diminuirem ao 

longo da linha R+, confirmando as correlações negativas 

encontradas por GERALDI et alii (1985). Nas linhas E+ e E

a tendência foi sempre de aumento de ambas as característi

cas, mostrando que a correlação entre AE e as característi

cas de produção é pouco expressiva na população ESALQ-PB 1 

ou nao se expressou devido à tendência de escolha de plantas 

mais produtivas na linha E-, corno será discutido mais adian 

te. 

A alta significância do quadrado médio de lo

cais, para todas as características, e perfeitamente ad-

missível pelo fa,to de haver diferenças de solo, clima e 

época de semeadura. Principalmente as condições climáticas 

são bastante diferentes entre Piracicaba, onde foram condu

zidos dois experimentos e Birigui, onde foi conduzido o ter-

ceiro. 

A interação entre subpopulações e locais ocoE 

reu de maneira significativa para aquelas características mais 
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fortemente influenciadas pelo ambiente, ou seja, PE e PG. Pa 

ra PG o contraste Subp. vs Test. também foi significativo, 

mas no caso da PE essa ~nteração não foi detectada provavel

mente pelo fato de serem considerados apenas dois locais bas 

tante próximos e parecidos climaticamente (~gua Santa e Ca

terpillar - Piracicaba). A testemunha, sendo um híbrido bas 

tante vigoroso, concorreu decisivamente para que AP e PRE 

mostrassem interação apenas do contraste Subp. vs Test. com 

locais. 

5.2. MÉDIAS OBSERVADAS 

A variação observada entre as médias das sub

populações ao longo das gerações e de uma linha de seleção, 

principalmente para as, características não selecionadas, não 

pode ser considerada como imprecisão das médias. Isso é per

feitamente confirmado pela observação dos coeficientes de v~ 

riação dos experimentos, que não mostraram valores altos (Ta 

bela 12 t . 

Para as características selecionadas a varia

bilidade entre as ger~ções de seleção é explicada por FALCO

NER (l960bl como sendo devida a. problemas de amostragem das 

subpopulações e também à mudança de ambiente. As mesmas con-

siderações são válidas para explicar a variação das médias 

das características correlacionadas àquelas selecionadas, as 
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sim como para explicar a significância dos desvios do modelo 

adotado para quatro das sete características estudadas. 

Desvios das médias verdadeiras realmente ocor 

rem devido à variação natural das amostras retiradas da.s .p8pula

ções· recornbinadas. Quanto ao arnb.tente ocorre urna interação com anos I ];Ois 

cada ciclo de seleção é realizado em um ano diferente. No prese,!! 

te caso a não constância da intensidade de seleção e a apli

cação de um método de seleção diferente no primeiro ciclo, 

certamente contribuiram para acentuara variabilidade entre 

médias de gerações. No primeiro ciclo a seleção foi entre 

famílias de meios irmãos, com intensidade de 20% e nos ci

clos seguintes praticou-se seleção mas sal com intensidade de 

10% aproximadamente. Ressalte-se que o uso de diferentes cri 

térios de seleção afetam diretamente o progressoi de fato, 

no 19 ciclo (seleção com famílias de meios irmãos, ambos os 

sexos) explorou-se 25% da variância aditiva presente, enqua!! 

to que nos demais ciclos Cseleção massal, ambos os sexosl ex 

plorou-se 100% da variância aditiva. Estas diferenças são ex 

pressivas, mesmo considerando-se um decréscimo da variância 

genética através dos ciclos de seleção e são ainda reforçados 

pela variação no diferencial de seleção. Além disso, uma 

fraca pressão de seleção, como no primeiro ciclo, resultará 

em fraca determinação na alteração da média e, conseqüent~ 

te I a sua variação se torna mais errática nas determinações ~ 

perimentais. Mesmo nos dois últimos ciclos a intensidade não 

foi precisamente 10% pois foi impossível fixar exatamente o 
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numero de plantas trabalhadas em cada lote. Além do mais, o 

diferencial de seleção também variou pois, devido à poliniz~ 

ção manual, nao se conseguiu aproveitar todas as plantas 

desejadas de cada lote. Os problemas principais foram de con 

taminação e não coincidência de florescimento. 

O fato das médias, principalmente das carac

terísticas correlacionadas, não mostrarem uma tendência uni 

forme ao longo das respectivas linhas e ciclos de seleção 

pode levar a inferências errôneas. Isto pode ocorrer prin-

cipalmente quando se observa apenas o primeiro ciclo de sele 

çao. Um caso típico foi o das respostas correlacionadas ne

gativas de AP no primeiro ciclo das linhas de seleção E+ e 

E em Água Santa - Piracicaba e da linha E+ nas médias con-

juntas, contrariando os dados de ANDRADE & MIRANDA FILHO (1979) 

que verificaram uma correlação positiva e alta entre AP e AE 

na população ESALQ-PB 1. Fato parecido ocorreu com PRE que 

segundo ANDRADE & MIRANDA FILHO (19791 é posi ti vamente corr~ 

lacionada com AE. Porém esta característica diminuiu quando 

se aumentou AE.no primeiro ciclo em Birigui e praticamen-

te nao se modificou quando as médias conjuntas foram consi-

deradas. Da mesma maneira a tendência de PRO no primeiro 

~ + 
ciclo de seleçao da linha R em Caterpillar-Piracicaba, con-

traria as correlações positivas encontradas por SOUZA Jr. 

et alii (1985) entre PRO e NRP. Disto tudo o que se pode i~ 

ferir é que a observação apenas de um ciclo nao é suficien 

te para se medir a tendência de mudança da média de urna ca-



58. 

racteristica correlacionada, pois quando se analisam três 

ciclos, as tendências contrárias citadas acima voltam ao 

normal e, em média, os resultados concordam com as previsões. 

A resposta observada em NRP, no primeiro ci

clo de seleção, em média para os locais, foi bastante próxi

ma daquela prevista por ANDRADE & MIRANDA FILHO (1979). En

quanto estes autores previram urna diminuição de 11,73% em 

NRP com a seleção negativa, a resposta obtida foi de -10,9%. 

Para a seleção positiva a resposta observada foi praticamen

te da mesma magnitude, ou seja 10,2%. Enquanto isso a res

posta observada em AE foi bem diferente daquela prevista por 

GHINI & MIRANDA FILHO (1979l. Enquanto estes autores estima 

ram um progresso de -5,92% na seleção para reduzir AE, o pr~ 

gresso observado foi de -3.,54%, pouco mais da metade do pr~ 

gresso previsto. Na seleção positiva o progresso observado 

foi de apenas 1,11%. A não confirmação da resposta previs

ta é justificável pelo fato de a seleção ter sido praticada 

apenas entre familias de meios irmãos, enquanto a estimati

va do progresso esperado foi feita para seleção entre e den

tro de meios irmãos. Por outro lado também houve o problema 

da recombinação que não foi perfeita devido à confusão ocor

rida entre as linhas masculinas e femininas # o que pod.e ter 

causado um desequilibrio considerável na frequência gênica da subpopul~ 

ção recornbinada. Corno a previsão da resposta tem corno principio o equi

librio nessà frequência é esperado que esta resposta não seja alcançada. 
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5,3, MÉDIAS ESTIMADAS 

5.3.1. Modelo matemático 

Segundo FALCONER (1960b), a melhor maneira de 

se avaliar a resposta média por geraçao em um processo sel~ 

tivo é por meio da inclinação da linha de regressao ajusta-

da às médias das gerações, supondo-se que a resposta verda-

deira seja constante em todo o periodo. No presente caso 

essa inclinação é representada pelos parâmetros b
l

, b 2 , b 3 e 

b 4 do modelo matemático adotado. Estes parâmetros represen

tam a resposta média por ciclo (progresso ou resposta corre-

lacionada) para cada caracteristica, sendo Dl para a linha 

d 1 - R+, b - b + b -e se eçao 2 para R, 3 para E e 4 para E . 

O modelo escolhido permite uma visualização dos 

efeitos da seleção, embora as características AP, AE, PRE e 

NRP não tenham se adaptado ao mesmo, como verifica-se pelos 

desvios significativos da Tabela 15. A opção por este mode-

lo foi feita com base em resultados de ANDRP~E & MIRANDA FI-

LHO (1979) que estimaram um grande componente aditivo na va

riação total da característica NRP, e de GHINI & MIRANDA FI-

LHO que fizeram o mesmo para AE. A heterose não foi conside 

rada nos cruzamentos entre as linhas divergentes pelo fato de 
\ 

se ter partido da mesma população original. Além disso tam-

bém se considerou que três ciclos de seleção era insuficien 

te para tornar as linhas divergentes tão contrastantes. 
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o fato dos desvios do modelo serem significa-

tivos para aLgumas características indica que os parâmetros 

nao sao exatamente aqueles calculados, ou seja, os efeitos 

b l , b 2 , b 3 e b4 não são constantes para os três ciclos. Isso 

era esperado pois ~ seleção diferiu em método, intensidade e 

diferencial de seleção. Mesmo o segundo e terceiro ciclos 

foram bastante diferentes. No segundo ciclo ocorreram ~s 

fortes que tombaram muitas plantas no lote isolado e a sele

ção ficou sensivelmente prejudicada. Como o objetivo não foi 

testar modelos adequados, as estimativas permitem uma avalia 

ção dos efeitos da seleção. 

5.3.2. Progressos com seleção para NRP 

Os efeitos da seleção em NRP (b l e b 2 ) foram 

altamente significativos para esta característica, em bXbs os 

locais e para as rrÉdias conjuntas (Tabelas 14 e 15 i Figuras 13, 

14 e 15). Os progressos médi?s de 3,39 ramificações / ciclo 

na linha R+ (b l ) e -1,92 ramificações/ciclo na linha R Cb
2

) 

confirmaram plenamente a alta herdabilidade desta caracterís 

tica na população ESALQ-PB 1, encontrada por ANDRADE & MIRAN 

DA FILHO (l9791. Em termos de percentagem, o progresso da 

linha negativa foi de -8,27%/ciclo, sendo bastante próximo 

dos -11;22% previstos para o primeiro ciclo de seleção, por 

estes mesmos autores. Para outras populações também foram 

relatadas altas herdabilidades para esta característica, co

mo verifica-se em Daniel (1965) 4, SCHUETZ & MOCK (1978) ,SMITH 

et alii (1982), GERALDI et alii (1985) e SOUZA Jr. et alii 
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(1985). Com relação à seleção, resultados semelhantes foram 

obtidos por PATERNIANI & GERALDI (1980), na população Piranão VD-2. 

A seleção positiva foi bem mais eficiente do 

que a seleção negativa (14,79%/ciclo contra 8,27%/ciclo res-

pectivamente), refletindo uma acentuada assimetria da respos - -
ta. Esta assimetria foi comprovada estatisticamente pela a! 

ta significância do efeito b 1 + b
2 

= O, que testa a igualda

de das magnitudes de b
l 

e b
2

• Segundo FALCONER (l960a), em 

caso de assimetria da resposta, a média das herdabilidades 

realizadas nas duas direções, seria presumidamente, correspo~ 

dente à herdabilidade estimada da semelhança entre parentes. 

Portanto a resposta predita em uma das direções também esta-

ria em torno da média das duas respostas realmente obtidas. 

Isto se confirmou para NRP cuja resposta predita para o pri-

meiro ciclo foi da ordem de 11,22%, praticamente igual à mag 

nitude da média das respostas obtidas por ciclo nas duas di-

reçoes, que foi de 11,53%. 

~ interessante considerar neste ponto o fato 

da resposta prevista por ANDRADE & MIRANDA FILHO (1979) ter 

sido calculada para o primeiro ciclo, enquanto a resposta m~ 

dia foi obtida em função de três ciclos de seleção. Isto mos 

tra a grande variabilidade da caracteristica NRP na população 

ESALQ-PB. 1, variabilidade esta aue não se esgotou após o pr~ 

meiro e segundo ciclos de seleção. Espera-se inclusive que 

essa variabilidade ainda se mantenha por inúmeros ciclos de 

seleção, baseando-se em resultados semelhantes obtidos por 
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DUDLEY & LAMBERT (1969) e DUDLEY (1977). Estes autores veri 

ficaram que mesmo após um grande número de gerações de sele-

çao para alto e baixo teores de óleo e alto e baixo conteú 

dos de proteína na população Burr's White, a variabilidade 

existente ainda era suficiente para progressos significati

vos. Isso é bastante comum em caracteres quantitativos corno 

também foi confirmado por HILLER et alii (1981). 

5.3.3. Respostas correlacionadas à seleção para NRP 

As respostas correlacionadas à seleção em NRP 

foram bastante evidentes em todas as características, princi 

palmente no sentido positivo, conforme verifica-se pela sig

nificância dos efeitos b l e b 2 das Tabelas 14 e 15. As caracterís

ticas AP, PRO e PE, embora não tenham apresentado significâ~ 

cia para o efeito b 2 , mostraram urna tendência bastante cla

ra, sendo que AP diminuiu e PRO e PE aumentaram na linha R-. 

~ de se esperar que mais um ou dois ciclos de seleção para 

NRP produza alterações significativas também nessas carac

terísticas, na linha R-. 

As respostas correlacionadas positivas, esti

madas pela regressão, nas caracteristicas da planta (AP, AE 

e PRE) j á eram esperadas por ANDRADE & MIRl'.NDA FILHO (1980 t 

que estimaram correlações genéticas positivas entre NRP e es 

sas caracteristicas, para a própria população ESALQ-PB 1. PA 

TERNIANI l198lt também relatou correlações positivas entre 
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NRP e PRE para diversas raças de milho, argumentando sobre a 

importância evolutiva de tal processo, enquanto PATERNIANI & 

GERALDI (1980) mostraram tendência de redução em AP e PRE, 

com seleção para menor NRP, na população piranão VD-2. 

Com relação à PRO, as respostas correlaciona 

das estimadas pela regressao confirmaram as correlações rel~ 

tadas por SOUZA Jr. et alii (1985) na população Suwan-DMR.Es 

tes autores estimaram uma correlação genética aditiva par-

cial CrAP )' entre PRO e NRP, de -0,767, prevendo que a res

posta correlacionada na PRO seria da ordem de 5,9% can seleção entre 

famílias de meios irmãos (em ambos os sexos e com intensidade 

de 20%),para menor NRP. As magnitudes das respostas correla 

cionadas estimadas para a população ESALQ-PB 1, nao atingi-

ram aquela prevista para a população Suwan-DMR, o que é esp~ 

rado pelo fato do material e as condições serem muito dife 

rentes. Porém a resposta correlacionada observada no 

meiro ciclo da linha R- ('Tabela 9) foi da ordem de 5,4%. Res 

salte-se que este ciclo foi o único onde a seleção foi prat~ 

cada entre famílias de meios irmãos. 

Para explicar o aumento da PRO com a seleção 

para menor NRP f SOUZA Jr. et alii (1985) tomaram como base os 

estudos de natureza fisiológica feitos por ANDERSON (1967), 

o qual verificou que o pendão de híbridos prolíficos Dossuia 

a metade da quantidade de ácido indol-acético (IAA), quando 

comparado ao pendão de híbridos não prolíficos. Portanto a 

prolificidade era devida à redução na quantidade do IAA oro 
~ -
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duzido no pendão, o que alteraria o balanço IAA-ácido gibe

rélico em favor dó segundo. Como o IAA é produzido nos me

ristemas apicais, as plantas com pendões menos ramificaoos (menor n§. 

mero de meristemas apicais) produzirianmenos IM, o que diminuiria a 

inibição das gemas axilares, dando oportunidade para que mais 

de uma delas se desenvolvesse e se diferenciasse em espigas. 

Isso acarretaria um at:lrreI1to na produção, altamente correlacionada com 

PRO (rAP = 0,959) segundo SOUZA Jr. et alii (1985). 

Uma ve z que o interesse é a obtenção de plantas mais 

produtivas, com menor altura, com espigas inseridas numa po

sição inferior e mais prolíficas, as respostas correla

cionadas obtidas indicam a possibilidade da utilização do NRP 

como um forte aliado na obtenção de populações de plantas 

mais próximas ao ideotipo, a partir da população ESALQ-PB 1. 

No entanto, a resposta correlacionada na produção, embora si~ 

nificativa, não foi tão alta quanto àquela prevista por GE

RALDI et alii Cl985)_ para três outras populações. Estes au

tores previram que a seleção indireta para menor NRP seria 

mais eficiente em melhorar a produção do que a seleção dire

ta. Dados dessa natureza não estão disponíveis para a popu

lação ESALQ-PB 1, não sendo possível uma comparação entre a 

resposta prédi ta e aquela obtida. Possivelmente a resposta obtida 

é menor pois a predição seria feita com base em contagem exata e a sele

ção, em dois ciclos, foi visual. 

5.3.4. Progressos com seleção para AE 

Da mesma maneira que os efeitos da seleção em NRP, 
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os efeitos da seleção em AE Cb 3 e b 4 t confirmaram a alta her 

dabilidade desta característica na população ESALQ-PBl, con-

forme dados de GHINI & MIRANDA FILHO (1979J. Os progressos 

de 0,037 m/ciclo e -0,036 m/ciclo conseguidos nas linhas E+ 

Cb 31 e E Cb 4 ) forÇim altamente significativos. em todos os lo 

cais e para as médias conjuntas (Tabelas 14 e 15; Figuras 5, 6, 7 

e 8l. Para outras populações também foram relatadas altas 

herdabilidades para o caráter AE (~IESBRECHT et alii, 1961; 

REGAZZI et alii, 1980; SOUZA Jr. et alii 1980a; TOSELO & GE

RALO I , 1980; HARVILLE & JOSEPHSON, 1979; QUEIROZ, 1969; MI

RANDA FILHO, 1974; LIMA & PATERNIANI, 1977; CRISOSTOMO, 1978 

e MIRANDA FILHO, 1978), assim como progressos significativos 

com a seleção foram conseguidos por diversos pesquisadOres (~ 

RA & CRANE, 1970; ACOSTA & CRANE, 1972; JOSEPHSON & KINCER, 

1977 e MUCHENA et alii, 1979t. 

Os progressos médios obtidos na população 

ESALQ-PB 1, embora significativos, não tiveram a mesma magn! 

tude daquele previsto por GHINI & MIRANDA FILHO Cl979t no pri - -
meiro ciclo de seleção para diminuir AE, nesta mesma popula - -

progres-çao. Enquanto a citada previsão foi de -5,59%, o 

so médio na linha E- foi de apenas -2,84%. Esse progresso 

obtido aproximou-se dos 2,90%/ciclo, obtidos por JOSEPHSON & 

--KINCER (1977) em um sintético tardio, aplicando o mesmo pro-

cesso de seleção aqui utilizado, porém por 10 ciclos. No en-

tanto estes mesmos autores conseguiram um progresso de 4,30% 

/ciclo em um sintético precoce, utilizando a mesma metodolo

gia do sintético tardio. 
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No caso de AE a seleção positiva nao foi mais 

eficiente que a seleção negativa (2,91%/ciclo contra -2,84% 

/ciclo), não mostrando assimetria na resposta. Esta -ausen-

cia de assimetria foi comprovada estatisticamente pela não si~ 

nificância do efeito b 3 + b 4 = O na análise conjunta, que te~ 

ta a igualdade das magnitudes de b 3 e b 4 . 

Fazendo-se para AE urna analogia semelhan-

te àquela feita para NRP, entre a magnitude da resposta pre-

dita e a média das respostas divergentes realizadas, verifi-

ca-se que neste caso elas são bastante diferentes. Enquan-

to a resposta predita para o.primeiro ciclo foi da ordem de 

5,59% (GHINI & MIRANDA FILHO, 1979), a média das respostas 

realizadas nas duas direções, foi.de 2,88%/ciclo. O fato da 

reposta prevista por GHINI & MIRANDA FILHO (1979) ter sido 

calculada para o primeiro ciclo, enquanto a resposta média 

foi obtida em função de três ciclos de seleção, não deve ser 

levado em conta para explicar a diferença entre elas, poisAE 

é um caráter tão quantitativo e com herdabilidade tão alta 

quanto NRP, onde essa diferença não ocorreu. O que deve ser 

levado em consideração no caso de AE é o fato da recornbina 

ção do primeiro ciclo de seleção, feito entre familias de 

meios irmãos, não ter sido perfeita, pois as linhas masculi-

nas foram confundidas com as linhas femininas, formando um 

lote de polinização ao acaso, onde o pólen recebido pelas 

familias não foi uma mistura equitativa do pólen de todas as 

familias selecionadas. Isso contribuiu para que o progres-
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so no primeiro ciclo nao fosse o esperado. De fato, obser-

vando - se as Figuras 5, 6, 7 e 8 nota-se que nao 

houve progresso no primeiro ciclo de seleção na linha E+. 

A linha E também mostrou os menores progressos neste ciclo, 

exceto em Birigui. Um outro problema ocorreu no segundo ci 

elo onde a seleção foi feita para apenas um sexo, além do 

lote ter sido conduzido sob isolamento apenas parcial. Isso 

influenciou na linha E+ de maneira positiva neste ciclo, 

como 

nha E 

se nota pelos maiores progressos obtidos. A li

mostrou um progresso médio bem menor neste ciclo, 

em relação ao terceiro, onde não houve problemas. 

Esses contratempos, além de contribuírem para 

que os progressos médios fossem menores que o previsto, nao 

permitiram uma conclusão sobre a presença ou ausência de as

simetria entre as linhas divergentes E+ e E . 

5.3.5. Respostas correlacionadas à seleção para AE 

As respostas correlacionadas à seleção para 

AE, b~stante evidentes em ambos os sentidos para AP, PRE e 

NRP, confirmaram as altas correlações positivas encontradas 

por ANDRADE & MIRANDA FILHO (19802 na população ESALQ-PB 1. 

Esses autores encontraram uma correlação de 0,84 entre AE e 

AP, 0,71 entre AE e PRE e 0,44 entre AE e NRP. 
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Quanto à correlação entre AE e AP, SUBANDI & 

COMPTON (1974) e REGAZZI et ali i (1980) também relataram co~ 

ficientes altos (entre 0,6 e 0,8), enquanto MUCHENA et alii 

(1979) conseguiram reduções significativas em AP com seleção 

para menor AE. Esta correlação é bastante alta para a maio-

ria dos germoplasmas de milho, pois a modificação em AE é de 

vida à variação na freqüência de genes que reduzem ou aumen

tam o número de internódios abaixo da espiga assim como à va 

riação na freqüência de genes que reduzem ou aumentam o com

primei1.to destes internódios. Isso ocorrendo fica evidente que 

a AP também será afetada pois ela depende desses internódios, 

além do fato de que os genes que modificam o comprimento dos 

internódios, atuam tanto naqueles colocados abaixo como aci

ma da espiga. A modificação em AE sem alterar AP só é possi

vel se ocorrer a mudança da espiga para um internódio mais bai 

xo, como foi conseguido por JOSEPHSON & KINCER (1977). Neste 

caso, embora AP não tenha sido afetada, a PRE diminuiu de 

0,37 para 0,24 em um sintético precoce e de 0,37 para 0,27 em 

um sintético tardio. Considerando que na população ESALQ~B 1 

a seleção em AE alterou tanto ÀP como PRE, pode-se inferir que 

houve acúmulo de genes favoráveis à diminuição do comprimen

to dos internódios na linha de seleção E-. 

As correlações de AE com PRO, PE e PG, para 

a população em questão, não estão disponiveis na literatura. 

Porém a não significância dos efeitos b 3 e b
4 

para as duas 

primeiras caracteristicas (Tabelas 14 e 15) indica que elas sao bai

xas ou inexistentes. Embora tenha havido significância para o 
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efeito b
3

, é possível que não exista con:el.ação positiva entre 

AEe PG, pois ambos os efeitos (b
3 

e b
4

) mostraram tendência 

em aumentar, da mesma maneira que ocorreu com PE. Por outro 

lado, pode ter havido uma tendência inconsciente para sele

ção de plantas baixas porém produtivas, na linha E-. Isso é 

possível mesmo supondo que exista correlação (r) positiva en 

tre AE e PE ou AE e PG. Essas correlações permitiriam tal re 

sul tado para, r < 1. Deste modo a seleção de. caracteres em sent.! 

do contrário pode ser efetiva dada a correlação relati vanente baixa en

tre eles. De fato HALLAUER & MIRANDA FILHO (1981) rrencionaram um coefic!. 

ente de correlação aditiva da ordem de 0,31 entre produção e altura da 

espiga na nédia de 23 estudos relatados por diversos autores. Urna consi

deração bastante consistente à favor da baixa magnitude de tal correla

ção é a própria origem da população ESAIQ-PB I, que foi obtida levando -

se em conta tanto a produção corro o porte da planta (MIRANDA FILHO, 1974) . 

Kiesselbach (1922) 7, realizando o mesmo tipo de seleção di ver 

gente para AE, encontrou uma diminuição da produção em ambas 

as linhas. Esses resultados mostram a possibilidade da dimi

nuição de AE sem maiores prejuízos para a produção. Segundo 

QUEIROZ (1969), MIRANDA FILHO (1974) e LIMA & PATERNIANI (1977) is 

50 é ferfei tarnente possível pois a correlação entre AE e produção é de 

propriedade intrapopulacional, ~ncontrando-se ge~l~ onde 

os valores são altos e outros onde são baixos ou inexistentes. 

5 • 3 • 6. Ass:iIIetria da resposta à seleção divergente para NRP 

No presente estudo, como relatado e discutido 
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anteriormente, houve assimetria na resposta à seleção em ~. 

Cabe neste ponto algumas considerações sobre as possíveisca~ 

sas dessa assimetria. 

Segundo FALCONER (19,60al as possíveis causas 

da assimetria seriam: 1) mudança no diferencial de seleção 

das linhas divergentes; 2) dominância direcional; 3) frequê~ 

cia gênica direcional; 4) seleção a favor de heterozigotos; 

e 5) depressão por endogamia. 

Os diferenciais de seleção diferentes estariam 

relacionados com a influência da seleção natural em um dos 

sentidos da seleção (aquele de maior adaptabilidade), com a 

produção desigual de pólen no lote de . recombinação e 

com o efeito de escala (mudança da variância com a altera 

çao da médial. No caso em estudo a influência da seleção 

natural pode ser desconsiderada pelo fato de que a seleção 

e a recornbinação foram feitas em condições suficientemente con-

troladas, tornando mínimo tal efeito. Além do mais apenas 

três ciclos de seleção envolvem um tempo muito curto paramo~ 

trar efeito da seleção natural. A produção desigual de po-

len deve ter influído no primeiro ciclo, no sentido de aumen 

+ -tar a média tanto na linha R como R , pois as plantas com 

pendões maiores produziram mais pólen e deixaram urna maior 

descedência. Consideração semelhante foi feita por GERALDI 

et al~i (19851, prevendo que tal fato contribuiria oara que 

a resposta observada não fosse parecida com a predita. No pre 

sente caso, embora tenha havido uma seleção nas linhas mascu 
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linas, esta nao foi tão eficiente a ponto de igualar a produ 

ção de pólen de todas as plantas polinizadoras. Porém nos 

dois ciclos seguintes isso não ocorreu pois a polinização foi 

manual e uma quantidade igual de sementes foi tomada de ca 

da espiga trabalhada. O efeito de escala também não influ

enciou o bastante para provocar assimetria, pois a correlação en 

tre a média geral dos trataJrentos e a variância (calculada com as repeti 

ções nos diversos locais) não foi alta o suficiente para permitir tal 

inferência. 

O que realmente concorreu para a variação no 

diferencial de seleção foi a impossibilidade da uniformiza

ção desse diferencial para as duas linhas, confonne discutido no 

item 5.2. O cuidado em não se considerar as plantas pouco vigorosas e 

com menor NRP pode ter contribuído de maneira decisiva para uma menor 

resposta na linha R-

Com dominância direcional a maioria dos genes 

que controlam um caráter são dominantes em uma direção e, des 

de que a freqüência inicial seja 0,5, a maior resposta será 

na direção dos genes recessivos. Devido a isso o cruzamen

to das linhas divergentes tende a acompanhar a linha dominan 

te. Isto foi verificado na seleção divergente para o com

primento da espiga na população "Iowa Long Ear Synthetic",r~ 

latada por CORTEZ-MENDOZA & HALLAUER (19791 onde o cruzamen

to mostrou tendência em acompanhar a linha de espiga mais 

comprida. Na seleção divergente para NRP na população ESALQ 

-PB 1 não há indicios da existência de dominância direcional 

pois o cruzamento das linhas divergentes teve sempre a ten 
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dência de acompanhar a média da população original, como po

de ser verificado pelas médias observadas das Figuras 13, 14 

e 15. A não existência de dominância direcional é compreensi vel também 

pelo fato de que os principais efeitos dos genes envolvidos 

com a caracteristica são aditivos, conforme relatado por AN-

DRADE & MIRANDA FILHO (1979) e GERALDI et alii (1985). 

Com freqüência gênica direcional, a assime-

tria ocorre pelo fato dos alelos mais frequentes em cada 10-

co serem, na maioria, aqueles que afetam o caráter em uma 

das direções. Segundo FALCONER (1960a), na ausência de domi 

nância direcional, espera-se que este fenômeno cause uma res 
, 

posta mais rápida à seleção na direção dos alelos menos fre-

qüentes. No trabalho de CORTEZ-MENDOZA & HALLAUER (1979) a 

freqüência gênica direcional foi uma das causas responsáveis 

pela assimetria da resposta, pois a população utilizada foi 

sintetizada à partir de linhagens selecionadas para espiga 

longa. Como os alelos para espiga curta eram menos freqüen-

tes, o progresso foi maior nessa direção. O fato da popula-

ção ESALQ-PB I ter sido sintetizada à partir de variedades 

de porte baixo e ainda ter sido submetida a dois ciclos de 

seleção para maior produtividade~ ter concentrado genes 

para menor NRP, uma vez que a primeira caracteristica está 

positivamente correlacionada com NRP e a segunda está negat~ 

vamente correlacionada com NRP. Neste caso a seleção para 

maior NRP mostrou um progresso maior devido à baixa freqüên-

cia dos genes atuantes nesta direção. 
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A seleção a favor de heterozigotos em urna das 

linhas tornaria a resposta lenta ou nula, pois a cada recom

binaç.ão as freqüências genotípicas tenderiam a voltar àquelas 

freqüências da população original. Além do mais, o cruzamen 

to das linhas divergentes tenderia mais para o lado da linha 

onde fossem concentrados locos em homozigose. No entanto is 

so nao ocorre na população ESALQ-PB 1 onde o cruzamento das 

linhas divergentes mostra tendência em acompanhar a médiaori 

ginal. Além disso o progresso no sentido negativo, embora 

menor que no sentido positivo, foi grande o suficiente para 

refutar tal idéia. 

Segundo FALCONER (1960a), se o caráter sele

cionado estiver sujeito à depressão por endogamia, haveráurna 

tendência de declinio da média. Isso reduziria a taxa de res

posta à seleção no sentido positivo e aumentaria a resposta 

no sentido negativo, dando origem à assimetria. No entanto, 

no caso em questão ocorreu justamente o contrário, ou seja, 

a maior resposta foi no sentido positivo, o que permite con

siderar que a endogamia não foi responsável pela assimetria 

verificada. 

Em média os efeitos de assimetria em NRP nao 

foram transmitidos para as caracteristicas correlacionadas. 

Isto indica que, seja no caso de ligação gênica ou pleiotro

pismo, os efeitos desses genes nas demais caracteristicas não 

são proporcionais aos efeitos em NRP. 



5.3.7. Simetria da resposta à seleção divergente 

para AE 

Conforme já relatado anteriormente, as 
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res-

postas divergentes para AE foram praticamente da mesma magn! 

tude, sendo os efeitos de assimetria não significativos. No 

entanto, essa ausência de assimetria da resposta nao permi

te inferir que todas as causas consideradas para a assime

tria em NRP estivessem ausentes na seleção em AE. 

No caso de AE é razoável considerar que a se

leção a favor de heterozigotos e depressão por endogamia rea! 

mente nao ocorreram, pois em caso positivo o progresso nao 

teria sido acentuado e a linha E- decairia muito mais, mesmo 

considerando os contratempos ocorridos no processo de recom

binação e o isolamento apenas parcial no segundo ciclo de se 

leção. Porém os efeitos assimétricos causados pela mudança no 

diferencial de seleção e pela freqüência gênica direcional ~ 

dem ter sido mascarados pelos problemas de isolamento e re

combinação. Essas duas causas certamente estiveram presen

tes pois os métodos foram os mesmos utilizados em NRP. No 

segundo caso a frequência inicial dos genes para menor AE 

deve ser maior do que a freqüência dos genes para maior AE 

pois a população ESALQ-PB I foi obtida a partir de varieda

des de porte baixo e AP está forte e positivamente correlacio 

nada com AE (ANDRADE & MIRANDA FILHO, 1979). Os dois ciclos 

de seleção para produtividade não devem ter alterado tais fre 
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qüências uma vez que a correlação entre PG e AE 
~ 

e conside-

rada baixa, de acordo com a resposta correlacionada observa-

da neste estudo. (Figuras 5,6,7, e 8}. Entretanto a fre-

qüência dos genes para espiga alta pode ter sido aumentada 

no segundo ciclo de seleção, onde o lote não foi suficiente

mente isolado e a contaminação com pólen de plantas normais 

pode ter ocorrido. Neste caso, a seleção foi feita apenas~ 

ra o sexo feminino. 

Para se ter evidências mais precisas sobre a 

simetria ou assimetria da resposta à seleção em AE, faz-se 

necessário a observação de mais alguns ciclos de seleção di-

vergentes. 

Quanto a~s efeitos que medem a assimetria nas 

respostas correlacionadas, houve significância apenas para 

PRE, PE e PG, enquanto que para AP a tendência de assimetria, 

embora não significativo, foi bastante forte. No caso de 

PRE a interpretação é um pouco complexa pois a caracteristi

ca envolve duas outras que estão correlacionadas (AE e AP). 

Considerando um progresso simétrico em AE, como reabrente ocor 

reu, e uma resposta correlacionada nula em AP, ter-se-ia uma 

divergência simétrica em PRE. Porém, no presente caso, a 

resposta correlacionada em AP foi maior no sentido positi-

vo (0,035 m/ciclo) do que no sentido negativo (~O,022 m/ci-

clol, o que concorreu para a significância da assimetria em 

PRE. Na linha E+, como a resposta correlacionada foi maior, 

os denominadores foram maiores e a inclinação da reta que re 
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presenta a relação AE/AP foi menor do que aquela inclinação 

obtida no caso da ausência de resposta correlacionada em AP 

(denominadores constantes). Já na linha E-, como a resposta 

correlacionada foi menor, os denominadores foram menores e a 

magnitude da inclinação da reta representativa da relação AE 

/AP foi maior do que aquela inclinação obtida no caso da au-

sência de resposta correlacionada em AP. Portanto, devido 

ao tipo de resposta correlacionada em AP, as respostas cor

relacionadas em PRE na linha E- tenderam a ser maiores, acar 

retando a assimetria verificada. 

Para as caracterIsticas de produção (PE e PGl 

a assimetria nas respostas correlacionadas foi evidente, pe

lo fato de ambas as linhas terem mostrado tendência para o 

mesmo lado, ou seja-de aumentar a caracterIstica. As mesmas 

considerações feitas sobre a natureza da correlação entre AE 

e tais caracterIsticas, colocadas no item 5.3.5., podem ser 

feitas neste caso. 

5.4. SELEÇÃO COMBINADA NRP-PRODUÇÃO 

~ possIvel inferir que para se ter uma respo~ 

ta correlacionada mais significativa na produção, o proced! 

mento mais correto seria a seleção de plantas com pendões 

menores dentro de um grupo de plantas vigorosas. Esta seria 

um tipo de seleção combinada, como aquela mostrada por GE

RALDI et alii (.1985) para famIlias de meios irmãos. Estes au 
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tores mostraram um esquema onde a seleção para produção se

ria feita entre e dentro de famílias, enquanto a seleção pa

ra menor NRP seria feita na linha masculina do lote de re

combinação, antes da liberação do pólen. 

No caso da seleção massal estratificada, um 

procedimento parecido ao citado acima, poderia ser adotado 

apenas com uma ligeira adaptação do esquema convencional pro 

posto por GARDNER (1961). O campo seria semeado normalmente, 

as plantas visivelmente debilitadas seriam eliminadas antes 

do florescimento e, antes da liberação do pólen, 50 a 60% 

das plantas com pendões mais ramificados seriam despendoadas 

em cada estrato. Na época da colheita, de acordo com a in

tensidade de seleção, seriam escolhidas as melhores plantas 

de cada estrato, com base na sua produção e outras caracterí~ 

ticas de interesse. Esta escolha poderia ser feita entre 

as plantas não despendoadas, o que resultaria em seleção em 

um sexo para produção e ambos os sexos para NRP. Optando-se 

pela escolha de qualquer planta do estrato, mesmo as despen

doadas, a seleção para NRP não seria mais para ambos os se

xos. Em qualquer um destes esquemas a seleção para produção 

teria eficiência, pois encontraria variabilidade suficien

te mesmo dentro de um grupo de plantas vigorosas. Este seria 

o esquema mais indicado por ser eficiente e mais simples. 

Se a opção for a utilização de progênies, em casos de 

programas já em andamento, a alta herdabilidade de NRP, a baixa herdabi

lidade da produção e a alta correlação entre essas características, jus-

ti ficam um esquema que também leve em consideração a seleção entre 
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progênies para NRP, além da seleção dentro da linha masculi

na do lote de recombinação, mostrada por GERALDI et a1ii 

U9 85). Ao invés da seleção entre para produção ter uma in

tensidade de 20%, passaria para 40% e entre essas famílias 

selecionadas seria feita a seleção dàquelas com pendões rrenos ra

mificados, com a intensidade de 25%, totalizando 10% de in

tensidade total. Desta maneira a seleção para NRP seria pa

ra ámbos os sexos, entre famílias ~ apenas para o sexo mascu 

lino dentro de famílias. 

5.5. SELEÇÃO COMBINADA AE-PRODUÇÃO 

A baixa magnitude da correlação entre a altu

ra da espiga e produção facilita a obtenção de plantas prod~ 

tivas e com espigas baixas a partir da população ESALQ-PB 1. 

Quando elas estão correlacionadas, conforme inúmeros dados 

da literatu;ra CREGAZZI et a1ii, 1980; HORNER et a1ii, 1963; 

GARDNER, 1959; VERA & CRANE, 1970; ACOSTA & CRANE, 1972 e 

JOSEPHSON & KINCER, 1977}, esta correlação é positiva e di

ficulta a seleção pois os interesses são contrários. 

Na prática da seleção massal estratificada as 

duas características podem ser avaliadas em conjunto e visu

almente. Devido ã baixa magn~tude da correlação, existe a 

possibilidade de se encontrar plantas com espigas baixas e 

ao mesmo tempo produtivas, para serem selecionadas dentro de 

cada estrato. A combinação dessas características em um mes 

mo indivíduo é mais urna questão de acaso. Procurando aumen-
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tar a eficiência da seleção para AE, aquelas plantas com es-

pigas muito altas podem ser despendoadas na época do flores-

cimento. 

No caso de progênies, como a base de seleção 

fica um pouco restrita pela dificuldade na avaliação de um 

grande número de famílias seria interessante praticar-se se-

leção para produção entre progênies e seleção para AE e pro

dução dentro de progênies. No lote de recombinação as li-

nhas polinizadoras sofreriam despendoamento das plantas de 

espiga alta e nas linhas femininas seriam selecionadas (sele 

ção dentro) apenas plantas de espiga baixa e produtivas. 

5.6. SELE~ÃO COMBINADA NRP-~E-PRODU~ÃO 

o tipo de relação entre as características ~, 

AE e PG, na população ESALQ-PB 1 facilita a execução de um 

esquema de seleção envolvendo as três características, obje-

tivando-se a formação de uma população mais próxima ao ideo

tipo. Tal processo seria a junção daqueles dois discutidos 

para NRP-produção e AE-produção, tanto para seleção massal co 

mo para seleção entre e dentro de progênies. 

A seleção massal estratificada, 
~ 

como e feita 

basicamente com a visualização no campo, comporta bem um ti-

po de índice de seleção visual, envolvendo as três caracterís 

ticas. Este índice empírico é normalmente utilizado, muitas 

vezes intuitivamente, pelos melhoristas na seleção massal. 
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Aqui entretanto, ele pode ser um pouco mais rígido, pois as 

três características a considerar são bem definidas e ra-

zoavelmente fáceis de avaliar. Neste processo o despendo~-

to das plantas com espigas altas e pendões muito ramifica-

dos, assim como das plantas pouco vigorosas, funcionaria co-

mo uma seleção do lado masculino. No momento da colheita se 

ria feita a seleção do lado feminino, entre as plantas 
.... 

nao 

despendoadas. Em cada estrato seria forçada a escolha de 

plantas com espigas baixas, pendões pouco ramificados e bom 

potencial produtivo. 

No caso da utilização de progênies seria fei

ta uma seleção entre para produção, com intensidade de 40%, 

e das progênies selecionadas seriam tomadas aquelas com pen-

dões menos ramificados, numa intensidade de 25%. Desta manei 

ra ter-se-ia uma intensidade total de 10%. No lote de recom 

binação, nas linhas masculinas, seria feito o despendoamen-

to das plantas de espiga alta e pendões muito ramificados e 

na colheita seria praticada a seleção dentro (linhas femini 

nas} atravãs da escolha das plantas de espiga baixa e com 

bom potencial produtivo. Com a possibilidade de um grande 

número de despendoamehtos na linha polinizadora, seria reco-

mendável alterar a proporçao entre linhas femininas e mascu 

linas de 2:1 para 3:2. 

~ interessante observar, nos esquemas de sele 

çao entre e dentro de progênies, que a seleção mais intensa 

seria para NRP. Isto foi colocado levando-se em conta a al-
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ta correlação positiva entre NRP e AE, a alta correlação ne

gativa entre NRP e PG, além da baixa herdabilidade de PG e 

da baixa magnitude da correlação entre AE e PG, onforme da

dos obtidos neste estudo e relatados por GERALDI et alii 

(1985) . 
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6. CONCLUSOES 

A análise dos três ciclos de seleção diver

gente, aplicados na população ESALQ-PB I para as caracteris 

ticas NRP e AE, permite as seguintes conclusões: 

a) As características AE e NRP sao de fácil 

avaliação e facilmente alteradas através de processos sim

ples de seleção corno a seleção massal. O efeito direto da 

seleção divergente em AE C2,91%/ciclo na seleção positiva e 

2,84%/ciclo na seleção negativa) e em NRP (14, 6%/ciclo na se 

leção positiva e 8,27% na seleção negativa) comprovam tal 

conclusão; 

bl Para NRP o maior progresso na seleção posi . 

tiva foi atribuído à inconstância do diferencial de seleção. 

A hipótese de freqüência gênica direcional deve ser conside

rada mas a evidência não e tão fortei 

ct A simetria das respostas para AE é em fa

vor da hipótese de igualdade de eficiência em ambos os senti 

dos da seleção divergente; porém a influência de diversos 

fatores no processo de seleção requer maiores evidências nes 

te aspecto; 
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d) A seleção em NRP conduz a alterações ex

pressivas em diversas características, quais sejam, aumentos 

em AP, AE e PRE e diminuições em PRO, PE e PG na seleção po

sitiva e efeitos contrários na seleção negativa. 

e) A seleção em AE conduz a alterações expres

sivas nas características AP, PRE e NRP, ou sejam, aumentos 

na seleção positiva e diminuições na seleção negativaj para 

PG existe maior evidência de aumento na seleção positiva e 

nenhuma evidência de diminuição na seleção negativa, o que 

possivelmente está relacionado ao fato de não se tormar plan

tas pouco vigorosas com menor AE, no ato da seleção. 

f) As alterações na produção devido à sele

çao divergente em AE, sendo no mesmo sentido, ou seja de au

mento, mostra a possibilidade de se modificar uma caracterís 

tica sem alterar a outra em sentido indesejável. No entan

to, para se ter sucesso em um programa desse tipo, é aconse

lhável considerar ambas as características simultaneamente. 

Desta maneira as demais caracteristicas da planta, corno NRP, 

PRE e AP também tenderão na direção desejada; 

g) A caracteristica NRP deve ser considera

da em programas de melhoramento, conjuntamente com outras ca 

racteristicas, no sentido de auxiliar na obtenção de culti-

vares de melhor arquitetura e mais produtivas. As plantas 

de pendões menores (menor NRP) geralmente possuem um porte 

menor, urna menor posição relativa da espiga e um maior po

tencial para prolificidade e produção; 
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h) As respostas obtidas com seleção sao demons 

trativas de que a população ESALQ-PB 1 apresenta variabilida 

de genética ampla para AE e principalmente para NRP, além 

dos outros caracteres que sofrem resposta correlacionada à se 

leção. 
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Tabela 1. Estimativas dos coeficientes de correlação fenotí

pica (acima da diagonal) e genética (abaixo da di~ 

gona1), para'seis caracteres, na população ESALQ 

-PB 1 de milho. Adaptado de ANDRADE & MIRANDA FI

LHO (1980). 

AP AE PRE CP NR!> PP 

AP 0,6763 Q,0683 0,1902 0,1684 0,2197 

AE 0,8401 0,7655 0,1129 0,2046 0,2537 

PRE 0,2064 0,7139 -0,0086 0,1380 0,1582 

CP 0,2325 0,1128 -0,1124 0,1236 0,3887 

NR!? 0,3607 0,4361 0,2767 0,2386 0,5097 

PP 0,2615 0,3859 0,4112 0,4598 0,6063 

AP, AE: altura da planta e da espiga; PRE = AE/AP; CP, NR!? e PP: canpri-
nento, número de ramificações e peso do pendão, respectivamente. 

Tabela 2. Esquema da análise de covariância das caracterís

ticas PE e PG com stand, realizada para cada en

saio. 

F.V. G.L. Q.M. F 

Resíduo 360 Q1 

Tratamento + Resíduo 379 

Tratamentos (ajust. ) 19 Q2 º2/Q1 
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Tabela 3. Esquema da análise de variância conjun~a para as 
características PE e PG, após a correçao para stand 
uniforme pela análise de covariância. 

G.L. * 
F.V. QM F 

PE PG 

Blocos/Exp. 38 57 
Tratamentos 18 19 Ql Ql/Q8 

Subpopulações 19 18 Q2 Q2/Q8 
Subp. vs Test. 1 1 Q3 Q3/Q8 

Locais 1 2 Q4 Q4/Q8 
Trat. x L 19 38 QS Q5/Q8 

Subp. x L 18 36 Q6 Q6/Q8 
(Subp. vs Test.) xL 1 2 Q7 Q7/Q8 

Erro médio 720 1080 Q8 

* 2 locais para PE e 3 locais para PG: 

Tabela 4. Esquema da análise de variância conjunta para as 
características AP, AE, PRE, NRP e PRO. 

G.L. * F.V. QM F 
3 locais 2 locais 

Blocos/Exp. 57 38 Ql Ql/Q9 
Tratamentos 19 19 Q2 Q2/Q9 

Subpopulações 18 18 Q3 Q3/Q9 
Subp. vs Test. 1 1 Q4 Q4/Q9 

Locais 2 1 Q5 Q5/Q9 
Trat. x L 38 19 Q6 Q6/Q9 

Subp. x L 36 18 Q7 Q7/Q9 
(Subp. vs . Test.) xL 2 1 Q8 Q8/Q9 

Erro médio 1083 722 Q9 

* 3 locais para AP, AE e PREi 2 locais para NRP e PRO. 



99. 

Tabela 5. Médias observadas e estimadas pela regressão. para AP (rol, em 3 

locais, para a pJpulação original, a testemunha (Cargi11 5111, 

as subpopu1açães e respectivos cruzamentos em três ciclos de 

seleção divergente. B1000s ao acaso, 20 repetições, 1984/85.-

Água Santa Cartepi11ar Birigui Conjunta 

Ciclos 
a (Piracicaba L (Piracicaba L 

obs. est. obs. est-. obs. est. obs. est. 

a 2,15 2,14 2,18 2,17 _ 2,26 2,23 2,20 2,18 
R+ (.It 2,16 2,16 2,26 2,20 2,26 2,24 2,23 2,20 
R+(.In 2,17 2,19 2,24 2,22 2,22 2,25 2,21 2,20 
R+ Clllt 2,23 2,21 2,23 2,25 2,26 2,26 2,24 2,24 
R-Cn_ 2,18 2,16 2,14 2,15 2,21 2,21 2,18 2,17 
R- (lI) 2,14 2,17 2,16 2,13 2,20 2,19. 2,17 2,17 
R-Clln 2,19 2,18 2,18 2,12 2,15 2,17 2,16 2,16 
R+ xR- (lI 2,19 2,16 2,19 2,17 2,27 2,23 2,22 2,19_ 

+ -R xR (In 2,17 2,18 2,11 2,18 2,21 2,22 2,16 2,19 
R+ xR-(.IIn 2,19 2,20 2,18 2,18 2,21· 2,21 2,19 2,20 
E+ tI) 2,14 2,18 2,15 2,21 2,22. 2,26 2,17 2,22 
E+(In 2,25 2,22 2,25 2,24 2,31 2,29 2,27 2,25 
E+ (IIIt 2,27 2,26 2,28 2,28 2,33 2,32 2,29 2,29_ 
E- (I) 2,19 2,14 2,10 2,13 2,18 2,21 2,16 2,16 
-E (In 2,15 2,14 2,12 2,09 2,21 2,18 2,16 2,14 
-E (IIn 2,13 2,14 2,02 2,05 2,16 2,15 2,10 2,12 
+ -E xE (I) 2,09 2,16 2,17 2,17 2,18 2,23 2,15 2,19_ 
+ -E xE CII) 2,16 2,18 2,15 2,17 2,20 2,23 2,17 2,19 
+ -E xE (lU) 2,22 2,20 2,21 2,16 2,23 2,24 2,22 2,20 

Testem.mha 2,16 2,11 2,10 2,16 

a Para identificação vide i te.rn 3. 2 . 2 . 
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Tabela 6. r-Édias observadas e estimadas pela regressão para AE (m), em 

3 locais, para a PJPulação original, a testemunha (cargill 511), 

as subPJPu1ações e respectivos cruzarrentos, em 3 ciclos de se

leção divergente. Blocos ao acaso, 20 repetições, 1984/85. 

Água Santa Caterpil1ar Birigui Conjunta 

Ciçlos a 
('piracicaba) (Piracicaba). 

olbs. est. obs. est. obs. est. obs. est. 

O 1,34 1,34 1,22 1,23 1,25 1,24 1,27 1,27 
R+Ul 1,40 1,37 .1,31 1,26 1,29 1,27 1,33 1,30 
R+<rIl 1,39 1,41 1,31 1,29 1,28 1,29 1,33 1,33 
~+ (III) 1,44 1,44 1,30 1,32 1,32 1,32 1,36 1,36 
R- (I) 1,36 1,34 1,21 1,20 1,22 1,22 1,26 1,25 
R- (JIl- 1,33 1,33 1,23 1,18 1,25 1,21 1,21 1,24 

R- {.III} 1,32 1,32 1,15 1,16 1,17 1,19 1,21 1,22 
R+ xR- (I) l,4Q 1,36 1,25 1,23 1,24 1,24 1,30 1,28 
R+ xR- (lI) 1,38 1,37 1,2U 1,24 1,24 1,25 1,27 1,28 

+ -R xR UII) 1,35 1,38 1,22 1,24 1,23 1,25 1,27 1,29 
E+ (I) 1,34 1,39 1,21 1,26 1,21 1,27 1,26 1,31 
E+ (lI) 1,43 1,43 1,28 1,29 1,32 1,31 1,35 1,34 
E+ (III) 1,49 1,47 1,33 1,33 1,36 1,34 1,39 1,38 

E (I) 1,33 1,31 1,14 1,18 1,20 1,21 1,23 1,23 
E- (IIl 1,30 1,28 1,18 1,13 1,18 1,17 1,22 1,20 
E- (.III) 1,24 1,25 1,05 1,09 1,14 1,14 1,15 1,16 

+ -E xE CI) 1,28 1,35 1,20. 1,22 1,24 1,24 1,24 1,27 
+ -E xE (lI) 1,35 1,36 1,22 1,21 1,22 1,24 1,26 1,27 
+ -E xE CIII) 1,38 1,36 1,25 1,21 1,24 1,24 1,29_ 1,27 

Testemunha 1,25 1,06 1,11 1,14 

a Para identificação vide i te.'11 3. 2 . 2 . 



101. 

Tabela 7. Médias observadas e estimadas pela regressão para PRE, em 3 12 

cais, para a :r;opulação original, a testermmha (Cargill 511) , 

as subpopulações e respectivos cruzamentos em 3 ciclos de sele 

ção divergente. Blocos ao acaso, 20 repetições, 1984/85. 

Água Santa cartel:pillar Birigui Conjunta 
Ciclos a {Piracicaba>. (Piracicabal 

oõs. este obs. este obs. este obs. este 

o. 0,62 0,63 0,56 0,56 ·0,55 0,55 0,58 0,58 
R+U) 0,65 0,64 0,59 0,57 0,57 0,56 0,60 0,59 
R+ lII) 0,64 0,64 0,58 0,58 0,58 0,57 0,60 0,60 
R+(JIn 0,65 0,65 0,58 0,59. 0,58 0,58 0,60 0,61 
R-(U 0,62 0,62 0,56 0,56 0,55 0,55 0,58 0,58 
R-(IIt 0,62 0,61 0,57 0,55 0,57 0,55 0,58 0,57 
R-UIIl. 0,60. 0,60 0,54 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 
R+ xR-Cn 0.,64 0.,63 0,57 0,57 0,54 0,56 0,58 0,58 

+ -R xR (IIt 0.,63 0,63 0,57 0,57 0,56 0,56 0,59. 0,58 
+ -R xR (IIU 0,62 0,63 0,56 0.,57 0,56 0,56 0,58 0,59. 

E+C[) 0.,63 0.,63 0,56· 0,57 0,54 0,56 0,58 0,59 
E+UIt 0,64 0,64 0,57 0.,58 0.,57 0,57 0,59 0.,60 
E+UIn 0,66 0.,65 0.,58 0,58 0,58 0,58 0.,61 0,60 
-E (Il 0.,61 0,61 0.,54 0,53 0,55 0,55 0,57 0.,57 

E- (II) 0,61 0,60. 0,56 0,54 0,53 0.,54 0.,57 0,56 
E- UII) 0.,58 0,58 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54 0,55 

+ -E xE (I) 0.,61 0,62 0,55 0,56 0,56 0,55 0,58 0,58 
+ -E xE (,II) 0,62 0,62 0,57 0,56 0,55 0,55 0.,58 0.,58 

E+ xE- (III) 0,61 0,62 0,56 0,56 0,55 0,55 0,58 0,57 

Testemunha 0,58 0,50 0,53 0,54 

a Para identificação vide iba~ 3.2.2. 
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Tabela 8. Nédias obse.rvadas e estimadas pela regressão para NRP, em 2 

locais, para a população original, a testerrn:mha Ccargill 511), 

as subpopulações e respectivos cruzarrentos, em 3 ciclos de se

leção divergente. Blocos ao acaso, 20 repetições, 1984/85. 

a Água Santa Cartepillar Ccnjunta 
Ciclos ú?iracicabat (Piracicaba). 

obs. este obs. este obs. este 

a. 24,4 20,2 23,3 22,3 23,9 23,2 

R+(Il 28,5 27,8 21,1 25,5 26,8 26,6 
R+ (IIt 30,3 31,4 27,5 28,6 28,9 30,0 
R+(IIIt 36,4 35,1 32,9 31,8 34,7 33,4 
R- (J)_ 22,3 22,1 20,2 20,5 21,3 21,3 
R-(In 20,2 20,1 19,a. 18,7 19,6 19,4 
R- CIllt 18,7 18,0 17,2 17,0 17,9 17,5 

+ -R xR (I) 24,7 25,0 23,2 23,0 24,0 24,0 
R+XR- (In 24,8 25,7 22,7 23,7 23,7 24,7 
R+xR- (.III) 25,6 26,S 24,4 24,4 25,0 25,5 
E+ (I) 28,0 25,3 24,8 22,8 26,4 24,1 
E+ (11) 25,2 26,5 22,6 23,2 23,9 24,9 

E + (.III) 27,6 27,6 23,1 23,7 25,4 25,7 
E- tI) 21,7 23,5 19,6 21,5 20,6 22,5 
E- (II) 22,7 22,8 20,1 20,7 21,4 21,8 

E- (.III) 22,8 22,1 20,7 20,0 21,7 21, o 
E+xE- (I) 24,4 24,4 22,4 22,1 23,4 23,3 
E+xE- (II) 24,5 24,6 22,2 22,0 23,4 23,3 

+ -E xE (III)_ 24,8 24,8 22,2 21,8 23,5 23,3 

Tes te.'11Ul1.ha 23,6 21,6 22,6 

a Para identificação vide ite.m 3.2.2. 
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Tabela 9. Médias observadas e estimadas pela regressão para pro, em 2 1~ 

cais, para a p=>pulação original, a testemunha (cargi11 511) , 

as subpopulações e respectivos cruzamentos, em 3 ciclos de se

leção divergente. Blocos ao acaso, 20 repetições; 1984/85. 

a Água Santa Cate:rpi11ar Conjunta 
Ciclos (Piracicaba (Piracicaba) 

obs. este obs. este obs. este 

° 0,85 0,90 0,98 . 1,04 0,92 0,97 
R+c:n 0,94 0,88 1,05 1,03 0,99 O c'·' ,..t_ 
R+ (lI) 0,87 0,86 1,02 1,02 0,95 0,94 

R+UII) 0,80 0,84 0,99 1,00 0,89. 0,92 
R- (I) 0,87 0.,91 1,06 1,05 0,97 0,9B 

R-UI) Q,91 0.,92 1,05 1,05 0,9.8 0,9.9 
R-Uln 0,94 0,93 1,06 1,06 1,00 0,99 
R+ xR- (I) 0.,92 0,89- 1,lQ 1,04 1,01 0,9_7 
R+ xR- CII) 0,89 0,89 1,02 1,04 0,95 0,96 
R+ xR-CIII) 0,89 0,88 1,03 1,03 0,96 0,96 
E+ (I) 0,95 0,91 1,02 1,04 0,98 0,97 
E+ (lI) 0,91 0,92 1,01 1,04 0,96 0,98 
E+(IIn 0,92 0,92 1,05 1,04 0,99 0,98 
-E (I) 0,90 0,91 1,03 1,03 0,97 0,97 

E- (lI) 0,91 0,91 1,04 1,02 0,98 0,97 
-E (III) 0,94 0,92 1,00 1,02 0,97 0,97 
+ -E xE (I) 0,89 0,91 1,04 1,04 0,96 0,97 
+ -E xE (lI) 0,95 0,92 1,04 1,03 1,00 0,97 
+ -E xE crI!). 0,89 0,92 1,03 1,03 0,96 0,97 

Testemunha 0,90 0,98 0,94 

a Para identificação vide i te.rn 3. 2 . 2 . 
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Tabela 1Q. Médias observadas e estimadas pela regressão para PE (t;hat, em 

e locais, para a J?Jpulação original, a testemunha (Cargill 511)., 

as subpopulaçôes e respectivos cruzamentos, em 3 ciclos de se

leção divergente. Blooos ao acaso, 20 repetições, 1984/85. 

a Água Santa Cartepillar Conjunta 
Ciclos (Piracicabat O?iracicabat 

obs. este oOs. este obs. este 

a 4,491 4,700 5,715. 5,759" 5,103 5,230 
+ 

R ut 4,409 4,444 5,824 5,732 5,137 5,088 
R+ (IIl. 4,292 4,187 5,648 5,705 4,970 4,946 
R+ UIIt 3,743 3,931 5,795 5,678 4,769 4,804 
R- tI) 4,549 4,779 5,731 5,808 5,140 5,29.4 
R- (II) 4,735 4,857 5,948 5,857 5,342 5,358 
R- (JII) 4,977 4,935 5,~82 5,907 5,480 5,421 

+ -R xR tI) 4,712 4,611 6,09c8 5,770 5,405 5,191 
+ -R xR CII) 4,529 4,522 5,587 5,681 5,058 5,152 
+ -R xR <.IIr). 4,627 4,433 5,592 5,792 5,110 5,113 

E+(I) 4,831 4,791 5,537 5,823 5,184 5,307 
E+ <.II) 4,894 4,883 4,724 5,887 5,309 5,385 
E+(IIr). 4,998 4,974 6,094 5,951 5,546 5,463. 

E (,1) 5,059 4,810 5,701 5,782 5,380 5,296 
E- UI) 5,118 4,919 6,201 5,805 5,660 5#362 
E- (IIr). 4,857 5,028 5,530 51 828 5,194 5,429 

+ -E xE (I) 4,797 4,801 5,936 5,802 5,367 5,302 
+ -

E xE <.In 5,004 4,901 5,687 5,846 5,346 5,374 
E+ xE- <.III) 4,845 5,OCl 6,072 5,889 5,459 51 446 

Testemunha 5,551 6,650 6,101 

a Para ida~tificação vide item 3.2.2. 
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Tabela 11. ~dias observadas e estirna.das pela regressão para PG (t/ha), 

em 3 locais, para a população original, a testemunha (Car

gill 51U, as subpopulações e respectivos cruzarrentos, em 3 

ciclos de seleção divergente. Blocos ao acaso, 20 repeti

ções, 1984/85. 

a Água Santa cate:rpillar Birigui COnjunta Ciclos (,piracicabat O?iracicabaL 

obs. este obs. este obs. este obs. este 

a 3,621 3,713 4,634 4,616 4,152 3,948 4,134 4,092 
R+(n 3,399 3,511 4,672 4,619 3,932 3,904 4,001 4,011 
R+ lIIt 3,412 3,308 5,585 4,622 3,773 3,859 3,923 3,930 
R+(IIn 2,962 3,106 4,730 4,625 3,814 3,815 3,835 3,848 
R-Clt 3,627 3,806 4,611 4,686 3,672 3,989 3,970 4,160 
R- (IIt 3,797 3,900 4,852 4,755 4,251 4,030 4,300 4,228 
R- (JIIL 4,009. 3,993 4,883 4,825 3,980 4,071 4,291 4,296 
R+ xR-Cn 3,756 3,658 4,934 4,652 3,944 3,946 4,211 4,085 
R+ xR- Cllt 3,611 3,604 4,532 4,689 3,912 3,944 4,018 4,079 
+ -R xR CIIIL 3,737 3,550 4,539 4,725 4,063 3,943 4,113 4,072 

E+U) 3,814 3,804 4,429 4,695 3,957 4,039 4,067 4,179 
E+ (II) 3,904 3,896 4,625 4,774 4,116 4,131 4,215 4,267 
E+ (111). 4,024 3,987 4,997 4,853 4,195 4,222 4,.405 4,354 
E- (I) 4,054 3,839 4,615 4,666 3,780 3,906 4,150 4,137 
E- (II) 4,086 3,964 5,069 4,716 3,874 3,864 4,343 4,182 
E- UII) 3,983 4~091 4,503 4,766 3,794 3,823 4,09.3 4,226 

+ -E xE (I) 3,820 3,822 4,733 4,681 4,194 3,973 4,249 4,158 
E+ xE- (11) 4,009 3,930 4,595 4,745 3,843 3,998 4,149 4,224 

+ -E xE (lII) 3,897 4,039 4,982 4,810 4,181 4,023 4,353 4,290 

Testemunha 4,59 7 5,532 3,373 4,501 

a Para identificação vide i te.ra 3. 2 . 2 . 



'l'aLela 12 Análise de variância conjunta para AP, AE, PRE, NRP, pro, PE e PG. B1()(X)s ao acaso, 20 re~ 

tições por local, 1984/85. 

Quadrados M§dios Quadrados Médios 
Fontes de a b 
Variação G.L. G.L. 

AP AE PRE PG NRP pro PE 

J31ocx:Js/Exp. 57 0,1774** 0,1331** 0,0058** 38 25,7327** 0,0444** 

'l'ratamentos 19 0,1294** 0,2457** 0,0209** 2,0486** 19 514,5456** 0,0304** 3,1897*A-

SuJ.J[:Dpulações 18 0,1222** 0,2013** 0,0157** 1,4596** 18 539,1867** 0,0306** 1,8783** 

Subp. vs'l'est. 1 0,2606** 1,0441** 0,1159** 12,6497** 1 71,0076** 0,0265 26,7960** 

IDeais 2 0,3122** 2,2234** 0,5450** 103,3902** 11075,3202** 3,3349**241,8681** 

'l'rat. x L 38 0,0222* 0,0096 0,0011 1,0561** 19 7,5169 0,0125 1,0554 

Subp. x L 36 0,0200 0,0094 0,0009 0,7146* 18 7,8841 0,0116 1,1140* 

(Subp. vs 'l'est.) xL 2 0,0620* 0,0147 0,0047** 7,2030** 1 0,9082 0,0286 0,0000 

Erro médio c 1083 0,0147 0,0107 0,0009 0,4690 722 5,7868 0,0153 0,6723 (1080) (720) 

Média 5,19m 1,27m 0,579 4,172tjha 23,91 0,967 5,303tjha 

C.V. C%) 5,5.3 8,16 5,25 16,40 10,06 12,80 15,50 

a Graus dG liberdade para AP, AE, PRE e PGj b Graus de liberdade para NRP, PRO e PE; c 1080 graus de 

liberdade para PG e 720 para PEj * Significativo ao nível de 5% de probabi1idadej ** Significati-

vo ao nível de 1% de probabilidade. 

...... 
o 
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Tabela 13 • Estimativas dos parâmetros do rcodel0 linear para AP (m), AE 

(m), PRE, NRP, PRO, PE (t/ha) e PG (t!ha), para 3 locais e 

oonjuntamente. BloaJs ao acaso, 20 repetições, 1984/85. 

Características 

Parâmetros 
a 

AP AE PRE NRP PRO PE PG 

Âgua Santa CPiracicabaL 

m 2,141 1,344 0,628 24,204 0,9_01 4,700 3,713 

b1 0,023 0,031 0,007 3,623 -0,021 -0,256 -0,202 

b2 0,015 -0,008 -0,008 -2,069: 0,009 0,078 0,093 
-b 

3 0,041 0,042 0,007 1,146 0,008 0,091 0,092 

b4 O,OOl -0,030 -0,015 -0,709. 0,007 0,109 0,126 

Cate:rpillar (Piracicaba) 

m 2,172 1,226- 0,565 22,304 1,040 5,759. 4,616 

b 1 0,025 0,031 0,007 3,166 -0,012 -0,027 0,003 

b2 -0,0.18 -0.,021 -0,006 -1,776 O,OO? 0,049 0,069 

b 3 0.,036 0,034 Q,006 0,469 -0,001 0,064 0,079 

b4 -0,0.40 -0,045 -0,012 -0,780 -0,007 0,023 0,050 

Birigui 

m 2,233 1,240 0,555 3,948 

b1 0,0.08 0,026 0,009 -0,044 

b2 -0,021 -0,017 -0,002 0,041 

b3 0,028 0,035 0,008 0,091 

b4 -0,026 -0,033 -0,008 -0,042 

Conj1.ll1ta 

m 2,182 1,270 0,582 23,254 0,971 5,230 4,092 

b1 0,019 0,029 0,008 3,394 -0,016 -0,142 -0,081 

b2 -0,008 -0,016 -0,005 -1,922 0,008 0,064 0,068 

b3 0,035 0,037 0,007 0,807 0,003 0,078 0,087 

b4 -0,022 -0,036 -0,011 -0,744 0,000 0,066 0,045 

a Para identificação vide item 3.2.3. 



'l'abela 14. Valores dos quadrados médios e res~ctivas significâncias, para subpopu1açães (ao nível. de 
médias), desvios do ItDdel0, efeitos dos parâmetros do ItDde10 e si.Iit=tria dos parâmetros di
vergentes, par.ê- 7 características em dois ensaios realizados em Piracicaba-SP. Blocos ao aca 
so, 20 repetiçoes, 1984/85. 

Características (x 10-2) 
Fontes de Variação G.L. 

AP AE PRE NRP PRO PE PG 

Âgua Santa, Piracicaba-SP 
Subpopulações 18 0,1798** 0,3379** 0,0344** 1553,14** 0,1352 10 6495** 7,9509** . , 
Desvios do m:x:1e10 14 0,1038 0,0881** ~0,0071** 130,27** 0,1013 2,6833 1,7179 
bl = O 1 0,4819** 0,8733** 0,0503** 11829,90** 0,4050* 59 2775** 36 8558** . , , 
b2 = O 1 0,1975 0,0534 0,0571** 3857,69** 0,0687 5,5400 7,8619* 

b3 = ° 1 1,4857** 1,5640** 0,0393** 1183,34** 0,0547 7,5236 7,5523* 
b4 == O 1 0,0006 0,8143** 0,1925** 453,27** 0,0433 10,7942* 14,2854** 
b1 + b2 == Oa 1 0,4771** 0,1883* 0,0001 802,48** 0,0517 10,5345* 3,9369 
b3 + b4 = Ob 1 0,5699** 0,0447 0,0213* 63,36 0,0720 13,3179* 15,7096** 
Erro médio c 361 (.360) 0,0653 0,0361 0,0033 29,27 0,0842 2,7140 1,8556 

Caterpi11ar, Piracicaba-SP 
Subpopu1ações 18 0,4071** 0,4621** 0,0285** 1182,99** 0,0758 4,3119 3,5069 
Desvios do m:x:1el0 14 0,1391* 0,1269** 0,0101** 105,17** 0,0760 4,9283 3,8384 
bl = O 1 0,5646** 0,8615** 0,0510** 9034,20** 0,1222 0,6642 0,0076 
b2 == O 1 0,2957* 0,3845** 0,0307** 2842,08** 0,0460 2,1763 4,3508 
b3 = O 1 1,1535** 1,0440** 0,0310** 198,14** 0,0022 3,6775 5,6389 
b4 = O 1 1,4383** 1,8689** 0,1253 548,42** 0,0504 0,4717 2~2492 

b1 + b2 = O 1 0,0159 0,0350 0,0009 642,22** 0,0939 0,1607 1,7411 
b3 + b1 = ° 1 0,0058 0,0440* 0,0113 32,17 0,0271 2,5008 5,5340 
Erro rredio 361 (.360) 0,0704 0,0510 0,0027 28,60 0,0688 4,0093 2,7956 

a b1 + b2 = O - testa a simetria dos efeitos para aumentar e diminuir o NRP; b b3 + b4 - testa a sime-
tria dos efeitos para aumentar e diminuir a AE; c 360 graus de liberdade para PE e PG em cada local. 
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Tabela 15. Valores dos quadrados m§dios e res:p2cti vas significâncias, para subpopulações (ao ni vel de m§ 
dias), desvios do modelo, efeitos dos parâmetros do modelo e simetria dos parâmetros diver= 
gentes, para 4 caracteristicas Q~ um ensaio realizado em Birigui-SP e para 7 caracteristicas 
consideradas conjuntamente (dois ensaios em Piracicaba-SP e 1 em Birigui-SP). Blocos ao aca 
so, 20 repetições, 1984/85. 

Fontes de Variação G.L. 

Subpopulações 
Desvios do rrodel0 
b1 == O 
b2 == O 
b3 == O 
b4 == O 
b 1 + b 2 == O 
b3 + b4 == O 
Erro m§dio 

lt 

Subpopulações 
Desvios do rredel0 
bl == O 
b2 == O 
b3 == O 
b4 == O 
b +b -Oa 12-
b3 + b4 == O b 
Erro medio c 

18 
14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

361(360) 

18 
14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
d 

AP 

0,2229* 
0,0867 
0,0644 
0,4048* 
0,7023** 
0,6268** 
0,0540 
0,0008 
0,0846 

0,2033** 
0,0612** 
0,3151** 
0,0610 
1,0785** 
0,4354** 
0,0364 
0,0528 
0,0245 

AE 

0,2995** 
0,0643 
0,5970** 
0,2533 
1,0875** 
0,9675** 
0,0268 
0,0013 
0,0739 

0,3358** 
0,0592** 
0,7706** 
0,2021** 
1,2316** 
1,1702** 
0,0676 
0,0003 
0,0179 

Caracteristicas (x 10-2) 

PRE 

Birigui 
0,0239** 
0,0087 
0,0737** 
0,0051 
0,0531** 
0,0658** 
0,0147 
0,0003 
0,0071 

Conjunta 
0,0261** 
0,0053** 
0,0605** 
0,0254** 
0,0423** 
0,1208** 
0,0028 
0,0074* 
0,0015 

NRP 

1348,26** 
108,48** 

10385,40** 
3330,80** 
587,40** 
499,63** 
720,11** 

1,31 
14,47 

Pro 

0,0763** 
0,0626 
0,2458* 
0,0575 
0,0084 
0,0001 
0,0242 
0,0025 
0,0383 

PE 

4,6998** 
2,0438 

18,1202** 
3,6828 
5,4325 
3,9679 
2,0148 
6,8890* 
1,6807 

PG 

2,9861 
2,4680 
1,7684 
1,5144 
7,5442 
1,5637 
0,0036 
0,8253 
2,3837 

2,4339** 
1,0307 
5,9414** 
4,1878* 
6,8965** 
1,8115 
0,0564 
5,8166** 
0,7816 

a bl + ID2 == O - testa a simetria dos efeitos para aumentar e diminuir o NRPi b b 3 + b 4 == O - testa a 
simetria dos efeitos para aumentar e dirrünuir a AEi c 1083 graus de liberdade para AP, AE e PRE, 
722 para NRP e pro, 720 para PE e 1080 para PG. 
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'l'abela 16. Ganhos e/ou resfX>stas oorrelacionadas à seleção (totais e médias/ciclo) para 7 característ! 

cas, após três ciclos de seleção divergente. Estimativas com base nas médias estimadas pe 

lo modelo considerado. B1000s ao acaso, três locais, 20 repetições/local, 1984/85. 

R+· R E+ -E 

total média total média total média total média 

AP 
(m) 0,056 0,019** -0,025 -0,008 0,104 ° 035** , -0,066 -O 022** , 
(%) 2,57 0,86 -1,13 -0,38 4,76 1,59 -3,02 -1,01 

AE 
(m) 0,088 0,029** -0,045 -o 015** , 0,111 0,037** -0,108 -O 036** , 
(%) 6,91 2,30 -3,53 -1,18 8,73 2,91 -8,51 -2,84 

PRE 
(unidades) 0,024 0,008** -0,016 -o ,005** 0,021 0,007** -0,035 -o 012** , 
(%) 4,12 1,37 -2,75 -0,92 3,61 1,20 -6,01 -2,00 

NRP 
(unidades) 10,18 3,39** -5,77 -1·,92** 2,42 ° 81** , -2,23 -O 74** , 
(%) 43,79 14,60 -24,80 -8,27 10,42 3,47 -9,61 -3,20 

PRO 
(unidades) -0,049 -0,016* 0,024 0,008 0,009 0,001 -0,001 -0,0003 

(%) -5,05 -1,68 2,47 0,82 0,93 0,31 -0,10 -0,03 

PE 
(t/ha) -0,425 -0,142** 0,192 0,064 0,233 0,078 0,199 0,066 
(%) -8,13 -2,67 3,67 1,22 4,45 1,48 3,80 1,27 

PC 
(t/ha) -0,244 -0,081** 0,204 0,068* 0,262 0,087** 0,134 0,045 

(,%) -5,96 -1,99 4,98 1,66 6,40 2,13 3,27 1,09 

I-' 
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Figura 10. Posição relativa da espiga em três ciclos de sele 

ção divergente para NRP e AE na população ESALQ
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Figura 17. Prolificidade em três ciclos de seleção divergen

te para NRP e AE na população ESALQ-PB 1 de mi-

lho. Médias de 20 repetições, Caterpillar- Pira-
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Figura 22. Produção de graos em três ciclos de seleção diver 
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Figura 23. produção de graos em três ciclos de seleção diver 

gente para NRP e AE na população ESALQ-PB 1 de mi 
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Figura 24. produção de graos em três ciclos de seleção diver 

gente para NRP e AE na população ESALQ-PB 1 de mi 
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