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CRUZAMENTOS DIALELICOS PARCIAIS PARA AVALIAÇAO DE HIBRIDOS 
J H 

INTERMEDIARIOS ENTRE DUAS POPULAÇOES DE MILHO (Zea .mays L.) 

RESUMO 

Autor: JORGE LUIZ LOVOLA DANTAS 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ BRANCO DE MIRANDA FILHO 

Foram realizados cruzamentos entre dois grupos 

distintos de pro�nies de irdros germanos (ESALQ-PB4 e 

ESALQ-PB5) de acordo com esquemas de cruzamentos dial.élicos 

parciais objetivando avaliar os hibridos intermediários 

(cruzamentos entre pro�nies) e inferir sobre o potencial 

genético das pro�nies parentais. 

Numa etapa inicial, utilizou-se esquema de 

cruzamento dialélico parcial circulante adaptado ao nivel 

interpopulacional, obtendo-se 274 hibridos intermediários, 

os quais foram avaliados em Piracicaba-SP em dez experimen

tos delineados em blocos casualizados, com três repetições. 

Em cada experimento, contendo diferentes grupos de hibridos, 

foram avaliados os seguintes caracteres: peso de espiga, pe

so de grãos, peso hectolitro, altura de planta ,. altura de 

espiga ,. comprimento de espiga ,. diâmetro de espiga, número de 

ramificações do pendão e número de dias para o florescimento 

feminino. 

Na segunda etapa, as 20 pro�nies parentais 

doa dez híbridos superiores foram submetidas a cruzamentos 

em esquema dialé lico parcial ( fatorial completo 10 x 10 in

terpopulacional); os 100 hi bridos e as 20 pro�niea paren

taia foram avaliados em experimento em blocos casualizados 

com quatro repetições, em dois l.ocaia (Cascavel-PR e Uber-
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lândia-MG). Foram analisados os caracteres peso de grãos, 

altura de planta· e altura de espiga. 

A análise doa nove caracteres na primeira eta

pa mostrou expressiva variabilidade genética entre os hi

bridos intermediários. As análises das tabelas dialélicas e 

a estimação dos efeitos devidos à capacidade geral de combi

nação (g. e g.) das progênies de ambas as populações foram 
1. J

realizadas através do método dos quadrados mi nimos, usando o 

processo geral de análise para dados não balanceados. Oa re

sultados revelaram que oa efeitos de capacidade geral de 

combinação foram maia expressivos que oa efeitos de capaci

dade eapeci fica de combinação, como fontes de variação. Além 

doa g's (estimativas de quadrados mi nimos) foram estimados 

os efeitos k'a (contraste: média doa hi bridos de cada progê

nie - média geral). 

Os coeficientes de determinação uf) do modelo

reduzido baseado nas estimativas deµ, g. e g. , foram inva-
1. J

riavelmente superiores aos obtidos a partir doa k 'a e k. 's
. 1. J 

correspondentes. Os valores de Ir" para o modelo reduzido 

H. .= µ + a + g_ foram superiores a 0,90 , indicando a sua 
1.J ""'\ J 

eficiência para a predição de médias de hi bridoa. 

Na segunda etapa, as análises da variância 

mostraram a existência de variabilidade genética entre hi -

bridoa, de magnitude suficiente para seleção efetiva de to

dos os caracteres . As análises das tabelas dialélicas para 

os três caracteres foram realizadas de acordo com MIRANDA 

FILHO & GERALDI (1984), revelando diferen;:as altamente sig

nificat!vas para o valor genético das prosênies per se e 

elevada heterose em cruzamentos; os intervalos de variação 

entre as heteroses foram de -1,7% a 85,7% para peso de 

grãos, -4,2% a 18,6% para altura de planta e -4,6% a 20,9% 

para altura de espiga, na média dos dois locais. Os efeitos 

de heterose especifica foram significativos para todos os 
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caracteres em ambos os locais, provavelmente em decorrência 

da redução da fração aditiva da variância gen§tica total 

ap:>s a seleção efetuada na primeira etapa ,, ocasionando uma 

maior expressividade relativa doa efeitos gênicos não-aditi

vos como fontes de variação. 

Os resultados gerais mostraram que progênies 

de alto valor gen§tico podem ser identificadas nas popula

ções avaliadas e que os esquemas de cruzamentos dialelicos 

parciais foram úteis para a avaliação do potencial gen§tico 

de hi bridos de progênies ao ni vel interpopulacional e foram 

efetivos na identificação de combinações hi bridaa superio

res. 
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PARTIAL DIALLEL CROSSES FOR THE EVALUATION OF INTERMEDIATE 

HYBRIDS BETWEEN TWO MAIZE (Zea ma.ys L_) POPULATIONS 

ABSTRACT 

Author: JORGE LUIZ LOYOLA DANTAS 

Adviaer: Prof. Dr. JOSÉ BRANCO DE MIRANDA FILHO 

Crosaes between two distinct groups of full

aib families (ESALQ-PB4 and ESALQ-PB5) were made according 

to partial diallel mating schemea for evaluation of 

intermediate hybrida (croaaes between families) and to infer 

on the genetic potential of the families as parenta. 

In the firat phase, the circulant partial 

diallel mating acheme, adapted to interpopulation croaaea, 

waa uaed; 274 intermediate hybrida were obtained and 

evaluated at Piracicaba (SP) in ten completely randomized 

blocka experimenta, wi th three replicationa. In each 

experiment, compriaing different seta of hybrida, the 

following traita were evaluated: total ear weight and grain 

weight, hectoliter weight, plant height, ear height, ear 

length, ear diameter, taaael branch num.ber and days to 

female flowering. 

ln the second phaae, the 20 parental progeniea 

of the ten outstanding hybrida were croaaed according to the 

partial diallel croas ( 10 x 10 factorial mating scheme 

between groups); the 100 hybrida and 20 parental progeniea 

were evaluated in a completely randomized block experiment 

with four replicationa in two locations (Cascavel, PR ; 

Uberlandia, MG); the following traita were analyaed: yield 

(grain weight), plant height and ear height. 
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The analysis of nine traits in the first phase 
ahowed an expresaive genetic variability among intermediate 
hybrids. The analyses of the diallel tablea and the 
eatimation of effecta due to general combining ability (�
and g_ ) of progeniea from both populationa were perf ormed 
through the leaat aquare procedure uaing the general proceaa 
of analyaia for unbalanced data. The overall analyaes showed 
general combining ability as more ex.pressive than apecific. 
combining ability aa sourcea of variation. Besidea � 'a 
and g. 'a (leaat aquare eatimatea), the correaponding 

J 

effecta k 's and k. 's (contrast: mean of hybrids of each 
\, J

progeny general mean) also were eatimated. 
The coefficients of determination (Ir) for the 

reduced model baaed on µ, � and g
j 

estimates were always
higher than thoae obtained wi th the corresponding k 'a and 

,J. 

k. 'a. The Tf values for the reduced model H. . = µ + g. + g.
J 1.J 1. J

were higher than 0.90 thus ahowing ita efficiency for
prediction of hybrid means.

ln the second phase, the analyaes of 
ahowed the existence of genetic variability among 
of sufficient magnitude for effective aelection 

variance 
hybrids ,,

for all 
traita. The analyses of the diallel tables for the three 
traita were performed according to MIRANDA FILHO and GERALDI 
(1984) and showed highly significant differencea for the 
genetic valuea of progenies per se and high heterosis in 
crosses ,, the ranges for heterosis were from -1.7% to 85.7% 
for yield; -4.2% to 18.6% for plant height and -4.6% to 
20.9% f�r ear height, on the average of two locationa. The 
specific heterosis effects showed to be significant for all 
traits in both locations, probably resulting from the 
reduction of the additive portion of the total genetic 
variance due to selection in the first phase, thus leading 
non-additive gene effects to be relatively more ex.pressive 
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as sourcea of variation. 

General resulta showed that families of high 

genetic values can be identified in the base populationa and 

that partial diallel mating schemea were useful for the 

evaluation of the genetic potential of intermediate hybrids 

at interpopulational level and were effective for the 

identification of outatanding hybrid combinationa. 



1. INTRODUÇAO

A expreaaão do vigor hibrido ou heteroae tem 

sido explorada extensivamente em milho, constituindo-se num 

doa principais objetivos da cultura. 

O interesse sobre a heterose teve inicio em 

1877 ,, com os trabalhos de autofecundação e cruzamentos rea

lizados por Darwin, influenciando Beal a propor a utilização 

de cruzamentos intervarietaia na produ;ão comercial de milho 

(SPRAGUE & EBERHART ,, 1977). A manifestação da heterose na 

produ;ão de grãoa·em bibridos intervarietais foi bastante 

estudada no inicio deste século; porém, com os trabalhos bá

sicos de SHULL (1908 e 1909) e EAST (1909) e a introdu;ão 

doa hi bridoa duplos para a produ;ão comercial de grãos 

(JONES ,, 1918), viabilizando os hi bridoa de linhagens ,, poucos 

resultados foram publicados sobre bibridos intervarietaia. 

Somente ap:Ss 1955 os melhoristas demonstraram novo interesse 

pelo uso de variedades de milho em cruzamentos. 

A introdu;ão do milho hi brida nos anos 20 con

sistiu num dos maiores impulsos à agricultura moderna e des

de então inúmeros programas concentraram seus esforços no 

desenvolvimento de linhagens endogâmicas com capacidade de 

produzir bons hi bridos. Durante a dé-cada de 1921-30 ,. a · ava

liação das linhagens era efetuada por meio das n(n-1)/2 com

binações hi bridas posai veia. Entretanto ,, com o aumento do 

número de linhagens, tornou-se inviável a avaliação pela ma

neira usual e novos métodos foram propostos para a identifi

cação de combinações superiores. 
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Para superar a dificuldade experimental decor

rente da avaliação de um elevado número de gen5tipos, suge

riu-se inicialmente que as linhagens fossem avaliadas por 

"topcrossea·· (DAVIS, 1927; JENKINS & BRUNSON ,. 1932), deter

minando-se os seus comportamentos em cruzamentos com um tes

tador comum_ Posteriormente ,. com os conceitos de capacidades 

geral e eapeci fica de combinação introduzidos por SPRAGUK & 

TATUM ( 1942} , os cruzamentos dialé licos mui to contribui ram 

para a avaliação do comportamento de linhagens em cruzamen

to. 

Devido a limitações do uso de dialélicos com

pletos quanto ao número de pais avaliados, têm sido propos

tos diversos esquemas de cruzamentos dialélicoa parciais 

onde é estudada apenas uma parte do total de cruzamentos 

posai veia. Esses esquemas podem ser utilizados para a ava

liação de amostras aleatórias de um total de cruzamentos 

posai veia ou para a avaliação de dois conjuntos fixos e dis

tintos de variedades, linhagens ou progênies em combinações 

híbridas. 

Os cruzamentos dialélicos parciais que envol

vem a avaliação do potencial de combinação de prog€!nies pro

venientes de duas populações distintas, sejam prog€!niea de 

meios irníà'.oa ,. prog€!nies de irníà'.os germanos ou linhagens par

cialmente endogâmicas, são ainda pouco estudados. No entan

to, com um maior domínio da teoria da genética quantitativa 

e o avan; o da tecnologia da computação, é de se esperar que 

uma nova fase se inicie no campo da exploração doa híbridos_ 

A combinação de gen5tipoa de populações distintas com alto 

potencial produtivo permitirá contornar as dificuldades ori

ginais doa híbridos interpopulacionaia e possibilitará o de

senvolvimento das técnicas para produ;ão de hi bridos inter

mediários ,. os quais resultam do intercruzamento entre mate

riais com ni veis intermediários de endogamia (prog€!nies de 
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meios irm.ãoa, prog§-niea de irm.ãoa germanos 7 etc.). A vanta

gem do menor riséo de cultivo dos hibridos intervarietais 

e/ou hibridos de progênies nas regiões marginais e a viabi

lidade do uso de gerações avan:;adas pressup:Sem um interesse 

crescente por estes hibridos. 

O presente estudo 7 relacionado a programa de 

milho hibrido, consistiu na utilização de esquemas de cruza

mentos dialélicos parciais entre dois grupos distintos de 

pais, constitui dos de progêniea de irm.ãos germanos. Os obje

tivos foram avaliar o potencial das progênies de irm.ãos ger

manos para a produ;ão de hibridoa intermediários e estudar a 

viabilidade prática doa esquemas de cruzamentos. 

Numa primeira etapa, foi utilizado o esquema 

de cruzamento dialélico parcial circulante ao ní.vel interpo

pulacional, avaliando-se: 

1. A metodologia de análise e estimação de pa

râmetros com base no esquema indicado; 

2. A validade das estimativas, por meio de 

correlações entre valores observados e estimados para os ca

racteres em estudo; 

3. A eficiência do processo de predição dos

hibridos a partir dos componentes de médias estimados. 

Em etapa posterior, utilizou-se o 

cruzamento dialélico parcial (fatorial completo) 

!acional, avaliando-se:

esquema de 

interpopu-

4. O potencial heter6tico das progêniea paren

tais doa hibridos intermediários selecionados na etapa ante

rior. 

\ 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. Cruzamentos teste 

O sucesso de um programa de melhoramento ge�

tico depende, em grande parte, da capacidade de identifica

ção de gen5tipos superiores presentes na população sob sele

ção. Esta superioridade pode estar presente na condição do 

gen:>tipo per se, quando então se deverá preservar a sua com

binação gênica na reprodu;:ão, ou poderá estar no potencial 

que este genótipo evidencia por meio da capacidade de deter-

minar caracteristicas favoráveis na sua descendê.-ncia 

(ALLARD, 1960) . 

VENCOVSKY (1973) listou algumas dificuldades 

na avaliação de gen5tipos: 1. elevado número de gen5tipos 

diaponí. veia; 2. grau de diferen:;a fenoti pica entre os gen:>

tipos; 3. tipo de ação gênica; 4. efeito ambiental; e 5. 

frequência genoti pica. A avaliação de gen5tipos envolve uma 

ampla gama de situações onde o teste de progênie é recurso 

fundamental, sendo que em qualquer caso a seleção com 

de progênie deve resultar em maior eficiência do que a 

ção de plantas individuais. ALLARD (1960) definiu o 

teste 

sele

teste 

de progênie como sendo o teste de avaliação de um gen5tipo 

com base no comportamento de sua progênie, produzida por al

gum sistema definido de acasalamento. 

Com a aceita;ão dos princi pios de SHULL (1908 

e 1909} e EAST (1909) para o uso de linhagens na produ;ão 
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de hi bridos, vá rios métodos foram propostos para a obten;:ã o 

e avaliação de linhagens endogâmicas. O processo de avalia

ção das linhagens tem se mostrado maia complexo do que o de

senvolvimento das mesmas e os testes utilizados para avalia

ção têm sido de fundamental importância para o melhoriata. 

De 1920 a 1930, devido ao pequeno número de 

linhagens disponiveis, as avaliações eram feitas mediante a 

análise das combinações hi bridas posai veis entre as n linha

gens [n(n-1)/2], como salientado por MATZINGKR (1953). Com o 

aumento do número de linhagens nos programas de melhoramen

to, esse procedimento tornou-se proibitivo e muitos estudos 

surgiram. na tentativa de se estabelecer um método rápido e 

eficiente para avaliar as linhagens produzidas quanto à sua 

capacidade de formar hí.bridos superiores. Nesse sentido é 

que DAVIS (1927) introduziu o uso do procedimento denominado 

de .. topcross .. (ou "testcross .. ) ,. que consistia em um teste de 

progênie para avaliar a capacidade de combinação de linha

gens S
2 

( segunda geração de autofecundação) em cruzamento 

com uma variedade usada como testador ,. num programa de me

lhoramento visando a produ:;:ão de hí. bridos. Atualmente, o 

termo .. topcross" abrange situações mais amplas, referindo-se 

a todo procedimento que envolva um teste de progênie visan

do avaliar diretamente a capacidade de combinação de um con

junto de materiais em cruzamento com um testador comum. 

Estudos posteriores visaram comprovar a efici

ência do uso do .. topcross" para avaliação de linhagens ,. mos

trando o comportamento superior de algumas linhagens quando 

em combinaç:5es hí. bridas (LINDSTROM, 1931) e também altas 

correlaç5es entre as produ:;:5es das linhagens e dos "topcros

ses .. (JENKINS & BRUNSON, 1932). JENKINS (1934); St. JOHN 

( 1934) e JOHNSON & HAYES ( 1936), utilizando o ··topcross .. ,. 

comprovaram o aumento da eficiência na sele;;::ão de linhagens 

avaliadas por tal método ,. devido ao grande número de linha-
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gens que podiam ser descartadas e por facilitar a avaliação 

das linhagens aelecionadaa em combinações de hi bridoa sim

ples ou duplos. 

Embasamento teórico consistente e modificações 

no uso doa .. topcrosaes" surgiram com a introdu;:ão doa con

ceitos de capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade 

especifica de combinação (CEC) por SPRAGUE & TATUM ( 1942). 

Para estes autores, o termo capacidade geral de combinação 

procura expressar o comportamento médio de uma linhagem em 

combinações hi bridas e capacidade eapeci fica de combinação 

refere-se ao comportamento de combinações h1 bridas e apeei f i

cas que apresentam performance superior ou inferior ao que 

se esperaria com base no comportamento médio das linhagens 

envolvidas. A principal diferen;:a entre capacidade geral de 

combinação e capacidade eapeci fica de combinação tem sido 

atribui da à base gené-'tica doa testadores. Nos "topcroaaes .. ,. 

a expreaa'à'.o da capacidade de combinação pode ser usada com 

um significado maia amplo ,. pois tanto nos testadores de base 

gené-'tica ampla ,. quanto nos testadores de base genética es

treita ,. a seleção para efeitos gênicos aditivos provoca al

teração na média da população ,, tornando difi cil a diatin;:ão 

entre as capacidades geral e especifica de combinação 

(HALLAUER & MIRANDA FILHO,, 1988). 

O uso do .. topcross" no melhoramento de milho 

tem por objetivos a avaliação da capacidade de combinação de 

linhagens end:>gamas em programa de melhoramento de h1 bridos 

ou a avaliação de geDPtipos (plantas} para o melhoramento de 

populações. Em qualquer circunstância de avaliação de progê

nies, exceto para aquelas de autofecundação, existe a figura 

de um testador que pode influenciar decisivamente nos resul

tados obtidos. Assim, a escolha dos testadores para a deter

minação da capacidade de combinação representa um ponto de 

importância tanto para a seleção de linhagens como para a 
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sele:;:ão de gewtipos dentro de uma população, havendo na 

literatura muitos estudos que analisam as características e 

o valor relativo dos testadores (KELLER, 1949; MATZINGER, 

1953; LONNQUIST & RUMBAUGH, 1958; RAWLINGS & THOMPSON ,. 1962; 

ALLISON & CURNOW ,. 1966; HORNER et alii ., 1973; RUSSELL et 

alii, 1973; RUSSELL & EBERHART 7 1975; WALEJKO & RUSSELL .,

1977). MATZINGER (1953) e RAWLINGS & THOMPSON (1962) concor

dam que o testador apropriado é aquele que discrimina efi

cientemente as linhagens dentre o material testado. Uma de

finição que engloba diversas considerações foi dada por 

HALLAUER (1975) ., propondo que um testador ideal deveria in

cluir simplicidade no uso. informação que classifique corre

tamente o mérito relativo das linhagens e maximização de ga

nho genético. 

De modo geral, tanto os estudos teóricos como 

as evidências experimentais �o a favor da recomendação de 

um testador com predominância de alelos recessivos ou de uma 

variedade com baixa freqüência dos aleloa favoráveis, con

forme preconiza a hip:>tese de HULL (1945). 

Outro ponto de importância a ser considerado 

na avaliação de linhagens, refere-se ao ni vel de endogamia 

maia adequado à realização dos testes para capacidade de 

combinação. Sugerido por JENKINS (1935) e SPRAGUE (1939) ,. o 

teste precoce permite a avaliação da capacidade de combina

ção de linhagens no inicio do processo de autofecundação. 

Segundo SPRAGUE (1946), o teste precoce baseia-se em duas 

premissas: a primeira refere-se ao fato de haver diferen;as 

marcantes nas capacidades de combinação entre plantas de uma 

mesma população de polinização aberta (plantas S
0

) e a se

gunda diz que a seleção baseada em teste de capacidade de 

combinação· de plantas S
0 

(variedades) ou S
1 

será maia pro

missora que a identificação de boa capacidade de combinação 

somente com base em seleção visual. Estudos adicionais sobre 
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o assunto foram efetuados por diversos autores, sendo con

trovertidas as opiniões quanto ao valor de seleção de linha

gens com base no teste precoce. 

SINGLETON & NELSON (1945} julgaram que seria 

inadequado determinar a capacidade de combinação de uma li

nhagem antes de S
3 

, concluindo que o "topcross" nas primei

ras gerações de endogamia não permite selecionar com efi

ciência as linhagens finais com alta capacidade combinató

ria. 

RICHEY (1945) concluiu que a eliminação de li

nhagens com base no "topcroas" de geração S
i 

pode resultar 

em perdas de linhagens que no final da endogamia (geração 

S
6

} poderiam ser tão boas para capacidade de combinação 

quanto aquelas selecionadas em S
i

. O valor da seleção basea

da em teste precoce foi novamente colocado em dúvida por 

RICHEY (1947) ,. PAYNE & HAYES (1949} e RUSSELL (1969). 

No entanto, diversos pesquisadores valorizam a 

eficiência do teste precoce. Entre eles, LONNQUIST (1950) 

concluiu que a utilização do teste precoce permite obter má

xima eficiência do programa, pois trabalhando-se com fami

lias de alta capacidade de combinação pode-se realizar sele

ção maia intensa para outros caracteres agroIPmicoa ,. uma vez 

que a capacidade combinatória das linhagens em geral apre

senta uma estabilidade razoável durante as sucessivas gera

ções de endogamia. WELIHAUSEN & WORTMAN ( 1954} também ates

taram a eficiência do teste precoce, apresentando correla

ções entre fa:mi lias S
i 

de alta capacidade de combinação e as

S correspondentes ,. cuja magnitude foi satisfatória em ter-
a 

moa de valor prático. 

Considerando que as linhagens são sempre ava

liadas em fun:;:ão da sua capacidade de combinação e também 

pelas suas características "per se", SPRAGUE (1946} recomen

da que o teste precoce seja feito na geração S
2 

ou S
3

• A 
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realização do teste em S ou S :resulta em grande número de 
o 1. 

tratamentos no ensaio de "topcross" ou então não representa 

uma boa amostra da população. Há ainda o riaco das linhagens 

selecionadas pela alta capacidade de combinação riã'.o conse

guirem avançar nas gerações de endogamia, devido a problemas 

de esterilidade ou perda de vigor. 

De um modo geral, pode-se considerar que o va

lor do teste precoce depende basicamente da população que se 

usa para iniciar o processo de endogamia. Com a utilização 

de sintéticos ou de uma população que já tenha sido submeti

da à autofecundação, o uso do teste precoce é de maior va

lia, com chances maiores de se obterem linhagens com bom 

comportamento agrowmico per se. 

O assunto tem sido discutido sob diversos as

pectos, podendo-se encontrar revis::Sea detalhadas em MARTINS 

( 1986 Y; GONÇALVES ( 1987) e HALLAUER & MIRANDA FILHO ( 1988) . 

2.2. Estudos com cruzamentos dialêlicos 

2.2.1. Dialélico completo 

As técnicas envolvendo cruzamentos dialélicos 

têm sido utilizadas amplamente em estudos referentes à he

rança quantitativa. MIRANDA FILHO (1974) salientou que os 

cruzamentos dialélicos além de fornecerem dados que permitem 

a predição de médias, constituem metodologia bem adequada 

para o conhecimento das propriedades intrínsecas do material 

em estudo. Apesar de trabalhosa, essa metodologia permite 

uma determinação exata das capacidades geral e especi fica de 

combinaçãp ,, sendo usualmente aplicada em estádio avançado do 

melhoramento ,, quando o número de linhagens a ser avaliado já 

foi consideravelmente reduzido. De uma forma geral, quando 

se considera um dialélico completo, além de todos os n(n-1) 
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cruzamentos poasíveia 7 incluem-se também os pais_ 

A contribuição à teoria de análise e inter

pretação doa cruzamentos dialélicos foi proposta por vários 

geneticistas. HALLAUHR & MIRANDA FILHO (1988) caracterizaram 

bem os aspectos fundamentais doa dialélicoa, ressaltando sua 

grande utilidade quando adequadamente analisados e interpre

tados. Apesar do desenvolvimento de muitas pesquisas teóri

cas e de muitas discuaal::5ea, o problema principal parece sur

gir das interpretações e infel'.'ênciaa que podem ser feitas 

acerca das estimativas obtidas da análise doa cruzamentos 

dialé licos. 

A avaliação das linhagens e de suas proprieda

des intri nsecaa mediante aná lisea eatati sticas de cruzamen

tos dialélicoa foi introduzida por JINKS & HAYMAN (1953} em 

metodologia aplicável basicamente a um conjunto fixo de li

nhagens endogâmicas. Em trabalhos subseqüentes, HAYMAN 

(1954b, 1960) estendeu o método para a análise de uma popula

ção de linhagens. 

Aparentemente, o uso moderno doa esquemas dia

lélicos iniciou-se com o desenvolvimento doa conceitos de 

capacidades geral e especi fica de combinação por SPRAGUE & 

TATUM (1942). Diversos estudos foram realizados resultando 

em tl'.'êa processos básicos atualmente utilizados, que consti

tuem a base doa estudos em qualquer tipo de cruzamento dia

lé lico. A metodologia proposta por HAYMAN ( 1954a e b) a:S é 

aplicada a linhagens puras e por isso tem sido utilizada 

largamente em plantas aut6gamaa. GRIFFING (1956a e b) apre

sentou a aná.lise da variância para quatro situações do sis

tema de cruzamento dialélico, fornecendo os procedimentos 

para a estimação das capacidades geral e especifica de com

bina;:ão segundo os modelos fixo e aleatório. Finalmente, com 

o interesse pelas variedades de poliniza;:ão livre e h1 bridoa

intervarietais, GARDNER (1965); GARDNER & EBERHART (1966) e 
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EBERHART & GARDNER ( 1966), propuseram um modelo genético pa

ra a análise de 'JD&dias de um conjunto fixo de variedades e 

populações relacionadas, sendo também adequado para linha

gens puras, linhagens autofecundadas com qualquer grau de 

endogamia ou variedades sintéticas. A metodologia de análise 

de cruzam.entoa dialélicoe de variedades apresentada por es

ses autores permite obter informações a respeito do poten

cial genético das variedades e de seus respectivos cruzamen

tos. 

Os trabalhos de GARDNER ( 1965) e GARDNER & 

EBERHART ( 1966) ,, por exemplo ,, possibilitam obter informações 

sobre o potencial heterótico doa cruzamentos com base em 

seus componentes: heteroae média, heterose de variedades e 

heterose especi fica. GARDNER ( 1967) apresentou fórmulas sim

plificadas para a estimação doa componentes de médias e para 

a análise da variância de um modelo completo. MIRANDA FILHO 

(1974) deduziu as fórmulas obtidas pelo método doa quadrados 

mi nimos para modelos reduzidos. VENCOVSKY ( 1970) salientou 

que uma das vantagens imediatas do modelo de GARDNER & 

EBERHART (1966) é a flexibilidade, pois dispondo- se de um 

número básico de variedades e seus cruzamentos, qualquer nú

mero e tipo de populações delas derivadas (retrocruzamentos, 

gerações F2 ou outras) podem ser incluí dos nas análises, sem 

complicações. O autor apresentou um amplo estudo sobre o mo

delo, mostrando a sua utilização, análise e interpretação de 

resultados. Em adição ,, derivou equações e desenvolveu ex

presa::Ses simplificadas para estimar a média de compostos de 

variedades. 

Os esquemas de análise dos dialélicos comple

tos têm sido amplamente utilizados pelos melhoristas e gene

ticistas; especialmente de milho, podendo-se encontrar dis

cusa::Sea t�ricas e resultados práticos em revis::Ses apresen

tadas por VENCOVSKY ( 1970) ; MIRANDA FILHO ( 197 4) ; MIRANDA 
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FILHO & VENCOVSKY (1984); SOUZA JUNIOR (1981) e HALLAUER & 

MIRANDA FILHO (1988). 

2.2.2. Dialélico parcial 

A utilização dos cruzamentos dialélicos é li

mitada na prática a um pequeno número de pais, pois além do 

grande número de polinizações manuais exigido quando muitos 

pais são avaliados� existem ainda aa dificuldades das opera

ções sob condições de campo com ni vel desejável de precisão. 

Essas limitações fizeram surgir uma série de alternativas 

para que o processo se tornasse viável. Segundo ARYA (1983), 

a melhor op;::ão seria considerar todas as n linhagens dispo

níveis, realizando-se somente (1/2)na cruzamentos� onde 

s < (n-1) seria o número de vezes em que cada linhagem é 

cruzada com outros materiais- Nesse caso," a análise se pren

de apenas a uma amostra doa cruzamentos posai.veis entre os 

pais. 

No esquema proposto, conhecido como dialélico 

parcial ,. o grau de precisão das análises é menor que aquele 

obtido com dialélicoa completos e depende do número de cru

zamentos do material estudado (DHILLON & SINGH, 1978). En

tretanto, KEMPTHORNK & CURNOW (1961) enumeraram algumas van

tagens inerentes ao esquema de cruzamento em dialélico par

cial ,. entre elas: 1. um grande número de pais pode ser ava

liado para capacidade geral de combinação e a perda em pre

cisão é compensada pelo maior ganho genético obtido de uma 

aeleção.,mais intensa ,. que pode ser aplicada aos pais; 2. a 

seleção pode ser feita entre os cruzamentos de uma amplitude 

maior de pais; 3. a variância devida à capacidade geral de 

combinação da população de onde oa pais são encontrados,. po

de ser estimada com maior precisão. 

KEMPTHORNK & CURNOW ( 1961) ,. baseando-se em 
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trabalho não publicado ,. realizado por G. W. Brown em 1948, 

desenvolveram metodologia para análise de esquema de cruza

mento em dialélico parcial. Nesse esquema são analisados 

ns/2 cruzamentos ,. onde n representa o número de linhagens 

endogâmicaa parentaia e a um número inteiro igual ou maior 

que dois ,. sendo que n e a não podem ser impares ou pares si

multaneamente. Esse tipo de delineamento, denominado de cir

culante, tem sido utilizado e discutido por diversos auto

res. A metodologia admite qualquer grau de endogamia nas li

nhagens e para estimar as variâncias das capacidades geral e 

especifica de combinação não se faz necessária a inclusão 

dos pais na tabela dialélica (VENCOVSKY ,. 1970). 

O esquema mais reduzido de dialélico parcial 

.corresponde ao cruzamento em cadeia sugerido por LONNQUIST 

(1961). Neste delineamento, cada linhagem é avaliada com ba

se em dois cruzaméntos, como macho e como fêmea, fechando-se 

a cadeia quando a última planta de uma série é cruzada com a 

primeira. Este tipo de delineamento tem sido útil para am

pliar a base genética de populações. 

Outros esquemas de cruzamentos dialélicos par

ciais foram propostos. FYFE & GILBERT (1963), com base no 

fato do delineamento circulante de KEMPTHORNE & CURNOW 

(1961) não ser bem balanceado, propuseram esquemas triangu

lares e fatoriais. Segundo aqueles autores, esses esquemas 

de dialélicos são melhor balanceados, proporcionando maiores 

informações sobre as capacidades gerais de combinação dos 

pais, além de serem mais facilmente analisados; contudo, o 

número de pais não poderia ser impar. 

FEDERER ( 1967) apresentou um esquema para 

construir um dialélico circulante que envolvia todos os ca

sos, exceto quando n e s possuam valores i mpares. 

A eficiência dos dialélicos tem sido verifica

da por diversos autores, avaliando-se as informações genéti-
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cas e estatisticas obtidas pelos diferentes esquemas em com

paração com aquelas fornecidas por outros sistemas de cruza

mentos. Revi�es extensas e detalhadas podem ser encontradas 

em GONÇALVES ( 1987) ,. DANTAS ( 1988) e SAMPAIO ( 1989) . 

Com relação ao dialélico circulante de 

KEMPTHORNE & CURNOW (1961) ,. vários estudos visam a determi

nação do tamanho ideal do s (número de cruzamentos realiza

dos por pai) para a obten;ão de informações com precisão de

sejável, ou seja, busca-se reduzir o número de cruzamentos 

por pai a um nivel no qual as estimativas dos componentes da 

variância estejam racionalmente próximas das estimativas 

provenientes das análises de um dialélico completo. Assim ,.

MURTY et; a.lii (1967) e ANAND & MURTY (1969) compararam as 

estimativas e as variâncias doa efeitos de capacidade de 

combinação obtidas de um dialélico completo de variedades de 

linho (n = 10) com aquelas obtidas em dialélicos parciais 

circulantes de diferentes tamanhos (a = 3; 5; 7; 9) relatan

do que a =  n/2 seria adequado para análise de capacidade de 

combinação. Eles concluem mencionando que em culturas seme

lhantes ao linho é posai vel reduzir o programa de cruzamen

tos com apenas uma moderada perda de precisão. Entretanto,.

BRAY (1971) aponta erros no programa de computação dessas 

análises, mostrando, a partir de estudo semelhante com a 

cultura da alfafa ,. que as tendências das estimativas obtidas 

em dialélicos parciais dependem do número de cruzamentos 

amostrados e do caráter estudado ,. recomendando que n'ã'.o sejam 

avaliados maia de oito ou dez cruzamentos por pai. Aqueles 

caracter�s para os quais os pais exibem capacidade especifi

ca de combinação parecem mais propensos a interpretações 

erróneas. 

DHILLON & SINGH {1978) verificaram o comporta

mento do dialélico parcial e sua utilidade para avaliar as 

flutuações nas estimativas dos parâmetros genéticos ,. devidas 
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às influências ambientais. Observaram que ., adicionalmente ao 

tamanho da amostra, a magnitude e a natureza da variabilida

de presente também influenciam consideravelmente os resulta

dos obtidos na análise do dialélico parcial. Para redução da 

grandeza do 6 7 sem risco para as conclus::íes, os materiais em 

avaliação deveriam ter uma alta variabilidade genotipica to

tal com grande proporção devida à ação gênica aditiva. 

Considerando o grande interesse, em milho, pe

los cruzamentos entre dois grupos distintos de variedades, 

como por exemplo dos tipos dente e duro ( .. flint
º

), VENCOVSKY 

(1978) sugeriu a avaliação das capacidades geral e especifi

ca de dois conjuntos de variedades segundo um modelo análogo 

ao Método 4 de GRIFFING (1956b), onde são avaliados somente 

os hibridos intervarietais. Seguindo um esquema fatorial, o 

autor discute a análise da variância, bem como apresenta 

fórmulas para estimação das capacidades geral e especifica 

de combinação. 

Posteriormente, MIRANDA FILHO & GERALDI (1984) 

propuseram um modelo para análise de dialélico parcial, que 

representa uma adaptação do modelo proposto por GARDNER & 

KBERHART (1966), para análise do dialélico completo. A meto

dologia foi aplicada por LIMA (1982) e por MIRANDA FILHO 

(1986) na avaliação de dois grupos distintos de variedades 

(modelo fixo}, mostrando-se bastante eficiente. O modelo é 

especialmente útil na avaliação de materiais onde o interes

se principal é a obten;:ão de hí. bridos intervarietais. 

GERALDI & MIRANDA FILHO ( 1988} apresentaram 

uma metodologia para a:ná.lise de cruzamentos dialélicos par

ciais entre dois grupos distintos de materiais, segundo uma 

adaptação do Método 2 do modelo de GRIFFING (1956b), em que 

se avaliam as médias das variedades e doa bibridoa intergru

pos. Os autores desenvolveram expres�ea para estimação doa 

parâmetros (componentes de médias} e também para o cálculo 
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das somas de quadrados, tecendo comparações entre a metodo

logia proposta e·aquelas apresentadas por GRIFFING (1956b), 

GARDNER & EBERHART (1966) e MIRANDA FILHO & GERALDI (1984). 

MACHAOO (1986) avaliou 24 variedades de milho 

dentado e duro através de dialélico parcial incompleto, 

adotando para a análise um.a metodologia adaptada do Método 4 

de GRIFFING (1956b), que utiliza um sistema de equações nor

mais obtidas pelo método dos quadrados mínimos. Verificou-se 

a eficácia da metodologia na obten:;ão das estimativas doa 

efeitos de capacidades geral e especifica de combinação e na 

soma dos quadrados da análise da variância. 

MOTA ( 1984) propôs um sistema de cruzamento em 

cadeia ao ní.vel interpopulacional, envolvendo um delineamen

to denominado "cruzamentos biparentais entre prog§:nies de 

meios irmãos", com o objetivo de avaliar o potencial genéti

co de pais e hi bridos. Foram avaliados 300 hi bridos de pro

g§:niea de meios irmãos, derivados de 50 prog:ê:nies previamen

te selecionadas e 50 prog:ê:nies não selecionadas de cada um.a 

das populações em estudo, Piranão-VD2 e Piranão-VFl, sendo 

as prog:ê:nies cruzadas aos pares segundo troês arranjos de 

cruzamentos: decrescente, inverso e aleatório. Esse esquema 

de cruzamento assemelha-se a um dialélico parcial segundo 

modelo de GRIFFING {1956b), onde cada prog§:nie de meio irmão 

é cruzada com troês prog:ê:niea da população contrastante. A 

sua aplicação permitiu a estimação das capacidades de combi

nação das prog§:nies e o estabelecimento de um método de pre

via'à'.o de hi bridos de prog§:nies de meios irmãos. 

Um esquema de cruzamento semelhante ao propos

to no Delineamento II de COMSTOCK & ROBINSON (1948) foi su

gerido por MARTINS (1986), para avaliação de linhagens dente 

e ... flint .. subdivididas em n conjuntos de tamanho k, obtendo-
2 

se nk hi bridoa simples. A metodologia foi considerada alta-

mente eficiente tanto do ponto de vista prático quanto too-
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rico, pois permite: avaliar a capacidade de combinação das 

linhagens em cruzamento; detectar combinaçê'.5es especificas 

superiores, que podem ser utilizadas na obtenção de hibridos 

duplos; estimar parâmetros genéticos, componentes de m:?dias 

e de variância; e prever médias de hibridos simples com base 

nos efeitos de capacidade geral de combinação. 

GONÇALVES ( 1987) avaliou linhagens endogâmicas 

provenientes de duas populações de milho ,. dente e "flint", 

utilizando um esquema análogo ao proposto por KEMPTHORNE & 

CURNOW (1961). No esquema dialélico parcial circulante uti

lizado, cada linhagem de uma população foi cruzada com três 

linhagens da população oposta (a = 3), permitindo a estima

ção da capacidade de combinação das linhagens em cruzamento 

e também de combinaçê'.5ea especi ficas promissoras. O autor sa

lientou que a metodologia utilizada pode ser altamente efi

ciente do ponto de vista prático, ressaltando a possibilida

de de se prever a média de um hibrido com base na capacidade 

geral de combinação das linhagens. 

A eficiência do dialélico parcial circulante 

foi também constatada por DANTAS (1988), em trabalho de ava

liação de hi bridos simples obtidos de linhagens S
6 

prove

nientes das populaçê'.5es SUWAN e ESALQ-PBl, visando determinar 

o potencial genético das linhagens e estabelecer a eficiên

cia do esquema circulante para a estimação de parâmetros 

usados na predição de hi bridos. A eficácia do modelo utili

zado na predição de '!Dêdiaa de hi bridos simples, triplos e 

duplos, avaliada com base nos altos coeficientes de determi

nação envolvendo as '!Dêdiaa estimadas, conferiu boa confiabi

lidade para as estimativas doa efeitos de capacidade geral 

de combinação, indicando a utilidade do esquema dialélico 

parcial circulante na predição de '!Dêdiaa com grande preci

são. 

SAMPAIO (1989) avaliou o potencial genético de 
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progênies de meios irmãos para a produ;ão de hi bridoa inter

mediários utilizando esquema de cruzamento dialélico parcial 

circulante, estudando também a eficiência do esquema para a 

estimação de parâmetros usados na predição do desempenho doa 

hibridoa intermediários potenciais. A metodologia foi efeti

va e as populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5 mostraram-se pro

missoras para a obten;ão de hibridoa intermediários superio

res ,. com base em progênies de meios irmãos. Foi possi vel ve

rificar a variabilidade genética entre as progênies, bem co

mo cruzamentos potenciais com produtividades estimadas supe

riores às obtidas, o que demonstrou a referida efetividade 

da metodologia. 

2.3. Híbridos intervarietais e intermediários 

O cruzamento de variedades de milho foi rela

tado inicialmente por Beal (1877)
1

., citado por SPRAGUE &

EBERHART (1977), com a finalidade de aumentar a produ;ão de 

grãos na geração F
1. ., comprovando a existência do vigor de 

hi brida. A utilização da heterose para a produ;ão de grãos 

em hibridos intervarietais de milho foi bastante estudada no 

inicio deste século, conforme se depreende dos resultados 

apresentados por RICHEY (1922). Esse autor reuniu dados de 

244 trabalhos que mostravam comparações entre a produ;ão de 

variedades parentais e seus cruzamentos., mostrando que 82 ., 4% 

dos hibridoa intervarietaia foram mais produtivos que a �

dia dos respectivos pais e 55,7% superaram o pai superior, 

mais produtivo. Os melhores cruzamentos envolveram tipos 

1
BEAL. W. J _ Report of the professor 

horticulture. Annu. Rep. Hich. Board 

1877. 

of botany and 

Agric., p.41-59,
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dente x "flint" ou dente x "flour"� observando-se que a di

versidade genética é necessária para a obten;ão do máximo de 

heterose nos cruzamentos e que houve uma tendência dos me

lhores hibridoa serem obtidos das variedades mais produti

vas. 

O interesse pelos hibridos intervarietais e os 

resultados promissores obtidos ap5a os trabalhos pioneiros 

de Beal ( 1877) , cita.do por SPRAGUE & EBERHART ( 1977) ,. sã o 

bem evidentes na ampla revisão apresentada por GRIFFE 

(1922) relatando os dados obtidos por diversos autores no 

periodo de 1892 a 1919, onde se pode verificar um intervalo 

de variação de -1,9% a 81,0% nas heteroses para produção em 

relação à �dia dos pais e de -3,0% a 43,7% em relação ao 

pai mais produtivo. De 157 hibridos intervarietais estuda

dos, 123 foram superiores à média doa pais e 84 foram supe

riores ao pai mais produtivo. Resultados obtidos pelo pró

prio autor, relativos a um estudo conduzido em um periodo de 

dois a seis anos envolvendo 12 populações e seis hi bridos 

intervarietaia, revelaram um.a variação de 2,9% a 11,7% na 

heterose para produção de grãos e um.a �dia de 6,9% em rela

ção ao pai mais produtivo. 

Entretanto, muito embora a hibridação interva

rietal se mostrasse promissora em virtude do aumento de pro

dutividade, com a descoberta dos hibridos duplos por JONES 

(1918) e a introdução desses hibridos na produção comercial 

de �os, os programas de melhoramento passaram a enfatizar 

a obten;ão de linhagens endogâmicas para o desenvolvimento 

de hi bridos de linhagens. Conseqüentemente ,. poucos trabalhos 

foram publicados sobre hibridos intervarietais e somente 

ap5s 1955 os pesquisadores demonstraram novo interesse pela 

utilização de variedades de milho em cruzamentos. 

Paralelamente ao desenvolvimento doa programas 

de obten:;:ão do milho hi brida foram estabelecidos os princi-
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pios teóricos da genética quantitativa, o que contribuiu pa

ra o conhecimento das bases genéticas dos m?todos de melho

ramento. Em inúmeros trabalhos envolvendo cruzamentos inter

varietaia em milho, tem-se procurado analisar os principais 

tipos de ação gênica envolvidos na manifestação da heterose 

(ROBINSON et alii, 1956; POLLAK et alii, 1957). 

Com a reavaliação dos m?todoa convencionais de 

melhoramento intrapopulacional feita a partir doa anos 60 ,.

objetivando a introdu;ão de modificações capazes de reduzir 

o efeito ambiental e tornar a sele;:ão mais eficiente

(LONNQUIST, 1960 e 1964; PATERNIANI, 1967a), grande ênfase 

foi dada ao melhoramento de populações de milho, com vistas, 

essencialmente, no aumento da freqüência de genes favoráveis 

nas populações consideradas. As populações melhoradas e al

tamente produtivas puderam,. então, ser utilizadas diretamen

te pelos agricultores, ou na extração de linhagens endogàmi

cas para a si ntese de hi bridos de linhagens, ou também na 

obtenção de híbridos intervarietais superiores. 

KRUG et alii ( 1943) relataram valores m?dios 

de heteroae de 47,0% e 38,0%, em relação à m?dia dos paren

tais, em cruzamentos de variedades brasileiras com varieda

des mexicanas e americanas, respectivamente. Nos cruzamentos 

entre variedades brasileiras ou entre variedades americanas 

foram observados valores de 27,0% e 23,0%, indicando que o 

grau de heterose depende da divergência genética das varie

dades parentaia envolvidas. 

Valores intermediários de heterose foram obti

dos por .ROBINSON et alii (1956) em cruzamentos entre seis 

variedades de milho, cujos hibridos foram superiores ao pa

rental de maior produ;ão em 11,5% e à m?dia dos pais em cer

ca de 20,0%. Estudando a heterose no cruzamento entre as va

riedades Indian Chief e Jarvis, POLLAK et alii (1957) detec

taram um valor de 9, 0% ,. enquanto que os cruzamentos de 
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'Indian Chief' e 'Jarvia' com a variedade Weekley apresenta

ram valores de heteroae de aproximadamente 20 .,0%. ROBINSON 

et alii (1958) taml:lém avaliaram o cruzamento entre 'Indian 

Chief' e 'Jarvis', encontrando um valor heterótico de 26,0% 

em relação à média dos pais. 

Baixos valores de heterose para produ;:ão tam

bém são encontrados na literatura. Por exemplo ., LONNQUIST & 

GARDNER (1961) ., comparando 66 cruzamentos ., observaram que 

92,4% destes excediam a m?dia dos pais com uma heterose m?

dia de 8 ., 5%. A heterose m?dia em relação ao pai mais produ

tivo foi de 2,8%. 

Para comprovar a tese de que cruzamentos en

volvendo tipos geneticamente divergentes apresentam, normal

mente, altos valores de heterose para produ;:ão ., MOLL et alii 

(1962) coletaram variedades de três regiões geográficas di

ferentes, estudando o comportamento dos cruzamentos entre 

estas variedades. Foram detectadas heteroses m?dias de 4,0% 

em cruzamentos entre variedades de uma mesma região e de 

24,0% em cruzamentos entre variedades de regiões distintas, 

evidenciando a existência de uma associação entre heterose e 

diversidade genética doa pais. 

PATERNIANI & LONNQUIST (1963) apresentaram os 

reaul tados doa cruzamentos Ft entre 12 raças diferentes de 

milho das Américas Central e do Sul, representativas de uma 

escala de diversidade com respeito à origem. A heterose mé

dia doa cruzamentos interraciaia foi de 33 ., 0% em relação à 

média dos pais ., com uma variação de -11,0% a 101,0%. Em re

lação ao pai de maior produ;:ão a heterose média foi de 

14,0%, com uma variação de -19,0% a 84,0%. Cerca de 92,0% 

dos hibridos produziram mais que a ID2!dia dos pais e 78,0% 

superaram o pai mais produtivo. Um estudo realizado por 

WKLLHAUSEN (1965) detectou uma heterose m?dia de 64,0% em 18 

cruzamentos entre raças mexicanas. 
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Com o objetivo de verificar se a heterose em 

milho continua a· aumentar em níveis superiores de diversida

de genética, MOLL et alii (1965) efetuaram um estudo deta

lhado com oito variedades de quatro regiões distintas, os 28 

hi bridos intervarietais e as 28 populações F
2 

corresponden

tes. Os cruzamentos foram classificados em oito níveis de 

diverg§-ncia genética, sendo o nível I correspondente aos 

cruzamentos de menor diversidade. Constatou-se que a hetero

se para produ;:ão de grãos aumentou até o nível V ,, passando a 

decrescer em níveis mais elevados de diversidade genética ,,

sugerindo a existência de um nível ótimo para a maximização 

da heterose. 

COMPTON et alii (1965) detectaram 6,9% de he

terose no cruzamento entre duas variedades, em relação à mé

dia dos pais, valor semelhante ao obtido por LONNQUIST & 

GARDNER (1961). Em fases distintas de avaliação de varieda

des sintéticas em cruzamentos dialélicos, HALLAUER & 

EBERHART (1966) e HALLAUER & SEARS (1968) encontraram valo

res de 11 ,, 0% e 9,0% de heterose média em relação à média dos 

pais, respectivamente. 

PATERNIANI ( 1967b) obteve 26 hi bridos interva

rietais que apresentaram uma heterose média de 40,0%. Valor 

mais baixo foi observado por GARDNER & PATERNIANI ( 1967) , 

encontrando uma heterose média de 7,6% em cruzamentos dialé

licos entre seis variedades. PATERNIANI (1968) encontrou va

lores médios de heterose da ordem de 68,0% e 33,0% em dois 

experimentos envolvendo cruzamentos entre diversas raças e 

variedades. 

Em um estudo envolvendo cinco variedades de 

milho, cada uma representativa de um grupo racial diferente, 

CASTRO et alii ( 1968) encontraram uma · heterose média de 

24,8%, com intervalo de variação de 10,0% a 57,0% em relação 

à média dos pais. TROYER & HALLA.UER (1968) obtiveram valores 
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altos de heteroae, 72 ,. 0% em relação à ms,dia doa pais, a par

tir da avaliação· dos cruzamentos de dez variedades de milho 

precoce e de endoaperma duro. PATERNIANI (1970) detectou uma 

heterose ms,dia de apenas 2,5% em cruzamentos entre popula

ç�es de grãos duros e dentados. 

Para relacionar o grau de afastamento filoge

nético entre raças de milho com a heterose para produção de 

grãos manifestada nos cruzamentos interraciaia, ALLEONI & 

VENCOVSKY (1971) desenvolveram um trabalho onde nâo observa

ram qualquer associação entre diversidade morfológica das 

raças e a heterose exibida pelos respectivos hibridos. 

IIBERHART (1971) analisou cruzamentos entre va

riedades regionais e semi-exç-,ticas encontrando heterose da 

ordem de 14,0%. Resultado semelhante foi obtido por HALLAUER 

(1972) em uma terceira fase de avaliação de variedades sin

téticas. TAVARES (1972) estudou três hi bridos envolvendo 

seis variedades distintas, detectando heterose para produção 

em todos os casos. Os valores de heterose observados varia

ram de 6,7% a 18,2% em relação à m:?dia dos pais e de -8,0% a 

8,3% em relação à variedade parental maia produtiva. 

Trabalhando com variedades nâo comerciais de 

milho, BARRIGA & VENCOVSKY (1973) encontraram, para o cará

ter produção de grãos ,. uma heterose ID9'dia de 14,0% em rela

ção à m:?dia das variedades parentais e de 2,0% em relação ao 

pai de maior produção. Estes autores relataram que os cruza

mentos intervarietaia de milho permitem investigar e orien

tar a utilização do vigor hibrido dos melhores cruzamentos, 

além de.direcionarem a Binteae de compostos de variedades 

com elevada freqüência de aleloa favoráveis. Essa última ca

racteristica proporciona aos cruzamentos intervarietais a 

condição de fonte privilegiada na obten;:ão de linhagens para 

si ntese de hi bridos superiores. SHEHATA & DHAWAN ( 1975) ava

liaram triés conjuntos de cruzamentos dialélicos, encontrando 
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heteroaea m?diaa da ordem de 24,0%, 19,0% e 14,0% em relação 

à ms-dia dos pais e de 6,7% em relação ao pai de maior produ

ção. 

D'AYALA VALVA (1976) estudou duas populações 

braqui ticaa (Pira.não e Cimmyt br
2

) e seu hi brida interva

rietal, obtendo 14, 7% de heteroae para produ;ão de grãos em 

relação à �dia doa pais e 8,0% em relação ao pai maia pro

dutivo. Esses valores representam a �dia dos resultados de 

cinco locais e de duas densidades de plantio. A heterose ms-

dia foi significativamente mais elevada no espaçamento mais 

largo. Resultado semelhante foi obtido por PATERNIANI 

(1978), ao encontrar uma heterose de 11,0% para produ;ão de 

grãos no cruzamento entre as cultivares Pira.não A-74 e 

Cimmyt br
2 

,. na ms-dia de três ambientes. SOUZA JUNIOR ( 1981) 

relatou os resultados obtidos nos cruzamentos entre seis va

riedades braqui ticas de milho ,. cujos hi bridos excederam a 

média dos pais em cerca de 17,0% e ao pai mais produtivo em 

4 ,. 8%. 

Posteriormente, LIMA {1982) avaliou o poten

cial heterótico de sete populações de grãos dentados e cinco 

de grãos duros em eXPerimentos conduzidos em duas densidades 

de plantio, em três locais, durante dois anos. Os valores de 

heteroae para produ;ão mostraram grande intervalo de varia

ção, revelando alguns pares de variedades maia divergentes 

que outros. A heterose média apresentou valor de magnitude 

superior na menor densidade populacional. 

MIRANDA FILHO & VENCOVSKY { 1984) , avaliando o 

comportamento de nove variedades de milho, mostraram que 

cruzamentos envolvendo sete variedades de porte baixo apre

sentaram uma heterose média de 23,5% e que naqueles compre

endendo variedades de portes baixo e alto a heterose foi de 

16, 7%. Na avaliação de hi bridos entre dois grupos de varie

dades de milho, MIRANDA FILHO {1986) detectou heterose média 
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para produ:;:ão de 10,8% em relação à m§dia dos pais e 4,2% em 

relação ao pai de maior produ:;:ão, com intervalos de variação 

de 3,8% a 19,2% e de -2,4% a 10,2%, respectivamente_ 

Os dados relatados na literatura sobre hetero

se para produ:;:ão de grãos são bastante amplos. HALLAUER & 

MIRANDA FILHO (1988) apresentaram um resumo dos resultados 

de 1394 cruzamentos intervarietais envolvendo 611 variedades 

parentais. As heterosea médias para produ:;:ão foram de 19,5% 

e 8,2% em relação à média doa pais e ao pai mais produtivo, 

respectivamente. Em relação ao pai maia produtivo, a hetero

se variou de -9,9% (GARBER & NORTH, 1931) a 43,0% (TROYER & 

HALLAUER, 1968), mostrando que entre cruzamentos intervarie

taia pode existir um grande potencial para a exploração da 

heteroae da produção de grãos. Entretanto, deve ser ressal

tado que os valores mais altos de heterose estão relaciona

dos aos trabalhos que envolveram cruzamentos interraciaia e 

que valores intermediários a baixos de heterose estão rela

cionados aos trabalhos que envolveram cruzamentos interva

rietaia. 

Os cruzamentos dialélicos têm sido usados am

plamente para a avaliação de materiais pelos melhoristas de 

milho. No Brasil, o modelo fixo para a avaliação de varieda

des de polinização aberta é freqüentemente utilizado, sendo 

mais comum a metodologia de GARDNER & EBERHART (1966), onde 

os pais (variedades) e hi bridos F
1 

são inclui dos (VENCOVSKY 

et a.111, 1988) • Estes mesmos autores apresentaram uma si nte

se dos resultados de diversos trabalhos envolvendo cruzamen

tos dialélicos intervarietaia, mostrando estimativas de mé

dias de variedades e heteroae média, bem como suas respecti

vas variações. A heterose média para produ:;:ão de grãos foi 

de 16,6%, com variação de 9,7% a 41,2%. 

A quantidade de informações diaponi veia a res

peito da heterose média ,. em relação à média dos pais ,, para 
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outros caracteres além da produ:;:ão de grãos, é ainda relati

vamente escassa_ ·Para os caracteres alturas de planta e es

piga, os valores encontrados são normalmente baixos, geral

mente inferiores a 5% (ROBINSON & COCKERHAM., 1961; COMPTON 

et alii, 1965; CASTRO et alii, 1968; PATERNIANI, 1970; 

BARRIGA & VENCOVSKY, 1973; D' AYALA VALVA, 1976; SOUZA 

JUNIOR, 1981; MIRANDA FILHO & VENCOVSKY, 1984; MIRANDA 

FILHO, 1986) . 

Para os caracteres número de espigas e flores

cimento, COMPTON et alii (1965) detectaram heteroses médias 

de 1,6% e 0,4%, respectivamente, enquanto que heteroses va

riando de -6,0% a 14,0% para o número de espigas e -4,0% a 

1,0% para o florescimento foram obtidas por CASTRO et alii 

( 1968). 

MIRANDA FILHO (1978) relatou estimativas de 

heterose para diversos caracteres da espiga, constatando va

lores relativamente baixos para o número de fileiras de 

grãos por espiga (1,8%); diâmetro do sabugo (0.6%); compri

mento de espiga (4,0%) e diâmetro de espiga (3,2%). Valores 

um pouco maia elevados (acima de 5%) foram detectados para o 

número de grãos por fileira, peso de sabugo, peso de 100 

grãos, peso de espiga e peso total de grãos. Em todos os ca

sos, a heterose média não foi de grande magnitude ,. sendo que 

o maior valor foi 12,9% para o peso total de grãos.

Apesar de inúmeros trabalhos indicarem o po

tencial promissor dos hi bridoa intervarietais, HALLAUER & 

MIRANDA FILHO (1988) destacaram as causas principais da pre

sen:;: a predominante dos hi bridoa de linhagens na grande la

voura, em detrimento dos hibridos intervarietais: 1. a dife

ren:;: a fenoti pica entre o hi brido e suas variedades parentaia 

não era marcante e a heterose não era tão expressiva como 

nos hi bridos de linhagens; 2. pesquisas em depres�o endogâ

mica e heterose nos cruzam.entoa de linhagens endogâmicaa fo-
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ram suficientemente notáveis para centrar a aten;ão nos hi

bridos intervarietaia como fontes de linhagens na produ:;:ão 

de hibridoa, em detrimento do seu uso como variedades; 3. 

embora as comparações mostrassem que os cruzamentos eram su

periores, o conceito de heterose não era bem conhecido e o 

objetivo principal dos estudos visava controlar o grau de 

parentesco das sementes produzidas. 

A perspectiva do uso de hibridoa de progênies, 

designados neste trabalho como hibridos intermediários, foi 

discutida por MOTA (1984) ao avaliar 300 hibridos de meios 

irmãos das populações Piranão-VD2 e Piranão-VFl. Os resulta

dos revelaram que 87% dos hibridos foram superiores à varie

dade Piranão-VD2 utilizada como testemunha, existindo evi

dências de que a divergência genética é um fator importante 

para a produ;ão de hibridos intermediários superiores. Dian

te da viabilidade de utilização comercial desse tipo de hi

brido, o autor prop:,s um procedimento para a sua produ:;:ão ao 

nivel interpopulacional, ressaltando que os hibridos de pro-

gênies de meios irmãos devem apresentar as mesmas 

dos hibridos intervarietais, com a possibilidade 

mais produtivos e uniformes. Por outro lado, a 

das progênies deve ser mais simples do que a das 

endógamaa de hibridos convencionais. 

vantagens 

de serem 

manuten;ão 

linhagens 

VASAL (1986) relacionou uma série de vantagens 

do uso de hibridoa de progêniea por países em desenvolvimen

to, citando-os como objeto de pesquisa em algumas regiões, 

porém ainda com poucas informações publicadas: 1. as progê

nies apresentam maior vigor em relação às linhagens, conse

qüentemente �o de manuten;ão maia simples e exibem uma 

maior produ;:ão de sementes; 2. a identificação doa hibridos 

pode ser feita com facilidade por meio de um programa de me

lhoramento intra e interpopulacional; 3. se uma cuidadosa 

seleção for efetuada sobre as progênies, estes hibridos po-
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dem u� 6u,� a ser populações inteiramente uniformes; 4. o me

lhoramento das progêniea poderá ser feito durante a fase de 

produção de sementes, o que levaria a melhores resultados no 

desempenho dos hi bridos de progênies melhoradas; 5. progê

nies envolvidas nos cruzamentos são menos sensiveis às va

riações ambientais e aquelas consideradas mais promissoras 

nos cruzamentos poderiam ser utilizadas na obten;:ão de li

nhagens. Finalizando, o autor sugeriu duas alternativas para 

um programa de hi bridos de familias: 1. utilizar um esquema 

de melhoramento intrapopulacional que permita a identifica

ção de combinações genoti picas especificas e 2. envolver fa

mílias de duas ou mais popul.açõea diferentes na si nteae dos 

hi bridos. 

MIRANDA FILHO (1985) citou a possibilidade do 

uso de hibridos intermediários por meio do cruzamento de pa

rentais com nivel de endogamia menos severo que os das li

nhagens; entretanto, considerou pouco provável que uma mu

dan;:a de enfoque na metodologia e filosofia do melhoramento 

possa vir a ocorrer, a menos que influenciada pela vulnera

bilidade doa materiais de base genética estreita. 

Em estudo recentemente desenvolvido por 

SAMPAIO (1989), avaliou-se o potencial genético de progênies 

de meios irmãos para a produ.;:ão de hibridos intermediários, 

concluindo-se que as populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5 foram 

promissoras para a identificação de hibridos intermediários 

superiores. 

Desde o trabal.ho pioneiro de Beal em 1877, a 

manifea�ação do vigor de hibrido ou heterose vem sendo ex

plorada em hi bridos interraciais ., hi bridos de linhagens 

(simples, triplo ,. duplo), hi bridos nt'Iltiploa e hi bridos in

tervarietaia. Os hibridoa intermediários surgem como uma no

va alternativa de aproveitamento dos efeitos heter6ticos. 
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3. MATERIAL E METODOS

3-1- Material

O trabalho foi realizado em duas etapas, uti

lizando-se progênies de irnãoa germanos provenientes das po

pulações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5. Na etapa inicial ,, as progê

nies foram avaliadas em esquema de cruzamento dialélico par

cial circulante ao ni vel interpopulacional ,, obtendo-se hi

bridos intermediários, sendo selecionadas para a segunda 

etapa as progênies parentaia dos hibridos superiores. Essas 

progênies foram então avaliadas em cruzamento dialélico par

cial (fatorial completo) interpopulacional. 

As populações de milho em estudo ,, ESALQ-PB4 e 

ESALQ-PB5, obtidas no Departamento de Ge�tica da Escola Su

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP) ,, são 

compostos resultantes do cruzamento de populações de polini

zação aberta, existentes no Banco de Germoplasma da ESALQ. 

Esses compostos foram obtidos de acordo com as seguintes 

etapas: 1. cruzamentos interpopulacionais mediante poliniza

ções manuais, entre três populações para cada um dos compos

tos; 2. recombinação da geração F
1

,, com base em lotes isola

dos de �espendoamento; 3. recombinação em lotes isolados, 

sem despendoamento, por dois ciclos, do material selecionado 

na etapa anterior. 

O composto ESALQ-PB4 foi sintetizado a partir

do cruzamento das populações: Tuxpei'ío Crema I ,, MEB I e Anti

gua GP02, caracterizando-se por apresentar porte intermediá-
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rio, ciclo semi-precoce e predomirância de grãos tipo denta

do ("dent"). O composto ESALQ-PB5 resultou do cruzamento das 

populações: Eto Blanco, Piracar e Mezcla Amarilla, caracte

rizando-se por apresentar porte intermediário, ciclo semi

precoce e predominância de grãos tipo duro ( "flint") _ Quanto 

à coloração doa grãos, ambas as populações originalmente se 

apresentaram segregantes para grãos amarelos e brancos, em

bora nos ciclos de recombinação tenha sido praticada seleção 

para coloração amarela (SAMPAIO, 1989)_ 

Progênies de irm'ãos germanos obtidas de cruza

mentos em cadeia nas populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5 foram 

avaliadas por BENITEZ TORRES (1986). A partir deste conjunto 

de progênies, foi tomada uma amostra aleatória de 100 progê

niea de cada população, sem seleção, para o presente estudo. 

Etapa 1 

As 100 progênies, tomadas aleatoriamente de 

cada uma das populações (ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5}, foram cru

zadas para obten:;:ão de 274 h1 bridos intermediâ.rios interpo

pulacionais, que constituira.mo material básico desta etapa 

do trabalho. 

O hibrido comercial Cargill-511 foi utilizado 

como testemunha nesta fase. 

Etapa 2 

Foram tomadas as 20 progênies relacionadas aos 

dez hibridos intermediâ.rios selecionados na etapa anterior, 

obtendo-se então 100 hibridos resultantes de cruzamentos en

tre as progênies de ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5. Os 100 ·hi bridos e 

as 20 progênies parentais constitui ram o material experimen

tal básico desta etapa. 
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Informações experimentais sobre as testemunhas 

(hibridos comerciais G85, G500 e G551) foram obtidas de en

saios contiguos, plantados na mesma época e ano. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Cruzamento dialélico parcial circulante interpopula

cional 

3.2.1.1. Obtenção dos híbridos intermediários 

As 100 progênies de irmãos germanos 

uma das populações (ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5), tomadas 

de cada 

aleato-

riamente do material sintetizado por BENITEZ TORRES (1986), 

foram inicialmente multiplicadas por meio de cruzamentos 

fraternais e posteriormente divididas em grupos de dez pro

gênies. Cada grupo foi submetido a um esquema de cruzamento 

dialélico parcial circulante, conforme representado na Tabe

la 1. Dessa forma, com base em polinizações manuais, cada 

progênie foi cruzada com três progênies da outra população 

(a = 3), devendo resultar em 30 hibridoa intermediários por 

dialélico, num total de 300 hi bridos. Entretanto, devido a 

problemas de ordem experimental, foram obtidos apenas 274 

hi bridos dentre os 300 posai veia. 

Os cruzamentos foram realizados no campo expe

rimental do Departamento de Genética da ESALQ/USP, no ano 

agricola 1987/88, utilizando-se 600 fileiras de 3,00 m de 

comprimento, correspondentes aos 300 pares de progêniea que 

representam os pais dos cruzamentos entre as duas popula

ções, com espaçamento de 1,00 m entre fileiras e 0,20 m en

tre plantas dentro da fileira, com uma semente por cova. Os 

hibridos interpopulacionais obtidos foram considerados como 

uma amostra ao acaso de todos os hibridoa potenciais. 
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Ia1eia 1 - Esquel!\a. r1>1resentativo da ta1ela tl.ialêhca referente a tm crttzam�nto em tl.ia.lêlico parcial circa

lante (representi¾_fifu para catl.a grq10 ti.e progrnies). 

<irnpo 2 

Grupo 1 

1 

z 

3 

4 

s 

6 

I - 1 

I 

1' 

IJ; ;1 Yw 

Y22/ 

Y1v 

3' 4' j 

Y; :;;1 

Y2::v \'241 

Y33, \'34, 

\'441 

. . J-1 J 

YcI-i)CJ-1) Yc1-1)J 

YIJ

Total y .2' y. 3' Y._4.1 • , t Y_j • • • Y.cJ-i) Y.J

GrttPo 1 �nies ie im� germanos la 10:pulayã.o ISM.Q-H4; I = 10 

Grtt10 2 l'rogênies ti.e irmãos gemaoos ia PoPttl� ISIU.Q-P:115; J = 10. 

Total 

Y1 

y., 

'h.

\'4_ 

Ys.

\'1:,. 

Yi. 

YCI-U. 

Y1. 

y 
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3.2-1.2. Avaliação dos híbridos intermediários 

Os 274 hibridoa obtidos foram avaliados no mu

nicipio de Piracicaba-SP, no campo experimental da Caterpil

lar no ano agricola 1988/89, em dez experimentos distintos, 

cada um contendo diferentes grupos de hibridos. Nos experi

mentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 foram avalia

dos 22, 27, 27, 27, 30, 30, 30, 26, 29 e 26 hibridos, res

pectivamente. 

Os experimentos foram instalados conforme de

lineamento experimental em blocos casualizados com três re

petições, incluindo-se como testemunha o hibrido Cargill-

511. Cada parcela foi representada por uma fileira de 4,00

m, com espaçamento de 1,00 m entre fileiras e 0,20 m entre

plantas dentro da fileira. Foram utilizadas duas sementes 

por cova, sendo efetuado o desbaste 15 dias ap5s a germina

ção, procurando-se manter um estande ideal de 20 plantas por 

parcela. 

Foram avaliados os caracteres peso de espiga, 

peso de grãos, peso hectolitro, altura de planta, altura de 

espiga, comprimento de espiga, diâmetro de espiga, número de 

ramificações do pendão e número de dias para o florescimento 

feminino, de acordo com a descrição a seguir: 

Peso de espiga {PE) e peso de grãos {PG): as 

espigas de cada parcela foram colhidas, despalhadas e pesa

das em balan;: a eletrónica com capacidade máxima para dez 

quilos e com sensibilidade para dez gramas {unidade em 
2 

kg/4m ) .,, Em seguida, as espigas foram debulhadas, avaliando-

se o peso de grãos à semelhan:;:a do peso de espiga. 

Peso hectolitro {PH): utilizando-se recipiente 

apropriado, foi avaliado o peso de 350 ml de grãos em cada 

parcela, sendo os dados transformados em kg/100 1. 

Altura de planta (AP) e altura de espiga (AE): 
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ap:Ss o florescimento foram medidas cinco plantas competiti

vas amostradas ao acaso, em cada parcela. A altura de planta 

correspondeu à distância, em metros, entre a superficie do 

solo, contigua ao colo da planta, e o ponto de inserção da 

última folha, determinada por régua dividida em unidades de 

cinco centi metros. Nas mesmas plantas avaliadas quanto à al

tura, mediu-se também a altura de espiga, correspondente à 

distância, em metros, entre a superfi cie do solo, contigua 

ao colo da planta, e o ponto de inserção da espiga superior. 

Comprimento de espiga (CE) e diâmetro de espi

ga (DE): ap:Ss a pesagem das espigas de cada parcela, tomou

se uma amostra aleatória de cinco espigas para a realização 

das mensurações, consideradas em média por espiga e expres

sas em centimetros para os dois caracteres. 

Número de ramificações do pendão (NR): o núme

ro de ramificações do pendão foi determinado nas mesmas 

plantas avaliadas quanto à altura de planta e altura de es

piga, ap::,s a completa liberação do p:ilen, mediante contagem 

do número total de ramificações, incluindo-se a principal. 

Número de dias para o florescimento feminino 

(FF): o número de dias decorridos do plantio ao floresci

mento feminino foi anotado para cada parcela. Considerou-se 

como florescidas as parcelas que apresentavam 50% das plan

tas com emergência de aproximadamente trés centimetros do 

estilo-estigma. 

Ap:is a pesagem dos grãos de cada parcela
,. foi 

determinada a umidade dos grãos, tomando-se amostras ao aca

so doa grãos de cada parcela, nos dez experimentos. Utili

zando-se um aparelho �Steinlite', constatou-se boa uniformi

zação da umidade dos grãos nos tratamentos, com um valor�

dio de 17,43%, valor considerado para o peso de grãos neste 

trabalho. 

Na fase final de maturação ,. pouco antes da co-
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lheita, procedeu-se a contagem do número de plantas por par

cela (eatande). Os dados referentes ao peso de espiga e peso 

de grãos foram então ajustados para as variações de estande, 

empregando-se !D9todo de correção por covariãncia (STEEL & 

TORRIE, 1980) adaptado por MIRANDA FILHO, conforme mencionam 

AGUILAR-MOMN { 1984) , GONÇALVES ( 1987) e DANTAS ( 1988) ,. com 

ajuste para estande ideal de 20 plantas por parcela. Os 

ajustes das parcelas individuais foram efetuados utilizando

se da fórmula que representa uma modificação do !D9todo ori

ginal: 

Pc P - b {x - 20) 

onde: 

Pc: produ;:ão corrigida 

P • produ;:ão �o corrigida 

b · coeficiente de regressà'.o da produ;:ão em relação às va

riações de estande 

x - estande observado 

O !D9todo envolve as análises da variância e 

covariãncia de estande e produ;:ão ,. em blocos casualizados, 

estimando-se o coeficiente de regressà'.o linear (b) ,. calcula

do com a soma de quadrados residual da análise de eatande 

(SQ) e com a soma de produtos residual 
X 

riãncia entre eatande e produ;:ão 

da análise 

(SP ) ,. 
xy 

b = SP /SQ _ VENCOVSKY & CRUZ {1991) confirmaram. 
xy X 

ção do referido !D9todo. 

3. 2 .1. 3,: An,á liaes eatatí atico - ge�ticaa

3.2.1.3.1. Análises preliminares 

de cova-

isto é ,.

a adequa-

As análises da variância doa nove caracteres 

em estudo foram realizadas, para cada experimento, segundo o 
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delineamento em blocos casualizados, cujo modelo matemático 

aleatório é: 

onde: 

Y . µ + t. + b. + e .. 
1.J 1. J lJ 

Y .. : observação do caráter Y do tratamento i. na repetição j 
t J

(válida para qualquer variável estudada; corresponde 

aos valores corrigidos para PE e PG) 

µ • média geral do caráter 

t. · efeito de tratamento, englobando: 1. hi bridos interpo-
1. 

b. -
J

e .. : 
\,J 

pulacionais, representados por h., sendo i.
1. 

2 2 .·. CE (h. ) = O e CE (h. ) = ah ; 2 _ testemunha, 
1. t 

por efeitos fixos e. , sendo i.' = 1 
t , 

efeito de repetição ,. j = 1,2,. _. ,r (r = 3) 
2 2 

e IE(b
j

) = O'
b 

erro experimental ( ou real duo) associado à 

e . .  n 1N (0,0'2

) .·. IE(e .. ) = O e CE(e�.) = 0'2

1.J LJ 1.J 

= 1,2, ... ,30 

representada 

IE(b.) = O 
J 

parcela 1. J

Na Tabela 2 estão representados os esquemas de 

análises individuais e agrupadas da variância, com as res

pectivas eaperan;as doa quadrados JD?dioa para obten;:ão dos 
testes F, para cada caráter. Nessas análises, os graus de 

liberdade doa tratamentos foram desdobrados nas fontes: h1 -

bridoa e hibridos vs. testemunha, permitindo comparar o com

portamento doa h1 bridoa em relação à única testemunha ava
liada. O efeito de h1 bridos (h) foi considerado aleatório, 

. 1. 

enquantó que o efeito do contraste hi bridoa va. testemunha 

foi considerado fixo. As análises agrupadas doa experimentos 

foram obtidas pela ponderação doa quadrados JD?dioa pelos 

respectivos graus de liberdade por experimento. 
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Tabela 2 - Quadro de análise da variância segundo delinea

mento·em blocos casualizados, com as esperanças 

dos quadrados mádios ao ni vel de totais de parce

las. 

Fontes de variação GL
A 

GL
B 

QM IE (QM) F 

Blocos r-1 20 

Tratamentos t-1 274 Q, 
Hí. bridos h-1 264 � 

2 2 

�/Q1 
O' + froh

Híbridos Test. 1 10 � 
2 

frV
g �/Q1 vs. O' + 

Erro (r-l)(t-1) 548 Q1 
O' 

Total rt-1 842 

A, B : referem-se aos graus de liberdade das análises indi

viduais e agrupadas, respectivamente; r :  número de repeti

ções; V
g 

: componente quadrático da variação entre grupos; 

f: é um valor constante. Para PE e PG (ajustados -por cova

riância) f � 1 e GL do erro [(r-l)(t-1)]-1 e GL do erro 

mádio = 538; para os demais caracteres (não ajustados por 

covariância) f = 1 (FEDERER, 1955). 
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As estimativas doa componentes da variância, 
~2 variância gené-tica entre híbridos (ah) e variância do erro

experimental entre parcelas (;2

), foram obtidas das seguin

tes express:'ies: 

e 

para os nove caracteres, obtendo-se as estimativas: 

+ 

-2

variância fenoti pica ao ni vel de mé

dias de hi bridos 

O'h --- • herdabilidade no sentido amplo ao nivel de mé-

dias de hi bridoa. 

Foram ainda estimados os parâmetros: 

CVg (%) 100 • coeficiente de variação gené-tica;

CVe (%} 100 O' · coeficiente de variação experimental;

CVg 

í ndice de variação. 
CVe 

3.2.1.3�-2. Análise das tabelas dialelicas e estimativas das 

capacidades de combinação 

Nesta etapa do presente estudo adotou-se o mo

delo aleatório, no qual os hibridos interpopulacionais obti

dos sâ'.o considerados como uma amostra ao acaso da população 
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de todos os hi bridos potenciais. 

O esquema de cruzamento dialélico parcial cir

culante proposto envolve parte dos cruzamentos entre progê

nies de duas populações, sendo que cada progênie é represen

tada em cruzamentos com a progêniea da população contrastan

te (a = 3 no presente trabalho). 

As estimativas doa parâmetros componentes de 

médias e as análises da variância foram obtidas pelo proces

so geral de análise para dados não balanceados, com base no 

má> todo dos quadrados mi nimoa. 

Para as análises das capacidades geral e espe

cifica de combinação o modelo matemático de referência foi: 

y_ . = µ + rt_ + g. + s. . + e .. 
1.J � J 1.J 1.J 

onde: 

Y..: má>dia do hi brido entre a progênie i. da população 
1.J 

(ESALQ-PB4) e a progênie j da população 2 (ESALQ-PB5); 

má>dia de r repetições (r = 3) 

µ
- média geral-

� - efeito da capacidade geral de combinação da progênie i.

da população 1 (ESALQ-PB4) 

g.: efeito da capacidade geral de combinação da progênie j 

da população 2 (ESALQ-PB5) 

s..: efeito da capacidade especifica de combinação para o 
1.J 

cruzamento entre as proQêniea i. e j

e .. : erro experimental (ou resi duo) associado às médias doa 
1.J 

hi bridos 
- 2 

e .. n !N (0 ,. o /r). 
1, J 

O modelo matemático pode ser substitui do pela 

equação matricial para estimação de parâmetros e análise da 

variância: 

onde: 

y �+e 
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Y: vetor dos dados (médias) 

X: matriz doa coeficientes (quantidades fixas expressas em 

termos de O e 1, de acordo com a representação matricial 

do modelo) 

�= vetor de parâmetros 

e: vetor correspondente aos erros experimentais. 

Considerando o método dos quadrados mi nimoa, 

as equações normais resultantes são X'X{? = X'Y, onde X' re

presenta a transposta da matriz X. Como a matriz X'X é sin

gular, para viabilizar a sua solu;::ão foram consideradas duas 

restrições na matriz dos parâmetros: 

E9. = Eg. = o 
. . J 
l. J 

Neste trabalho, entretanto, em fun:;:ão do maior 

interesse nas capacidades gerais de combinação e ·do grande 

número de parâmetros a serem estimados, optou-se pela utili

zação do modelo reduzido: 

y
i.j 

= µ + 9. + g
j 

+ d
1.j 

onde d. corresponde aos desvios 
\.J 

do modelo reduzido, in-

cluindo s .. ; os demais termos têm o mesmo significado 
l.J 

do 

modelo completo. Assim, nesse modelo as estimativas da capa-

cidade especi fica de combinação são obtidas por diferen; a e 

são tratadas como desvios. Esta seqüência de procedimentos é 

semelhante à seguida por GONÇALVES {1987) ,. DANTAS {1988) e 

SAMPAIO ( 1989) . 

Foram também estimados os parâmetros k e k. 
\. J 

relativos às progênies das populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5 ,.

respectivamente ,. mediante a diferen;a entre a média do cará

ter exibida pelo cruzamento e a média de todos os cruzamen

tos ,. segundo as expresf!Õea: 



k. =·Y. y - - e k. y
.j 1. 

-

onde: 

j , 
Y. - (1/s) E Y. sendo j i. + 2-- " 

1. 1. j 
j = i. 

i. 
, 

y (1/a) E Y. sendo i. 
,

j + 2; 
- j 1, j 

• 

i... = j 

Y. . = ( 1/ns) E Y. . ;
1.J 

i. j

sendo: 

a número de cruzamentos por progênie ( a = 3) 

y - . 

n número de progê niea de cada popula;::ã o ( n = 10) . 
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As estimativas dos parâmetros foram ,. então ,.

utilizadas para fina de predição de médias das combina;::õea 

hi bridaa ,. como será visto no item 3.2.1.4. 

3.2.1.3.3. Obtenção das somas de quadrados e análises da 

variância 

As análises individuais e agrupada da variân

cia doa nove caracteres em estudo foram realizadas de acordo 

com o esquema apresentado na Tabela 3. 

A exemplo da matriz inversa de X'X e das esti

mativas .de parâmetros ,. os cálculos para determina;::ão das so

mas de quadrados das capacidades gerais de combina;::ão foram 

realizados em microcomputador ,. a partir do 

(Sistema para estati stica multivariada), 

Prof. Dr. Cá.saio Roberto de Mello Godoi. 

programa 

desenvolvido 

SISMUL 

pelo 
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Tabela 3 - Quadro de análise da variância da capacidade de 

combinação do cruzamento em dialélico parcial 

circulante interpopulacional_ 

Fontes de variação GLA

GL8

QM F 

Hí. bridoa (ns-1) 264 Qó Qó/Qi 
CGC/Grupos (2n-2) 179 � �/Qi 

CGC1 
(n-1) 89 Q, Q,/Qi 

CGC2 (n-1) 90 Q3 �/Qi 

CEC [ n(s-2)+1] 85 Q2 �/Qi 

Erro w w Q
c 
1 

A , n : referem-se aos graus de liberdade das análises indi

viduais e agrupadas, respectivamente; w e W: GL do erro e GL 

do erro médio, adaptados da análise preliminar apresentada 

na Tabela 2; e : obtido a partir do quadrado médio do erro 

da análise preliminar ao nivel de totais de parcelas, divi

dido pelo número de repetições. 
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3.2.1.4. Predição de médias 

A partir das estimativas das capacidades ge-

raia de combinação das prog§niea das populações ESALQ-PB4 e

ESALQ-PB5 (� e� , respectivamente), determinou-se as 

dias estimadas doa híbridos interpopulacionais com base 

modelo: 
H .. 

\. J 

onde: 

µ = estimativa da média geral. 

mé-

no 

As médias doa hi bridos entre progênies foram 

também preditas a partir doa parâmetros k e k. , 
\. J

do-se a expressão: 

H. µ + k. + k.
l.J \. J 

empregan-

A validade doa modelos reduzidos foi testada 

pelo coeficiente de determinação (It) ,. segundo a fórmula 

apresentada por STEEL & TORRIE (1980): 

It = 

onde: 

cov 

2 
(Y 

X 

xy 
cov 

2 
O' 

y 

xy 

COV • covariância entre as má-dias observadas (x) e as mé
xy 

dias estimadas (y) a partir doa parâmetros g'a ou 

k's ; 
2 a • variância entre méidiaa observadas;
X 
2 a - variância entre méidias estimadas a partir dos parâme-

troa g'a ou k'a.

Quando se avalia a associação entre as m§dias 
doa hi bridoa,. o coeficiente de determinação mede a proporção 

da soma de quadrados total que é atribui.da ao modelo reduzi

do proposto, para explicar as má-dias observadas doa hibridoa 
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entre as pro�nies envolvidas. 

A associação entre as estimativas das médias 

obtidas a partir dos parâmetros g's e k'a foi feita utili

zando-se o coeficiente de correlação linear (r): 

onde: 

yy = 

cov 
yy 

O' O' 

y y 

COV , . covariância entre médias estimadas a partir de E! e 
yy '-\ 

g. (y) e a partir de k. e k. (y ') ;
J 1. J

a desvio padrão entre médias estimadas a partir de g. 
y - \, 

e g. (y) ; 
J 

o- , • desvio padrão entre médias estimadas a partir de k.
y 1.

e k. (y').
J 

3.2.2. Cruzamento dialélico parcial 

3.2.2.1. Obtenção doa hi bridoa intermediários 

A partir dos 274 hi bridoa obtidos em cruzamen-

to dialélico parcial circulante e avaliados em dez 

mentoa em 1988/89, foram selecionados dez híbridos 

res quanto ao caráter produ;:ão de grãos (um de cada 

mento) • As 20 prog§-nies parentais desses hi bridos 

ESALQ-PB4 e dez de ESALQ-PB5) foram simultaneamente 

experi

auperio

experi

(dez de 

multi-

plicada� mediante cruzamentos fraternais e utilizadas em um 

esquema de cruzamento dialélico parcial (fatorial completo), 

conforme representado na Tabela 4, de modo que empregando-se 

polinizações manuais cada prog§-nie foi cruzada com todas as 

prog§-nies da outra população, obtendo-se 100 hi bridos de 

cruzamentos entre ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5. 
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Os cruzamentos foram realizados no campo expe

rimental do Departamento de Genética da KSALQ/USP, no ano 

agricola 1989/90, utilizando-se 200 fileiras de 3,00 m de 

comprimento, correspondentes aos 100 pares de progêniea que 

representam os pais dos cruzamentos entre aa duas popula

ções, com espaçamento de 1,00 m entre fileiras e 0,20 m en

tre plantas dentro da fileira, com uma semente por cova. 

Tabela 4 - Esquema representativo da tabela dialélica refe

rente a um cruzamento em dialélico parcial (re

presentação para cada grupo de progêniea). 

Grupo 2 

Grupo 1 

1 

2 

i 

I 

Total 
(Y . ) 

-J

Progêniea 

1' 2' j 

yiz' 

YI1, 
Y

rz , 
Yij

y .1, y .2, y 
"j 

(2) 
-

yj'j 
y

.i , 1, y
2 

'2' • • • yjj-

Grupo 1: Progêniea de irmãos 

Grupo 2: Progênies de irmãos 

PB5. 

onde: 

J 

YIJ

y 
"J 

YJJ

germanos 

germanos 

Total 
(Y. ) 

l. -

1 -

2 -

YI.

YH

y(2) 

Progêniea 

( l) : y ii

Yrr

y (1) 

YT

da população ESALQ-PB4 

da população KSALQ-
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Y .. · m§dia do hi brida entre a progênie i. do grupo 1 e a pro-
1. J

gênie j do grupo 2; I = J = 10 

Y. - total dos hi bridos envolvendo a progênie i.
\. -

Y . : total dos hi bridos envolvendo a progênie j
- J

Y .. 
1. \, 

e Y .. : m§dia das progênies i.
J J 

e j , respectivamente 

e Y 
(2: ) 

: total das progênies dos grupos 1 e 2, respecti-

vamente 

YH • total dos IJ hi bridos entre os grupos 1 e 2 

Y
T 

• total dos hi bridos e progênies, isto é Y = Y
{� )

+Y
( 2 )+YH

N · número total de tratamentos na tabela dialélica, isto é

N = I + J + IJ

3.2.2.2. Avaliação dos híbridos intermediários 

Os 100 hibridos obtidos foram avaliados em 

dois experimentos ,, nos munici pios de Cascavel-PR e Uberlân

dia-MG, no ano agrícola 1990/91. 

Os experimentos foram instalados segundo deli

neamento experimental em blocos casualizados com quatro· re

petições ,, incluindo-se também as 20 progênies parentais, to

talizando 120 parcelas por repetição. Cada parcela foi re

presentada por uma fileira de 6,00 m, com espaçamento de 

1,00 m entre fileiras e 0,20 m entre plantas dentro da fi

leira. A semeadura foi efetuada mecanicamente, utilizando-se 

35 sementes por fileira. 

Foram avaliados os caracteres peso de grãos, 

altura .µe planta e altura de espiga, conforme descrição 

apresentada no i tem 3. 2. 1. 2. 

Os dados referentes a peso de grãos foram 

ajustados para as variações de estande com base no má-todo 

indicado no i tem 3. 2 .1. 2. , com ajuste para estande ideal de 

35 plantas por parcela. 
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3.2.2.3. Análises estatístico - genéticas 

3.2.2.3.1. Análises preliminares 

As análises da variância dos três caracteres 
em estudo foram realizadas de acordo com o delineamento em 
blocos casualizados, considerando-se inicialmente os dados 
de cada um doa locais e processando-se em seguida uma análi

se conjunta. 
Para cada um doa caracteres, em um local, o 

modelo matemático utilizado foi: 

onde: 

Y .. = µ + t. + b. + e .. 
l.J l, J l.J 

Y..: observação do caráter Y do tratamento i. na repetição j
l.J 

(válida para qualquer variável estudada; corresponde ao 
valor corrigido para peso de grãos) 

µ - média geral do caráter
t. • efeito de tratamento, englobando: 1. progênies paren-

1. 

tais, representadas por efeitos fixos e. ,,. , sendo i.' 
l, 

1,2,3, ..• ,20; 2. hibridoa interpopulacionais, represen-
tados por efeitos fixos h. , sendo i. = 1,2 ,. ... ,,100 .·. 
lE ( h. ) = O e lE ( h� ) = h� 

l, l, l, 

b. - efeito de repetição, j
J

lE (b�) = a: 
1, 2, ... ,. r ( r=4) . ·. lE ( b . ) = O J e

e . • :
LJ 

erro experimental (ou reai duo) 
2 e .. n 1N (0,a ) .·. lE (e .. ) = O e 

1. J \. J 

associado à 
2 2 lE (e .. ) = o 
l, J 

parcela i j

Na Tabela 5 está representado o esquema das 
análises individuais da variância. Nessas análises, os graus 
de liberdade doa tratamentos foram desdobrados nas fontes: 
progênies, hi bridos e progênies vs. hi bridos, permitindo 
comparar o comportamento doa hi bridoa em relação às pro�-
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Tabela 5 - Quadro de análise da variância segundo delinea

mento-em blocos casualizados, com as esperan:;:as 

doa quadrados médios ao ni vel de totais de parce

las. 

Fontes de variação GL QM [E (QM) 

Blocos 3 

Tratamentos 119 

Progêniea (P) 19 

Hi bridos (H) 99 

Q, 
2 

frV a+ 

Qó 

2 

frVh CI + 

Diagonal (D) 9 � 
2 

frV
d

CI + 

Fora Diag. (FD) 89 Q, 
2 

frVr a + 

D vs. FD 1 � 
2 

frV a+ 

p vs. H 1 

Erro 357 
� 

2 

frV a+ 

Q1 
a 

Total 479 

r :  número de repetições; vp ,vh , vd , vf , ve
nentes quadráticos da variação entre progêniea, 

dos, entre hi bridos da diagonal, entre hi bridoa 

F 

Q,,/Qt 

Qó/Qt 
�/Qt 

Q,/Q1 

�/Q1 

�/Q1 

,V : compo
g 

entre hi bri-

fora da dia-

gonal, entre o contraste D vs. FD e entre o contraste P vs. 

H, respectivamente; f :  é um valor constante. Para PG (ajus

tado por covariância) f � 1 e GL do erro = 356; para os de

mais caracteres (dío ajustados por covariãncia) f = 1 

( FEDERER, 1955) • 
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niea parentais avaliadas. Os graus de liberdade de hibridos 

foram desdobradoà em diagonal (hibridos da diagonal), fora 

da diagonal (hibridos fora da diagonal) e no contraste dia

gonal vs. fora da diagonal. Os efeitos de hibridos fora da 

diagonal estão relacionados à a novas combinações hi bridas 

decorrentes dos cruzamentos, em esquema dialélico parcial, 

entre as progânies parentaia dos hibridos selecinados na 

etapa anterior; os efeitos correspondentes a hibridos da 

diagonal são relativos aos dez hibridos selecionados na eta

pa anterior, novamente sintetizados e avaliados. Os efeitos 

de hi bridos (h) ,. de progânies (c. , ) e do contraste progâ-
� � 

nies vs. hibridos foram. considerados fixos. 

As estimativas do componente quadrático dava

riação entre hi brida� (Vh) e da variância do erro experimen

tal entre parcelas (o
2

) ,. foram obtidas das seguintes ex

press3es: 

e 

para os três caracteres,. obtendo-se as estimativas: 

v-

b 

dos: 

CVg (%) 

· variância fenotí. pica ao ni vel de �dias de

hi bridos;

• coeficiente de determinação genotí. pica no sentido

amplo ao ni vel de mé--dias de hi bridos.

Os seguintes parâmetros tam.biém foram estima-

100 - coeficiente de variação gené.'tica;
µ 



CVe(%) = 100
o · coeficiente de variação experimental;
µ 

e = 

CVg 

CVe 
i ndice de variação. 
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A análise conjunta da variância envolvendo os 
dois locais foi realizada de acordo com o modelo matemático: 

Y
i.jk = µ + ti. + \ + tl (i.k) + bj (k) + ei.jk

onde: 

Y .. k - observação do caráter Y do tratamento i. na repetição
1. J 

j do local k

µ média geral do caráter, abrangendo os experimentos 
instalados nos dois locais 

\ - efeito de local, k = 1 ,. 2
(tl)

i. k: efeito da interação tratamento i. x local k

b
j (k) · efeito de repetição dentro de local

e
i.j

k · erro experimental (ou resíduo) associado ao trata
mento i.j do local k.

Na Tabela 6 observa-se que os graus de liber
dade dos tratamentos foram desdobrados, à semelhan;::a das 
análises individuais, em prog§,nies, hibridos e contraste en
tre os dois grupas (pro�nies vs. hi bridos), efetuando-se 
também o desdobramento das respectivas interações por lo
cais. Eteito devido a repetição foi considerado aleatório, 
enquanto que os efeitos de local, pro�nies, hibridos e pro
gênies vs. hi bridoa foram considerados fixos. 
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Tabela 6 - Quadro de análise conjunta da variância segundo 

delineamento em blocos casualizados, com as eape

ran;::aa doa quadrados médios ao ni vel de totais de 

parcelas_ 

Fontes de variação 

Blocos/L 

Locais (L) 

Pro�nies ( P) 

Hi bridos (H)

P vs. H 

p X L 

HxL 

(P vs. H) X L 

Erro médio 

GL 

6 

1 

19 

99 

1 

99 

19 

1 

n 

QM 

� 

Q6 

� 
Q, 

Q3 

Q2 

Qi 

[E (QM) F 

2 

rlV �/Qi 
O' + 

2 

rlVh Q
6/Qi 

O' +

2 

rlV �/Qi 
O' + 

2 
9 

O' + rV
p l Q,/Q

i 
2 

rVhl �/Qi 
O' + 

2 

rV
9 t �/Qi 

O' + 

2 

r : número de repetições; V , Vh , V : componentes quadrá-
P 9 

ticoa da variação entre progêniea, entre hí.bridoa e entre 

grupos, respectivamente; n: soma dos graus de liberdade dos 

resi duos das análises individuais; para PG ,. n = 712; para os 

demais caracteres, n = 714. 

Para a obtenção das estimativas dos componen

tes quadráticos da variação entre 11: bridoa (Vh), da variação

da interação de hí. bridoa x locais �Vht) e da variância do
2 

erro experimental entre parcelas (a) foram usadas as ex-

preas:íes: 

; 

para os três caracteres, obtendo-se as estimativas: 
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·· variância fenoti. pica ao ni vel de �dias

de hi bridos;

· coeficiente de determinação genoti. pica ao ni -
V; vel de médias de hi bridos.

Foram também estimados os parâmetros: coefici
ente de variação genética (CVg) ., coeficiente de variação ex
perimental (CVe) e i ndice de variação (e) ., com procedimento 
idêntico ao adotado nas análises individuais. 

3.2.2.3.2. Análise das tabelas dialélicas e estimativas de 
parâmetros 

Adotou-se o modelo fixo nesta segunda etapa do 
trabalho ,. onde os hibridos não constituem uma amostra alea
tória de uma determinada população. 

Foi utilizada a metodologia de análise de cru
zamentos dialélicoa parciais proposta por MIRANDA FILHO & 
GERALDI ( 1984) ,. que consiste na adaptação do método de 
GARDNER & EBERHART (1966) ,. para representar a média de um 
cruzamento dialélico entre dois grupos distintos de progê
nies. Baseia-se em um modelo constituido de componentes de 
média ,. cujos efeitos podem ser avaliados pela análise dava
riância. Os componentes podem também ser estimados, permi
tindo uma melhor avaliação do potencial genético das progê
nies. O modelo adaptado utilizado foi: 

Y .. = µ + 0td + 1/2(v. + v.) + e(ii + h + h. + s..) + e .. 
t. J t. J t. J t.J t.J

onde:
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Y. . média do cruzamento entre a prog§>nie i. do grupo 1 
l. J

{ESALQ-PB4)· e a prog§>nie j do grupo 2 {ESALQ-PB5); 

e = 1 e OI = O para os hi bridoa. Para representar as 

prog§>nies parentaia, Y . .  é substitui do por Y .. 
l. J 1. l.

ou Y .. , 
J J 

para prog§>niea dos grupos 1 e 2, respectivamente. Para 

Y .. ,. OI = +1 e e = O; e para Y .. " OI = -1 e e = o 
1. 1. J J 

í. = 1.,2., ... ,.I = 10; para prog§>nies do grupo 1

J l',2', ..... J 10; para progênies do grupo 2 

µ média doa valores m§dioa das prog§>niea parentaia 

d · medida da diferen:;:a entre as m§diaa doa dois grupos de

progêniea

V. e V. : efeitos de prog§>nie relativos aos grupos 1 e 2,
l. 

respectivamente 

ii - heteroae m§dia ·de todos 08 cruzamentos-

h. e h.: efeitos de heterose de prog§>nie relativos aos gru-
1. J

pos 1 e 2 ,. respectivamente 

s .. : heterose eapeci fica do cruzamento entre as prog§>nies í. 

1.J 

e j

e .. : erro experimental associado às m§diaa doa
1.J

{Y .. ) 
1.J 

- 2 

e. . n 1N { o " O' ) 
1.J

hi bridoa 

As estimativas doa parâmetros genéticos compo

nentes de m§dias e os erros dessas estimativas foram obtidas 

pelas expresfi:Ses {MIRANDA FILHO & GERALDI, 1984): 

1 {Y (1 > y (2)) µ -2 

d 
1 <Y (1 > y (2)) 

V. Y .. y(1) 1. 1.1. 

V. Y .. y(2) J JJ 
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ii :.:: y µ 
H 

h Y. Y
H 

:1 CY (1 > Y..) = + -
1. 1. - 2 1.1. 

h. y Y
H 

i CY(2 > Y .. ) = + - -
_j 2 JJ 

a .. 
- Y .. + Y

H 
Y. y -

_j 1.J \.J 1. -

onde: 

y(:1) 
1 

y (t) 
1 

E Y.. y(2) 
1 

y(2) 
1 

E Y .. = 
T 

= 
T ; = 

J 
= 

J \.\. JJ 
i j 

Y
H 

1 
y 

1 
E Y. = 

IJ 
= 

n-H 
i j 

1.j 

Y. 
1 

Y. 
- 1

E Y .. - y - 1 y - 1 
E Y.. = 

J 
-

J 
,. -

T 
-

T 1. - \. -
j 

\.J _j _j 
i 

1.J 

Os erros das estimativas dos parâmetros cor-

responderam à raiz quadrada das expresa:'íes: 

2 

(µ) 
I + J -z

s CI 

4IJ 

2 

(d) 
I + J -z

s = 
4IJ 

CI 

2 I - 1 -z 
s (v.) CI 

I 

2 J - 1 -2 
s (v

j
) = O' 

J 

2 

(h) 
4 + I + J -z

s 
4IJ 

O' 

a
2 ch > (I 1)(4 + J} 2 

= 
4IJ 

CI 



onde: 

2 -
s (h.) = 

J 

2 -
s (a .. ) = 

1.J

( J - 1 )( 4 + I ) -2 

4IJ 
ª 

( I - 1 )( J - 1) -2 

IJ 
a 
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-2 
a :  estimativa da variância do erro associado a mé.-dias da 

tabela dialélica. 

Em adição, foram também calculados os valores 

de heterose em porcentagem da mé.-dia dos pais. 

3.2.2.3.3. Obtenção das somas de quadrados e análises da va

riância 

As análises da variância por experimento e pa

ra os três caracteres em estudo foram realizadas de acordo 

com o esquema apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 Quadro de análise individual da variância de cru-

zamentos em esquema dialélico parcial. 

Fontes de variação GL QM F 

Tratamentos N-1 Q!i) �/Qt 
Progênies (1) I-1 � �/Qt 
Progênies (2) J-1 � �/Qt 
Grupos 1 Q<S Q<S/Qt 
Heterosea IJ

Het. JD2."dia 1 � �/Qt
Het. progênie (1) I-1 Q, Q,/Qt
Het. progênie (2) J-1 � �/Qt
Het. especifica (I-l){J-1) � �/Qt

Erro QA 
1 
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A • Obtido a partir do quadrado médio do erro da análise da 
variância preliminar ao nível de totais de parcelas, di
vidido pelo número de repetiçêsea. 

Para o cálculo das somas de quadrados foram 
utilizadas as expreaaêses {MIRANDA FILHO & GKRALDI, 1984): 

SQgrupos
=

SQt ra.t a.ment os = E y2_ +Ei:. +
; \. \. J J 

� 
r:r.. - -

N
-

. . \. J 

80 =------v. 

8"' = 
J 

SQh 
=

SQh_ 
=

J 

SQ 
s ..

1. J
= 

� j 

4 

4 + J � [ yi.i. 

4 
4 + I E [ Y ... J JJ 

IJ 
4 + I + J 

J 
4 + J

I 
4 + I 

E r.. 
• • 1. J
1. J

E 
i. 

[ y i. i. 

E C y .. 
. J J J 

1 

-J

y +( 1 ) 

y (:1 ) 

y(
2

)

E r. -
. \. .  
L 

-

1 

\. J 

1 {Y. _ JY )] 2 
2 L . H 

:1 

z {Y .- J IY )] 2

H 

2Y l 2 

H 

2 {Y. -
1. -

y )] 2 
H 

2 <Y . y )] 2 -
• J H 

1 

T E y2. . • J 
+ IJJ 

� 

Procedeu-se também a análise conjunta dos dois 
locais; referentes aos três caracteres. As somas de quadra
dos relativas às interaçêses doa diversos efeitos por local 
foram calculadas pela fórmula adaptada de MIRANDA FILHO & 
RISSI ( 1975) : 

S
pt 

= rlSpl + r2Sp2 - (rl + r2) Spl2
onde: 



57 

Spl : SQ de interação do efeito em questão com local ,. ao ni -

vel de totais 

r1 e r2: número de repetiçBes nos dois locais

Spl 
- SQ do efeito em questão ,. no local 1-

sp2
- SQ do efeito em questão ,. no local 2-

8p12: 
SQ do efeito em questão ,. obtida da análise conjunta
dos dois locais. 

As somas de quadrados ,. obtidas pela aplicação
da fórmula, foram divididas pelo número de repetições nos 
dois locais {r1 + r2 = 8), para compatibilização da análise
da variância ao ni vel de médias. 

Foram também estimados os parâmetros genéticos 
componentes de médias, com os erros correspondentes e os va
lores de heterose em porcentagem da média dos pais, com pro
cedimento id§ntico ao adotado nas análises por local. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Cruzamento dialélico parcial circulante 

4.1.1. Análise preliminar 

4.1.1.1. Análise da variância 

Os resultados da análise agrupada da variân

cia, referentes aos dez experimentos instalados em Piracica

ba são apresentados na Tabela 8 ,. · para os nove caracteres 

avaliados: peso de espiga, peso de grãos, peso hectolitro, 

altura de planta, altura de espiga, comprimento de espiga, 

diâmetro de espiga, número de ramificações do pendã'.o e núme

número de dias para o florescimento feminino. Além dos valo

res dos quadrados médios e significâncias dos efeitos (teste 

F) ,. nesta tabela são também apresentados os desvios padrão 

referentes aos quadrados médios obtidos nas análises indivi

duais da variância dos dez experimentos. Esses desvios foram 

acentuados para a maioria dos caracteres em relação à fonte 

de variação Hi bridos vs. Testemunha e para o caráter número 

de dias para o florescimento feminino em todas as fontes de 

variação. Para os demais caracteres e fontes de variação os 

desvios foram menores ,. indicando maior consistência nas va

riações observadas dentre os dez experimentos. 

A análise agrupada da variância revelou dife

ren;:as significativas entre os efeitos de Hi bridos e Hi bri

dos vs. Testemunha ao nivel de 1% de probabilidade para to-
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dos os caracteres, evidenciando a existência de variabilida

de genética entre os hibridos resultantes do cruzamento en

tre pro�nies de irnãoa germanos das populações ESALQ-PB4 e 

ESALQ-PB5. A presen;: a de variabilidade entre os hi bridos 

permite concluir que é posai vel fazer uma seleção entre as 

pro�nies parentais, de forma a se identificar aquelas com 

desempenho superior nos cruzamentos. Para os caracteres peso 

de espiga, alturas de planta e espiga e número de ramifica

ções do pendão, SAMPAIO (1989) detectou diferen;:as signifi

cativas entre os hi bridoa de pro�niea de meios irnãos ,. em 

experimentos sem seleção prévia, com graus de liberdade se

melhantes aos do presente estudo e envolvendo as mesmas po

pulações. 

Na Tabela 9, dentre outras estimativas, são 

mostrados os valores m§dios, obtidos a partir da análise 

agrupada dos dados, e o intervalo de variação entre experi

mentos dos coeficientes de variação experimental (CVe %), 

coeficientes de variação genética (CVg %) e i ndice de va-

riação (e). O n1 vel de precisão doa experimentos pode ser 

verificado pelo CVe (%) ,. observando-se maiores valores m§

dios para os caracteres peso de espiga, peso de grãos e nú

mero de ramificações do pendão (11,37%; 11,72% e 11,19%, 

respectivamente), todos considerados dentro 

aceitáveis para experimentação agro�mica, o 

doa limites 

que indica a 

boa precisão dos experimentos. Os caracteres peso hectolitro 

e número de dias para o florescimento feminino foram os que 

apresentaram CVe'a (%) maia baixos (2,20% e 2,96%) ,, enquanto 

que par{l. altura de planta ,, altura de espiga ,, comprimento e 

diâmetro de espiga, os valores de CVe (%) foram da ordem de 

5,21%; 7 ,, 89%; 5,21% e 3 ,,88%, de magnitudes semelhantes aos 

citados na literatura. Ã semelhan;:a do que foi determinado

no presente trabalho, SOARES FILHO (1987) obteve CVe's (%) 

mais baixos para altura de planta do que para altura de es-
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piga, cabendo mencionar que RISSI (1980) chamou a aten;:ão 

para o fato de que, normalmente, o caráter altura de espiga 

apresenta CVe's superiores àqueles concernentes a altura de 

planta, seja em genótipos tidos como normais, seja naqueles 

de natureza braqui tica, não obstante as mensurações destes 

caracteres provirem de um mesmo conjunto de plantas. SAMPAIO 

(1989) também obteve estimativas semelhantes para os carac

teres peao de espiga 7 alturas de planta e espiga e número de 

ramificações do pendão (13,40%, 6,00%, 8,90% e 11,80%, rea

pecti vamente) . 

Os coeficientes de variação gená-tica obtidos 

(CVg's %) confirmam a existência de variabilidade gená-tica 

entre os hibridos para os nove caracteres, com valores mé

dios de maior magnitude para o caráter número de ramifica

ções do pendão (13,72%), seguido por altura de espiga 

(8,46%), peso de grãos (6,98%), peso de espiga (6,96%), al

tura de planta (5,38%), comprimento de espiga (4,30%) e diâ

metro de espiga (3,28%). Para peso hectolitro foi encontrado 

o menor valor (2,10%), com intervalo de variação de 1,15% a

2,64%. Um CVg (%) bastante reduzido foi observado para o nú

mero de dias para o florescimento feminino (2,22%), com va

riação de 0% a 3,96%. Essa nulidade do CVg em um dos experi

mentos se deveu à estimativa negativa da variância entre hi

bridos, com valor próximo a zero. 

e preciso ressaltar que as progênies avaliadas 

em cada eXPerimento constituem amostras aleatórias das duas 

populações consideradas, sendo as discrepâncias 

entre as estimativas devidas ., provavelmente ., à 

restrita. De fato, embora 30 hibridoa tenham sido 

observadas 

amostragem 

estudados 

em cada experimento, o material original está representado 

por apenas dez progêniea. Assim, inferências mais precisas 

sobre a população devem ser tomadas em fun;:ão doa valores 

médios, decorrentes da análise agrupada doa dados. 
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Com relação aos i ndices de variação (e) ,. os 
menores valores médios foram obtidos para peso de grãos 
(0,595) e peso de espiga (0,612); seguindo-se os valores pa
ra número de dias para o florescimento feminino (0,750), 
comprimento e diâmetro de espiga (0 ,. 825 e 0 ,. 845). Valores 
iguais ou superiores à unidade foram detectados para peso 
hectolitro<� 1,000), alturas de planta e espiga (1,033 e 
1,073), destacando-se o caráter número de ramificações do 
pendão com o valor de magnitude maia elevada (1,226). A aná
lise desses valores revela que os caracteres mais propicias 
à seleção seriam os relacionados ao número de ramificações 
do pendão, às alturas de planta e espiga e ao peso hectoli
tro, segundo critério de VENCOVSKY (1987), que considerava
lores de e iguais ou acima de 1,0 como indicadores de 
situação mais favorável à seleção. De fato, o menor erro ex
perimental e a maior herdabilidade associados a e·sses carac
teres confirmam tal critério. 

4.1.1.2. Estimativas de parâmetros genéticos 

Encontram-se também na Tabela 9 as estimativas 
-2 relacionadas à variância genética entre hi bridoa (O'h) ,, va-

riância do erro experimental entre parcelas (;2

). variância 
-zfenoti pica ao ni vel de médias de hi bridos (O'F) e herdabili-

dade no sentido amplo ao ni vel de médias de hi bridos (h!.)
X :, 

obtidas mediante a análise agrupada dos dados e o intervalo 
de variação dessas estimativas entre os dez experimentos. 

Analisando-se inicialmente o intervalo das es
timativa� de O': , observa-se que à exceção doa caracteres 
peso hectolitro ., número de ramificações do pendão e alturas 
de planta e espiga ., foram expressivas as diferen;:as observa-

-z das entre os experimentos, especialmente para O'h referentes
aos caracteres: número de dias para o florescimento femini-
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no, cujos valores variaram de O a 7,466 (diaa)2

; comprimento 
e diâmetro de espiga, com variações de 0,053 a 0,959 (cm/ 
espiga)2 e 4,333 x 10-3 a 37 ,.83 x 10--s (cm/espiga)2 respec
tivamente; pesos de grãos e espiga, que apresentaram 

2 a 231,1 (g/planta) çí:Ses de 19,75 
z 

{g/planta). respectivamente.
e de 30,58 a

varia-
326,9 

2 Em relação às estimativas de h-, foram peque-
x 

nas as variaçí:Sea observadas para o número de ramificaçí:Sea do 
pendão e alturas de planta e espiga; todavia, para os demais 
caracteres as variaçí:Ses foram acentuadas. Os intervalos de 
variação para pesos de espiga e grãos; comprimento e diâme
tro de espiga; e número de dias para o florescimento femini
no foram de 13 ,. 87% a 72,22%; 13,20% a 73,40%; 13,92% a 

79,94%; 21,08% a 81,69% e 0% a 76,74%, respectivamente, de
monstrando a heterogeneidade dos experimentos causada por 
amostragem restrita. 

A caracterização da população de hi bridos pode 
ser mais precisa considerando-se a análise agrupada dos da
dos. Foram observadas as seguintes estimativas de a: : 157,7 

2 

e 103,4 {g/planta) para pesos de espiga e grãos; 11,96 x 

10-3 e 8,309 x 10-3 (m/planta)2 para alturas de planta e es-
-s 2 piga; 0 ,. 57 e 23,9 x 10 (cm/espiga) para comprimento e 

diâmetro de espiga. Todos esses valores foram inferiores aos 
obtidos por GONÇALVES { 1987) ; da mesma forma os valores de 
;: para comprimento e diâmetro de espiga foram também meno
res que os obtidos por DANTAS (1988). Contudo, as estima.ti-
vas referentes a peso 
ga foram superiores às 

de espiga e alturas de planta e espi
obtidas por SAMPAIO (1989), sendo que 

' 
-2 esse autor detectou oh superior para o caráter número de ra-

mificaçí:Ses do pendão {13 ,. 39) em apenas um. grupo de experi
mentos. Estas diferenças de magnitude entre as estimativas 

2 de oh para vários caracteres são provavelmente devidas ao 
fato de GONÇALVES {1987) e DANTAS {1988) terem utilizado li-
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nhagena end::igamaa, enquanto que SAMPAIO (1989) trabalhou com 

progênies de meios irmãos e no presente estudo foram utili

zadas progênies de irmãos germanos. Era de se esperar uma 

maior variância genética entre os hibridos de linhagens em 

relaç:ão aos hi bridos de progênies, devido a uma maior cova

riãncia genética entre os indivi duos dentro de uma mesma li

nhagem. 

As estimativas de h� foram de 52,94% e 51,54% 
X 

para pesos de espiga e de grãos, com intervalo de variaç:ão 

em torno de 13,00% a 73,00% para ambos os caracteres. Para 

peso hectolitro, a herdabilidade foi de 73,24%, semelhante 

às encontradas para alturas de planta e espiga (76,43% e 

77,88%, respectivamente). Quanto aos caracteres comprimento 
-2 

e diâmetro de espiga, as h- foram de 67,04% e 68,29%, desta-
>< 

cando-se um intervalo de variaç:ão de 13,92% a 79,94% para o 

primeiro caráter e 21,08% a 81,69% para o segundo. A herda

bilidade para número de dias para o florescimento feminino 

foi de 62,78%, enquanto que dentre os nove caracteres ava

liados o maior coeficiente de herdabilidade coube ao caráter 

número de ramificações do pen<Iã:o (82,10%). 

Comparações envolvendo estimativas de herda

bilidade nem sempre sã'.o úteis, pelo fato de seus valores de

penderem estreitamente do tamanho de parcela, densidade de 

plantio e do número de repetições (ROBINSON, 1963), como 

também da unidade em que sã. o baseadas, conforme salienta 

HALLAUER & MIRANDA FILHO (1988). No entanto, vale ressaltar 

que as estimativas obtidas no presente estudo sã'.o um pouco 

inferiQres àquelas observadas por GON:;ALVKS (1987), no sen

tido amplo ao ni vel de :mêdias de hi bridos, para os caracte

res pesos de espiga e grãos, alturas de planta e espiga, 

comprimento e diâmetro de espiga e igualmente inferiores às 

estimativas obtidas por DANTAS (1988) para os dois últimos 

caracteres. Entretanto, as estimativas foram de magnitudes 
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semelhantes às apresentadas por HALLAUER & MIRANDA FILHO 

(1988) ao nivel de �dias de pro�nies de irmãos germanos no 

sentido restrito. A superioridade das estimativas somente 

pode ser observada em relação às obtidas para �dias de fa

milias de meios irmãos por SOARES FILHO & MIRANDA FILHO 

(1988) e em relação às observadas para hi bridos de familias 
de meios iruãos por SAMPAIO (1989). Essas relações eram es

peradas ,. visto que a variação entre hi bridos envolve toda a 

variância aditiva e dominante, enquanto a variância entre 

familias de iruãos germanos expressa 1/2 da variância aditi

va e 1/4 da variância dominante e a variância entre familias 

de meios irmãos apenas 1/4 da variância aditiva. 

As estimativas obtidas ,. entretanto, comprovam 

a existência de variabilidade genética entre os híbridos de 

progênies de irmãos germanos ,. sendo possivel o trabalho de 

seleÇão com alta eficiência ,. com resultados semelhantes aos 

observados em programas que utilizam �todos de sele;ão que 

se baseiam em testes de progêniea de iruãos germanos, visto 

que apresentam coeficientes de herdabilidade semelhantes. 

4.1.1.3. �dias doa híbridos observados 

Nas Tabelas 10 a 18 estão relacionadas as �
dias dos 300 hibridos interpopulacionais para os nove carac

teres avaliados em dez experimentos, também apresentadas ao 

nivel de experimento. Nessas tabelas encontram-se ainda as 
�dias da única testemunha avaliada ( Cargill-511) ,. bem como 

as �dias dos hi bridos em porcentagem da �dia da testemunha 

para cada experimento. Dentre as má-dias dos 300 hibridos, 26 

foram obtidas a partir das estim.ati!as �e µ � � e gj .. uti

lizando-se o modelo reduzido H. . = µ + El_ + g. • As estima-
LJ """'i. J 

tivas dos parâmetros do modelo, para cada progênie ,. encon-
tram-se nas Tabelas 20 a 28. 



65 

Para os caracteres de produ;ão (peso de espi

ga ,. peso de grãos e peso hectolitro), as médias doa hi bridoa 

expressas em porcentagem da média da testemunha nas Tabelas 

10, 11 e 12, respectivamente, mostram uma leve superioridade 

doa hibridoa (0,8%; 1,2% e 2,4% superiores, respectivamen

te) na média doa dez experimentos. O intervalo de variação 

entre experimentos foi bastante estreita para o caráter peso 

hectolitro: 99,6% a 104,5%. No entanto, houve experimento em 

que os hibridos se mostraram 23,0% maia produtivos do que a 

testemunha em pesos de espiga e grãos. As médias doa hi bri

dos foram superiores à má-dia da testemunha em seis doa dez 

experimentos ,, porém o melhor desempenho foi o do Exp_ 08 

(Tabelas 10 e 11), com 29 hibridos entre os 30 avaliados, 

produzindo acima da má-dia da testemunha. De um modo geral, 

destacam-se combinações hibridas promissoras em todos os 

experimentos, pois, doa 300 hibridoa avaliados, 151 apresen

taram mádias superiores à má-dia da testemunha em peso de es

piga e 160 foram superiores em peso de grãos. A obten;:ão de 

hibridoa intermediários mais produtivos do que a testemunha 

reflete o bom potencial do conjunto de pro�nies das duas 

populações. 

O comportamento mádio doa hi bridos em relaçã:o 

aoa caracteres alturas de planta e espiga, mostrado nas Ta

belas 13 e 14, revela que os hi bridoa apresentaram um porte 

maior do que a testemunha (6,5% e 10,4% maiores, respectiva

mente). Isso foi verificado na quase totalidade doa experi

mentos, sendo que apenas 19,7% e 11,7% doa 300 hibridos ava

liados -,mostraram médias inferiores à má dia da testemunha em 

alturas de planta e espiga, respectivamente. Esses hibridoa 

de menor porte indicam possibilidades de sucesso com aele

çã:o visando reduzir as alturas de planta e espiga nas popu

lações originais (ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5). 

Para os caracteres da espiga, observou-se que 



66 

nos hibridos o comprimento de espiga foi menor (5,86%), en

quanto que o diâmetro foi maior (4,40%) (Tabelas 15 e 16). 

Em somente um dos dez experimentos {Exp. 06), a média do 

compprimento de espiga dos hi bridos foi superior à média da 

testemunha e, da mesma forma ,. em apenas um experimento (Exp_ 

02) a média de diâmetro de espiga da testemunha foi maior do

que a média dos hi bridoa. No entanto, 17, 7% do total de hi -

bridos apresentaram espigas mais compridas e 14 ,. 3% doa hi

bridos tinham as espigas com menor diâmetro do que a teste

munha. 

Os caracteres comprimento e diâmetro de espiga 

tendem a ser negativamente correlacionados {HALLAUER & 

MIRANDA FILHO, 1988); embora ambos sejam positivamente cor

relacionados com produção ,. um maior comprimento de espiga 

não implica necessariamente em maior produ:;:ão. CORTEZ

MENOOZA & HALLAUER (1979) relataram resultados de dez ciclos 

de seleção divergente para comprimento de espiga, não tendo 

sido detectado aumento de produ:;:ão correlacionado com aumen

to do tamanho de espiga; por outro lado, a seleção para di

minuição do comprimento de espiga resultou em diminuição de 

produ:;:ão. De qualquer modo, as pequenas diferen;:as aqui ob

servadas para comprimento e diâmetro de espiga, em relação à 

testemunha, deve estar dentro dos limites de variação entre 

hibridos comerciais de alto potencial produtivo. 

A média do número de ramificações do pendão 

nos hi bridos não foi elevada { em torno de 20) ,. mas foi supe

rior à testemunha em todos os experimentos (Tabela 17). En

tre os 300 hi bridos avaliados ,. apenas 17 possui am um número 

de ramificações �enor do que a testemunha. Em valores mé

dios, o número de ramificações nos hi bridoa foi 33, 1% supe

rior ao da testemunha, com variação de 22,2% a 55,1%. 

O maior número de ramificações do pendão nos 

hi bridos aqui avaliados é indicativo de que um maior poten-
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cial produtivo pode ser atingido por seleção para diminuição 

do pendão nas populações de onde foram extrai das as prog§,
nies parentais. De fato, GERALDI e� alii (1985) mostraram 

uma tend?ncia de correlação negativa entre produ:;ão e tama
nho do pendão, indicando que a seleção intensa para um des
tes caracteres deverá alterar sensivelmente o outro. Por ou
tro lado ,. ARAUJO (1992) mostrou que após cinco ciclos de se
leção divergente para tamanho do pendão na população ESALQ
PBl, a produ;ão não foi alterada sensivelmente ,. embora os 
ganhos diretos de seleção tenham sido bastante expressivos. 

Comparando-se as variações doa dez experimen
tos para o caráter número de dias para o florescimento femi
nino {Tabela 18), os hibridoa podem ser classificados no 
mesmo padrão de precocidade da testemunha (Cargill-511), 
visto que foi observada uma redu;ão de apenas 2,86% na média 
doa hi bridoa em· relação à testemunha. 

Os resultados confirmam a existência de varia
bilidade entre as médias doa hibridos, sugeridas pelos parâ
metros a: eh� já apresentados, possibilitando a seleção de 
hibridos intermediários promissores, considerando as condi
ções do experimento. 

4.1.2. Análise da capacidade de combinação das progênies 

4.1.2.1. Análise da variância para capacidade de combinação 

A anâlise agrupada da variância das tabelas 
dialéliças ,. com o desdobramento dos quadrados médios de hi
bridos em capacidade geral de combinação {CGC) e capacidade 
especifica de combinação {CEC) ,. está representada na Tabela 
19 ,. para os nove caracteres estudados. Nesta tabela ,. constam 
também os desvios padrão referentes aos quadrados médios ob
tidos nas anâliaes individuais da variância das tabelas dia-
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lélicas doa dez experimentos, os quais não foram acentuados 

para a maioria doa caractarea a fontes de variação_ 

De um modo geral houve significância ao ni vel 

de 1% de probabi�idade (teste F) para os quadrados médios de 

CGC/Grupos de todos os caracteres, indicando que as progê

nies diferem quanto aos valores genéticos em cruzamentos. 

Conseqüentemente, os efeitos de capacidade geral de combina

ção das progênies de cada grupo, quais sejam ., ESALQ-PB4 

( CGC ) e ESALQ-PB5 ( CGC ) , também revelaram significância ao 
t 2 

nivel de 1% de probabilidade para todos os caracteres. Os 

quadrados ms-dios de CGC1 e CGC2 foram semelhantes, eviden

ciando variabilidade da mesma ordem de magnitude para as 

duas populações em estudo. SAMPAIO ( 1989) , trabalhando com 

as mesmas populações e avaliando os caracteres peso de espi

ga, alturas de planta e espiga e número de ramificações do 

pendão, também não conseguiu detectar nenhuma ten�ncia ca

paz de diferenciar uma popu1ação da outra. 

Embora não apresentadas, as análises indivi

duais também mostraram. diferen; as significativas para capa

cidade geral de combinação, revelando que diferenças entre 

progênies podem ser detectadas mesmo com um número reduzido 

de cruzamentos. 

Os resultados apresentados, aliados às estima

tivas de variância genética entre hi bridos e herdabilidade, 

mostram a potencialidade das populações ESALQ-PB4 e ESALQ

PB5, indicando a possibilidade de se obter progâ-nies produ

tivas, originando hibridos intermediários superiores. 

Diferen;as significativas entre os efeitos de 

capacidade especifica de combinação foram observadas em to

dos os caracteres, aos niveia de 5% ou 1% de probabilidade, 

indicando que alguns cruzam.entoa s'à'.o relativamente melhores 

ou piores em relação ao esperado com base na capacidade ge

ral de combinação; poré.-m a magnitude dos quadrados �dios da 
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CEC foi sempre menor em relação à CGC. Além disso, exceto 

para o caráter n8mero de ramificações do pendão, nas análi

análises individuais a significância da CEC a5 se manifestou 

em alguns poucos experimentos, evidenciando-se que os seus 

efeitos foram realmente menos importantes. 

DANTAS (1988) e SAMPAIO (1989) também verifi

caram a menor expressão da capacidade especifica de combina

ção, sendo que o primeiro autor cita vários trabalhos que 

obtiveram resultados semelhantes em estudos com diferentes 

genótipos e delineamentos (GNOATTO, 1969; PEREIRA, 1978; 

MANN et alii, 1981; MOLL & HANSON, 1984; MACHADO, 1986; 

MARTINS, 1986; GONÇALVES, 1987). Resultados contraditórios, 

entretanto, foram observados por diversos pesquisadores, a 

exemplo de MATZINGER et alii (1950) ,. ROJAS & SPRAGUE (1952) 

e LIMA (1977), ao verificarem que a variância devida a efei

tos não aditivos foi superior aos efeitos aditivos· para pro

dução de grãos em milho. Segundo DANTAS (198B), esses resul

tados discrepantes podem ser explicados com base na afirma

ção de SPRAGUE & TATUM (1942) de que em material heterogê

neo ,. sem seleção prévia, a variação é principalmente de na

tureza aditiva, resultando em superioridade da variância da 

capacidade geral de combinação. Essa torna-se inferior quan

do se trabalha com populações previamente selecionadas em 

que se descartam genótipos pelo mau desempenho, com base na 

capacidade geral de combinação. 

Nesta etapa do presente estudo, em que foi 

utilizado material não selecionado, pode-se concluir que a 

capacidade geral de combinação foi mais importante do que a 

capacidade especifica de combinação para todos os caracteres 

avaliados, evidenciando-se uma importância menos acentuada 

da capacidade geral de combinação apenas para o caráter nú

mero de ramificações do pendão_ 
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4.1.2.2. Efeitos de capacidade geral de combinação 

As produções dos cruzamentos com uma linhagem 

parental em comum são correlacionadas a partir de um mesmo 

valor, correspondente à capacidade geral de combinaÇão desta 

linhagem (CURNOW, 1980). Da mesma forma, pode-se inferir que 

os cruzamentos que possuem uma progênie parental em comum 

também sejam correlacionados com base na capacidade geral de 

combinaÇão desta progênie. Efeito de capacidade geral de 

combinação (g) de uma progênie usada como pai pode, pois, 

ser entendido como sendo o seu comportamento médio numa sé

rie de combinações híbridas_ Valores muito altos e/ou muito 

baixos para g ou g. indicam a superioridade ou inferiorida-
1. J 

de da progênie em relação ao comportamento mé-dio das demais 

progênies envolvidas nos cruzamentos do esquema dialélico. 

Tais estimativas são relativas e devem ser consideradas para 

cada grupo particular de pais. 

As Tabelas 20 a 28 apresentam as estimativas 

dos efeitos de capacidade geral de combinação das progênies 

de i�os germanos das populações ESALQ-PB4 (g. ) e ESALQ-PB5 
- 1. 

(g.), para os nove caracteres avaliados em dez experimentos. 

Estas estimativas representam um parâmetro interpopulacio-

nal, à semelhan;:a do procedimento de seleção recorrente re

ciproca, agregando-se ao processo as vantagens citadas por 

MOLL & STUBER (1971) devidas a este tipo de seleção. 

Para o caráter peso de espiga (Tabela 20), ob

serva-se que os intervalos de variação entre os valores es-
2 

timados de g. e g. (em kg/4m) foi muito-variável ao nivel 
•.. 1. J 

dos experimentos individuais ,, porém apresentaram magnitudes 

semelhantes nas duas populações. Com progênies de meios ir

mãos dessas- mesmas populações, SAMPAIO ( 1989) observou mag

ni tudes semelhantes para os intervalos de variação desse ca

ráter, bem como para os caracteres altura de planta e altu-
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ra de espiga. Uma análise das estimativas dos g 's e g 'a 
1. J 

pode ser efetuada considerando-se conjuntamente os dez expe-

rimentos, visto que, devido ao modelo ser aleatório, as pro

gêniea avaliadas nos diferentes ensaios podem ser considera

das como uma amostra aleatória das populações em estudo_ 

Considerando-se essa análise, foram observados intervalos de 

variação de -0,608 a 0,829 �ara os valores de i\ e de -0,489

a O, 831 para os valores de g. , que correspondem a ampli tu-
2 J 

des de 1,437 e 1,320 kg/4ni , respectivamente. Estes valores 

representam 39,84% e 36,60% da média geral doa hibridos, pa

ra as populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5. 

Resultados semelhantes foram obtidos para o 

caráter peso de grãos ao ni vel dos experimentos individuais 

{Tabela 21), detectando-se também que os intervalos de va

riação entre os valores de g's foram semelhantes nas duas 

populações. Na análise global dos dez experimentos foram ob

servados intervalos de -0,531 a 0,600 e de -0,402 a 0,710 

parai\ e g. , correspondentes respectivamente a amplitudes
J 

2 
de 1,131 e 1,112 kg/4ni. Estes valores representam 38,79% e 

38 ,. 13% da má-dia dos hi bridos, para a.a populações ESALQ-PB4 e 

ESALQ-PB5, percentuais semelhantes aos encontrados para peso 

de espiga. 

Em relação ao caráter peso hectolitro {Tabela 

22) , oa intervalos de variação entre os valores de !\, 

(-4,584 a 3,902) e g. (-4,305 a 4,018), correspondentes a 
J 

amplitudes de 8,486 e 8,323 kg/100 1 , representam. apenas 

10, 08% e 9, 89% da média doa hi bridoa, para 

ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5, sugerindo uma menor 

aa populações 

variabilidade 

destes g s em relação aos observados para os caracteres pe

sos de espiga e de grãos. 

Entre os caracteres relaciona.doa ao porte da 

planta, observou-se para altura de planta {Tabela 23) inter

valos de variação de -0,322 a 0,209 para os g. 's e de -0,266 
1. 
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a 0,339 para os g_ 'a ,. correspondentes respectivamente a am-
plitudes de 0 ,. 531 e 0 ,. 605 m/planta. O intervalo para altura 
de espiga foi mais estreito (Tabela 24), encontrando-se am
plitudes da ordem de 0 ,. 438 e de 0 ,. 450 m/planta para oa in
tervalos respectivos de g_ 'se g_'s. 

"l. J 

Quanto aos caracteres referentes às dimens':>es 
da espiga, os valores maia altos e maia baixos de g's foram 
obtidos para comprimento de espiga (Tabela 25), com inter
valos de -1,930 a 1 ,. 920 entre g_ 'a (3,850 cm/espiga) e de 

- "l. 

-1 ,. 695 a 1,583 entre g_ 's (3 ,. 278 cm/espiga). A Tabela 26 re-
J - -

vela efeitos menores de g_ 'se g_ 's para o caráter diâmetro 
"l. J 

de espiga, cujas amplitudes de variação foram de 0,818 e de 
0 ,. 994 cm/espiga para g 's e g_ 's , respectivamente. 

"l. J 

As estimativas dos g's para número de ramifi-
cações do pendão (Tabela 27) apresentaram variação de -6 ,. 364 
a 5,549 entre g_ 's (11,913 ramificações) e de -6,495 a 8,697 · 

- "l. 

entre g_ 's (15,192 ramificações). Já em relação ao número de 
dias para o florescimento feminino (Tabela 28) as variações 
entre os �'s foram da ordem <-!_e -5,.023 a 3,768 (8,791 dias) 
e de -6,050 a 5,617 entre os g_'s (11,667 dias). 

J 

Deve ser ressaltado que, apesar do maior ou 
menor grau dos efeitos de capacidade geral de combinação en
tre os caracteres ,. foram detectadas diferen;as altamente 
significativas quanto aos efeitos de CGC na análise agrupada 
de todos os caracteres (Tabela 19). 

Um dos objetivos nesta fase do estudo foi a 
determinação e avaliação da validade de parâmetros denomina
dos de. k e k. , que estimariam a capacidade geral de combi-

i J 

nação das pro�nies em substituição aos efeitos g. e g. ,. 
segundo sugestão de Miranda Filho2 , utilizado �r D�AS 

2MIRANDA FILHO, J.B. de. (ESALQ/USP - Departamento de Gené-
tica). Comunicação pessoal. 1987. 
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(1988), representando uma maneira prática de se avaliar o 

potencial genético das prog.ênies envolvidas nos cruzamentos. 

Os parâmetros k e k. ,, relativos às prog.ênies1. J 

das populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5, foram estimados para 
os nove caracteres mediante a diferen:;a entre a uédia do ca
ráter exibida pelo cruzamento e a uédia de todos os cruza
mentos, sendo apresentados nas Tabelas 29 a 37. Observa-se 
pela análise destas tabelas que os melhores valorea de k e_1. 
kj nem sempre coincidem com os melhores valores de � e g j , 

já mencionados. Para os caracterea pesos de espiga e de 
grãos (Tabelas 29 e 30), de um total de dez experimentos, o 
melhor valor de k1. coincidiu com o � superior em seis expe

rimentos; entre os k.'s e g.'s essa coincidência ocorreu em 
J J 

cinco experimentos. O maior número de coincidências ocorreu 
para o caráter altura de planta (Tabela 32), em que os valo
res superiores de � , k1. e gj , kj foram coincidentes em
sete experimentos. Para alguns experimentos e caracteres, no 
entanto, ocorreram. discrepâncias entre os valores, inclusive 
com inversão de sinal (positivo --- negativo) para os 
efeitos estimados de algumas prog.ênies. Isso refletiu nos 
valores dos coeficientes de correlação linear (r) entre as 
estimativas dos parâmetros (;! _  , k -e g. , k. ,"-'\. 1. J J 
na Tabela 38, os quais variaram. de 0,42 a 0,98 
a 0,99, respectivamente. Apesar disso, para a 
associações os valores de r foram superiores a 

monstrando que houve uma forte correspondência 
timativas. Mesmo assim, a inconsistência dos 

apresentados 
e de -0,09 
maioria das 
0,70 , de-

entre as es-
valores não 

permite. uma conclusão definitiva sobre a validade dos parâ
metros k's para definir o valor genético das respectivas 
progênies. Conclusão semelhante foi relatada por DANTAS 
(1988) na anâ.lise de cruzamento dialélico parcial circulante 

envolvendo linhagens S
6 

das populações ESALQ-PBl e SUWAN. 
A determinação dos parâmetros g 'a e k 's envol-
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veu processos bem distintos, segundo metodologia já descri

ta. Os parâmetros g's estimam a capacidade geral de combina

ção das progênies avaliadas de acordo com esquema de análise 

para dados não balanceados, obtidos pelo processo de quadra

dos mi nimos; portanto ,, assume-se que � e g
j 

são variáveis

independentes ,, normalmente distribuí.das ,, com média zero e 
·"' • 2 2 

t · t A t. ti d varic:1nc1a O' e o , respec 1.vamen e. a es ima vas os 
g .1 92 

parâmetros k's foram obtidas por meio de contrastes que não 

resultam ,, necessariamente ,, em estimativas de quadrado mini

mo. Dessa forma ,, pelo fato de g e k serem determinadas me

diante contrastes definidos diferentemente, estão associadas 

a diferentes variâncias, as quais explicam ,, em parte, as 

discrepâncias dessas estimativas. 

Essas considerações, aliadas aos resultados 

obtidos ,, permitem concluir que do ponto de vista eatatistico 

os valores gené.ticos das progênies em cruzamento são melhor 

estimados pelos parâmetros g's. 

4.1.2.3. Efeitos de capacidade específica de combinação 

Nas Tabelas 39 a 47 estão relacionadas as es

timativas doa efeitos de capacidade especifica de combinação 

( s .. ) para os nove caracteres avaliados nos dez experimen-
l.J 

tos ,, referentes aos hibridos obtidos do cruzamento dialélico 

parcial circulante entre progênies de irmãos germanos ESALQ

PB4 e ESALQ-PB5. A análise dessas estimativas permite ava

liar a importância da capacidade especifica em relação à ca

pacidade_ geral de combinação. O termo, como definido por 

SPRAGUE & TATUM ( 1942) ,, é usado para identificar cruzamentos 

que se comportam pior ou melhor do que se esperaria com base 

na capacidade geral de combinação� Assim,, baixos valores ab

solutos de s. indicam que o comportamento doa hibridos ae-
l.J 

ria o esperado segundo a capacidade geral de combinação e, 
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ao contrário, altos valores (positivos ou negativos) sugerem 

um desempenho melhor ou pior do que ae esperaria com base na 

capacidade geral de combinação das progênies envolvidas noa 

cruzamentos. 

Para o caráter peso de espiga ,. o intervalo de 

variação entre aa 274 estimativas de s.. foi de -0 ., 400 a 
\,J 

2 

0,514 kg/4m, sendo que estes valores extremos representam 

-13,90% e 11 ., 85% da média doe respectivos hibridos e indicam

que para esses híbridos estimam-se, respectivamente, redu;ão 
2 

de produ;ão da ordem de 0,400 kg/4m: e aumento de produ;ão 
2 

de O, 514 kg/ 4m: , em relação a.o esperado tendo como base a 

capacidade geral de combinação. Os valores relacionados na 

Tabela 39, entretanto, mostram que a maioria daa estimativas 

teve pouca expressão na média do caráter, sugerindo a maior 

importância dos efeitos aditivos na expressão do caráter pe

so de espiga. Estas mesmas conclus3es podem se� extrapoladas 

para o caráter peso de grãos (Tabela 40), cujas estimativas 

de s .. variaram de -0,350 (-16,63% da má-dia do híbrida) a 
\, J 

0 ,. 446 k.g/4m
2 

(12,86% da média do híbrido). 

Na Tabela 41 a'à'.o apresentadas as estimativas 

de s .. para o caráter peso hectolitro, mostrando intervalo 
l.J 

de variação de -2,250 a 2,422 kg/100 1. Os valores extremos 

desse intervalo representam, respectivamente, -2,73% e 2,83% 

da média dos hi bridos correspandentes, revelando pequena in

fl�ncia dos efeitos n'à'.o aditivos na expressão do caráter e 

uma menor variabilidade doa a.'a em relação aos a .. s ob-
'-J l. J

tidos para os caracteres pesos de espiga e grãos. 

Os valores de a. . para altura de planta e al-
'-J 

tura de espiga encontram-se nas Tabelas 42 e 43. Para ambos 

os caracteres, no geral, as estimativas foram de baixa mag

nitude, indicando a pouca importância dos·efeitos de capaci

dade especifica na manifestação desses caracteres. O inter

valo de variação para o primeiro caráter foi de -0,129 a 
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0,102 m/planta, enquanto que no segundo caráter ocorreu uma 
variação de -0,099 a 0,098 m/planta. 

Os intervalos de variação das estimativas de 
a. . mostradas na Tabela 44 para o caráter comprimento de es-

'-J

piga, -1,108 a 1,243 cm/espiga, revelam a pequena influên-
cia dos efeitos nã'.o aditivos na expressão do caráter. O me
nor valor do intervalo representa -6,40% da média do hibrido

e o valor superior apenas 6,18%. DANTAS (1988) encontrou re�
aultados semelhantes e, em adição, a literatura tem mostrado
que a variância devida a efeitos aditivos(;:) é maia impor
tante do que a devida a efeitos nã'.o aditivos (HALLAUER &
MIRANDA FILHO, 1988) na heran;:a do caráter comprimento de
espiga.

As baixas magnitudea da maioria das estimati
vas de a.. para o caráter diâmetro de espiga (Tabela 45) le

'-J 

vam às mesmas conclue=íea obtidas quando da análise dos a .. 
1..J

para comprimento de espiga. GONÇALVES (1987) e DANTAS (1988) 
encontraram resultados semelhantes na avaliação de linhagens 
.. flint .. e dente em esquema dialélico parcial circulante. 

A análise das estimativas de a .. para os ca-
\.J 

racteres número de ramificaçí:Ses do pendão (Tabela 46) e nú-
mero de dias para o florescimento feminino (Tabela 47) per
mite concluir que os efeitos aditivos são também maia impor
tantes do que os efeitos nã'.o aditivos na manifestação desses 
caracteres. 

Em geral, deve ser ressaltada a importância 
dos efeitos aditivos para a expressão doa caracteres avalia
dos, apesar de terem sido detectadas diferen;:as significati
vas entre os efeitos de capacidade especifica para todos os 
caracteres na análise agrupada da variância da capacidade de 
combinação. 

A constatação de diferen;:aa entre as estimati
vas das capacidades de combinação, para todos os caracteres, 
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permite supor que seja efetiva a seleção baseada naa estima

tivas da capacidade geral, bem como seja eficiente a seleção 

de cruzamentos per se, haja vista a variabilidade evidencia

da pelas estimativas da capacidade especifica de combinação. 

Em adição, a variabilidade das estimativas da capacidade ge

ral de combinação revela a potencialidade da metodologia do 

dialélico parcial circulante, que se baseia nestas estimati

vas para a predição de ms,,dias de hi bridos. 

4.1.3. Predição de JD:?dias 

Os estudos com predição de ms,,dias, na genética 

quantitativa, têm sido de grande importância para muitos me

lhoristas especialmente interessados na produ;ão de hibridos 

de linhagens para fina comerciais e formação de compostos, 

explorando o potencial heterótico intervarietal. 

Segundo KEMPTHORNE & CURNOW ( 1961) , a capac i

dade de produ;ão de todos os cruzamentos realizados em um 

esquema dialé lico parcial, e também doa n'ã o amostrados, pode 

ser predita em fun;ão das capacidades gerais de combinação, 

ignorando-se os efeitos de capacidade especifica de combina-
-2 -2

ção. Isso é válido quando a relação I'O' / a for pequena, ou
s e 

seja, quando a magnitude dos efeitos de capacidade especifi-

ca de combinação tiver pouca importância na manifestação do 

caráter. No presente estudo, a importância relativa doa 

efeitos de capacidade geral de combinação e capacidade espe

cifica de combinação podem ser interpretados diretamente pe

los valores de F da análise da variância da Tabela 19. Os 

valores encontrados mostram a menor importância da capacida

de especifica, especialmente quanto ao diâmetro de espiga, 

cujo F foi de 1,280. Valor maia acentuado foi obtido para o 

número de ramificações do pendão (2,959), ainda relativamen

te menor que o F para CGC/Grupoa (6,833), demonstrando uma 
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maior importância doa efeitos aditivos na expressão desse 

caráter. 

Os processos de predição utilizados no presen

te trabalho objetivaram testar a validade doa parâmetros g ,
\. 

g. e k. , k. ( estimados do esquema parcial proposto) para as
J \. J

predições de hibridos intermediários, com base no modelo re-

duzido em que não se incluem os efeitos de capacidade espe

cifica de combinação.

As médias referentes aos hi bridos intermediá

rios observados foram estimadas para cada experimento, se

gundo os modelos H. . = µ + g. + g. e H. . = µ + k. + k. ,. já 
\. J 'l. J \. J \. J 

mencionados. A correspondência entre as médias observadas e 
estimadas foi medida pelo coeficiente de determinação (If), 

que permite avaliar a eficiência do modelo reduzido com base 

na capacidade geral de combinação (Tabela 48). 

Considerando-se os valores m§dios doa dez ex

perimentos foram obtidos coeficientes de determinação de 

82,6%; 81,3%; 84,0%; 88,8%; 88,9%; 83,5%; 87,8%; 84,5% e 

79,3% para a associação entre médias observadas e estimadas 
através doa parâmetros g'a, referentes, respectivamente, aos 

caracteres peso de espiga; peso de grãos; peso hectolitro; 

altura de planta; altura de espiga; comprimento de espiga; 

diâmetro de espiga; número de ramificações do pendã'.o e núme

ro de dias para o florescimento feminino. Estes dados ates

taram a importância dos efeitos de capacidade geral de com

binação na composição das m§dias doa cruzamentos ,. represen
tando em média, para todos os caracteres, maia de 80,0% da 

soma de . quadrados total que é atribui da ao modelo reduzido 
para explicar as médias observadas dos hi bridos entre as 

pro�nies envolvidas. Quanto à associação entre médias ob

servadas e estimadas a partir dos parâmetros k's, foram ob-
2 tidos coeficientes de determinação (R) de 67,9%; 67 ,. 8%; 

72,0%; 75,7%; 75,9%; 64,7%; 74,4%; 69,2% e 65,9%, respecti-
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vamente, para os caracteres estudados_ Observa-se que, para 

todos os caracteres, os valores relativos à associa_ção entre 

médias observadas e estimadas com base nos parâmetros g's 

foram invariavelmente superiores aoa valores obtidos a par

tir dos parâmetros k's, pressupondo uma eficiência relativa 

maior do modelo H. = µ + ª + g. na predição de médias de 
1..J '-'í.. J 

hibridos de progênies. Isso confere boa confiabilidade para 

as estimativas dos efeitos de capacidade geral de combina

ção, indicando a utiliza_ção do esquema dialélico parcial 

circulante para predição de DJ:?:dias com grande precisão. Esta 

superioridade doa valores do coeficiente de determina_ção pa

ra a associação entre DJ:?:dias observadas e estimadas pelos 

g'a foi também verificada por DANTAS (1988), quanto aos ca

racteres peso de campo, comprimento e diâmetro de espiga. Os 

valores doa coeficientes de determinação estimados pelos 

dois processos (g's ou k'a) para comprimento de espiga foram 

semelhantes aos obtidos no presente estudo; entretanto, os 

valores relativos ao peso de campo e diâmetro de espiga fo

ram menores. 

Por outro lado, os coeficientes de determina

ção (R
2

) relativos aos dois modelos reduzidos podem ser con

siderados altos, mostrando que além da forte correspondªncia 

entre as médias observadas e estimadas com base nos parâme

tros g's, também houve boa correspondªncia entre as médias 

observadas e estimadas pelos parâmetros k's, evidenciando-se 

a sua utilidade prá.tica devido às facilidades para sua de

terminação. Convém salientar que o uso doa parâmetros k's 

leva à perda de informa_ções, pois dl'.o permite uma avaliação 

direta da capacidade especi fica de combinação, o que seria 

posai vel se houvesse uma alta correlação entre as estimati

vas dos parâmetros k's e g'a. Dessa forma, mesmo sem reali

zar anâlise da variância, os coeficientes de determinação 

entre valores observados e estimados poderiam fornecer indi-
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ca.Ção indireta da importância da capacidade eapeci fica de 

combina_ção, ou seja, se os coeficientes de determina_ção fo

rem altos o modelo reduzido H .. = µ + k. + k. explica razoa-
\, J \, J

velmente bem os valores observados, indicando a pouca in-

fluência das interações alélica e não alélica nos processos 

de predição e, conseqüentemente, na expressão do caráter em 

estudo. 

Na Tabela 49 são apresentados os coeficientes 

de correla_ção entre as médias doa hi bridos intermediários, 

estimadas a partir de E!. e g. e estimadas a partir de k e
--i. J i 

k. ,. para os nove caracteres avaliados em dez experimentos. 

Em todos oa experimentos e para todos os caracteres foram 

encontrados altos coeficientes de correlação (0,73 � r S 

0,98), caracterizando uma forte associa_ção entre essas mé

dias. Conforme já mencionado, os valores genéticos das pro

gênies são estatisticamente melhor estimados pelos parâme

tros g's; no entanto, para fins práticos, os parâmetros k's 

podem se aproximar das informa.Çôes obtidas pelos g's. Con

clusôes semelhantes foram efetuadas por DANTAS ( 1988) , em 

trabalho de avaliação de linhagens de milho utilizando o es

quema de cruzamento dialélico parcial circulante. 

Cabe salientar que �o houve influência da 

herdabilidade do caráter na eficiência das prediçôea, veri

ficando-se coeficientes de associa_ção de magnitudes seme

lhantes para os nove caracteres avaliados, caracterizados 

por herdabilidades diferentes. 

4.1.4. Eficiência do método e ações de pesquisa futuras 

A dificuldade de se manipular os cruzamentos 

em esquemas dialélicos quando o número ·de pais é muito gran

de é bem caracterizada na literatura, podendo-se contornar o 

problema ao se trabalhar com parte do total destes cruzamen-
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tos. Com a utilização apenas doa cruzamentos interpopulacio

nais caracteriza�se um esquema fatorial de cruzamentos, que 

é designado por completo quando cada pai de uma população é 

cruzado com todos os pais da outra população. Esta etapa do 

presente estudo envolve um fatorial incompleto (esquema de 

cruzamento dialéllco parcial circulante), onde o pai de uma 

população é cruzado com três pais (a = 3) da população con

trastante. O número de hibridos avaliados em cada experimen

to {ns = 30) representou praticamente 1/3 do total posai vel 

(n
2 

= 100) a partir das progê-nies das populaçe!íes ESALQ-PB4 

(n = 10) e ESALQ-PB5 (n = 10) avaliadas em cada grupo. O es

quema utilizado assemelha-se ao apresentado por KEMPTHORNE & 

CURNOW ( 1961) ao ni vel intrapopulacional ,, em que somente uma 

amostra doa posai.veis cruzamentos entre n linhagens é reali-

zada, num esquema tipo circulante. 

O número de cruzam.entoa {a) com um pai comum ,.

capaz de testar adequadamente o potencial deste pai, é uma 

questão a ser melhor pesquisada. Os estudos comparando dia

lélicoa completos e dialélicoa parciais com diversos valores 

de "s", mostraram. a influência do número de cruzamentos do 

pai nas estimativas dos efeitos da capacidade geral de com

combinação, indicando haver uma flutuação das estimativas à 

medida que se reduz o valor do .. s .. , especialmente quanto ao 

caráter produ;:ão. MURTY et; a111 { 1967); ANAND & MURTY 

(1969); BRAY (1971) e DHILLON & SINGH (1978) revelam clara, 

mente que o tamanho da amostra de cruzamentos {a) pode in

fluir decisivamente na qualidade das estimativas da capaci

dade de ,combinação. DHILLON & SINGH { 1978) salientam que a 

seleção doa pais ,, com base nos efeitos de capacidade geral 

de combinação ,, será mais segura se os parâmetros forem obti

dos de dialélicos parciais com s � 7 ou s-� 5, a depender 

do caráter. Os seus resultados revelaram que as análises dos 

dialé licos parciais foram aensi veis para detectar diferen:; as 
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quanto à capacidade geral de combinação, maa conclus:Sea er

rôneas podem ser· inferidas sobre a variância da capacidade 

especifica de combinação. Além disso, a diminuição do "a" 

implica em redu::;::ão do número de graus de liberdade para ca

pacidade especifica de combinação (KEMPTHORNE & CURNOW, 

1961), o que resulta em menor precisão para a estimativa da 

capacidade especi fica de combinação. 

Dessa forma, tornam-se necessários estudos 

teóricos e práticos mais detalhados sobre o dialélico par

cial circulante interpopulacional, que possam contribuir pa

ra determinar o valor de "s" e o número de pais que devem 

representar cada uma das populações envolvidas no cruzamen

to, visando-se a obtenção de estimativas com alto grau de 

precisão. Outros tipos de progênies também deverão ser ava

liados por meio do esquema ,. aumentando o volume dispo:ni vel 

de informações. 

No presente estudo, o grau de correspondência 

entre as médias observadas e estimadas com base na capacida

de geral de combinação das progênies foi o critério utiliza

do para julgar adequado o número de cruzamentos por paren

tal. Conforme já salientado anteriormente, os altos coefi

cientes de determinação entre as médias observadas e estima

das indicam que a amostra de três cruzamentos (s = 3) parece 

ter um tamanho que permite estimativas de g's com suficiente 

precisão para a avaliação das capacidades gerais de combina

ção das progênies envolvidas, tendo sido usada também por 

GONÇALVES ( 1987) ; DANTAS ( 1988) e SAMPAIO ( 1989) ,. com resul

tados satisfatórios. 

Em termos de eficiência da metodologia, pode

se concluir que o esquema dialélico parcial circulante in

.terpopulacional utilizado mostrou-se altamente eficiente do 

ponto de vista prático, por permitir a estimação da capaci

dade de combinação de progênies em cruzamentos ,. a partir de 
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um número reduzido de hi bridos, ao mesmo tempo que posai bi

li ta a identificação de combinações especificas promissoras 

por meio do processo de predição de médias com base nos 

efeitos de capacidade geral de combinação. A eficiência do 

esquema foi também constatada por GONÇALVES (1987) e DANTAS 

{1988) na avaliação de linhagens de milho e por SAMPAIO 

{1989) quando da avaliação de prog9nies de meios irmãos das 

populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5. 

A importância da metodologia é ressaltada no 

sentido de que os hibridos intermediários apresentam-se como 

alternativa em relação aos hi bridos de linhagens, destacan

do-se quanto à estabilidade, conforme salientado por MOTA 

{ 1984) e VASAL { 1986), e também quanto ao aspecto prático de 

produção de sementes, visto que apenas dois lotes isolados 

são necessários para a produção doa pais do hibrido interme

diário. 

Com relação ao dialé lico completo, a prática 

revela que, para um mesmo número de cruzamentos, o dialélico 

parcial permite a avaliação de um maior número de pro8ªnies. 

Isso resultará na possibilidade de uma maior intensidade de 

seleção com base na capacidade geral de combinação, compen

sando a menor precisão com que cada pro�nie é, geralmente, 

testada no dialélico parcial. 

4.1.5. Seleção dos hi bridoa intermediários superiores 

No presente trabalho foram sintetizados hibri

dos int�rmediários pelo cruzamento entre prog9nies de irmãos 

germanos. Na multiplicação dos hibridos selecionados pressu

p3e-se o cruzamento fraternal (planta a planta) ou aleatório 

(polinização livre) dentro das progênies parentais, dando 

origem a subpopulações com um certo grau de endogamia 

(0 < F < 1, sendo F o coeficiente de endogamia). Dessa for-
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ma ,, Miranda Filho 3,, citado por SAMPAIO ( 1989L define hi bri
dos intermediários como aqueles originados de cruzamentos 
entre progênies parcialmente endogâmicas ,, tais como meios 
irmãos ou irmãos germanos (O < F < 1). Assim ,, estruturalmen
te ,, esses hibridos se situam em posição intermediária entre 
os hi bridos de linhagens endogâmicaa ( F = 1) e os hi bridos 
de variedades (F = O). 

A identificação dos hi bridos intermediários 
superiores não foi efetuada em fun;:ão direta das proprieda
des genéticas das progênies parentais, selecionando-se espe
cificamente os dez hibridoa mais produtivos quanto ao cará
ter peso de grãos (um hi brida em cada experimento) ,. todos 
produzindo acima da média da testemunha (Cargill-511). En
tretanto, deve ser ressaltado que, mesmo selecionando-se 
combinações especificas em cada experimento, foram captados 

efeitos de capacidade geral de combinação superiores ,, visto 
que das 20 progênies parentaia dos hibridos selecionados ,,

seis progênies da população ESALQ-PB4 e duas progênies da 
população ESALQ-PB5 seriam selecionadas com base nos parâme
tros g's. 

Na Tabela 50 são apresentadas as estimativas 
da média geral doa hi bridos por experimento (µ) ,, efeitos de 
capacidade geral de combinação (� e g.) ,, efeitos de capaci-

- J 

dade especifica de combinação (a..) e médias referentes aos 
l.J 

dez bibridos superiores em peso de grãos. Os valores refe-
rentes aos efeitos de capacidade especifica de combinação 
foram invariavelmente positivos para os dez hibridos sele
cionados ,, coerentes com o tipo de seleção efetuado. Quanto 
aos efeitos de capacidade geral de combinação ,. os � 's refe
rentes às progênies da população ESALQ-PB4 foram positivos e 

)MIRANDA FILHO, J.B. de. (ESALQ/USP - Departamento de Gené-
tica). Comunicação pessoal. 1989. 
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de magnitude elevada 7 exceto para as progênies relacionadas 

aos hi bridoa 2, 3 e 7. O valor de g foi negativo para a 
\, 

progênie do hi brido 2 {-O, 132) ,. enquanto que os valores de 

� 'a foram baixos para as progênies dos h1 bridos 3 e 7 

{0,057 e 0,016, respectivamente). Entretanto, constatou-se 

que os valores maia baixos de g 's foram compensados por va-
- \, 

lares mais elevados de g. 's referentes às progênies da popu
J 

lação ESALQ-PB5, e vice-versa, valores mais baixos de g_ 'a 
J 

foram compensados por valores mais altos de g 's. Esta rela-
,._ 

ção entre oa g'a, aliada àa estimativas positivas dos efei-

tos de capacidade eapeci fica de combinação, explica as mé

dias elevadas doa dez hibridos selecionados, cujas 20 progê

nies parentaia {dez de ESALQ-PB4 e dez de ESALQ-PB5) foram 

avaliadas em cruzamento dialélico parcial, utilizando-se de 

um modelo fixo. 

4.2. Cruzamento dialélico parcial 

Neste item sã'.o apresentados e discutidos os 

resultados referentes à segunda etapa deste trabalho, que 

trata da avaliação de 100 hibridos intermediários obtidos 

segundo o esquema de cruzamento dialélico parcial (fatorial 

completo) 10 x 10, a partir de dez progênies de cada popula

ção (ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5), as quais representam os paren

ta.is de dez hibridoa selecionados na etapa anterior. 

4.2.1. Análise preliminar 

4.2.1.1. Análise da variância 

As análises individuais e conjunta �eferentes 

aos experimentos realizados em Cascavel e Uberlãndia sã'.o 

apresentadas nas Tabelas 51 a 53, para os três caracteres 



avaliados: produ;:ão de grãos, altura de planta e altura de 

espiga. Nestas tabelas, encontram-se os valores dos quadra

dos médios e significâncias doa efeitos (teste F), bem como 

os coeficientes de variação experimental (CVe %), coeficien

te de variação genética (CVg %), média geral dos experimen

tos e i ndice de variação (e), para cada um dos caracteres em 

estudo. 

As análises individuais da variância (Tabelas 

51 e 52) mostraram diferen:;as significativas ao ni vel de 5% 

e 1% de probabilidade para tratamentos, bem como para o des

dobramento dessa fonte de variação em progênies, hibridos e 

progêniea vs. hibridos para os caracteres avaliados, exceto 

para produ;:ão de grãos em Uberlândia, para o qual não se de

tectou diferen:;aa significativas entre as progênies paren

tais. 

O desdobramento doa graus de liberdade de hi

bridos revelou significância entre os hibridos fora da dia

gonal, nos dois locais para os três caracteres. Quanto aos 

hibridos da diagonal, foram detectadas diferen:;aa significa

tivas ao nivel de 5% e 1% de probabilidade em ambos os lo

cais, exceto para altura de espiga em Uberlândia. Aspecto a 

ser ressaltado é a ausência de significância do contraste 

hi bridoa da diagonal vs. hi bridos fora da diagonal para os 

três caracteres, nos dois locais, indicando que esses grupos 

de hi bridoa não diferem entre si. 

Os valores dos coeficientes de variação expe

rimental (CVe %) obtidos nos experimentos podem ser conside

rados dentro doa limites aceitáveis de experimentação agro

IPmica. Os CVe's em Cascavel para produ;:ão de grãos, alturas 

de planta e espiga foram de 17,30%; 5,92% e 8,61%, respecti

vamente, enquanto que esses valores em Uberlãndia foram da 

ordem de 18,12%; 4,51% e 6,04%. Os CVe's de alturas de plan

ta e espiga foram semelhantes aos obtidos por SOUZA JUNIOR 
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(1981) e aos obtidos na primeira etapa do presente estudo. 

Os·coeficientes de variação genética revela

ram di:feren; as entre os hi bridoa para oa trê a caracteres ,. em 

ambos os locais. Valores de 10 ,. 80% e 11,07% foram observados 

para produ:;:ão de grãos; para o caráter altura de planta en

controu-se CVg's de 2,93% e 2,78% e para altura de espiga os 

valores foram de 4,36% e 3,61%, respectivamente para os ex

perimentos de Cascavel e Uberlândia ,, indicando a existência 

de variabilidade genética com magnitudes semelhantes nos 

dois locais. 

Com relação aos i ndices de variação (e) ,, para 

o caráter produ:;:ão de grãos o valor obtido em Cascavel 

(0,624) foi semelhante ao obtido em Uberlândia (0 ,, 611). 

Quanto aos caracteres alturas de planta e espiga foram ob

servados valores de 0 ,, 616 e 0,597 em Uberlândia ,, enquanto 

que em Cascavel os valores foram 0 ,, 496 e 0,507. 

Apesar dos valores terem variado entre os dois 

locais, esses resultados sugerem que em maior ou menor grau 

existe variabilidade entre os bibridos das prog§,nies das po

pulações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5. 

Na análise conjunta da variância (Tabela 53) ,, 

considerando-se a magnitude dos quadrados DJé.dios ,, o efeito 

de locais foi bastante expressivo para o caráter produ:;:ão de 

grãos. Embora altamente significativas, as variações foram 

relativamente menores para altura de planta e altura de es

piga, mostrando que esses caracteres foram menos afetados 

por variações de locais nas condições estudadas. 

Por meio da análise conjunta foram também re

veladas diferen;as significativas para efeitos de progênies, 

bi bridos e prog§,nies vs. hi bridos, em todos os caracteres. 

Nesta análise não se detectou significância da interação de 

híbridos por locais para alturas de planta e espiga, indi

cando que não existiu comportamento diferencial dos híbridos 
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nos dois locais quanto a esses caracteres, isto porque estes 

caracteres apresentam coeficientes de determin&;ão genotipi

ca elevados, sendo pouco influenciadas pelo ambiente. Entre

tanto, para o caráter produ;ão de grãos verificou-se a sig

nificância ao n.ivel de 1% de probabilidade, evidenciando que 

os hibridos apresentaram produtividade diferenciada de local 

para local, muito embora o efeito tenha sido de menor mag

nitude do que para locais e para hibridos. Dessa forma, mes

mo com a presen:;:a de interação limitando as inferências ob

tidas para esse caráter mediante a análise conjunta, esta 

mostrou-se eficaz com relação à discriminação entre prog§

nies e hi bridos. 

As progênies se comportaram de forma diferen

ciada nos dois locais apenas para o caráter altura de espi

ga. O comportamento do grupo de prog§nies parentais em re

lação ao grupo de hi bridos variou de local para local· quanto 

à produ;ão de grãos e altura de espiga. 

Os valores doa coeficientes de variação expe

rimental (CVe %) para produ;ão de grãos, alturas de planta e 

espiga foram, respectivamente, de 17,96%; 5,27% e 7,47%, to

dos considerados dentro do limite uáximo aceitável. 

A quantidade de variação genética existente 

entre os hibridos, expressa pelos coeficientes de variação 

genética em porcentagem da 1.D9dia geral, foi determinada para 

os três caracteres: valores de 8,72%; 2,94% e 3,98% para 

produ;ão de grãos e alturas de planta e espiga indicam a 

existência de variabilidade genética a ser explorada por se

leção. 

A relação entre o coeficiente de variação ge

n§tica e o coeficiente de variação experimental, medida pelo 

indice de variação (e), foi baixa para os três caracteres: 

0,486 para peso de grãos; 0,558 e 0,533 para alturas de 

planta e espiga, respectivamente. 
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4.2.1.2. Estimativas de parâmetros genéticos 

Na Tabela 54 são apresentadas as estimativas 

do componente quadrático da variação entre: hi bridos (':r.),
hi bridos da diagonal (Vd), h.i bridos fora da diagonal (Vf),
variância do erro experimental entre parcelas (;2

), variân

cia fenoti pica ao ni vel de médias de h.i bridos (V-) e coefi-
F 

ciente de determinação genotí. pica ao ni vel de médias de hi -

bridos (b- %), obtidas com base nas análises individuais e 
X 

conjunta. 

As estimativas de Vh , Vd , Vr e VF mostraram

diferen;:as expressivas entre os dois locais para o caráter 

produ;::ão de grãos, devendo-se ressaltar que essas discrepân

cias são em parte devidas às condições ambientais contras

tantes entre os locais onde foram instalados os experimen

tos. Em Cascavel, os solos apresentam maior fertilidade e os 

genótipos conseguem expressar melhor o seu potencial, resul

tando em estimativas maiores neste local do que em Uberlân

dia. No entanto, a igualdade dos CVg's e do coeficiente de 

determinação genotipica nos dois locais mostra que a varia
bilidade genética relativa existente entre os hibridos é se

melhante nos dois experimentos e demonstra uma homogeneidade 

relativa doa experimentos. 

Em geral, observa-se que os valores obtidos em 

Cascavel para Vh , Vd , Vr e VF , foram também superiores

aos de Uberlândia para os caracteres alturas de planta e es

piga e que a magnitude dessas estimativas são bastante infe

riores em relação às obtidas para produ;::ão de grãos. 

Conforme já mencionado, as magnitudes das es

timativas do coeficiente de determinação genotf. pica ao ni vel 

de médias de hi bridos para o caráter produ;::ão de grãos foram 
semelhantes nos dois experimentos: 63,59% em Cascavel e 

62,47% em Uberlândia. Para alturas de planta e espiga as es-



90 

timativaa obtidas em Uberlândia (60,87% e 59,57% , respecti

vamente) foram superiores às obtidas em Cascavel (50 > 15% e 

51,18%). Na análise conjunta as estimativas deste coeficien

te foram de 67,82%; 71,80% e 70,00% para produ:;:ão de grãos, 

altura de planta e altura de espiga, respectivamente_ 

Estes resultados comprovam a existência de po

tencial genético para o melhoramento da produ:;:ão de grãos e 

redu:;:ão do porte da planta nas populações originais. Apesar 

da alta intensidade de seleção aplicada na primeira 

deste estudo, existe ní.vel de variabilidade genética 

ciente para possibilitar trabalhos de seleção com alta 

ciência. 

etapa 

sufi

efi-

4.2.1.3. Avaliação das progênies e do seu potencial heteró

tico 

Nas Tabelas 55 a 63 constam os valores mé-dios 

de produ:;:ão de grãos , altura de planta e altura de espiga 

para as 20 progênies de irnií os germanos e seus hi bridos in

termediários referentes às análises de Cascavel, Uberlândia 

e conjunta (média dos dois locais). Na diagonal dessas tabe

las, encontram-se as médias dos hibridos selecionados na 

etapa anterior, novamente sintetizados e avaliados. As mê

dias dispostas acima ou abaixo da diagonal referem-se a no

vas combinações hi bridas. Na Tabela 64 são apresentadas as 

mêdias gerais doa caracteres avaliados, referentes às progê

niea, hí.bridos e testemunhas. As testemunhas utilizadas fo

ram os hibridoa comerciais G85, G500 e G551, plantados em 

lotes contiguos ao experimento de Uberlândia, para efeito de 

comparação. 

Para o caráter produ;ão de grãos em Cascavel 

(Tabela 55), o intervalo doa valores mé-dioa das progênies 

foi de 1,393 (V3) a 3,139 kg/6m
2 

(V6 ). Oa hibridoa interme-
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diários entre essas progênies mostraram intervalo de varia-
2 

ção de 1,994 {H · ) a 4,507 kg/6m {H ) , sendo que 77% 
3 .13 7 .1!5 

desses hi bridoa produziram acima da progênie parental mais 
produtiva, confirmando a exiatência de variação genética e 

evidenciando o potencial heterótico das progêniea em avalia

ção. Entre os hibridos da diagonal, cerca de 60% produziram 

de 3,500 a 4,000 kg/6m
2 

, e somente um hi brido produziu acima 

de 4, 000 kg/6-af {H ) • Quanto aos hi bridos fora da diago-
"' • !I. 4 

nal, 83,3% apresentaram valores superiores a 

entretanto, em média estes hi bridos foram 

2 3 .. 000 kg/6m ; 

semelhantes aos 
hibridoa da diagonal. Essas �dias foram de 3,403 e 3,397 

2 
kg/6m para os hibridoa da diagonal e fora da diagonal, res-

pectivamente. 

A menor fertilidade doa solos de cerrado fez 

com que as médias das progênies e hi bridos avaliados em 

Uberlândia fossem menores que em Cascavel {Tabela 

médias das progênies variaram de 0,944 (V
3

) a 1,797

56). As 

kg/6m2 

{VH), tendo 91% doa hi bridoa superado a progênie parental

mais produtiva. O intervalo de variação doa hibridos foi de 
2 

1,467 {H
3 _14) a 3,077 kg/6m (H

8 _20 ), sendo que os hi bridos
da diagonal mostraram média um pouco superior à dos hi bri-

2 
doa fora da diagonal {2,207 e 2,168 kg/6m , respectivamen-

te). Dentre os 100 hibridoa avaliados, 38 foram melhores que 

os hi bridos comerciais G85 e G500 e sete hi bridos superaram 

o melhor hibrido comercial utilizado como testemunha (G551).

A reavaliação dos hibridos considerados superiores nesta fa

se faz-se necessária, para confirmação do seu potencial pro

dutivo e da sua posai vel utilização para produ;ão de grãos.

As progênies V 7 
e V15 , bem como V

8 
e V

20 , 

são indicadas para serem utilizadas em programas de obten;ão 

de hi bridoa, pois os hi bridos intermediários provenientes 
doa cruzamentos entre estas progêniea foram os que apresen

taram maior capacidade de produ;â'.o em Cascavel {H = 
-"7 .i!'S 
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4. 507 kg/6m
2 

) e Uber lândia (H = 3,077 kg/6m
2

) , respecti-
0 .20 

vamente; em Uber·lândia, a média do hi brido H foi quase 
8.20 

30% superior à média das testemunhas e 17,6% superior a da 

melhor testemunha. Como o comportamento de um hibrido inter

mediário representa o comportamento médio de todos os passi

veis hibridos provenientes do cruzamento entre linhagens ex-

trai das das duas progênies parentais, já que 

linhagens que gerarão os hi bridos são fun:;:ões 

os genes das 

daa freqüên-

cias destes genes nas progênies de onde foram obtidas, espe

ra-se que alguns hibridos obtidos do cruzamento entre linha

gens selecionadas destas progênies sejam sensivelmente supe

riores ao do hibrido intermediário correspondente. 

As médias das progênies e hi bridos envolvendo 

os dois locais estão na Tabela 57, possibilitando visualizar 

as diferen:;:as entre os hi bridos numa situa;:ão de intera;:ão 

com locais. 

As variações observadas entre os hi bridos den

tro de cada local em relação aos caracteres alturas de plan

ta e espiga (Tabelas 58, 59, 61 e 62) revelam a presen:;:a de 

variabilidade ge�tica para estes caracteres. Km termos mé

dios, os hi bridos se comportaram de forma idêntica em Casca

vel e Uberlândia, visto que as médias gerais de alturas de 

planta e espiga foram de 2,40 m e  1,50 m em ambos os experi

mentos (Tabela 64), não havendo diferen:;:as entre os hi bridos 

da diagonal e fora da diagonal em Cascavel; porém em Uber

lândia existiram diferen:;:as pouco expressivas. Nas Tabelas 

60 e 63 são apresentadas as má-dias conjuntas dos dois locais 

para a �inalidade já mencionada. 

A heterose tem sido usada por inúmeros pesqui

sadores como meio de determinar o grau de divergência ge�

tica entre variedades e popula;:ões. Autores - como MOLL et 

alil (1962) e MOLL et alil (1965) verificaram a estreita re

la;:ão que existe entre a magnitude da heterose e a divergên-
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eia genética entre os pais. Neste trabalho, foram estimados 

os valores das heteroses observadas nos cruzamentos em rela
ção à média das progênies parentais, os quais encontram-se 
nas Tabelas 65 a 73 para os três caracteres estudados� para 

cada um doa locais e na média dos dois locais. 
Os hibridos obtidos entre os dois conjuntos de 

progêniea apresentaram efeitos heteróticos bastante promis
sores e elevados para produ;:ão de grãos, indicando a exis
tência de divergência genética entre as progêniea parentaia. 

Essa divergência revela o grande potencial de variabilidade 
genética que pode ser liberado e explorado convenientemente 
por de métodos de seleção. Em Cascavel, os efeitos de hete
rose variaram de 18,3% (h ) a 80, 7% (h ,. ) e de -2,6% 

_ _ 3. 13 4. 1 ... 

(h ) a 98,5% (h 
2

), para os hi bridos da diagonal e fora
5 .14 4 .1. 

da diagonal, respectivamente. As heteroses médias observadas 
para os hibridos da diagonal e fora da diagonal foram seme
lhantes, visto que apresentam médias idênticas. No conjunto 
de todos os cruzamentos a heterose média foi de 49,4%, sendo 
que em 99% desses cruzamentos os valores de heterose foram 
positivos (Tabela 65) ,. o que está de acordo com os resulta
dos relatados na literatura ,. onde as heteroaes têm sido po
sitivas na maioria dos casos (LONNQUIST & GARDNER, 1961; 
MIRANDA FILHO & VENCOVSKY,. 1984; entre outros). As estimati
vas de heterose em Uberlândia são mostradas na Tabela 66 e 
apresentam variações de 28,8% (h ) a 102,8% (h ) e de 

4 .14 -'7 .17 

-4 ,. 4% (h ) a 94,9% (h 20), para os hi bridos da diagonal 
2 .15 -13. 

e fora da diagonal, com valores positivos em 98% dos cruza-
mentos e com heterose média de 46,5%. Com as médias conjun
tas dos dois locais a heterose média foi de 48 ,. 2%, com va
riações d� 35, 7% (h

3 _13) a 78 ,. 3% (h._, _17) e de -1,. 7% (� _14)
a 85 ,. 7% (h ) (Tabela 67). O grande intervalo de variação -13 _20 
entre as estimativas de heterose revela que alguns pares de 
progênies são mais divergentes geneticamente que outros. 
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Deve ser ressaltado que os valores de heterose 

mé=dia para produção de grãos obtidos neste trabalho foram de 

magnitude bem mais elevada do que aqueles citados por SOUZA 

JUNIOR ( 1981); LIMA ( 1982); MIRANDA FIIJIO & VENCOVSKY 

{1984); SOUZA JUNIOR & ZINSLY (1985); MIRANDA FIIJIO (1986); 

HALLAUER & MIRANDA FIIJIO (1988), entre outros. Entretanto 7

valores elevados de heterose foram tamlJé,m detectados por 

WELLHAUSEN ( 1965) em 18 cruzamentos entre raças mexicanas 

(64,0%) e por PATERNIANI (1968) em cruzamentos envolvendo 

diversas raç as ( 68., 0%) .

De uma maneira geral, valores intermediários a 

baixos de heterose estão relacionados nos trabalhos que en

volveram cruzamentos intervarietais e valores maia altos de 

heterose são encontrados em alguns trabalhos com cruzamentos 

interraciaia. Este alto vigor de hibrido em cruzamentos en

tre raças de milho em parte, provavelmente, deve estar asso

ciado ao modo como estas raças foram sendo mantidas ao longo 

das gerações: como um número reduzido de indivi duos era uti

lizado para representar cada raça, a depressão por endogamia 

foi sendo acentuada à medida que cruzamentos entre indivi -

duas aparentados foram sendo realizados. Assim , os efeitos 

heteróticos decorrentes de cruzamentos interraciais são 

constitui doa de dois componentes (h = h0 + h1 ) : o primeiro ,.

(h ), seria o componente heter6tico inerente às diferen;as 

entre as freqüências gênicas dos locos com dominância nos 

pais, enquanto que o segundo, (h1 ) ., seria uma heterose adi

cional que surge em fun:;:ão da endogamia gerada durante o 

proceasQ de manuten;ão das raças, diretamente relacionada à 

recuperação do vigor das raças em cruzamentos. A partir de 

experimentos adequados, estes componentes podem ser determi

nados em alguns casos. Avaliando-se os cruzamentos entre as 

populações originais (F = O) pode-se estimar h , enquanto 
o 

que os cruzamentos entre aubpopulações provenientes dessas 
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populações originais por meio de tamanho efetivo reduzido 
permite a estimativa de h + h 7 obtendo- se por diferen;a 

o 4 J: 

o valor de 1\ (MIRANDA FILHO ) _
Para o caso especifico do presente estudo, a 

situação é um pouco diferente da mencionada anteriormente. 

Os efeitos heteróticos sã'.o constitui dos de três componentes 
(h = h

0 
+ 1\ + 1\x). Em virtude das pro8ª-niea parentaia de 

irm§'.os germanos já possui rem ,. em média, 25% de endogamia re
sultante de sua própria constituição genética, ap:>s processo 
de multiplicação das pro8ª-nies originais (F = O) para aumen
to do número de sementes, não é posai vel estimar h ,, visto 

o 

que no cruzamento entre as pro8ª-nies esse componente aparece 
confundido com o 1\ , que surge a partir da endogamia dos 

pais (F = 1/4). A heterose adicional que surge a partir da 
endogamia gerada nas duas etapas de multiplicação das pro8ª'
niea constitui o componente l\x , que pode ser estimado a 
partir de experimentos apropriados para esse fim, conforme 

já mencionado. 
As estimativas de heterose para os caracteres 

altura de planta e altura de espiga foram de magnitude infe
rior em relação às estimativas obtidas para produ;ão de 

grãos. 
Para altura de planta em Cascavel, as estima

tivas de heterose apresentadas na Tabela 68 variaram de 

-0,4% (h ) a 11, 7% (h ) para os hi bridos da diagonal e 
P .� -..,. .i� 

de -5,8% (h9 _15) a 21,3% <l\; _20 ) para os hi bridos fora da 
diagonal, com heterose média de 6,9%. Valores positivos de 
heterose foram encontrados em 91% doa cruzam.entoa_ Em Uber
lândia, essas variações foram de 1 ,. 8% (h10 20) a 19,0%
- -

(� .12) e de -4,8% (h
4 

• .ts.>) a 15.,5% (h
9 

_15),. com heterose mé-

4-MIRANDA FILHO, J .B. de .. (ESALQ/USP - Departamento de Gené
tica). Comunicação pessoal. 1992. 
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dia de 7,7%. Foram encontrados valores positivos de heterose 
em 98% dos cruzamentos (Tabela 69). Com as médias doa dois 
locais, obteve-se uma heteroae média de 7,2%, variando de 

2:4% (h9_1 !,;) a 13 ., 9% (h2 12) e de -4,2% (h4_19) a 18,6%
(h ) conforme se observa pela análise da Tabela 70. 

2 .13 ' 

A heterose média para altura de espiga foi de 
6,4% em Cascavel, com variações de -4 ,. 3% (h

9 _H>) a 15,8%

(h9_ 13) e de -7 ,. 1% {h
9 

_ 15) a 25,8% (� _2 0) para os hi bridos 
da diagonal e fora da diagonal, respectivamente. As estima
tivas de heterose foram positivas em 89% dos cruzamentos 

(Tabela 71). Em Uberlândia obteve-se uma heterose média de 
10,4%, variando de 4,9% {h ) a 20,0% {h ) e de -5,8% 

- 4.14 2.12 

(h4 19) a 24, 2% {h10 _12). Os valores de heterose foram posi-
tivos em 96% doa cruzamentos apresentados na Tabela 72. Com 
as médias dos dois locais as estimativas de heteroae varia
ram de 2, �% {h

4 .ue 9
_ 1 9

) a 17 ,5% (� _13) e de -4,,6% (h9 _15) 
a 20,9% (h ) , com heterose média de 8 ,. 4% (Tabela 73). 

5 .20 
Os valores de heterose 11J:?dia para alturas de 

planta e espiga foram também maia elevados que os obtidos 
por SOUZA JUNIOR {1981); MIRANDA FILHO & VENCOVSKY (1984}; 
MIRANDA FILHO (1986); LIMA {1982) ,. entre outros. 

4.2.2. Análise da tabela dialélica e estimativas dos compo
nentes de médias 

Inicialmente, deve-se salientar que a metodo
logia de GARDNER & EBERHART {1966) foi indicada para análise 
de cruzamentos dialélicos de populações, variedades ou raças 
panmiticas com coeficiente de endogamia igual a zero {F= O). 
No entanto, segundo EBERHART & GARDNER (1966) o método é 
apropriado para variedades de polinização aberta ou varieda
des sintéticas em equilibrio de Hardy-Weinberg, incluindo as 
gerações avançadas dos cruzamentos entre duas ou maia linha-
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gens ou linhas puras, bem como para linhas puras e para li

nhagens com qualquer grau de endogamia. Assim sendo, a adap

tação à metodologia de GARDNER & EBERHART (1966) utilizada 

no presente estudo, proposta por MIRANDA FILHO & GERALDI 

(1984), é perfeitamente adequada para análise de cruzamento 

dialélico entre prog§-nies de irmãos germanos que apresentam 

certo grau de endogamia (O < F < 1), resultante de sua pró

pria constituição genética e do tamanho efetivo reduzido du

rante o processo de manuten:;ão dessas prog§-nies. 

As Tabelas 74, 75 e 76 contêm os valores rela

tivos às análises individuais e conjunta das tabelas dialé

licas referentes aos experimentos instalados em Cascavel e 

Uberlândia, para os caracteres produ;:ão de grãos, altura de 

planta e altura de espiga. 

Examinando-se a Tabela 74, constata-se que a 

análise da variância do cruzamento dialélico, para o caráter 

produ:;:ão de grãos em Cascavel, apresentou significância para 

efeitos de prog§-nies 1 e 2 (v. e v.), ao n.i vel de 1% de pro-
l J 

babilidade, mostrando que as progênies de cada população 

constituem um grupo heterogêneo para o caráter em estudo. O 

conjunto de progênies 1, entretanto, �o difere do conjunto 

de progênies 2, conforme revela a ausência de significância 

para o efeito de grupos . Dentre os componentes da heterose, 

apresentaram diferen:;as altamente significativas a heterose 

média (h) e a heterose especifica (s .. ), indicando que há 
lJ 

heterose significativa nos cruzamentos e que existem hibri-

dos cujas médias somente podem ser explicadas pelo efeito de 

heterose especifica. Essa situação �o é' muito comum na prá

tica, já que na ausência de significância para heterose de 

progênies os efeitos hete:tóticos �o variam de cruzamento a 

cruzamento e sup':Se-se que não ocorra significância para o 

efeito de heteroae especifica. Entretanto, quando tal fato 

se verifica, a análise da variância da tabela dialélica re-
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vela que os efeitos de heterose de progênies 1 e 2 e hetero

ae especifica apresentam quadrados m§dioa com magnitudea se

melhantes, sendo que em fun:;::ão do maior número de graus de 

liberdade para heterose especifica a sensibilidade do teste 

de significância é maior para esse efeito. Outra poasi vel 

explicação para esta situação incomum é considerar que efei

tos gênicos epistáticoa possam estar influenciando na mani

festação dos diferentes graus de complementação nos hi bri

dos. Deve-se acrescentar que são poucos os relatos na lite

ratura em que se encontrou significância para heterose espe

ci fica, a exemplo doa trabalhos de HALLAUER & SEARS ( 1968) ; 

TROYKR & HALLAUER ( 1968) e HALLAUER ( 1972) para o caráter 

produ:;:ão de grãos. O padrão de significância do experimento 

de Uberlândia para heterose �dia e heteroae especifica foi 

semelhante ao de Cascavel e, adicionalmente, em Uberlândia 

foram detectadas diferen:;as ao· nível de 5% de probabilidade 

para heteroae de progênie 2 ( h.) (Tabela 75) . Estes resulta-

dos indicam que devem existir hi bridos cujas mé-diaa não po-

dem ser explicadas somente pelo efeito heter6tico das progê

nies 2. 

� preciso considerar que nesta etapa do pre

sente estudo avalia-se material selecionado e, dessa forma, 

a significância da heterose especifica para produ:;:ão de 

grãos pode ser justificada de acordo com os resultados obti

dos por LONNQUIST (1961), onde, em trabalho com materiais 

elite, verificou que a fração aditiva da variância gené1tica 

total diminui com a seleção para capacidade geral de combi

nação, aumentando a importância doa efeitos gênicos não adi

tivos. Em dois ciclos de seleção recorrente para capacidade 

geral de combinação, ocorreu diminuição de aproximadamente 

1/2 da variância gené1tica aditiva. 

A análise conjunta da variância da tabela dia

lélica envolvendo os dois locais (Tabela 76) revelou dife-
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renças significativas a 1% de probabilidade para os efeitos 

de tratamentos e· efeitos de progênies 1 e 2. Deste modo, 

apesar da significância da interação de hi bridos por locais, 

detectada por meio da análise preliminar mostrada na Tabela 

53, a aná. liae conjunta também foi eficaz em relação à dis

criminação entre progênies. Dos efeitos de heteroae , somen

te a heteroae de progênie 2 não apresentou diferença signi

ficativa. As heteroaea média e especifica apresentaram dife

renças altamente significativas, enquanto que para heterose 

de progênie 1 as diferen;:aa foram significativas ao ni vel de 

5% de probabilidade. Com relação à interação doa vários 

efeitos com local, foram detectadas diferen;:as significati

vas para todas as fontes, exceto para heterosea de progênies 

1 (h.) e 2, demonstrando que os parâmetros genéticos avalia-
\. 

doa pelo modelo de cruzamentos dialélicoa sã.o instá.veia em 

situações onde ocorre presença de interação significativa. 

Para altura de planta , a análise da variância 

do cruzamento dialélico em Cascavel (Tabela 74) mostrou sig

nificância de 1% de probabilidade para os efeitos de trata

mentos e efeitos de progêniea 1 e 2. O efeito de grupos foi 

significativo ao nivel de 5% de probabilidade, o que mostra 

que as progêniea 1 diferem das progêniea 2 no que ae refere 

ao porte. Doa componentes da heteroae, foram altamente sig

nificativas a heterose média, a heteroae de progênie 1 e a 

heterose eapeci fica. A análise do dialélico em Uberlãndia 

( Tabela 75) revelou diferen;: as ao ni vel de 1% de probabili-

dade para os efeitos relativos a tratamentos, 

progêniea 2 e grupos, sendo também altamente 

progêniea 1, 

significativas 

a heteroae média e a heteroae especifica, a exemplo do que 

ocorreu para o caráter produ;::ão de grãos em Cascavel. Anali

sando o caráter altura de planta em variedades braquiticaa, 

SOUZA JUNIOR ( 1981) também detectou ausência de significân

cia para o efeito de heterose de variedades, com significân-



100 

eia para heterose especifica. Os resultados foram interpre

tados como sendo,devidoa à diferen;:a entre as variedades 

quanto aos genes modificadores. Assim 7 nos cruzamentos entre 

variedades muito divergentes quanto aos genes modificadores 

com algum grau de dominância, poderá ocorrer diferen;:aa en

tre os graus de complementação nos hibridoa. Em termos de 

análise conjunta doa dois locais (Tabela 76), observou-se 

que os efeitos de tratam.entoa, efeitos de progêniea 1 e 2 e 

grupos foram altamente significativos. Entre as fontes rela

tivas àa heteroses, foram detectadas diferen:;:as significati

vas ao nivel de 1% de probabilidade para a heterose m§dia, 

heteroae de progênie 1 e heterose especifica. A análise das 

interações por local somente detectou significância para o 

efeito de progênies 2, evidenciando instabilidade para este 

efeito e estabilidade para os demais parâmetros genéticos, 

permitindo concluir que o comportamento das progênies e dos 

hibridos não sofre grande variação de um local para outro. 

A análise da variância dos cruzamentos dialé

licos para altura de espiga mostrou valores significativos 

ao n.ivel de 1% de probabilidade para efeitos de tratam.entoa, 

progênies 1, progênies 2 e grupos, em Cascavel, Uberlâ.ndia e 

na análise conjunta (Tabelas 74, 75 e 76). A heteroae m§dia 

e a heterose especifica foram significativas em todas as 

análises, sendo que em Uberlândia foi tam�m significativa a 

heterose de progênie 2. As interações por local (Tabela 76) 

foram. altamente significativas para os efeitos de progêniea 

2 e heteroae especifica e significativas a 5% de probabili

dade para os efeitos de progêniea 1 e heterose mi-dia, reve

lando a instabilidade desses efeitos em locais contrastan

tes. 

Deve ser salientado que o padrão de instabili

dade doa efeitos para altura de espiga foi maia acentuado em 

relação à altura de planta, poré-m os efeitos relativos ao 
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primeiro caráter apresentam maior estabilidade em relação 

aos efeitos de produção de grãos. Este fato pode ser consta

tado por meio da magnitude relativa dos quadrados m?dios re

ferentes às interações por local e pela significância de al

guns efeitos. MIRANDA FILHO & RISSI (1975) estudaram a esta

bilidade dos parâmetros genéticos entre anos, para os carac

teres produção, altura de planta e altura de espiga. As es

timativas dos parâmetros em dois anos apresentaram bom grau 

de concordância, exceto para capacidade especifica de combi

nação. Os autores também observaram maior estabilidade para 

alturas de planta e espiga, o que provavelmente está rela

cionado com a maior herdabilidade desses caracteres em rela

ção à produção. LIMA (1982) afirma que a estabilidade dos 

parâmetros em sistemas de cruzamento é 

portante devido à relação de precisão 

parâmetros e à predição de mé-dias das 

das. 

particularmente im

das estimativas dos 

populações relaciona-

Pode-se verificar também, pelas análises da 

variância da produção de g:rª'.os, que da soma de quadrados to

tal observada ( so t t ) 75% foi devida aos efeitos
""tro. o.men os 

beteróticos (heterose total), enquanto que para os efeitos 

de progênies 1, progênies 2 e grupos correspondeu a diferen

ça para 100% (< 25%). Dentre os componentes da heterose to

tal, o maior valor relativo coube à heteroae mé-dia (> 43%), 

seguida pela heterose especifica (> 26%), sendo a diferen;:a 

devida a efeitos de heteroae de pro�nie 1 e heterose de 

pro�nie 2 (< 7%). Para alturas de planta e espiga, os valo

res relativos para heterose total foram inferiores aos obti

dos para produ;ão de grãos(< 69% e <  66%, respectivamente). 

Considerando-se os componentes da heterose total, maiores 

valores foram atribui doa às heteroses m?dia e especifica, 

cabendo às heteroses de progênies uma pequena porção da va

riação total observada(< 8%). Aa porcentagens de variação 
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devidas aos efeitos de progénias 1 s 2 para altura de planta 

corresponderam a·30% e 34% da variação total em Uberlândia e 

Cascavel, respectivamente; para altura de espiga estes valo

res foram de 30% e 46%. Esses resultados revelam que os 

efeitos de heteroses foram mais importantes para o caráter 

produ:;:ão de grãos. 

O valor relativo do efeito da heterose total 

para produ:;:ão de grãos encontrado no presente trabalho 

(< 75%) é de magnitude superior aos mencionados por muitos 

pesquisadores, restringindo acentuadamente a porcentagem de 

variação devida aos efeitos de pro�nies (< 25%). Em traba

lho apresentado por GARDNER (1967), encontrou-se uma relação 

de variação de efeitos de variedades e de efeitos heteróti

cos de 49,5% e 50,5%, respectivamente. Uma variação dos 

efeitos de variedades de 58,4% e de efeitos heteróticos de 

41,6% foi obtida por·MIRANDA FILHO & VENCOVSKY (1984), quan

do da avaliação de cruzamentos entre variedades de porte 

baixo e alto. Nos cruzamentos envolvendo apenas as varieda

des de porte baixo, as porcentagens de variação devidas aos 

efeitos de variedades e efeitos heteróticos foram semelhan

tes (50,0%). Por outro lado, SOUZA JUNIOR (1981) encontrou 

uma maior variação para heteroae total (59,4%) do que para 

efeitos de variedades (40,6%). Da mesma forma, LIMA (1982), 

ao avaliar o potencial heterótico de doze populações de mi

lho, divididas em dois grupos distintos e avaliadas em cru

zamentos dialélicos parciais, com a mesma metodologia utili

zada no presente trabalho, proposta por MIRANDA FILHO & 

GERALDI (1984), também obteve uma maior variai;ão para efei

tos de heteroses (> 72%) em relação aos efeitos de varieda

des(< 25%), com proporções de variação semelhantes às obti

das neste estudo. 

Para altura de planta e altura de 

proporções de variação foram bastante superiores 

espiga, as 

às encon-
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tradas por SOUZA JUNIOR (1981) e MIRANDA FILHO & VENCOVSKY 

( 1984) , porém semelhantes à a obtidas por LIMA ( 1982) _ 

As reapostas heteróticas com elevada magnitude 

para altura de planta e altura de espiga, constituem resul

tado desfavorável para a exploração da heterose para produ

ção de grãos. A exploração dos efeitos heteróticos positivos 

e desejá veis para produ:;ã o de grª'. os por meio de hi bridos in

termediários e/ou de hibridos de linhagens homozig.:,ticas po

de comprometer os caracteres altura da planta ou da espiga 

pela presen;a de efeitos heteróticoa positivos e indesejá

veis para esses caracteres. 

Nas Tabelas 77, 78 e 79 encontram-se as esti-

e 2 (v. e v.) ,. dos 
- J. J 

efei-mativaa doa efeitos de progênies 1 

tos de heteroae de progêniea 1 e 2 (h e h. L doa efeitos 
\. J 

de 

g.) capacidade geral de combinação 

obtidas segundo a relação g. = 
\. 

das_ pro�nies 1 e 2 (f\ e

GERALDI, 1984), das i:nédias das 

� v. + h (MIRANDA FILHO 
2 t. \. -

progêniea parentais (µ) ,. dos 
desvios entre as i:nédias doa dois grupos de progênies (d) e 

da heterose i:nédia de todos os cruzamentos (h), bem como os 

erros associados a estas estimativas, para os caracteres 

produ:;ão de grãos, alturas de planta e espiga , respectiva

mente, avaliados em Cascavel e Uberlândia. 
A magnitude das estimativas doa parâmetros ge

néticos mostrou instabilidade para os dois locais de plan-

tio. As estimativas das i:nédiaa das progênies parentais para 
2 produ:;ão de grãos foram de 2 ,. 275 e 1,483 kg/6m , com desvios 

2 de 0,092 e -0,088 kg/6m , para Cascavel e Uberlã.ndia, res-
pectivamente (Tabela 77) • Os efeitos de progêniea apresen-

t�am intervalo de variação de -0,974 (v9 ) a O, 772 

(v ) no experimento de Cascavel e de -0,450 (v ) a 
6 _ 9 

2 kg/6m 

0,333 

kg/6m2 (v ) no· experimento de Uberlândia. A progênie V des-
5 6 

tacou-se como a maia produtiva dentro do conjunto de progê-

nies 1 (dentadas) em Cascavel, enquanto que em Uberlã.ndia a 
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mais produtiva foi a V
5 

seguindo-se logo ap5s a V
6 

; para o 

conjunto de progênies de endosperma duro (progênies 2) des

tacaram-se como mais produtivas a progênie V em Cascavel e 
1.9 

a progênie V em Uberlândia. 
:U 

Quanto aos valores de heterose de progênies 7 

que refletem a contribuição da progênie para o efeito de he-
-

2 terose ,. foi observada variação de -0,266 (h
9

) a 0,325 kg/6m 
(h

2
) em Cascavel, enquanto que em Uberlândia o intervalo foi

2 
-

de -0,270 (h
14

) a 0,262 kg/6m (h
20

) _ A heterose má-dia dos
cruzamentos de Cascavel foi superior à de Uberlândia, com 

2 valores de 1,123 (49,4%) e 0,690 kg/6m (46,5%). Demonstra-

se no cruzamento dialélico parcial a relação h = ii + h e 
\. \, 

dessa forma, considerando-se que a heterose má-dia de todos 

os cruzamentos (h) é constante, a heterose média da progê

nie, ou simplesmente, a heterose má-dia dos hibridos onde uma 

determinada progênie participa (h.) pode ser visualizada di-
\. 

retamente pelo efeito de heterose desta progênie (h. )_ Em 
\, 

Cascavel, as progênies V
2 

e Vrn foram as que apresentaram os

maiores valores de heterose de progênies em cada um dos gru-
- -

pos de progênies (h. e h.) e em Uberlândia destacaram-se as 
1, J 

progênies V
8 

e V
20 

, podendo-se concluir que a heterose mé-
dia dos cruzamentos envolvendo qualquer uma dessas progênies 

é maior em relação às demais progênies, o que de fato ocorre 

em ambos os locais. As heteroses má-dias para produ;:ão de 

grãos, em porcentagem da má-dia dos pais, doa hí. bridos onde 

as progêniea V
2 

e V, 8 
participam foram respectivamente de

64,0% e 59,0%, e a heteroae do cruzamento H foi de 
2 .te 

69,0%, em Cascavel. Em Uberlândia, as heteroses médias doa 

cruzamentos envolvendo as progêniea V
8 

e V
20 

foram de 59,5%

e 64 .. 2%, tendo o hí. brido H8 20 apresentado uma heteroae de

94, 9% ,. a maior dentre os 100 hi br idos avaliados. Este hí. bri

do foi também o que apresentou a má-dia de produ;:ão mais ele
vada do experimento. Estes resultados sugerem que as progê-
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2 

e V , bem como as progêniea V 
18 B 

e 
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possuem 
frequências gêniéas contrastantes nos locas com dominância, 
e que essas progênies també-m devem ter as freqüências gêni-
cas dos locoa com dominância contrastantes em relação às 
freqüências gênicas médias das demais progênies inclui das no 

dialélico. Por outro lado, as progênies V e V em Casca-
" i.9 

vel, e V e V em Uberlândia, teriam tais alelos 
5 14 

ci-iências muito próximas das freqüências médias do 
com fre
conjunto ,. 

resultando em baixos valores heteróticos médios para estas 

progênies. 
Deve ser salientado que, considerando-se o 

efeito de heterose de progênies, não é válida estatistica
mente a distin;ão entre progênies dentro dos grupos 1 e 2 em 
Cascavel e entre as progênies do grupo 1 em Uberlândia, em 
conformidade com a não significância dos respectivos efei
tos. Deste modo, não deve existir superioridade do efeito de 

heterose de algumas progênies sobre as demais. 
O intervalo de variação dos efeitos de capaci-

2 dade geral de combinação foi de
_

-0,533 (�) a 0,309 kg/6m
2 (g

2) em Cascavel, e de -0,222 (�) a 0 ,. 314 kg/6m (g8) em
Uberlândia. Com o objetivo de produ;;:.:ão de hibridos devem ser 
consideradas as progênies com valores de g's superiores, que 
estejam associados a altos valores de heterose de progênie, 
levando-se també-m em consideração os valores das progênies 
per se, visto que valores muito baixos para estes efeitos 
indicam baixa capacidade de produ;ão e resultam em proble
mas de produ;;:.:ão de sementes durante o processo de multipli
cação das progênies parentais de um determinado hibrido ou 
das linhagens homozig:,ticas extrai.das das progênies mais 
promissoras. Nesta situação, seriam selecionadas em Cascavel 
as progêniea V

2 
, V4 

, V
17 

e V
18 

, enquanto que em Uberlân
dia as escolhidas seriam as progênies V

0 
, V

17 
e V20 

Para altura de planta (Tabela 78), os valores 
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das estimativas das médias das progênies parentais foram de 

2,29 e de 2 ,. 25 m·,. com desvios semelhantes para Cascavel e 

Uberlândia (-0,036 e -0,037 m, respectivamente). Em Casca
vel, os valores dos efeitos de progênies mostraram variação 

de -0,344 {v) a 0,326 m (v) e em Uberlândia esta variação 
2 - 9 -

foi de -0,266 (v
2

) a 0,174 m {v5). Observou-se para heterose 

de progêniea variação da ordem de -0, 150 (hs;) a O, 101 m 

(h ), com uma heteroae média de 0,157 m (6,9% ) para os cru-
2 -

zamentos de Cascavel; valores de -0,056 (h
4

) a 0,100 m 

(h ), com uma heterose média de 0,174 m (7,7% ) foram obti-
12 

doa para Uberlãndia. A exemplo do que ocorreu para produ;ão 

de grãos (Cascavel), em Uberlândia não foram detectadas di

ferenças significativas entre os efeitos de heteroae de pro

gênies. Quanto aos efeitos de capacidade geral de combina-
-

ção, ocorreram variações de -0,071 (ª ) a O, 102 m (g ) em 
_ --Z _ 11 

Cascavel, e de -0,075 {g
1 0

) a o;oa5 m (�) em Uberlândia. 

Os valores médios das progênies para o caráter 

altura de espiga foram de 1,41 e 1,37 m, enquanto que os 
desvios foram de -0,060 e -0,086 m em Cascavel e Uberlãndia, 

respectivamente (Tabela 79). As estimativas dos efeitos de 

progênies para Cascavel apresentaram intervalo de -0,254 
-

(v
2

) a 0,306 m (v
9

) ,, sendo de -0 ,. 133 (v
12

) a 0 ,, 143 m (v
5

) a 
variação observada em Uberlãndia. Apesar da não significân

cia para oa efeitos de heterose de progêniea em Cascavel, 

foram detectadas variações de -0,106 (h
9

) a 0,060 m (h
20)

entre as estimativas de heteroae de progê-niea, com uma hete
rose D]ê,dia de 0,090 m (6,4%). Em Uberlãndia as variações fo-

- -

ram de �0,063 (h4) a 0,079 m (h
12

), com uma heterose mé-dia 
de 0,138 m (10,4%). Quanto aos efeitos de capacidade geral 

de combinação, estes mostraram variações de -0,096 (�) - a
(�)0,09 9 m (g

1 1
) em Cascavel, e de -0,062 (g

10
) a 0,052 m 

em Uber lã ndia. 
As Tabelas 80 a 85 apresentam os valores de 
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heteroae especifica ( ou capacidade especi fica de combinação) 

(s.) para oa 100 ·cruzamentos e oa erros destas estimativas,
1.J 

para os três caracteres avaliados em Cascavel e Uberlândia. 

As estimativas e erros associados foram obtidas para cada um 

dos lacaia. Na diagonal dessas tabelas encontram-se as esti

mativas de a .. referentes aos dez hi bridos selecionados na
. 1.J 

etapa anterior ,. novamente sintetizados e avaliados; as esti-

mativas dispostas acima ou baixo da diagonal estão relacio

nadas a novas combinações hi bridas. 

Na Tabela 80 são apresentadas as estimativas 

de a .. para o caráter produ:;:�o de grãos em Cascavel, obser-
1. J 

vando-se que os hibridos da diagonal e fora da diagonal 

apresentaram variação de -0, 547 ( s
3 ) a O, 632 kg/6m

2 

- - .1.3 -

(s ) e de -0,834 (s ) a 0,813 kg/6m
2 

(a ). Km Uber-
4 .i.4 5 .i.4 7 .i.5 

lândia a variação observada entre os hi bridos da diagonal 
-

2 
foi de �o,320 (a ) a 0,617 kg/6ma .ta 
os hibridos fora da diagonal variaram 

2 -
O ,. 385 kg/6m ( s ) (Tabela 81). 

3 .i.2 

( a
7 17 ) , 

enqu8:1to

de -0 ,. 752 (s ) 
2 .i.5 

que 

a 

A partir da análise da Figura lA, verifica-se 

que em Cascavel as estimativas negativas e positivas doa 

a. 's para produ;ão de grãos estão igualmente distribui das
1.J 

entre os híbridos da diagonal e fora da diagonal ,. resultando 

em curvas simétricas apesar da maior dispersão dos valores 

para os hibridoa fora da diagonal. Como se demonstra que a 

média dos hibridoa fora da diagonal (µFD)
_

correaponde à mé

dia da população (µ), maia a média doa a .. a
1.J 

µ
FD 

= µ + E s. . / 90 
. ...,.. 1.J 
1..-J 

e que, da mesma forma, a média doa hi bridos da diagonal (µ )
D 

corresponde a 

µ
» 

= µ + E s. . / 10
i.=j I.

J 

temos que: considerando-se a igual distribuição das estima-
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tivas negativas e positivas dos s. a para ambos os hibri-
l.J 

dos, o somatório·deasas estimativas na diagonal ou fora da 

diagonal da tabela tende a zero e em média os efeitos de ca

pacidade especifica de combinação são desprezi veis. Como 

conseqüência ,, as médias dos hibridos dentro e fora da diago

nal em Cascavel são semelhantes (3,403 e 3,397 kg/6m
2

, res

pectivamente) e representam a média da populaÇão; o contras

te 

µ - µ = E S. . / 90 - E a. . / 10 
FD D . ...,. 1..J . . 1..J 

1....-J 1.=J 

tende então a zero. Em Uberlãndia, no entanto, a distribui

ção das estimativas negativas e positivas entre os hibridos 

foi desigual, resultando em curvas assimétricas. Ocorreram 

estimativas positivas com valores mais elevados entre os hi

bridos da diagonal e estimativas com valores negativos mais 

altos entre os hibridos fora da diagonal (Figura lB). Dessa 

forma, o somatório dos s .. 's da diagonal foi positivo 
1. J

(O ,, 35) , enquanto que o somatório dos s .. 's fora da diagonal 
\. J 

assume valor negativo (-0,35). Em decorrência ,, as médias dos 

hi bridos da diagonal são superiores às dos hi bridos fora da 

diagonal (2,207 e 2,168 kg/6m
2

, respectivamente). 

Uma analogia pode ser feita com o trabalho de

senvolvido por HOEGEMEYER & HALLAUER (1976), em que grupos 

de linhagens obtidas a partir de progênies de irmãos germa

nos, selecionadas e não selecionadas, são avaliadas em cru

zamentos interpopulacionais. ComparaÇões entre as médias dos 

cruzamentos da diagonal e entre as médias dos cruzamentos 

fora da.diagonal foram realizadas para se determinar a efi

ciência da sele;ão na fixação de combinaÇões especificas de 

gen::>tipos superiores. Considerando-se as linhagens �o sele

cionadas ,, foi observado um comportamento aleatório doa hi -

bridos da diagonal e fora da diagonal; por outro lado, com 

linhagens selecionadas a média doa cruzamentos da diagonal 
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foi significativamente maior que a média dos cruzamentos fo

ra da diagonal, demonstrando a efetividade da seleção. No 

presente trabalho, embora a avaliação dos cruzamentos entre 

aa progêniea de irmãos germanos selecionadas não tenha reve

lado diferen:;: as significativas entre as médias dos hi bridos 

da diagonal e fora da diagonal, pode-se identificar uma ten

dência de maior concentração de efeitos especificas positi

vos nos hi bridoa da diagonal ,. indicando que a seleção de hi

bridos especi ficoa na etapa anterior também conduziu à ex

ploração parcial de efeitos gênicos não aditivos. 

Os hibridos da diagonal em Cascavel apresenta

ram estimativas de s .. para altura de planta que variaram de 
- \.J -

-0,086 (s ) a 0,111 m (s ), enquanto que a variação 
2 .12 5 .15 

dos hi bridos fora da diagonal foi de -0,201 (a ) a 0,219
_ 8.16 

m (s ) (Tabela 82). Para altura de espiga, as estimativas 
5.20 

apresentadas na Tabela 84 mostram variações de -0,110 

(�2_12) a 0,077 m (s5_15) e de -0,115 (s2_16) 

(a ) . As estimativas negativas e positivas 
4 .ió 

tanto para altura de planta quanto para altura 

foram igualmente distribui daa entre os hi bridos 

a 0,180 m 

doa s .. 's, 
\.J 

de espiga, 

da diagonal 

e fora da diagonal, sendo válidas para esses caracteres as 

mesmas considerações efetuadas quando da análise das estima-

tivas doa s .. 's para o caráter produ;:ão de grãos em 
l..J 

Casca-

vel. 

Em Uberlãndia, os hi bridoa da diagonal mostra

ram estimativas de s. . para altura de planta variando de 
- l.J -

-0,095 (s ) a 0,080 m (s
9 19). Para os hi bridos fora

10 .20 . 
da 

diagonal_,, o inter_:v-alo de variação foi de 

) a 0,139 m (s ) (Tabela 83). Quanto
5 .19 9 .15 

-0, 180 (a4 
.
H> 

e

ao caráter al tu-

ra de espiga ,, cujas estimativas para Uberlãndia eaUo na Ta-

bela 85, o intervalo de variação foi de -0,063 

O ,, 069 m ( s ) para os hi bridos da diagonal e 
_ 5 .15 

(a ) a O, 113 m (a ) para os hi bridos fora da 
9 _i5 5 .20 

(810.20 > 
ª 

de -0,151

diagonal. 
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De um. modo geral, pode-se concluir que as es

timativas dos parâmetros genéticos foram instáveis para os 

dois locais de plantio, sendo recomendada análise individual 

para cada local. 

O uso dos cruzamentos dialélicos tem sido ge

neralizado entre melhoristas e geneticistas, como um meio de 

estudo das propriedades genéticas intrinsecas das populações 

envolvidas e de identificação de combinações hi bridas supe

riores. Os esquemas dialélicos parciais 7 embora não forne;am. 

informações tão precisas e amplas quanto o dialélico comple

to, são de grande utilidade, principalmente em f1.1D;ão da re

dução do número de cruzamentos a serem avaliados. Para a 

cultura do milho, em regiões onde há preferência de mercado 

para o tipo de grãos semi-dentados, a avaliação doa cruza

mentos entre variedades dentadas e variedades do tipo duro 

pode ser de grande interesse e os dialélicoa parciais tor

nam-se fundamentais. 

A metodologia utilizada na segunda etapa do 

presente trabalho, proposta por MIRANDA FILHO & GERALDI 

(1984), mostrou-se altamente eficiente para a avaliação doa 

dois grupos distintos de pro8ªnies, considerando-se a ampla 

gama de informações obtidas quanto ao comportamento das pro-

8ªnies e do seu potencial heterótico, permitindo a identifi

ca;:ão de combinações especificas superiores. 

4.3. Considerações finais 

A partir da sinteae de pro8ªnies de irmãos 

germanos por BENITEZ TORRES (1986), por meio de cruzamentos 

em cadeia nas populações ESALQ-PB4 e ESALQ-PB5, foram reali

zadas duas etapas de multiplica;:ão das pro8ªnies avaliadas 

no presente estudo: a primeira, para permitir a obten:;ão doa 

hibridoa intermediários em cruzamento dialélico parcial cir-
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culante; a segunda, envolvendo as prog2nies selecionadas na 

fase anterior para serem avaliadas juntamente com os respec

tivos hí.bridoa obtidos em cruzamento dialélico parcial (fa

torial completo). 

Um aspecto a ser destacado refere-se à endoga

mia das prog2nies ap:::,s o processo de multiplicação. O coe

ficiente de endogamia, que é a probabilidade de dois genes 

em qualquer loco, num indi vi duo ,. serem idênticos por descen

dência, refere-se ao individuo e expressa o grau de paren

tesco entre os pais desse individuo (FALCONER, 1981). Utili

zando-se a expressà'.o apresentada por LI (1976), pode-se de

terminar o coeficiente de endogamia (F) das prog2nies nas 

duas fases deste estudo. Assim, 

F = V(2Na) + [ 1 - V(2Na)] F' 

onde: 

Ne = Tamanho efetivo populacional 

F' = Coeficiente de endogamia da geração anterior 

A primeira etapa de multiplicação foi realiza

da tomando-se cerca de cinco plantas de cada pro�nie (cujo 

F(•) = 0) ,. com cruzamentos planta a planta, misturando-se as

sementes produzidas para representar a pro�nie. Os indivi

duas originados desses cruzamentos possuem um F(z) = 1/4 ;

porém, considerando-se o número reduzido de plantas tomadas 

para a multiplica.ç�o da progênie, esses indivi duos apresen

tarão um grau de parentesco adicional que será expresso pelo 

coeficiente de endogamia da geração seguinte (geração 3), 

isto é , F ( 9 ) = O, 325, com Na = N � 5 ( tomando-se N 5) e

F- = 1/4.

A segunda multiplicação do material foi reali

zada com cerca de 15 plantas por pro�nie (N = 15) ,. com cru

zamentos planta a planta ,. tomando-se igual número de semen

tes de cada espiga para representar a prog2nie. Com racioci-
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nio aná logo , os indi vi duos da geração 3 terão F ( 3 ) O, 325 ,
porém, com um grau de parentesco adicional que será exprea-1 
ao pelo coeficiente de endogamia da geração seguinte (gera-1 

ção 4), isto é: F(,) = 0,336, sendo Ne = 2N � 30 (tomando-se
N = 15) e F' = 0,325. 

As progênies parentais utilizadas para a ob
ten;â'. o doa hi bridoa intermediários na segunda fase deste 
trabalho foram multiplicadas apenas uma vez, ao passo que as 
prog§,niea per se inclui das no experimento para avaliação doa 
hibridoà intermediários passaram por duas multiplica;:õea. No 
entanto, isto nâ'.o refletiu em maior coeficiente de endoga
mia, conforme demonstrado anteriormente. Os coeficientes mé
dios de_endogamia (da ordem de 0,33) podem explicar o alto 
valor de heterose média verificado para produ;ão de grâ'.oa. 

Os efeitos da endogamia ap5a a segunda etapa 
de multiplicaçâ'.o podem ser visualizados por comparações doa 
resultados obtidos no presente estudo com os resultados ob
tidos obtidos por BENITEZ TORRES (1986) e SAMPAIO (1986). Ao 
avaliar 570 pro�niea de irmii'.os germanos da população 
ESALQ-PB4 e 904 pro�nies de irmii'.os germanos da população 
ESALQ-PB5, BENITEZ TORRES (1986) observou que estas pro�
nies representaram., em média, respectivamente, 92 ,., 42X e 
96,05% da média das testemunhas utilizadas {ESALQ-PBl e 
Cargill-511). SAMPAIO (1986) avaliou 343 pro�nies de meios 
ir�oa da população ESALQ-PB4 e 245 pro�nies de meios ir
�os da população ESALQ-PB5, observando que estas pro�nies 
representaram., respectivamente, 72,67% e 83,93% da média do 
hibrido comercial Cargill-511 utilizado como testemunha. A 
diferença de resultados entre BENITEZ TORRES {1986) e 
SAMPAIO (1986) foi devida provavelmente ao fato do primeiro 
autor ter utilizado a população ESALQ-PBl como uma das tes
temunhas, reduzindo a média destas e aproximando-a das mé
dias das pro�nies. No caso especifico deste trabalho, ap5a 
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duas etapas de multiplicação as médias de dez progênies da 

de irmãos germanos da população ESALQ-PB4 e dez progênies de 

irmãos germanos da população ESALQ-PB5 corresponderam, res

pectivamente, a 58,64% e 66,09% da média dos hibridos comer

ciais utilizados como testemunhas (G85; G500 e G551) (Tabela 

64), os quais apresentam patamares de produtividade seme

lhantes ao hibrido Cargill-511. Esta acentuada redu:;ão da 

média das progênies, em relação às testemunhas, ocorreu em 

fun;:ão da depressão por endogamia gerada ap::::>s o processo de 

multiplicação das progênies. 

Um outro aspecto a ser ressaltado refere-se às 

vantagens inerentes aos hibridos intermediários: 1. o pro

cesso de produ:;ão de sementes dos pais do hibrido interme

diário é simplificado quando comparado com os hibridos de 

linhagens; 2. com o uso de subpopulações derivadas das pro

gêniea torna-se possí.vel o melhoramento intrapopulacional, 

capaz de garantir ava.n;:oa em características agroIPmicas de 

interesse, na suposição de que uma considerável variabilida

de ainda persista nessas subpopulações; 3. a condição de 

uniformidade poderá ser plenamente alca.n;:ada por meio de um 

melhoramento sincronizado das duas populações, envolvendo 

também a seleção reciproca; 4. a base genética menos restri

ta das familias soluciona o problema da depressão endogâmica 

na produ:;ão de sementes e é-garantia de maior estabilidade 

de todas as populações envolvidas (progêniea parentaia e de 

intercruzamento); portanto, o desempenho de hibridoa inter

mediários, nas regiões de cultivo marginal ou com menor tec

nologia de produ:;ão, poderá ser maia promissor do que os hi

bridos convencionais; 5. em termos de produtividade, a ex

pectativa é reunir o potencial do melhoramento de populações 

à efetivação de uma tecnologia de produ:;ão; cabe ressaltar 

que a produtividade dos hibridoa de linhagens representa um 

final de processo, enquanto que nos hibridos de familias, 
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mesmo com um ni vel 6 timo de produtividade, novos avan; os po

der�o ser obtidos (SAMPAIO, 1986). 

Deve-se considerar que, para a manuten;�o das 

progênies parentais de um hi.brido intermediário superior, 

torna-se necessário trabalhar com um tamanho efetivo popula

cional adequado, e que, ap5s os cruzamentos dentro de cada 

progênie, deve-se proceder a colheita individual das espi

gas, para que estas possam contribuir com um número igual de 

sementes para representar as progênies; dessa forma, o coe

ficiente de endogamia permanece praticamente inalterado, 

conforme demonstrado anteriormente. Por outro lado, quando 

o objetivo for a exploração do vigor de hi.brido e houver a 

necessidade de extração de linhagens a partir das melhores 

progênies, o número de plantas representando cada familia 

pode ser reduzido e ap5s os cruzamentos dentro das progênies 

as espigas são colhidas conjuntamente, misturando-se as se

mentes para provocar o aumento da endogamia. Nessa situação, 

considerando-se N = 5; N = 10 e N 15, ap5s dez etapas de 

multiplicação seriam atingido s  F's de 0,74; 0,55 e 0,47 , 

respectivamente. Esse procedimento pode ser associado a au

tofecundações das progênies para acelerar a obten;ão de ho

mozigose. Uma metodologia a ser adotada seria conduzir as 

progênies até um F = 0,75 por meio de multiplicações aucea� 

alvas (sendo necessárias cerca de 11; 22 e 32 gerações de 

multiplicação com N = 5; N = 10 e N 15, respectivamente), 

e posteriormente realizar autofecundações. Convém ressaltar 

que é posai vel a seleção entre e dentro das progênies em ca

da etapa de multiplicação e de autofecundação, aumentando a 

eficiência do processo. 
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5. CONCLUSOES

Os resultados obtidos no presente trabalho 

permitiram as seguintes conclus:íes: 

a. A existência de considerável variabilidade 

genética entre os hi bridos intermediários foi observada para 

os nove caracteres avaliados na primeira etapa, possibili

tando a seleção das progênies parentais com desempenho supe

rior nos cruzamentos. 

b. A obten;ão de hi bridos intermediários mais 

produtivos do que a testemunha refletiu o bom potencial do 

conjunto de progênies das duas populações. As estimativas de 

herdabilidade no sentido amplo, ao n1. vel de médias de hi bri

dos, indicaram que a seleção entre hibridos pode ser efetua

da com alta eficiência. 

c. As análises das tabelas dialélicas revela

ram que os efeitos relativos à capacidade geral de combina

ção foram maia importantes que os efeitos de capacidade es

pecifica de combinação, para todos os caracteres avaliados. 

d. A inconsistência nos valores doa coeficien

tes de correlação linear entre as estimativas dos parâmetros 

g. , k. e g.  , k. indicou que a determinação do valor gen.é-
1. 1. J J

tico das progênies em avalia;ão deve ser efetuada mediante a

utilização dos parâmetros g's.
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e_ Os altos valores dos coeficientes de deter

minação relativos ao modelo reduzido H. = µ + g + g_ indi-
LJ L J 

caram boa confiabilidade para as estimativas dos efeitos de 

capacidade geral de combinação e uma alta eficiência do mo

delo na predição de médias de hi bridos de progênies_ 

f_ O esquema dialélico parcial circulante in

terpopulacional mostrou-se altamente eficiente do ponto de 

vista prático, por permitir a estimação da capacidade de 

combinação de progênies em cruzamentos a partir de um número 

reduzido de hibridos, ao mesmo tempo em que possibilita a 

identificação de combinaçôes especificas promissoras median

te o processo de predição de médias. 

g. Foi detectada a existência de variabilidade

genética entre os hibridos sintetizados em esquema de cruza

mento dialélico parcial (fatorial completo), quanto ao cará

ter produ;:ão de grãos avaliado em Cascavel e Uberlândia, 

observando-se comportamento diferenciado dos hibridos de um 

local para outro. 

h. O grande percentual de hibridos com produ

tividade superior em relação à progênie parental mais produ

tiva evidenciou o potencial heterótico das progênies. 

i. Com relação à produ;:ão de grã'.os, os altos 

efeitos de capacidade geral de combinação, associados a ele

vados valores de progênies per se e de heterose de progê

nies, podem ser explorados por meio da si ntese de hi bridoa 

intermediários ou de hibridos de linhagens homozig5ticaa ex

traídas das progêniea mais promissoras. 

j _ Os hi bridos intermediários mais produtivos 
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poderão ser utilizadas para a extração de linhagens endogâ

micas. 

k. A metodologia proposta por MIRANDA FIIBO & 

GERALDI (1984) mostrou-se altamente eficiente para a ava

liação do potencial genético das prog§nies, permitindo tam-

1:>ém a identificação de combinaçê5es hi bridas superiores. Os 

melhores hi bridos intermediários deverão ser reavaliados pa

ra confirmação do seu potencial produtivo e da sua possivel 

utilização para produ:;:ão de grãos. 
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TABELAS 



ta.racteresB 

1E 

16 

PH 

Al 

AE 

CE 

II 

H 

Ff 

vios palrioA le nove caracteres, avalialos em lez experimentos 

(Ixp). Blocos casualizalos com tr@s repetifões. Piracicua-$1, 

1988/89. 

Fontes le variaçio 
----------------------------------------------------------------

HiJ;rilos/Ixpc Hilrilos vs. Test./IxpD Erro mêliot 

3,5737** 10,9031 4,2089** t 5,4034 1,6823 1 0,3511 

2,4079** ± 0,5682 2,8075H !_ 3,5244 1,1672 ! 0,2568 

12,7982** ! 4,0926 14,7338** ! 14,6143 3,4249 ! 0,8846 

4,7109** ! 1,2681 5,8847H !_ 5,0466 1,1212 ! 0,2680 

3,1198** !. 0,9954 5,1841U ! 3, 7140 0, 7024 ± 0,2645 

2,5330** ! 0,8911 4,595fll!l ! 3,5654 0,8350 ! 0,1742 

1,0507** ! 0,2670 1,6237H ! 2, 7761 0,3343 ! 0,0928 

27,7616** ! 7,0182 75,5140Ki ! 37,8485 4, 9700 ! 1,6044 

10,8833** ! 7,2239 13,7230** ! 11,7757 4,0507 ! 2,0873 

38E: significativo ao nível le lY. le proluililale, pelo teste F 

A: lesvios palr1o referentes aos 11alralos mêlios oJ;tilos nas anãlises in

livíl1ais la variância le lez experimentos 

B: Descritos no item 3.2.1,2 le Material e Mêtoios; 11alralos mêlios e les

vios palrão maltiplicalos por 10 em PE� PG, IE e por llt en AP e AE 

e, o, E : 264, 10 e 548 gra1s le lilerlale CGL), res,ectivuente. Para !E e 

PG, aj1stalos por covariância, Gl lo erro 111êlio = 538, 

137 
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Tal.ela 9 - Ua.lore,s �íos (1) e intervalos (limite inferior: 2 ; limite superior: 3) las estima.tivas ie oi-

to 1a.dmetros referentes a liilriios inteneciãrios entre prog@nies le i� germanos ias poptt-

lações ISALQ-114 e MQ-H5, ava.lia.los em iez ex,erinentos e11 es'[llema UaléHco parcial circ11-
lante para. nove caracteres. liracicua-Sl, 1988/119. 

Caracte� 
!E K ffl AI' AE CE BE KI 

l'a.rwtros 

" 2 1 157,78 103,48 3,124 11,'60 8,3090 9,566 23,98) 7,597 2,278 
2 39,588 19,758 9,928 6,41'1) 4,7330 um 4,3330 4,889 9,M 

3 326,98 231,18 4,957 19,310 14,T.P 9,959 37,830 11,33 7,466 

" 2 421,58 291,88 3,425 11,210 7,124> 0,835 33,4'J) 4,979 4,1151 
392,58 206,88 2,542 7,,K!O 3,9560 9,478 24,&P 3,112 1,924 
S6'J,88 4fil7, 88 5,316 15,830 12,74=1 1,855 4',W' 7,332 8,193 

A 2 297,88 208, 78 4,266 15,7'1) 10,650 9,844 35,030 'J,254 3,628 
H 

229,58 14', 7B 1,952 'J,5570 6,(!520 11,383 2:0,4'J) 5,926 1,m 
452,78 314,88 5,867 21,790 17,770 1,242 48,730 13,54 10,2:0 

A 2 52,94 51,54 73,24 76,43 
11 - (;,.) 

77,88 67,04 68,29 82,10 62,78 
13,87 13,20 4:i,77 65,80 61,82 13,92 21,08 73,61 0,M 

72,22 73,41 85,33 88,53 86,115 79,94 81,69 88,84 76,74 

CUe (;,.) U,37 11,72 2,201. 5,211 7,886 5,219 3,885 11,19 2,957 
9,276 9,4'7 1,877 4,186 s,m 3,'86 3,234 9,029 2,068 
12,59 13,19 2,724 6,153 10,57 5,959 4,776 13,25 4,142 

Cllg (i'.) 6,963 6,976 2,180 5,383 8,459 4,297 3,282 13,72 Z,219 
2,854 2,864 1,148 4,179 6,468 1,306 1,426 11,95 0,11111 
10,10 10,39 2,644 6,749 11,55 5,661 4,137 16,24 3,968 

li 180,3C 14:i,SC 84,lil'J 2,031 1,061 17,54 4,704 1',93 68,06 

1611,lC 129,6C 83,26 1,966 0,ffl 17,19 4,597 18,37 67,06 
194,1= 155,5C 84,94 2,lil'J4 1,103 18,03 4,797 22,11 71,80 

1,612 i,595 i,954 1,033 1,1'13 i,825 8,114$ 1,226 0,758 
11,232 8,226 i,538 i,781 i,729 i,233 0,ffl 9,953 0,M 
9,925 i,954 1,391 1,612 1,4411 1,157 1,217 1,615 1,M9 

, � : variincia entre llilriios; 6 t : v,iincia lo erro ex,erinental entre 1arcelas: 6 f : va.riincia ienoti1i-
ca ao nivel 1e llffia.s ie llilriaos: 11 - : lierl»ili1a.l.e no senti1o aa,10 ao nivel ie IIH.ias 1e llilrUos; 

, X 

CUe : coeficiente ae vari� u,eriaental; ClllJ : coeficiente 1e variapão !ll!lllltica; 1 : IIH.ia geral ios ex-
,eri■entos: 8 : iniice ie va.ri� 

A : lescritos no ite■ 3.Z.1.Z 1e Katerial e tlêtoios 
a : Valores converti1os ea <llltlanta>t ielo troi■to i a  constante <llS / 20%) : 2580 
e : Valores convertiios e■ !J/tlanta ,elo traido ia constante <181 / 29> : 58 
o: Valores 11lti1licaios tor 181. 
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fal,ela 10 - �êiias ie ,eso le espiga (kg/41!,2) referentes a 274 hiLrilos oLservalos e 26 �iLrilos oiti

los a partir las estimativas le 1, 9. e g. , resaltantes lo crazaaento ea lialêlico par-

llibid.osA 

1191.91 

1101.02 

1101.03 

1102.02 

1102.03 

1102.04 

1183.03 

H83.04 

1103.05 

1104.04 

1104.05 

1104.06 

H05,05 

1105.06 

1105.01 

H06.06 

1106.01 

H06.08 

1101.01 

1101.08 

1101.09 

1108.08 

1108.09 

1108.10 

H09.09 

1109.18 

1109.01 

1118.11 

1111.81 

H18.02 

l'lêlia ia 
testea11.nlla 

l'lêiia los 
Lilriios 

(Y. u 

• 1 ,J 
cial circ1lante entre 1rogªnies !e iraàos germanos das popalações ISALQ-114 e ISALQ-fJ5, 

avaliados ea dez experimentos <Exp). �êlias de trªs repetições. firacicua-Sf, 1988/89. 

Exp 91 

3,601 

3.8028 

3,320 

3,978 

3,5768 

4,246 

3,515 

4,224 

3,510 

3,397 

3,285 

3,951 

3,4978 

4,3238 

4,5988 

3,716 

4,110 

3,353 

4,810 

3,738 

2,809B 

4,2238 

3,421B 

3,562 

3,561 

3,390 

4,096 

4,248 

3,666 

4,381 

3,615 

3,767 

184,2 

Peso !e espiga (kg/4a1) 

3,438 

3,637 

3,6868 

4,057 

3,949 

3,825 

3,739 

3,289 

3,712 

3,763 

4,175 

4,531 

3,634 

4,065 

4,411 

3,977 

3,882 

3,566B 

4,892 

3,678 

3,1648 

4,281 

3,624 

3,917 

4,054 

4,174 

3,786 

3,915 

4,028 

4,357 

4,871 

4,165 

3,287B 

3,481 

3,178 

4,161 

3,843 

3,787 

3,475 

3,5928 

3,495 

3,619 

4,857 

3,922 

4,69QS 

4,855 

4,085 

3,134 

3,734 

3,537 

3,843 

3,798 

4,429 

3,192 

3,796 

3,423 

3,344 

3,735 

3,891 

3,768 

3,787 

4,198 

Exp 04 

3,487B 

3,4276 

3,578 

3,5348 

3,586 

4,245 

3,865 

4,174 

3,577 

4,486 

3,989 

3,791 

3,514 

3,462 

3,271 

3,546 

3,786 

3,511 

3,403 

3,626 

3,931 

3,749 

3,896 

3,856 

4,235 

3,647 

3,911 

4,198 

4,434 

4,347 

3,641 

3,875 3,735 3,892 

95,19 89,14 184,3 

3,328 

3,514 

3,586 

4,105 

3,689 

4,469 

3,757 

3,845 

4,234 

4,281 

3,931 

4,055 

3,718 

3,928 

3,789 

3,543 

3,566 

3,631 

3,852 

3,423 

3,941 

3,386 

3,837 

3,841 

4,872 

3,989 

3,589 

3,616 

4,189 

4,831 

4,448 

3,782 

3,037 

3,416 

2,666 

3,256 

2,938 

3,483 

3,465 

2,8Hl 

3,039 

2,757 

4,842 

3,344 

3,678 

3,453 

3,172 

3,367 

3,853 

2,945 

3,841 

3,173 

3,298 

3,055 

3,315 

3,245 

3,119 

3,515 

3,291 

2,872 

2,821 

2,883 

3,782 3,215 

85,83 · 114,7 

3,560 

3,031 

3,446 

4,338 

3,387 

3,088 

3,436 

2,876 

3,200 

3,710 

3,775 

3,536 

4,028 

3,283 

3,912 

3,571 

2,878 

3,248 

3,361 

3,017 

3,166 

3,782 

3,568 

3,665 

3,364 

2,875 

4,297 

3,:m 

3,850 

3,135 

3,422 

3,956 

3,673 

4,311 

4,184 

4,302 

4,377 

3,523 

3,457 

4,202 

3,496 

3,913 

3,543 

3,570 

3,128 

2,883 

3,516B 

3,141 

2,9378 

3,588 

3,499 

3,629 

3,419 

3,519 

3,946 

2,968 

3,5838 

3,658 

3,275B 

3,355 

2,987 

2,918 

3,468 3,582 

111,1 122,8 

3,601 

3,002 

3,676 

3,875 

2,851 

3,315 

4,302 

3,908 

3,789 

3,592 

3,171 

2,939 

3,059 

3,205 

3,419 

3,459 

3,3488 

3,338 

2,998 

3,429 

3,543 

3,234 

3,434 

3,897 

3,584 

3,251 

3,405 

3,387 

3,196 

3,867 

3,152 

Ixp Hl 

3,752 

3,274 

3,683 

3,847 

3,883 

3,312 

3,429 

3,2648 

2,997 

3,651 

3,083 

3,020 

3,539 

2,953 

3,877 

2,981 

3,283 

3,766 

2,999 

3,962 

3,300 

3,782 

3,4378 

3,584 

3,997 

3,98QS 

3,389 

4,659B 

4,884 

4,219 

3,583 

3,351 3,500 

186,3 99,'1 

A Iientificalos ,enericuente 1or iois nliaeros: ã estteria e ã direita io 1ontor rererinio-se ãs tro
g@nies ie iralos geraanos las !Ottlikfies ESAltl-114 e ESALQ-115, respectivuente 

e (nzaaento nlo efettalo. OLtiio a partir ias estiaativa.s ie t, g e 9 
i j 
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Tal.ela 11 - Mêlia.s ,e peso ,e grãos (kg/4fa2) referentes a 274 Lilriios olservaios e 26 •iLriios oLti-

llüriios"' 

1101.01 

1101.02 

IHU.i3 

1102.02 

1102.83 

1102.04 

lli3.i3 

1103.04 

1103.05 

1104.04 

H04.05 

H04.06 

H05,05 

885.06 

H05.07 

806.06 

806,07· 

806.08 

807.07 

807.88 

807.09 

808.08 

108.09 

888.11 

809.09 

809.10 

809.01 

818.18 

818.01 

810.02 

Néiia ia 
testeaHla8 

11Hia ios 
ULriios 

(Y. u 

,os a partir ias estimativas ,e 1, g_ e g., res1ltantes ,o cr1zuento en lialêlico par-
• 1 J 

cial circ1lante entre prog@nies ,e iraãos germanos ,as pop1laçies ESALQ-114 e ESAU-HS, 

avaliados em ,ez experimentos <Exp). Méiias le tr@s repetiç6es. Piracica.J.a-Sl, 1988/89. 

Peso le grãos (kg/4fa%) 

Ex, 01 Exp 82 Exp i3 Exp 04 Exp 05 Ex, 06 Exp 07 Exp 88 Exp 09 Exp 10 

2,862 2,733 3,419 3,0598 2,699 3,052 2,795 3,263 2,905 3,043 

3,8488 2,890 2,6788 2,991ª 2,855 2,453 2,395 2,850 2,105 2,715 

2,618 2,9988 2,785 2,982 2,827 2,620 2,734 3,578 3,013 2,989 

3,161 3,177 2,595 z.,s,a 3,323 2,178 3,469 3,477 2,533 2,546 

2,8388 3,130 3,373 2,802 2,939 2,619 2,644 3,487 2,364 3,081 

3,313 3,135 3,832 3,432 3,672 2,423 2,371 3,652 2,73'J 2,751 

2,879 2,958 3,071 3,834 3,011 2,754 2,708 2,823 3,369 2,813 

3,312 2,513 2,787 3,284 3,194 2,7''J 2,319 2,72'J 3,225 2,7228 

2,844 2,927 2,9838 2,860 3,513 2,283 2,581 3,393 2,916 2,514 

2,64'J 2,929 2,767 3,641 3,448 2,451 3,044 2,816 2,967 2,943 

2,595 3,398 2,983 3,170 3,237 2,218 3,041 3,105 2,608 2,499 

3,193 3,514 3,378 3,003 3,351 3,347 2,918 2,829 2,385 2,410 

2,7748 2,979 3,156 2,832 2,,uJ 2,738 3,217 2,'J41 2,553 2,907 

3,48'JB 3,319 3,7358 2,802 3,025 2,886 2,628 2,573 2,615 2,387 

3,7188 3,561 3,199 2,657 2,995 2,730 3,078 2,382 2,809 2,593 

2,'J58 3,203 3,1'2 2,781 2,'J06 2,626 3,047 2,8688 2,846 2,343 

3,248 3,078 2,479 3,134 2,'J31 2,689 2,316 2,563 2,7148 2,608 

2,748 2,8888 3,021 2,891 2,811 2,558 2,747 2,3368 2,652 2,987 

3,281 3,265 2,892 2,648 3,281 2,331 2,676 2,923 2,386 2,479 

3,803 3,807 3,155 2,925 2,788 2,483 2,4'6 2,779 2,713 3,277 

2,23'J8 2,5468 3,UU 3,151 3,197 2,682 2,607 2,'J71 2,930 2,693 

3,5098 3,415 3,666 3,117 2,709 2,661 3,109 2,838 2,625 3,063 

2,7988 2,,12 2,'10 3,235 3,135 2,528 3,827 2,'J36 2,783 2,7238 

2,826 3,047 3,104 3,1'J2 2,435 2.11, 2,'J79 3,288 2,605 2,8'J5 

2,846 3,242 2,,. 3,323 3,258 2,604 2,712 2,475 2,'J69 3,205 

2,617 3,372 2,f.42 3,842 3,128 2,581 2,278 2,9118 2,716 3,2738 

3,25'J 3,851 2,911 3,181 2,ft'J4 2,8'4 3,462 3,86ft 2,78' 2,730 

3,318 3,111 3,146 3,371 2,9'4 2,674 2,814 2,7118 2.1,s 3,ft'J28 

2,8,0 3,223 2,998 3,f.43 3,098 2,357 3,813 2,7'8 2,557 3,103 

3,462 3,586 3,009 3,527 3,385 2,267 2,446 2,473 2,535 3,429 

2,901 3,292 3,398 2,'J58 3,564 2,270 2,ft'J2 2,372 2,543 2,821 

3,188 3,103 3,116 3,087 3,852 2,f.03 2,789 2,927 2,723 2,847 

183,7 94,26 88;7{. 114,4 85,f.3 114,7 103,ft 123,4 107,1 118,9 

A Iientificaios genericamente por iois meros: à estaeria e à lireita ,o ponto
t 

referinio-se às pro-
g@nies ie iraãos geraanos ias pop1laples ESALQ-114 e ESALQ-115, res,ectivaiien e 

a Cnzuento não efet1aio. Oltiio a partir ias estiaativas ie •• g. e g .• 
J 
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TaJ.ela 12 - Mélias le peso àectolitro (kg/100 l) referentes a 274 híLrilos oLservalos e 26 àí»rilos o�

tilos a partir ias estimativas de •• g_ e g. , res•ltantes &o cr•znento ea lialelico par-

Hüri«osA 

H01.01 

H01.02 

H01.03 

H02.02 

H02.03 

H02.04 

803.03 

1103.04 

H03.05 

1104.04 

1104.05 

H04.06 

H05,05 

H05.06 

1105.07 

H06.8' 

1106.07 

H06.08 

H07.07 

1107.08 

H07.09 

H08.08 

1108.09 

1108.10 

1109.09 

1109.18 

1109.81 

IUlt.18 

H11U1 

1118.82 

• 
• • 1 J 

cial circ•lante entre trog@n1es le 1ra1os germanos las pop•laçtes ESALQ-114 e ESALQ-PIS, 

avalia«os e• lez experimentos <Exp). Metias &e tr@s repetiçbes. PiracicaJ.a-Sl, 1,88/89. 

Peso hectolitro (kg/100 l) 

Exp 01 Exp 02 Exp 03 Exp 04 Exp 05 

86,190 85,238 81,429 86,1178 84,762 

87,2668 88,095 83,667ª 86,3548 83,333 

86,667 83,821ª 82,857 87,143 82,857 

83,333 88,571 84,762 85,7918 81,905 

83,337ª 80,952 84,286 86,190 84,762 

83,333 83,333 85,714 86,667 83,333 

85,238 86,190 87,143 84,286 83,333 

82,381 82,381 84,286 84,286 81,905 

85,238 84,286 

83,810 82,857 

88,8828 84,762 84,286 

82,857 83,333 81,429 

78,571 84,762 86,667 86,667 

84,286 82,381 85,714 89,048 

82,7938 82,857 

86,5598 86,190 

86,667 83,810 

84,1328 83,333 

85,4888 80,800 87,143 82,381 

86,190 88,095 

85,238 88,800 

80,800 83,333 

84,762 81,905 

82,857 84,3448 81,905 85,238 

82,857 83,811 87,143 85,238 

80,952 84,762 85,238 85,714 

82,6778 88,9018 85,714 

86,3268 84,286 83,333 

88,1788 85,238 87,619 

84,286 

85,714 

81,429 

84,286 

81,429 

82,381 

84,762 

84,286 

87,143 

84,762 

82,857 

79,524 

82,381 

83,811 

80,952 

86,667 

84,286 

83,333 

81,429 

80,952 

84,762 

85,714 

86,1911 

85,238 

84,762 

86,1'8 

82,857 

80,NI 

82,857 

81,905 

81,429 

84,762 

82,381 

83,811 

81,476 

82,381 

83,333 

85,238 

82,857 

83,333 

82,857 

81,905 

82,381 

84,762 

86,1'1 

84,762 

82,857 

83,333 

86,190 

83,818 

81,429 

Exp 06 

86,190 

85,714 

84,762 

81,429 

82,381 

82,381 

79,524 

81,905 

81,905 

83,810 

84,286 

84,286 

84,762 

81,429 

82,381 

80,952 

82,857 

86,190 

84,286 

85,238 

84,762 

85,714 

81,952 

82,381 

81,905 

86,190 

87,143 

83,810 

86,191 

86,190 

Exp 07 

88,571 

85,714 

85,238 

86,667 

82,381 

81,905 

81,429 

85,714 

81,429 

84,762 

80,800 

81,476 

81,429 

85,238 

87,143 

86,190 

84,762 

86,667 

82,381 

85,714 

86,190 

84,762 

83,333 

88,571 

84,286 

82,857 

82,857 

81,429 

84,762 

83,333 

85,714 86,190 83,333 

84,762 84,286 86,667 

82,381 

78,571 

81,429 

80,952 

85,238 

83,810 

83,811 

83,818 

81,429 

86,191 

88,ffl 

83,333 

82,857 

85,238 

82,857 

85,238 

84, 762 87, 143 

82,857 88,571 

86,190 83,333 

77, 7')'38 87,619 

81,429 81,7988 

78,1668 85,714 

86,191 79,048 

82,857 82,381 

84,286 

80,952 

84,286 

83,333 

87,619 

86,5968 

83,810 

87,5948 

85,714 

86,667 

86,1'8 

87,619 

87,143 

88,095 

82,381 

88,ffl 

82,857 - 85,138 86,667 

86,191 86,191 85,238 

Exp 10 

82,381 

84,286 

80,952 

31,,05 

84,286 

82,857 

84,762 

84,6918 

83,333 

86,667 

85,714 

84,286 

84,286 

8�,810 

85,714 

84,286 

84,286 

82,381 

85,714 

83,333 

85,238 

84,762 

87,4238 

85,114 

83,333 

81,0988 

81,429 

82,4878 

83,810 

83,333 

Nelia «a 
testea•n•a8 81,,05 81,905 82,857 82,857 88,800 82,857 84,286 80,952 81,429 82,857 

Melia «os 
•Hriios

(X U 

84,135 

182,7 

84,ZM 

182,8 

84,477 84,625 

182,0 182,1 

83,365 83,731 

104,2 101,1 

83,952 84,821 85,060 

"·'ª 103,8 104,5 

83,952 

101,3 

A I«entificalos genericuente por lois nmros: à estteria e à lireita lo ponto1 referiuo-se ãs pro
l@nies «e inlos geraanos ias 101•laçies ESAI.Q-tJ4 e ESALQ-tJ5, res,ectivuente 

B tnzuento não efettalo. Oltiio a tartir ias estilliltivas ie •• g e g 
i j 
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Tal,ela 13 - tlêlias le altara le planta (m) referentes a 274 àiJ.rilos ohservalos e 26 hfJ.rilos oi.ti-

IIH.rilosA 

110Ull 

1101.02 

lltU.93 

1102.02 

1102.93 

1102.94 

K93.S3 

H03.94 

1103.85 

K94.94 

K94.9S 

K94,96 

K85.85 

885.96 

H85.87 

K96.96 

896.87 

1196,18 

887.17 

887.18 

K87.19 

1188.18 

Kl8,99 

818.18 

K99,19 

809,111 

K99,81 

11111.18 

818.81 

Kllil.li!Z 

tlêlia la 
testesw.nbª 

tlêlia los 
UJ.rilos 

(X t) 

los a pa.rtir ias estimativas ,e 1, g . e g , res1ltantes to cr1zaaento ea lialelico par-

cial circ1lante entre prog@nies le 
1 j 

irs1os gersanos las pop1lações ESALQ-PJ4 e ESALQ-PJ5, 

avalialos ea lez experisentos (Exp). tlêlias le tr@s repetições. Piracical,a-SP, 1988/89. 

Alt1ra le tlanta (a) 

Exp 91 Ex, 02 ExJ 93 Ext 94 Exp 85 Ex, 116 ExJ 07 Ex, 88 Exp 119 Exp 10 

2,13 1,99 1,94 1,918 2,80 2,25 1,93 1,95 1,9' 2,01 

2,938 1,94 1,998 2,158 1,88 1,9' 2,11 1,99 1,86 1,95 

1,86 1,958 1,'2 2,23 2,21 2,22 2,10 2,88 1,95 1,98 

1,98 2,15 2,94 2,168 2,19 1,95 2,11 2,23 2,10 1,78 

1,948 2,17 2,11 2,29 2,35 2,28 2,12 2,10 1,84 2,87 

2,07 2,19 2,21 2,12 2,15 2,116 1,92 2,31 1.95 1,99 

2,80 2,93 2,88 2,28 2,16 2,21 1,93 2,11 2,01 2,93 

1,95 2,02 2,81 2,87 2,02 2,19 1,78 2,93 2,91 1,968 

1,95 2,94 1,848 2,83 2,89 1,94 1,94 2,30 2,16 2,116 

1,84 2,22 2,17 2,02 1,84 2,92 2,89 2,81 1,88 1,86 

1,78 2,N 1,98 2,89 1,88 1,7' 2,22 2,18 1,9' 1,88 

2,89 2,25 1,'7 2,08 2,96 2,11 2,08 2,N 2,02 1,73 

1,878 2,11 1,81 2,07 2,12 1,87 2,116 2,11 1,85 2,14 

2,188 2,17 1,948 1,98 2,14 2,31 1,86 2,81 1,98 1,86 

2,358 1,91 2,94 2,116 2,15 2,38 1,92 1,98 1.97 1, 7' 

2,81 2,88 2,18 1,80 1,99 2,07 2,94 2,838 2,116 1,86 

2,11 1,98 2,09 1,85 2,99 2,85 1,98 1,95 2,178 1,85 

2,85 1,928 1,95 1,78 2,111 2,N 1,88 1,958 1,93 2,24 

2,09 1,9' 2,13 2,19 2,02 1,83 1,83 1,87 2,14 1,84 

1,76 2,84 2,12 2,18 1,96 2,85 1,83 1,99 1,84 2,14 

1,728 2,1168 2,22 2,26 2,18 1,96 2,20 1,94 1,85 2,15 

2,358 2,02 2,12 1,86 2,17 2,84 2,85 1,92 1,83 2,16 

2,248 1,'7 2,26 2,07 2,83 1,85 2,12 2,18 1,91i1 2,118 

1,94 2,17 2,14 1,97 1,94 1,82 2,01 2,29 2,84 2,83 

2, lil2 2,111 2,11 2,23 2,32 2,12 2,116 1,95 2,83 2,17 

1,67 1,86 1,98 1,95 2,211 1,99 1,96 2,258 2,99 2,NB 

2,85 2,87 1,97 1,87 2,34 2,18 2,111 2,93 1,9' 2,19 

1,'6 2,93 1,98 2,14 2,19 1,95 2,85 2,398 1,91 1,988 

2,85 2,29 2,96 2,85 2,32 2,111 2,116 2,13 1,78 2,92 

2,18 2,29 2,119 2,27 2,09 2,83 2,85 2,13 1,93 1,'6 

1,79 2,1111 2,85 1,89 1,92 1,82 1,86 1,94 1,85 1,98 

2,111 2,96 2,84 2,116 2,10 2,85 2,111 2,87 1,97 1,98 

112,3 103,1 '9,51 109,1 119,4 112,6 118,1 196,7 196,5 180,11 

A Ilentificalos genericuente por lois milleros: ã est1erla e ã lireita lo 1ontoi referinlo-se ãs ,ro-
ginies le iraãos geraanos las ,011la9les ESALt-tM e ESAlt-PJ5, res,ectivuen e 

e Cnzuento n1o efet1aio. OJ.tilo a ,artir las estiaativas &e 1, f. e g 
j 
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lal,ela 14 - l'lêiia.s ie alttra ie esyiga (a) referentes a 274 lliJ,ríios o1servaios e 26 tiiJ,riios oJ,ti

ios a yartír ias estiaativa.s ie 1, g_ e g. , res1ltantes io crtzamento em iialêlico ,ar-

lliJ,riios"' 

1101.01 

1101.02 

1101.03 

1102.02 

1102.03 

1102.04 

1103.03 

1103.04 

1103.05 

HM.04 

1104.05 

1104.06 

H05.05 

H05.06 

1105.07 

1106.06 

1106.07 

H06.88 

1107.07 

1107.88 

H07,09 

1108.08 

1188.09 

1108.10 

1109,09 

1109.11 

1109.81 

11111.10 

1111.01 

Hll.02 

tléiia ia 
testeatnlla.B 

l'léiia ios 
tin.ruos 

o: T) 

• 1 ,J 

cial circalante entre yrog@nies ie iralos geraanos ,as ,o,alaçies ESALQ-114 e ESALQ-115, 

avaliaios em iez ex,eriaentos <Ex,>. tlêiias &e tr@s re,etições. Piracicua-SP, 1,aatt1,. 

Exy 01 

0,98 

1,118 

0,84 

1,07 

0,88B 

1,08 

0,88 

0,97 

0,9' 

0,89 

0,98 

0,97 

1,11B 

1,138 

1,258 

1,12 

1.1, 

1,04 

1,24 

0,90 

l,lUS 

1,268 

1,32B 

1,06 

1,88 

0,77 

1,04 

1,18 

1,05 

1,36 

0,87 

1,05 

1211, 7 

Exp 02 

1,04 

0,95 

1,048 

1,17 

1,23 

1,13 

1,11 

0,94 

1,10 

1,07 

0,96 

1,13 

1,11 

1,11 

0,96 

1,03 

0,91 

0,888 

1,12 

1,10 

1,138 

1,07 

1,05 

1,88 

1,11 

0,96 

1,17 

1,16 

1.32 

1,33 

1,18 

1,88 

188,1 

Exp 03 

0,94 

0,928 

0,93 

1.12 

1,05 

1,20 

1,10 

1.07 

1,01B 

1,19 

0,9' 

1,11 

1,02 

1,148 

0,87 

1,14 

1,05 

1,03 

1.11 

1,14 

1,09 

1,12 

1,10 

1,14 

1,11 

1,12 

1,09 

1,01 

1,08 

1,99 

1,02 

1,06 

103,9 

Altara ie esyiga (m) 

Exp 04 

1,048 

1,238 

1,17 

1,208 

1,11 

1,14 

1,14 

1,07 

1,05 

1,09 

1,09 

1,06 

1,16 

1,02 

1,09 

0,89 

0,83 

0,86 

1,14 

1,16 

1,11 

0,97 

1,06 

1,04 

1,14 

1,09 

1,07 

1,09 

1,18 

1,28 

1,88 

119,2 

Exp 05 

0,98 

1,02 

1,21 

1,19 

1,17 

1,11 

1,12 

1,05 

1,17 

0,93 

1,94 

1,19 

1,11 

1,12 

1,14 

0,,8 

1,01 

1,04 

1,07 

0,,1 

1,18 

1,16 

1,05 

1,11 

1,2, 

1,27 

1,37 

1,20 

1,33 

1,15 

1,11 

123,3 

Exp 06 

1,10 

0,97 

1.18 

1,18 

1.26 

1,11 

1.18 

1,22 

0,97 

1,15 

1,87 

1,19 

1,88 

1,22 

1,16 

1,11 

1,18 

1,07 

1,03 

1,09 

1,05 

9,95 

•• ,5

0,88

1.06

1,81

1,13

1,18

1,12

1,05

1,17 

uz., 

Exy 07 

1,04 

1,24 

1,11 

1,15 

1,14 

0,95 

1,13 

1,99 

1,08 

1,03 

1,12 

1,08 

1,02 

1,18 

0,94 

1,11 

1,97 

1,91 

1,88 

1,83 

1,11 

1,01 

1,10 

1,11 

1,07 

1,19 

1,17 

1,14 

1,88 

1,11 

1,06 

11,.1 

1,02 

0,99 

1,10 

1,24 

1,11 

1,37 

1,15 

1,19 

1,24 

1,11 

1,19 

1,05 

1,26 

1,04 

0,9' 

1,108 

1,18 

1,078 

0,93 

1,05 

1,18 

0,,1 

1,04 

1,24 

1,98 

1,248 

1,88 

1,ZQB 

1,02 

1,02 

1,19 

117,1 

1,18 

0,89 

0,94 

1.11 

1,96 

1,06 

1,88 

1,11 

1,23 

1,07 

1,81 

0,94 

1,93 

0,85 

0,95 

0,97 

1,12B 

0,94 

1,17 

0,99 

0,8, 

1,95 

,.,1 

1,11 

1,98 

1,81 

1,11 

11.86 

0,88 

1,89 

1,92 

Exp 10 

1,09 

1,09 

1,11 

0,97 

1,07 

0,96 

1,13 

1,028 

1,07 

0,94 

0,96 

0,97 

1,16 

0,,8 

0,87 

1,03 

0,,5 

l,Zl 

0,8' 

1,07 

1,13 

1,88 

1,098 

1,04 

1,06 

1,038 

1,10 

1,968 

0,,1 

1,06 

1,89 

1,03 

115,7 

� Iientificaios genericamente por iois nüaeros: ã es11.eri� e ã linita lo ponto1 referinlo-se às pro
g@nies ie iralos geramos ias poptlaçles ESALQ-114 e ESALQ-115, respectivamente 

e Crtzuento não efetaaio. Oltiio a partir las estiaativas le •• 9 e 9 
i j 
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Talela 15 - Mêlias ie comprimento le espiga (ca) :referentes a 274 iíLrilos olse:rva&os e 26 iii:rilos oi

tilos a partir las estimativas le •• g_ e g. , restltantes io c:rtzuento ea lialélico par-
• 1 J 

cial circtlante entre pro!J@nies le irmãos geramos ias popalaç&es ISALQ-tl4 e ESALQ-FJS, 

avaliaios ea iez experimentos <Ixp). tléiias le tr@s repetiçGes. tiracicala-SF, 1,88/89. 

llü:rUosA 

1191.91 

1111.02 

1111.13 

1102.02 

1102.13 

1102.M 

813.13 

1113.M 

813.15 

894,M 

814,15 

814.86 

885,85 

1185.86 

885.07 

886.06 

1186.07 

1186.08 

887.07 

887.18 

887.19 

818.18 

888,19 

1188.18 

1119.19 

1119.18 

1119.11 

IUl.18 

1111.11 

Hll.12 

tléiia la 
testntn•a8 

tléUa ios 
J

i

ibilos 

(Y. T) 

Exp 01 

1,,1 

18,28 

17,8 

1,,3 

18,88 

18,1 

18,4 

18,9 

17,4 

16,7 

15,9 

18,3 

16,38 

18,66 

18,6B 

18,9 

17,9 

17,(il 

18,3 

17,1 

18,16 

15,6B 

16,68 

17,1 

19,3 

1',7 

21,1 

1,,8 

18,7 

17,6 

18,9 

18,1 

95,24 

16,7 

18,1 

17,58 

18,7 

1,., 

17,3 

17,1 

16,9 

18,1 

17,2 

17,1 

18,3 

16,8 

17,5 

18,4 

16,4 

17,5 

16,,8 

17,5 

17,7 

16,88 

18,1 

11,, 

11,, 

18,6 

18,7 

18,2 

17,6 

18,(il 

18,5 

17,7 

92,19 

17,4 

16,38 

16,4 

16,5 

18,1 

16,8 

18,5 

16,2 

15,78 

18,5 

17,1 

17,3 

17,5 

17,58 

17,6 

18,1 

18,3 

17,2 

17,2 

16,5 

17,(il 

17,2 

17,7 

1',2 

16,4 

17,7 

17,3 

17,1 

17,2 

17,6 

18,6 

17,3 

93,11 

Coapriaento ie espiga (cm) 

28,38 

21,28 

18,6 

26,(ilB 

17,5 

17,5 

18,3 

18,9 

18,9 

17,2 

18,3 

18,2 

17,3 

15,, 

16,7 

16,5 

16,9 

17,8 

15,6 

17,8 

17,8 

17,6 

17,9 

17,4 

18,5 

17,4 

17,7 

18,1 

18,1 

18,9 

18,8 

17,9 

95,21 

Exp 85 

17,1 

17,2 

18,7 

17,6 

17,3 

28,2 

17,9 

17,5 

17,8 

18,4 

16,9 

17,5 

17,9 

1,,9 

17,3 

17,2 

16,9 

16,9 

17,1 

16,5 

16,9 

15,7 

17,8 

16,7 

16,6 

18,3 

21,1 

19,5 

18,6 

17,3 

19,6 

17,7 

98,31 

Exp 06 

17,3 

16,7 

18,5 

15,7 

18,6 

17,5 

17,5 

16,1 

15,7 

17,5 

17,4 

16,, 

17,9 

ri., 

19,4 

16,9 

18,9 

16,3 

17,7 

16,5 

16,1 

17,1 

17,4 

16,9 

18,7 

17,1 

17,2 

16,1 

16,5 

17,9 

16,8 

17,2 

112,4 

Exp 07 

15,3 

16,8 

18,3 

18,3 

16,5 

15,5 

16,7 

16,6 

15,5 

18,9 

17,7 

17,1 

17,5 

16,5 

17,7 

18,9 

16,5 

16,9 

17,5 

17,5 

18,1 

17,7 

18,1 

17,3 

17,1 

15,9 

18,8 

16,3 

16,9 

17,5 

18,7 

17,2 

'1,'8 

Exp 08 

17,9 

17,2 

17,3 

16,7 

16,5 

17,4 

18,3 

17,5 

19,1 

16,5 

18,3 

18,5 

17,4 

15,8 

16,2 

16,58 

16,1 

15,38 

17,5 

17,2 

15,7 

16,5 

16,5 

18,, 

14,8 

17,88 

17,7 

18,78 

19,1 

15,9 

18,9 

17,2 

'1,11 

18,2 

17,1 

18,1 

16,3 

18,4 

1',6 

17,8 

11., 

17,3 

17,6 

17,1 

11., 

17,3 

16,7 

16,5 

17,5 

16,68 

15,8 

16,8 

16,4 

15,8 

15,9 

15,7 

16,9 

19,3 

18,6 

17,8 

17,5 

16,7 

15,, 

18,4 

17,Z 

93,48 

Exp 10 

17,7 

17,8 

17,7 

15,9 

17,1 

18,1 

17,6 

17,88 

17,1 

17,5 

18,1 

17,4 

17,2 

17,1 

17,9 

16,3 

18,2 

18,5 

17,6 

17,4 

18,4 

17,5 

17,98 

17,9 

18,2 

18,48 

1,., 

1,198 

17,8 

18,3 

18,1 

17, 7 

'7,7' 

� llentificalos gene:ricaaente por lois núeros: ã esiaerla e ã li:reita lo 1onto1 referinlo-se ãs pro
g@nies ie i:raãos geraanos ias Jopalapies ESAlQ-114 e ESALQ-115, :res1ectivuenie 

8 Crazuento não efetaalo. OLtilo à 1a.rti:r ias estiaativas le a, t. e g 
, j 
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Taloela 16 - l'lêlia.s le lihetro le espiga (ca) referentes a 274 ki•rilos otservaios e 26 ki�riios o•ti-

d.os a partir d.as estimativas le •• g_ e g., resalta.ntes lo crazuento ea aia.lêlico par-

cial circ•lante'entre progªnies d.e 
1 J 

irallos gema.nos d.as ro,alações ESAtQ-fl4 e ESALQ-U5, 
a.va.liaios ea lez experiaentos (Exp), l'lêlias d.e trªs repetições. Piracicaloa-SP, 1,88/8,. 

líãmetro ie espiga {cm) 
ltfl,rid.os"' 

Exp 01 Exp 02 Exp 03 Exp 04 Ex1 05 Exp 06 Ex, 07 Exp 08 Ex, e, Exp 10 
H01.(U 4,5 4,7 4,, 4,68 4,6 4,9 4,7 4,9 4,7 5,1 
H01.02 4,28 4,6 4,38 4,88 4,5 4,6 4,7 5,3 4,5 4,6 
H01.03 4,5 4,68 4,6 4,4 4,5 4,7 4,5 4,9 4,11 5,2 
1102.02 4,7 4,5 4,5 4,98 4,5 4,6 4,8 5,0 4,5 4,7 
H02.03 4,88 4,6 5,1 4,5 4,8 4,5 4,9 4,5 4,5 5,0 
1102.04 4,11 4,3 4,7 4,9 4,6 4,7 5,0 4,9 4,5 4,9 
1103.03 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 5,1 4,7 4,7 4,9 4,7 
H03.04 4,8 4,4 4,9 4,8 4,8 4,, 4,8 4,8 4,9 4,68 

H03.05 4,6 4,6 4,5B 4,6 4,6 4,9 5,0 4,, 4,7 4,9 
H04.04 4,7 4,7 4,9 5,1 4,9 4,7 4,7 4,6 4,9 4,7 
H04.05 4,8 4,9 4,5 4,7 4,6 4,7 4,9 4,7 4,5 4,8 
H04.06 4,9 4,9 4,7 4,8 4,7 5,1 4,7 4,8 4,7 4,8 
HiS.85 4,68 4,7 4,4 4,4 4,7 4,5 5,0 5,9 4,4 4,6 
HiS.06 4,88 4,5 4,68 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 4,5 4,7 
HiS.97 5,18 4,8 4,3 4,5 4,9 4,8 5,1 4,7 4,9 4,6 
H06.06 4,5 4,5 4,9 4,9 4,6 4,9 4,9 5,08 4,7 4,7 
H06.97 4,8 4,7 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,5 5,1B 4,4 
H06.08 4,8 4,6B 4,8 4,6 4,6 4,4 4,7 4,8B 5,9 5,9 
H07.97 4,8 4,7 4,4 4,7 4,6 4,6 4,8 4,7 4,9 4,4 
Hi?.08 4,8 4,6 4,7 4,4 4,5 4,5 4,5 5,i 5,0 5,1 
H07.9' 4,48 4,3B 4,5 4,7 4,6 4,5 4,5 5,1 4,3 4,8 
H08.08 5,18 4,6 5,9 4,6 4,, 4,7 4,7 4,9 4,9 4,8 
H08.99 4,78 4,3 4,5 4,6 4,6 4,8 4,6 4,7 4,9 4,5B 
H08.19 4,8 4,7 4,7 4,5 4,6 4,8 4,6 4,5 4,4 4,9 
Hi9.99 4,5 4,6 4,7 4,7 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 
899.19 4,5 4,7 4,5 4,'l 4,5 4,5 4,6 4,58 4,4 5,38 

Ki9.01 4,7 4,7 5,lil 4,9 4,7 4,5 4,8 4,9 4,7 4,8 
Kll.10 5,1 4,9 4,'l 4,5 4,5 4,8 4,5 4,18 4,3 5,68 

K19.91 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 5,1 4,4 4,5 5,1 
Hll.02 4,5 4,9 4,4 4,9 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
l'lêUa b 
testeaan:llaB 4,1 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,6 
l'lêiia Los 

4,7 Uhiios 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 
(Y. T> 114,6 97,87 104,4 104,4 182,2 . 104,4 102,1 106, 'l 104,4 184,3 

A Iientificaios genericnente por d.ois nüaeros! i es,•eria e i iireita io ponto
{ 

referinio-se is Jro-
gênies ie inãos geraanos ias JOJ•lações ESALQ-114 e ESALQ-115, respectivnen e 

s Cr•zuento não efetaaio. Oltiio a Jartir ias estiaatíva.s ie •• g_ e g. 
J 
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T.uela 17 - Nê,lias ,e núero àe ruificaçães lo penilo referentes a 274 hil,riàos oJ,servalos e 26 hi-

HiJ.ri.los" 

801.81 

H01,8Z 

881.83 

HQZ.82 

882.83 

882.04 
H83.13 

813.04 

883.05 

804.04 

804.05 

H04.06 

805.05 

805.06 
805.07 

806.06 
H06.07 

806.08 

807.07 

H07.08 

807.19 

808.08 

808.19 

808.18 
819.19 

819.10 
819.01 

818.18 

818.81 

818.82 

llêiia b 
testea1.nha8

NeUa. ios
hilri<los 

(:,; T) 

1,riàos ol,tiios a partir las estiaativas àe •• g_ e g., resaltantes lo cr1za111ento ea lia

lêlico ,arci�l circalante entre prog@nies le ir�los �eraanos las popalações ESALQ-Pl4 e 

ESALQ-Pl5, avaliaàos ea iez experiaentos (Exp), llêàias le tr@s repetifães. Piracicüa -
sr, 1988/89. 

Ex, 01 

16,7 

19,88 

13,8 
22,8 

17,38 

20,8 

13,9 

17,7 

15,5 

16,7 

18,9 

28,2 

18,28 

20,78 

28,7B 

18,5 

27,5 

22,3 

22,2 

20,9 

13,1B 

29,7B 

23,88 
20,7 
20,2 

16,3 
20,6 

21,1 
18,8 

24,3 

14,8 

20,8 

135,1 

21,5 
17,5 

13,6B 

22,9 

19,9 

19,5 

18,6 
22,2 

18,5 

17,9 

20,6 

17,3 

19,4 

27,4 

27,1 
21,7 

25,7 

27,48 

24,1 
29,9 
26,3B 
22,3 

22,3 

21,7 
21,1 

18,3 
25,3 

21,4 
24,1 

31,8 

16,4 

22,2 

135,4 

28,3 
14,8B 

17,1 
17,7 

22,1 

26,2 
19,5 

25,3 

23,7B 

23,3 
21,9 

22,8 

19,5 

20,18 

20,7 
22,3 
22,9 

22,9 

18,8 

16,7 

16,1 
24,3 

21,4 
21,9 
22,9 

21,4 
20,5 

23,8 
18,3 

15,3 

16,2 

28,7 

127,8 

Ex, 04 
19,58 

16,68 

15,5 

16,88 

16,3 

14,4 
21,4 
21,8 

19,3 

28,1 

19,9 

19,1 

18,6 

21,4 
22,1 

16,6 
23,7 

21,5 

16,6 
18, 7 

23,9 

21,6 

21,2 

19,5 
22,3 

21,7 

21,8 

25,6 
23,9 

21,7 

14,9 

21,8 
134,2 

18,3 
21,6 

21,5 

19,1 

22,3 

23,2 

21,6 

16,9 

27,4 

16,4 

21,1 

24,7 

24,6 

19,9 

26,9 

17,9 

18,lil 

19,2 

23,2 

17,4 
21,7 

21,9 

19,8 

17,8 
26,1 

23,7 

22,1 

24,6 
21,5 

24,7 

13,8 

21,4 
155,1 

19,5 

18,7 

21,8 

22,6 

25,7 

22,6 

23,1 

27,2 

16,7 

22,2 

17,6 

23,8 

16,3 

19,6 

15,0 

18,5 

17,9 

22,9 

16,8 

22,5 

26,1 

19,8 

1',8 

17,6 

16,8 

18,8 

19,1 

18,2 

21,5 

21,lil 

14,6 

28,2 

138,4 

18,1 
18,lil 

2lil,2 

18,7 

15,8 

17,2 
19,8 

18,1 

21,3 

18,lil 

17,1 

14,3 

16,9 

17,9 

16,7 
24,7 

22,2 

21,3 

28,2 

18,9 

19,1 

21,9 

19,6 

16,2 
22,4 

21,4 
24,0 

19,1 
21,6 
13,9 

15,5 

19,1 
123,2 

23,4 
19,9 

22,0 

23,7 

21,7 

23,3 

23,4 

21,1 

25,6 

13,6 

19,3 

14,3 

23,9 

19,9 

17,1 

21,78 

18,9 
21,18 

18,5 
28,6 
20,7 

17,1 

16,5 

21,8 
15,1 

19,58 

16,7 

23,18 
18,3 

22,5 

15,8 

28,1 

134,8 

20,5 
20,0 

18,3 

15,7 

18,9 

19,1 

22,? 

28,3 

22,6 

18,8 

19,5 

18,9 

16,0 

15,1 

15,5 

14,6 

17,38 

10,6 

22,3 
14,? 

18,1 

14,1 

20,1 

22,6 
25,9 

18,3 

22,4 

16,9 
21,4 
21,8 

15,3 

18,? 
122,2 

Exp 18 

21,5 
14,9 

20,4 

15,5 

19,4 

17,4 

20,9 

19,88 

19,5 

17,0 

17,1 

17,9 

22,9 

23,0 

16,6 
21,4 

18,4 

18,8 

12,7 
18,5 

15,? 

18,6 

17,18 

17,5 
19,1 

19,48 

21,3 

17,58 
17,1 

19,9 

14,4 

18,5 
128,5 

A Iientifica.àos generica111ente 1or iois núeros: ã est1.eria e ã iireita lo 1onto1 referinio-se ãs 1ro
g@nies ie iralos geraanos ias 1011la.9les ESALQ-114 e ESALQ-115, respectivuenie 

8 trazuento nlo efetauo. Oltiio a partir ias estiaa.tivas àe •• g_ e g 
1 j 
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Tuela 18 - l'leiías ie ntmero ie iias para o florescimento feminino referentes a 274 hiiriios oiservaios 

e 26 hiirilos ohtiios a partir ias estimativas ie •• g . e g. , resaltantes io craza�ento em 
,J 

iialêlico parcial circal;mte entre prog@nies ie irmãos germanos ias 1011.l aç!Ses ESALIH'H 
e ESALQ-HS, avaliaios em iez ex1erímentos {Exp). l'lêiias ie tr@s repetiç6es. firacicua -
n. 1,8818,.

Húero ie lias para o florescimento feminino 
Hürid.osA 

rx, 01 Ex, 92 Exp 03 Exr M Exp 05 Exp 06 Exp 07 Exp 08 Exp 8' Ex, 10 

H0UU 71 71 68 668 68 64 68 67 68 68 

1101.lil2 728 68 656 646 67 68 71 66 70 68 

1101.03 67 "ª 67 66 69 68 69 66 67 67 

lllil2. 92 71 70 66 668 69 68 68 f,1 71 64 

H92.03 676 72 66 69 71 70 69 68 69 f,1 

Hlil2.94 70 71 65 68 68 70 68 65 71 70 

H03.03 68 66 68 66 68 71 71 69 68 67 

1103.94 70 71 68 68 68 70 68 67 70 688 

H03.0S 71 69 666 66 66 68 69 68 68 67 

H94.94 66 70 68 67 65 68 68 64 72 65 

H94.0S 72 " 65 67 68 68 70 68 " 66 

1194.06 68 66 66 6 8  64 68 68 67 69 66 

H0S.0S 726 71 66 68 68 68 61 66 65 66 

HiS.06 696 72 698 68 72 69 66 64 64 66 

1105.07 676 70 68 66 70 69 70 66 68 66 

1106.06 73 69 70 68 68 66 66 686 65 66 

1106.07 70 70 69 6 6  67 69 66 71 696 66 

H06.08 67 718 64 '7 66 64 66 668 68 69 

1107.07 70 70 66 70 " 71 68 71 70 68 

1107.08 65 71 67 66 68 69 66 66 70 66 

H07.8' 718 73a 69 66 66 63 f,7 67 6f, 68 

1108.08 586 f,7 69 f,S 68 66 65 69 66 66 

1108.09 638 69 72 68 67 66 66 68 67 658 

1108.10 70 72 69 71 68 " 71 71 68 66 

1109.09 72 78 69 67 68 69 6f, 66 65 68 

H09.10 81 70 69 66 68 68 78 678 ,, 698 

118',01 71 69 71 68 75 68 66 66 66 69 

llllil.18 78 72 69 71 68 71 68 '78 " 698 

llllUU 68 78 71 70 71 71 67 67 68 67 

1111.92 78 71 65 68 68 71 69 66 67 67 

tlêiia ia 
testeat.nh.6 72 71 78 69 69 71 71 11 71 69 

tlêiia ios 
hilriios 69 78 68 67 68 68 68 67 68 67 

(X t> 95,83 118,8 97,14 97,11 98,55 97,14 97,14 94,37 97,14 97,11 

A lientificaios genericuente por iois nüaeros: à esueria e à iireita io ponto{ referinio-se às ,ro-
g@nies ie iralos geraanos ias 1011.laples ESALl-114 e ESALll-?15, res,ectivaaen e 

a tr1zuento nlo efet1aio. Oltiio a ,artir bs estiaativas ie •• g. e g . 
J 
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PE 

K 

PI! 

A1 

flE 

CE 

IE 

Ili 

IT 
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lante e desvios pa,h:lil:)A ie nove caracteres, avaliad.os en dez ex,eriaentos (Ex},), PíracicaJ.a-SP, 1mm. 

Footes ie vari� 
----. ,. - -------------------------· -.. ---------... ---------. -----.. -- - ------------- ,. -·-------·------------------------.. -

llíliridos/Eef-

1,191.ZH ! 0,3011 

0,882fiU ! 8,lffi 

4,2661H ! 1,3642 

1,5703** ! 8,4ZZ3 

UD98H .± 9, 3344 

0,84,43H ± 1,2970 

ll,35(!2U ! li, l!899 

9,2539** ! 2,3394 

3,6278** ! 2,41!0 

CGC/Gn10S/'Exp0 

1,4939** ! ll,4157 

li, 9452H _! li, 2787 

5,1451** ! 1,8188 

2,83Z3H !; 0,6888 

1, 3547n ± 8, 377.i 

1,0132** ± 8,3922 

0,4488H ! 0,1197 

ll ,321ifSH ! 2, 7628 

4,387SU ! 2,6596 

C<it1/ExJE 

1,2939** ! 8,6281 

11,8316** ! 0,45% 

4,m1u ! 1,8%1 

1,63'J2ll ! 0,7752 

1,9839*1 ± 1,6710 

8,9263H ! 0,2876 

Q,3420!El ! 1,1556 

lQ,03.fiU ! 3,4819 

3,81125H ! 2,8089 

CGCi/Expf'" CEC/ExyG Erro J!HÍOH 

l,Z34!3U ! 8,351.Z 11,74341 ! 8,ffli. 11.S6aa ± urn

fit,86fi1H ! fit,18"/5 0,5023• !9.2684 8,38'J1 ! 8,l!857 

4,5159H ! 2,4839 2,4.t,SQJ{I ! 1,4111 1,1416 ! 8,294!3 

1, 922011 ! 0,8864 8,ffl4ll ! l,3"m 8,3737 ! 1,9901. 

1,�u i 8,6714 0,37691 ± 0,2269 8,Z341 ! 8,11182 

8, 968'JU ! 8, 4174 0, 4888H ! li, 3119 11.27113 ! 11,11581 

8, 4789** ! lt,2274 11,14261 ! 1,1288 11,1114 ! 8,8310 

8,21155** ! 3,3259 4, 9Ql.8H ± 2,6315 1,6567 ! 0,5348 

3, 8986H ! 2,620'1 2,027811 ! 1,9363 1,3SQ2 ! 0,6'58

* , l8E : significativos aos niveis ie 5Y. e 1Y. ie 1rohl,ili.taie, respeçtivaente, telo teste F

A : lesllios tal.rio referentes aos '11airaios 11Hios olttiios nas anãlises in.tivi.tuis ia varihia ie iez ex,erilll!lltos 

e : lescritos no itee 3.2.1.Z ie !la.teria! e tlêtoios: D.ai.raios l!Hios e iesvios tal.rio ultitlicaies tor 10 ea PE, K, IE e por 

l&teaAl'eAE 

e, o, t, F, G, 1-1 : 264, 179, 89, 90, 85 e 548 !Jl'atlS ie lUier.taie <GL), res,ectivaaente. Para PE e K, a,iastaios por covarinia, 

GL io erro aNio = 538. 
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faM.>la 20 - EstüHativas dos pa:r�tros g. e g .  ias ,r�ies de imàos 9l:"!ff!aoo5 ias 101ttlaçies ESAf.Q
l'M (01 a 10) e ESALQ-HS Ui a 2�) para o ca:râter peso d.e espiga (kgl'm!2), referentes a 
iez ex,erilllf.'fltos (Exp}. fira.cicalia-Sl, 1988189. 

Esti11a.tivas d.e g. 
�niesA 

Exp 01 Exp 02 I:xp 03 ExJ.104 Exp 05 Exp 06 Exp 01 IxPW Exp 09 IxP 10 
01 0,059 --0,157 --0,054 --0,323 --0,136 0,225 --0,504 0,364 0,041 0,114 
02 0,275 0,lm 0,188 --0,2Hi 0,357 --0,110 0,106 0,681 --0,322 --0,121 
03 0,113 --0,199 --0,044 --0,136 0,137 0,241 --0,244 -0,144 0,696 --0,316
04 --0,313 0,238 -0,121 0,174 0,116 0,177 0,413 --0,216 --0,m.0 --0,010
05 --0,205 0,389 --0,243 --0,146 0,305 0,395 --0,567 0,004 --0,(B; 

06 --0,608 --0,489 --0,m 0,@02 --0,2'0 --0,182 --0,021 --0,211 0,135 --0,109 
01 --0,469 --0,336 --0,m.0 --0,016 --0,176 --0,249 --0,121 0,335 --0,093 --0,218 
08 0,143 0,155 0,033 0,093 --0,348 --0,106 0,348 0,289 --0,212 --0,246 
09 0,283 0,423 --0,210 0,127 0,134 --0,011 -0,118 --0,154 --0,079 0,159
10 0,517 0,418 . 0,168 0,597 0,352 --0,229 --0,254 --0,382 --0,159 0,829 

Estinativas d.e g. 

11 --0,266 --0,351 0,186 0,008 --0,250 0,2'D 0,134 0,132 0,114 --0,175 
12 --0,024 --0,01.1 --0,474 --0,052 --0,as, --0,336 0,a58 --0,190 --0,158 --0,a58 
13 --0,466 --0,032 0,01.8 0,099 --0,250 0,052 0,177 0,162 0,151 0,222 
14 0,163 --0,356 --0,138 0,559 0,187 --0,170 --0,330 0,'186 0,163 0,080 
15 --0,270 0,021 --0,199 --0,0110 0,144 --0,433 0,017 0,622 --0,264 --0,162 
16 0,556 0,466 0,566 --0,180 0,165 0,315 --0,286 0,145 --0,21, --0,453 

17 0,831 0,612 --0,113 --0,210 0,132 0,082 --0,161 --0,230 --0,137 --0,295 
18 0,313 0,100 0,m -0,180 --0,830 8,ffl --0,183 -0,434 0,038 0,528
19 --0,489 --0,325 --0,204 1,170 0,298 0,@M --0,131 --0,369 0,298 i,183 
20 --0,348 --0,204 --0,055 --0,174 --0,386 0,162 --0,ffi i,015 0,01.6 9,330 

t!üia. d.os 
3,161 3,875 3,735 3,802 3,782 3,215 3,40 3,582 3,359 3,500 

Jiilrid.os 

A lepresentaçtio genêrica. ias 1e0 prog@nies d.e inãos 9l:"!maoo5 ia. Potttlaç� ESM.Q-H4 (01. a 10 ) e ias 
le0 prog@nies ie imàos 9l,"!ntaOOS ia. 101ttl� ESALQ-H5 (11 a 20), ava.lia.elas em ln e:xperimentos. 
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Tihela 21 - Estimativas ios parâmetros g. e g. das tros-@nies d.e i� gemooos ias pop1d� ESflLQ
H4 Ull a 10) e ESflLQ-PJ5 ul a 2'1> para. o caráter peso d.e grãos {)(gf-l.l2), referentes a 
iez experimentos (Exp), Piracicala-SP, 1988189. 

Estiffl.ativas ie g 
lr09@niesA 

Exp(il Exp 0Z ExtOO ExtM Ixp 15 Exp 06 Exp l'l Exp 00 Exp 09 Exp 10 
m 0,002 -1,lií! 0,m, -0,159 -e,m, 0,134 -1,455 9,219 -0,061 0,122
02 0,198 9,143 9,116 -0,152 1,325 -0,148 0,6ll.6 9,600 -1,230 -1,ffl
m 0,186 -0,254 0,023 -0,116 0,16' 6U99 -0,200 -0,1% 0,391 -1,218
M -0,2% 9,097 -0,039 0,165 0,115 0,1'5 9,361 -0,258 --o,m -1,094
ffi -0,132 9,258 -0,146 -0,266 9,227 0,315 -0,454 9,111 9,6ll.5
06 -0,531 --o.m -1,344 0,0ZS -0,290 -0,094 9,086 -0,189 9,135 -1,146
Wl -1,383 -0,288 0,D -0,131 -0,13' -1,192 -0,065 0,255 -0,Wll -1,135
00 0,11' 9,151 0,051 0,tm -0,283 -0,ffl 9,33' 0,306 -0,146 -1,209
09 9,224 0,3% -0,281 0,0 1,001 -1,833 -1,120 -0,i72 -1,002 9,169
19 0,393 0,382 0,110 0,385 1,304 -1,215 -1,272 -0,272 -0,084 .. 0,588

Estimativas d.e g. 

11 -1,231 -1,325 0,146 0,122 -e,m 0,210 0,583 9,127 9,986 -1,182
12 9,0011 -0,152 -1,357 9,154 -0,195 -1,269 0,218 -1,1% --o,m -1,15"1
13 -1,368 -0,900 --o,m -1,93' -0,ffi -1,933 9,120 9,142 9,159 1,116 

14 9,154 -0,239 --o,m e,m &UM -0,159 -0,269 9,R 0,214 1,993 

15 -1,234 9,ffi -1,056 -1,lm 0,1'3 -1,387 -0,B 1,522 -1,194 -0,UB
16 0,481 1,385 1,461 -0,241 0,189 1,251 -1,179 9,139 -1,186 -1,m
11 0,110 0,461 -9,131 -1,191 0,221 1,B -1,211 -1,115 -1,144 -0,198
18 0,325 0,11'1 9,354 -0,11'1 -0,D , .• -1,124 -1,492 -0,002 1,425

19 -1,386 -9,269 -1,11'1 0,154 0,ffl l,ffi -1,051 -1,ffi 0,255 1,985
29 -0,358 -9,23' -1,81.4 -1,133 -0,236 1,186 -1,089 0,056 0,0 e.m

tlüia ios 
3,100 3,81.6 3,187 3,152 3,0011 2,600 2,ffl 2,921 2,123 2.m

llilrilos 

A letresentação generica las 100 prog@nies ie inãos gemanos la poplação ESALQ-PM (81. a 10) e las 
100 prog@nies le irnãos gemanos ia poplação ESAI.Q-lJ5 <11 a 29), avaliadas en lez eQerinentos. 
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Tale la 22 - Estittativas dos pa:r:metros g _ e g _ las 1�ies le i� gemaoos las po111-l� ISM.Q-
PM (W. a 10) e �Q-1'15 ui a �) ,ara o carãter peso mtolitro <W1QQ n. referentes 
a d.ez eXPerimentos <ExP), Piracicala.--SP, 1988/89. 

EstiNtiuas le g_ 

ProgfuiiesA 

Exp m. Exp 12 Exp 13 ExJM Exp 05 Exp 06 tl(p lfl Exp 18 Exp 09 Exp 19 
01 2,529 0,233 --0,649 3,992 1.m 1,312 2,766 -2,855 0,209 -1,1125
02 -1,113 --0,706 1,269 3,339 1,289 -1,876 0,100 1,869 1,885 -1,520
13 0,497 0,674 2,390 0,656 --0,118 -2,962 -0,115 0,M 0,Mt> 0,056 
M -2,273 -0,894 0,518 1,475 -0,318 0,417 2,173 1,776 0,155 1,775
05 -0,122 -0,167 -2,453 -1.ffi -0,441 -2,767 0,613 2,178 0,840
06 --0,369 1,382 -3,.t&? -2,800 0,587 -0,246 -0,818 --4,584 0,309 0,llfl 
lfl -2,512 2,857 --0,339 --0,819 -1.m 1,400 -2,056 -0,260 -2,774 0,817
18 2,931 9,269 --0,551 --0, 776 0,490 --0,ffi 1,136 -1,430 -0,712 2,467

9!J 0,525 0,125 1,280 -1,502 -0,626 1,713 --0,684 1,833 -1,ffl -2,157
10 --0,276 -3,716 -0,358 -1,022 0,512 1,169 8,265 2,831 0,171 -0,760

Esti11a.tivas d.e g _ 

11 --0, ffi 0,441 -2,666 -2,410 9,297 1,383 0,027 -1,618 0,385 0,16' 

12 0,602 4,118 --0,170 -2,173 -2,187 0,516 1,194 --0,668 0,375 0,591 

13 0,305 -0,616 --0, 721 -1,384 -0,449 -0,329 -1,853 0,684 -2,281 0,ffl

14 --0,011 -1,138 -1,583 -1,686 -1.427 8,442 --0,545 0,886 -3,216 0,683

15 -1,342 --0,121 2,115 0,562 1,658 0,916 --0,541 --0,442 -e,m -o,m 

16 2,424 1,230 --0,178 1,873 -0,800 -1,418 -2,054 -1,644 1,679 --0, 793 

17 1,353 --4,305 3,175 0,574 1,039 --0,793 1,420 1,992 -3,571 0,632

18 --0,799 -1,242 0,446 2,554 -0,668 1,757 1,230 -1,271 0,916 -1,657
19 1,054 1,840 2,060 2,122 0sl;l47 -2,170 0, 79!J 1,328 2,948 1,104 
20 -2,830 --0,206 -2,378 --0,132 1,589 --0,406 0,411 0,742 3,546 --0,705 

l'lüia los 
84,135 84,204 84,477 84,625 83,365 

Jinriios 
83,730 83,952 84,121 85,060 83,952 

A le1resentação genêrica ias 100 prog@nies ie ird>s germanos d.a. lOPll-l� ESAI.íí--H4 (W. a 10) e las 
lQQ progfuiies le imãos germanos d.a. 1011.l� ESAIQ-H5 (11 a 20), a.valiailas en tez eXPerimentos. 
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lal,ela 23 - Estiüativas tlos parâfiletros !J. e g. d.as ,r�nies tle i� gemaoos las JOPtl� ESfU.Q

fM (01 a 10) e,ESIUQ-115 ul a 2ii> ,ara o caráter altua le planta. (m), referentes a tez

el(f{'ririient.os (Exp). PiracicaJ;a-Sl', 1900/89. 

Estimativas tle g. 

�niesA 

txp 01 tn02 m03 Exp 04 m05 m06 Ex,61 Exp 08 Exp09 Ex, 10 

01 0,064 -0,179 -0,144 0,119 -0,051 0,081 -0,038 -0,027 0,113 -0,N

02 0,-082 0,012 1,022 9,134 0,149 0,054 -0,006 0,164 0,053 -0,083

03 0,083 -0,96,8 -0,619 0,624 -0,117 0,122 -0,174 0,6115 0,138 -0.022

04 -0,087 0,948 0,012 0,031 -0,164 -0,0 0,127 -0,m -0,126 -0,129

05 e.mi -0,611 -0,035 -0,809 0,144 -0,038 -0,D -0,139 1,053

06 -0,167 -0,049 6,930 -0,218 -0,134 -0,lffl 0,110 -0,036 0,624 0,089

61 -0,322 1,174 0,102 0,120 -0,129 -0,173 1,00:':i -0,m -0,033 0,064

08 0,199 0,058 0,144 -0,101 -0,047 -0,166 0,006 -0,191 -0,014 0,047

09 -0,013 -0,044 -0,033 -0,015 0,209 0,044 0,im -0,9'll 0,084 0,624

10 0,162 0.m 0,81.7 0,141 0,193 0,0 - 0,0 0,097 -0,100 -0,01l?.

Estimativas ae g. 

11 0,000 0,094 0,000 -0,165 0,006 0,ffl 0,126 -0,148 -0,M'l 0,062 

12 -0,948 0,085 0,003 0,068 -0,171 -0,113 0,090 -0,036 0,M -0,6115

13 -0,149 1,173 9,061 0,149 0,115 0,100 0,115 -0,939 -0,193 1,091 

14 -0,ffl 0,061 0,162 -0,621 -0,883 -0,ffl.3 -0,U -0,003 -0,m 0,01l?.

15 -0,13' -0,B -0,119 -0,tEi -0,IDI -0,266 0,094 0,122 0,041 0,m 

16 0,171 0,106 -0,829 -0,061 1,069 0,lffl --9,047 --9,Wl 0,ffl --9,172 

17 0,33' --9,136 0,ml 0,m., 0,180 0,054 --9,117 --9,089 0,173 -0,226

18 0,144 --9,890 -0,m --9,055 0,053 0,128 --9,148 --9,082 --9,094 0,130 

19 0,027 -0,172 0,083 0,124 0,MZ 0,124 , .• --9,939 --9,054 0,082 

28 --9,265 --9,115 --9,052 --9,6 --9,106 --9,097 -1,939 0,220 1,055 1,900 

NHia aos 
2,m. 

Ulriaos 
2,16 2,M 2,16 2,10 2,05 2,m. 2,61 1,97 1,98 

A Be1resent� generica aas 100 prog@nies ae irdos gemanos ia J.IOJ!ll� ESALQ--114 cm. a 19) e hs 

100 prog@nies ae i�s germanos aa 101'.l� ESAI.Q-ffl <11 a 20>, avalialas s iez experimentos. 
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Ial,ela 24 - tstinativas los par�etros g. e g. das 1�ies d.e in�s: genooos d.as PoJUl� ESM.0-

PM (01 a 10) e �Q-Pl5 ui a id> para o earãter altua. le es:tiga (m), merentes: a d.ez

ex,erimentos (Ex,). liracicah-Sl, 1�. 

Estiutivas: de !l. 

h'o!,@nies:A 

Ext 01 Enií! tn03 Ext 94 Ext 05 Eni6 Ext 9'l Ext 00 Ext 09 Ex, 10 

0l. -0,048 -0,136 -0,144. 0,IZ0 -0,0112 -0,016 9,& -0,047 -0,S!il -0,QM

02 -0,046 9,055 0,ml -0,019 0,068 0,016 -0,010 0,121 0,MS -0,1'16

03 -0,096 -0,077 -0,037 -0,940 0,US 0,060 Q,(UJ 0,ií!3 e,w 0,007 

M -0,164 -0,B67 -0,014 -0,911 -0,m -0,001 0,941 -0,044 -0,013 -0,0J4

05 -0,941 -0,073 0,025 -0,030 0,053 -0,044 0,01.3 -0,13' 0,0J4 

B6 -0,W.4 -0,m 9,034 -0,179 -0,14' 0,m.2 0,913 0,043 0,B 9,110 

9'l -0,m, liU01 9,105 0,QIJZ -0,114 -0,032 -0,ffiS -0,B 0,938 9,025 

08 0,259 0,066 0,199 -0,B 0,915 -0,122 -0,ml -0,W.8 9,047 0,0'Jl 

09 0,013 0,027 0,m? 0,059 0,2&6 0,803 9,053 -0,023 0,067 0,000 

10 0,155 9,1'2 -0,039 0,B64 0,145 0,022 -0.• -0,B61 -0,123 -0,068

Estimativas: ie g. 

11 -0,'Jle 0,B67 0,916 -0,060 0,905 0,944 0,024 -0,916 9,035 9,043

12 0,108 0,031 0,002 0,133 -0,wn -0,B69 0,111 -0,B 0,011 9,055 

13 -0,121 0,0'14 0,018 0,066 0,944 0,11, 0,069 -0,m.2 -0,141 9,090

14 0,aa, -0,B 0,101 0,037 -0,066 0,867 -0,080 1,090 0,130 -0,91,

15 0,062 0,036 -0,014 0,m 0,010 -0,199 0,01.5 8,133 0,172 0,027 

16 0,080 9,085 9,848 -0,038 9,055 9,051 0,094 -0,ffl -0,126 -0,l'l"l

17 0,1'8 -0,964 -0,974 -0,00 0,059 0,944 -0,09? -0,142 0,115 -0,B

18 -0,947 -0,080 -0,942 -0,051 , .• 9,016 -0,124 -0,l'l"l -0,065 9,038 

19 0,014 -0,853 -0,9116 -0,024 -0,941 , .• 9,036 -0,1'16 -0,0119. 9,048 

29 -0,252 -0,110 -0,U -0,IM -0,947 -0,074 9,043 0,158 -0,932 -0,902

l'lüia los 

Jlilrit\os 
1,05 1,08 1,llí 1,08 1,11 1,97 1,06 1,10 1,00 1,03 

A le1:resentaç� generica tas 100 prog@nies ie i� gemanos: 1a Pol'tl� ESM.0-PM (91 a 10) e ias 

1W prog@nies te i� gema.nos la ltl!lll� ESM.O-PJ5 <ll a 29), avaliadas ea iez ex,erinentos. 
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laliela 25 - Estil'ia.tivas dos 1arâltetros !J. e g. das 1ro9ªflies de im�s sem.mos das 1011Ul�es ISAlQ-
1 _J 

PM (01 a 10> e. ISAlQ-HS (ll a Z0) 1ara o carâter COl!iPl'iMnto de e51iga (tft}, referentes 

a lez enerinentos <Extl. Piracicab.-Sf, 1988�. 

l'.stiDa.tivas le g 

�niesA 

Enm Exp 6a Ext83 ExJM Ex} (ti Ext 06 Exp 07 Exp 08 Exp 09 Exp 10 

m 0,230 -0,248 -1,635 1.m -0,067 e,231 -1,527 0,352 1,270 1,742 

02 1,280 1,039 -0,906 0,760 0,324 -0,460 -1,604 0,337 1,ffl -0,245

83 1,043 0,066 -0,7'51 1,680 -0,560 -1,497 -1,567 1,142 -0,lffl -e.em.

04 -0,304 0,183 0,817 0,762 -0,795 -0,126 0,383 0,327 -0,515 0,304 

(ti -0,450 0,'53 -0,68'1 0,648 0,756 0,463 -1,228 -0.m -0,1'6

06 -0,604 -1,ffi 1,412 -0,ffi -0,369 -0,415 1,012 -1,198 -0,878 -0,152

07 -0,354 -0,882 0,398 -1,574 -0,021 -0,682 1,357 0,332 -0,B -0,632

08 -1,930 0,159 1,093 -1,990 -0,678 0,488 1,451 0,447 -0,983 -0,842

m 0,846 1,042 -0,ffi -0,824 0,724 1,204 0,549 -0, 716 1,619 -0,283 

10 -0,207 0,464 -0,800 -0,372 9,193 0,500 -0,518 0,206 0.m 1,214

Estima.tivas ae g. 

11 1,@01 -0,503 1,&n 0,515 0,433 -0,875 0,332 1,134 -0, 7ffl -0,W

12 -0,062 0,264 0,'91 1,339 -0,667 -0,554 1,583 -0,851 -1,685 -0,947

13 -0,512 0,081 1,464 -1,253 0,384 1,545 1,566 -0,396 0,990 -e.e 

14 -1,049 -1.W.3 0,147 -1,134 1,360 0,498 0,463 -0,W 1,984 1,061 

15 -1,6'5 -0,316 -0,887 -0,351 0,1SS 0.�, -0,ii?6 1,034 1,54B -0,309 

16 0,628 0,230 -0,717 -0,M 0,688 -0,068 -0,286 0,449 0,m -e,m 

17 0,683 0,985 -0,523 -0,588 -9,669 1,250 -0,878 9,146 9,311 9,486 

18 -0,447 0,544 -1,393 0,613 -0,961 -0,427 -1,m -0,691 -0,335 0,632

19 0,478 -0,067 -9,574 1,296 -0,858 -0,167 -0,519 -1,506 -0,268 1,948

20 1,ffi -e.� 0,m 0,462 0,204 -1,261 -1,161 1,391 0,124 1,832 

11Nia los 
18,1 

likUos 
17,7 17,3 17,9 17,7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,7 

A lepresentaç� generica. ilas 1� prog@nies ,e ifflãos gemanos b. 1'0"11� IS81Q--"4 <m a 10) e ias 

1� 1!'0!J@nies ele i� gel'lia!OOS d.a l'Ollllação ESAI.Q--115 (11 a 20), avalia.las o tez exteriaentos. 
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'fii.J;ela 26 - Eshrtatiuas los parâfietros g. e g. ias pro�nies le imãos: gen.aoos: das: popu.l�s ESru,Q
H4 (01 a 10) e ESru.Q-1'15 <lf a. �) para o carãter liâfietro tle espiga fori), referentes a 
dez eQeri1;entos (E..'Qli. Pir<Eicala-Sl. 1988189. 

EstiAtivas tle g 
i

frog@niesA 

Exp01 Exp 92 ExP 03 Exp04 ExP ffi Exp e6 Exp w ExJ m m09 ExP 10 
01 -0,117 0,0&2 -0,096 -0,172 -1,123 0,141 -1,113 0,192 0,804 0,340 

92 0,270 --0,114 0,104 -0,e64 --0,013 9,010 0,180 -0,e66 -0,218 0,278
03 0,6 --0,lffi --0,045 --0,088 0,025 0,376 0,920 -0,Q92 0,164 0,920
04 0,141 0,248 0,0e6 0,W6 0,192 0,092 --0,103 -0,195 0,e69 -0,Wl
ffi -0,039 -0,147 -0,134 0,197 --0,090 0,ffl 0,119 -0,123 --0,131
� -0,259 --0,109 0,094 0,151 --0,0Zi -0,226 0,Wl -0,012 0,048 -0.210
w -0,259 --0,1e6 -0,e69 0,0&2 --0,lffi -0,250 --0,161 0,256 -0,150 --0,174
m 0,6 --0,883 0,095 0,951 8,091 8,030 0,013 0,041 8,096 -0,442
00 -0,121 0,1'12 0,955 0,163 --0sl,�9 -0,114 8,014 0,ffi1 0,121 --0,me
10 0,237 0,215 0,003 -0,012 --0,084 0,032 0,e66 -0,383 -0,012 8,337

EstiAtivas ie !J. 

11 --0,003 --0,003 0,257 0,143 8,116 -0,993 0,111 8,010 -0,087 --0,ffi9
12 --0,358 --0,B -0,260 0,231 --0,103 -0,134 --0,ffl 8,316 -0,041 --0,488
13 -0,171 0,926 0,123 -0,109 0,027 -0,115 --0,096 -0,111 0,&>7 -0,082
14 -0,091 --0,177 0,156 0,ffi 0,1185 -0,ffl 0,135 0,084 0,ffl --0,172
15 -0,ffl 0,065 -0,135 --0,&>9 --0,118 -0,133 8,292 8,123 -0,186 --8,031
16 0,955 --8,134 0,094 8,121 -1,lltJ 8,335 0,ffl 8,168 --8,048 8,013 
17 8,355 8,184 --8,182 0,0e6 8,100 8,149 0,192 --8,258 8,353 --8,198 
18 0,355 0,e61 0,137 -0,223 0,035 --8,025 --8,086 8,032 8,286 0,4'!6
19 -0,082 --8,178 --8,116 -0,893 --8,049 8,195 --8,122 --8,ffil -0,ffl 0,18>
20 0,038 8,065 --8,074 --8,182 --8,089 o.m --8,231 --8,311 --8,384 8,506 

MN.ia los 
4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,? 4,8 4,8 4,1 4,8 

Jiilrilos 

A lepresentayão genêrica ias 100 prog@nies le imãos gemaoos la 10P11l� ESAI.Q-1'14 (01 a 11) e las 
ltll Jrog@nies tle i:mãos gemaoos tla 10P11l� ESAIQ-m (11 a 20), avaliad.as a iez ex,erinentos. 
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Tal.ela 27 - E!rtiF.1ativas tios parâmetros g _ e g . tias ,:r�nies le inoos gemaoos das 10P1tl�s ESAIQ-

frogêniesA 

01 
02 
03 
M 
05 

06 
01 
00 

09 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

t!êiia ios 
li\riios 

1 _J H4 HU a 10} e, ESAIQ-HS (11 a 20) para. o carãte:r rnmero d.e :ra&ffific�s lo JeMão, re-
ferentes a dez experimentos (Ex}). Pi:racicala.-S'P, 1'88�. 

Estiaa.tívas le g_ 
, .  

Ex} 01 Ex} 02 Ex} 03 ExJM En0'5 En 06 ExP 01 Ex} 88 Ex} 09 Ex} 10 

-1,129 --6,364 0,585 -2,m 2,014 -2,508 --1,027 1,478 0,153 --1,413
2,14 -1.430 3,826 -2,408 2,%0 1,638 -1,320 2,864 -1,448 -1,869

-1.575 0,0&2 2,226 2,894 0,641. 2,422 0,ti98 2,231 i.m -0,245
-0,512 -1,222 -0,234 2,685 -1,111 2,409 -3,41 -5,202 -0,609 -2,328

4,313 -2,319 2,718 -1,416 0,348 -2,826 0,221 -4,642 2,.615
-2,212 2,444 -0,328 0,7% --6,214 0,ffi 3,212 2,101 -3,621 1,403
-5,562 3,373 -S,838 -2,649 -3,173 2,m 0,24 1,781 0,605 -1,215
4,281 -1,034 0,192 -2,248 -2,m -3,148 0,395 -2,029 2,562 0,fW! 

1,463 -1,558 1,064 -1,706 4,286 -3,221 3,784 -3,SM 3,686 1,m
3,101il 1,415 0,826 2,525 5,549 -1,311 -0,102 0,054 1,315 0,823

Estiaativas tle g. 

-2,485 3,627 -1, 794 2,068 -4,706 2,194 0,898 0,(0l 0,915 0,938
0,887 3,751 --6,495 -0,797 -3,431 1,301 -1,761 0,452 0,153 -0,986

-4,838 -2,242 -3,315 -1,865 -1,m 2,43 -0,11i!0 0,858 0,m 2,570
-1,660 -1,445 2,325 -2,563 -3,164 1,657 0,178 -0, 749 0,679 0,m 

-1,7% -3,127 @,Wl -3,4'11 3,828 -S,041) 1,380 3,132 1,711 1,318
0,672 -1,887 1,762 -3,039 2,ffl -e,m 0,874 -0,525 0,418 1,369 
8,691 0,MS 2,693 0,539 5,131 --4,869 0,372 -3,311 2,179 -3,535

5,441 2,ffi 2,622 1,995 1,922 1,4'12 -0,034 -1,142 -5,455 0,055 

-1,303 0,770 0,m 4,695 1,455 1,037 -0,225 -1,432 0,342 -1,478
-3,621 -1,650 0,404 2,431 -1,818 0,574 -1,ffl 2,913 -1,994 -1,045

20,0 22,2 20,7 20,0 21,4 20,2 19,1 20,1 18,7 18,S 

A Representação generica las 101il �ies tle i� gemaoos la 10pu.lação EWJl--114 <01 a 10) e las

100 p�ies le i� gemaoos da 101dação ESALQ-115 (11 a 20), avalia.las em lez experimentos. 
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!�la 28 - Estimativas tlos parlmetros g. e g. tias 1:rog@nies tle i� genianos .tas 101«l�es ESIUQ-
1 J 

H4 (01 a 10) e .tw.fl-115 <11 a 20} para o caráter m.iliiero d.e lias para noresci�to fe-

minino, referentes a dez exiterinentos (Exp}. Piraci�SP, 1988/B9. 

Estifãativas de g_ 

Progénies:A 

.tXP i1 .tXP 02 EXJ 03 EXJM Exp 0'5 EX1 a, EqW? EXJW EX! 09 Exp 10 

i1 0,727 -0,446 -1,536 -2,124 -1,816 -1,428 0,642 -0,834 0,114 1,656 

12 -0,148 1,136 -1,724 0,343 0,123 0,109 0,8:15 0,301 2,006 1,426 

03 0,0,0 -1,467 0,932 -1,m -1,377 0,342 1,217 1,188 1,252 0,253 

M -1,856 -1,549 -0,889 -0,820 -2,414 -1,126 1,646 -0,373 2.m -1,876

0'5 2,168 0,516 -0,371 2,334 -0,688 0,199 -2,m -1,m -1,1'3

a, 3,144 1,225 0,650 0,261 -0,421 -2,572 -1,042 0,481 -0,4'3 -0,324

fKl 2,144 2,104 -0,m.0 1,282 0,050 -0,m -0,231 0,855 8,421 -0.� 

08 -5,123 -1,354 2,412 1,566 1,123 0,513 -0,835 2,542 -0,ffl -1,667

09 3,768 -1,731 0,297 -0,588 2,560 2,171 -0,828 -0, 741 -2,234 1,639 

10 -2,815 -0,095 0,252 1,742 -0,061 2,852 -0,8'54 -0,527 -1,672 1,094 

Estiutívas de g . 

11 i,033 0,867 2,394 1,082 2,73'9 -1,m -0,454 i,316 i,728 -0,498 

12 2,ffi -0,756 -1,366 -1,083 8,584 0,922 1,242 -0,365 1,314 -1,761

13 -2,300 -0,725 0,474 0,683 2,823 1,859 0,885 0.m -0,994 -0,814

14 -0,992 1,400 0,259 0,948 8,223 1,m -0,783 -2,a 1,852 1,189 

15 2,m 0,156 -1,916 0,520 -0,214 0,324 -0,154 8,974 -1,422 0,236 

16 0,450 -1,sal 0,518 0,%9 tU34 0,%2 -1,4m 0,'181 -2,173 0,ffi 

17 -2,050 -1,m -0,320 -e,m -1,ml 2,378 0,558 2,467 1,m 8,140 

18 -6,D -1,266 -1,953 -2,378 -0,950 -1,123 -1,431 -1,250 8,421 8,631 

19 -1,175 1,152 1,498 -1,095 -2,m -2,937 -0,835 -0,937 -0,ffl 9,151 

20 S,617 2,583 0,411 0,152 -1,240 -0,ffl z.m 0,4tfl 8,366 8,631 

l'!Nia aos
69 78 68 67 68 68 68 67 68 67 

liwiaos 

A lepresenhção geMrica ias 188 prog@'nies d.e irdls gel'GOOS d.a. 1011\ll� ESAJ.Q-114 <m. a 10) e las 

100 prog@nies d.e il'll\ãos germanos la 101lll� ESM.Q-115 <11 a 20), avaliaias n m ex,eriaentos. 
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Ia1ela 29 - Estinativas dos pa:râm!tros k. e k. das 1r�nies de in�s genianos d.as popttl�s ESMQ

fM Hll a 10 ) e ,WLQ-H5 nl a 2'11 para o carãter peso tie espiga (kg/41!,2), referentes a

dez elQl'l!'rimentos <Ixp), PiracicaJ.a-Sl, 1�. 

Estimativas de k 

Prog@niesA 

Exit01 Ixp 02 Ixp03 Ixp 04 Exp 05 Ixp &l Ixp 07 Ex,W Exp 09 Ex, 10 

01 -0,193 -0,28:S -0,144 -0,305 -0,332 0,1% -0,115 0,398 0,ffi o,m 

02 0,166 8,&l9 -0,010 -0,014 e.� -0,262 8,141 0,706 -0,210 -0,112

03 -0,018 -0,322 -0,117 0,1'10 0,164 0,041 -0,290 0,146 0,623 -e,m

M -0,223 0,281 -0,011 0,287 0,281 o.� 8,213 0,&l9 -0,11, -0,248

05 0.m 0,162 0,487 -0,386 0,901 8,276 0,251 -0,388 -0,123 -0,310

&l -0,Ml -0,&l7 -0,m-4 -0,188 -0,202 -0,018 -0,231 -0,384 0,029 -0,183

07 -0,251 -0,230 -0,012 -0,149 -0,043 -0,162 -0,279 -0,010 -0,027 -e,m

es -0,032 8,039 0,071 0,032 -0,360 0,@07 o,m 0,046 -0,095 8,101 

09 -0,fflS 8,130 -0,234 0,129 0,048 8,ffl 0,052 -8,200 8,a;3 0,262 

10 0,3:M 0,225 0,054 0,524 0,137 -0,221 0.� -0,376· -0,168 0,794

Estimativas de k 

11 0,020 -0,124 0,154 0,142 -0,133 8,174 8,442 0,ffi 0,058 0,18' 

12 0,260 0,142 -0,374 -0,033 0,102 -0,374 0,Ml 0,033 -0,302 0,014 

13 -0,297 -0,m-4 0,048 -0,126 -0,131 0,170 -0,037 8,464 8,259 8,112 

14 0,188 -0,276 -0,131 8,500 0,390 -e.� -0,238 0,195 0,255 -0,091

15 -0,337 -0,035 -0,024 -0,109 8,179 -0,242 0,205 0,313 -0,037 -e,m

16 0,229 0,316 0,542 -0,202 0,058 0,415 -0,024 -0,186 -0,149 -0,515

17 0,472 0,253 -0,160 -0,315 -0,073 8,041 -0,077 -0,ffl -0,ffl -e.a

18 0,B -0,U 0,267 -0,173 -0,302 -9,fflS -0,114 -e,m -0,019 0,337 

19 -0,504 -0,261 -0,267 8,219 0,1'8 -0,6 -0,S!K -0,212 0,170 0,078 

20 -0,034 8,127 -0,6 1,098 -0,268 1,026 -0,103 -0,W/ -0,132 1,575 

Keilia los 

Jiil.rid.os 
3,767 3,875 3,735 3,802 3,782 3,215 3,468 3,582 3,350 3,500 

A lep:resentação genérica ias 100 prog@nies ie inãos gemaoos ia. l'OJ.lltlação ESALQ-PM cm a 11) e ias 

100 pros@nies ie i� gemanos ia popalação ISALQ-HS (11 a 20}, avalialas era iez eQe:riaentos. 



159 

li:il;ela 30 - Estiüativas dos parâiiebos l:. e k. das 1r®€nies le in�s genianos ias popu.laç:ões IS!U.Q
PM (01. a 10) e .IS!U.Q-115 <11 a Z�) para o carâ:ter peso ie grãos (k!J/4m2), referentes a 
iez l!'JCPl!'rimentos (Ex,). Pi:racicala-Sf, 1�. 

EstiVia.tivas ie k 
Pr®€niesA 

Ex1 m Ex! m Ex,03 Ex,04 Ext ffi Ex, &> EXJl,Kl Ex,08 Ex! m Ex, 10 
m --0,165 --0,229 --0,855 --0,103 --0,259 0,16> --0,148 9,394 --0,049 0,6>9 
02 0,9% 0,M!) --0,ffl.6 --0,ffl.3 0,259 --0,196 0,039 0,6.ii --0,178 --0,954 
03 0,004 -1,303 --0,&>9 --0,028 0,137 0,009 --0,253 0,855 0,447 --0,164 

04 --0,196 9,178 0,027 0,184 0,m 0,6>9 0,212 --0.m.0 --0,07(4 --0,230 
05 0,319 0,184 0,348 --0,324 --0,176 0,182 0,185 --0,ffl --0,064 -9,218 
&> --0,mfi --0,049 -0,118 --0,152 --0,170 0,ffl.9 --0,086 -9,338 0,014 -9,201
'e1 --0,167 --0,163 0,034 -0,179 0,007 -9,131 --0,196 --0,036 --0,M'l --0,031
08 0,036 0,042 0,111 0,094 --0.m 1,031 1,249 0,091 --0,852 0,M'l 
m -9,lffl. 0,119 --0,296 0,095 --0,e 0,080 0,028 -9,109 0,102 0,222
10· 0,199 0,171 0,835 0,426 0.m -9,170 -9,031 --0,276 --0,194 0,$1 

Estimativas ie k 

11 --0,014 -9,100 0,096 0,21,ll --0,225 0,155 0,3m. 0,16> 0,027 0,m 
12 0,216 0,8 --0,255 0,082 0,109 -9,303 -0,01.9 0,lVI -9,332 0,850
13 --0,230 -9,f,fl4 0,6>1 -0,175 -0,127 0,&>2 -0,QM 0,369 0,192 0,114
14 0,083 -9,244 -1,154 0,365 9,386 -0,M!) --0,lli 0,139 0,254 -9,042
15 --e.m -9,B 0,025 -9,133 0,168 --0,190 0,157 0,220 --0,031 --e.m 

16 0,205 0,243 0,419 --0,225 0,w.12 8,350 0,ffi --0,170 --0,108 -1,467 
17 0,40S 0,196 --0,159 --0,274 -9,01.0 -0,01.9 -0,099 --0,M -9,087 -0,287
18 0,ffl 0,B 0,265 -9,110 --0,286 --0,038 -0,005 -e,m -0,&>e 0,262
19 --0,380 -0,183 --0,245 0,149 0,144 -1,027 -0,li!lll -0,133 0,171 1,027 
20 -0,094 i,l,Kl4 -9,052 8,114 --0,293 1,155 -1.099 1,043 -9,028 1,440

l!Nia. los 
3,803 3,103 3,01.6 3,087 3,852 

llilrilos 
2,603 z.m z.m z,m 2,H'l 

A ie,:resentação gene:rica aas UM pJ'O!inies le irdos gemanos la POPttl� IS!U.Q-PM cm. a. 10) e ias 
100 prog@nies ie irmãos germanos ia. popalação ESAI.Q--1'15 Cll a 20}, avalia.ias H iez exPe:riaentos. 
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taJ;ela :u - [stiüativas tios parâru'tros k. e k. ias tr�ies ie iniãos genidOOS ias 10:pala.yões: ESALQ
PM (01 a 10) e ,ESA1Q-l'J5 Ui a .  2�) para. o carãte:r ll't'SO Jiectolitro Ocg/100 D, referentes 
a iiez exll't':rimentos {l;XJ}. Fi:racicüa-Sl', 1938189. 

Estililittivas ie k 
1I'09€niesA 

EXP01 Exp02 Exr m EXPM Exp 05 [xp 06 m 01 EXP m Exp 09 m10 
01 2,m 1,514 -1,826 1,913 0,286 1,825 2,555 -3,386 --0,298 -1,412
02 -0,R 0,982 0,444 1,591 --0,&32 -1,666 --0,301 2,l"li 0,178 --e.m

m 0,151 0,982 2,294 -0,180 --0,190 -2,619 -1,0'J5 0,583 -2,844 1,310
M -1,912 --e,m 0,603 1,725 --0,598 0,m 1,127 1,m --0,616 1,604 
05 0,812 -1,188 1,� -1,459 -1,143 --e,m -3,159 0,582 1,289 1,652
06 0,627 -0,057 -2,254 -1,133 0,444 --e,m -0,619 -4,891 --0,616 -0,301

01 -1,m 1,621 1,555 0,931 --0,667 1,&32 --0,936 0,424 -2,679 9,811
00 2,126 0,U --0,509 0,m 1,m --0, 715 1,920 -1,164 1,765 2,615
09 -0,325 0,717 0,285 -1,609 i,286 1,349 --0,302 1,988 i,813 -2,tB.
10 -1.m -2.m -2,0% -2,561 1,445 1,666 0,809 2,320 1,607 -0;742

Esti11ativas ie k 

11 IU51 --0, 112 -2,572 -1,951 0,603 2,118 0,809 -1,005 0.m., -1,412
12 0,986 2,622 --0.� -0,100 -1,143 0,714 2,238 --0,053 1,130 --e.rn 

13 0,94 --0,549 0,285 1,248 0,286 -1,598 --0,936 1,424 -1,568 --0,618 

14 --0,968 -1,M'l --0,191 0,131 -1,143 -1,&31 1,175 2,l"li -2,520 0,ffl 

15 -1,934 --0,235 2,929 8,455 1,921 --0,979 --e,m 1,424 0,619 1,493 

16 1,544 1,352 -1,195 lil.613 -1,302 -1,B -2,524 -2,ffi 2,559 1,176 

17 1,393 -2,934 1,873 -1,459 8,286 --0,555 --0,U 8,582 -3,667 1,286

18 -0,756 0,268 --0,985 1,00, --0,667 1,984 0,'51 -3,362 --0,139 --0,460

19 1,386 2,890 2,198 1,00, 1,445 -1.1,1 1,175 1,316 1,289 1,380
21 -1,753 -1,346 -2,254 -1,133 1,714 a.m 0,'51 1,821 2,876 -0,ffi 

t!Nia ios 
84.l� 84,214 84,477 84,625 

liilrilos 
83,365 83,730 83,952 84,021 85,061 83,952 

A Bepresent� generica. las 108 �ies ie inãos genam,s la 10,u.1� ESAI.Q-fM (61 a 11) e d.as 
108 prog@nies ie imlos genooos la 10,u.lação EWQ-ffi <11 a 20), avalialas en iez enerientos. 
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Yalela. 32 - Estiaativas dos pa.r�et:ros k_ e k _ das p:rog@nies le i�s geffliIDOS ias to111iayões ISIUQ
H4 (W. a 10) e �Q-1J!i Ui a �} para o caráter aitua ie planta (Ei), :referentes a ilez 
expe:rieientos {bJ.I). l'i:r�icala-Sf, 1988189. 

Estiaativas &e k 
�niesA 

Ex,W. Ex1 02 Exp 03 Ex, M Exp05 Exp w; Exp 07 ExpOO EX! m EX! 19 
m -0,llll -0,995 -0,123 i,WS -l,U67 0,102 9,939 -0,a,8 -0,WS -0,003
02 -9,m.1 9,085 9,077 9,009 9,103 l,K 9,942 9,139 -9,005 -9,U67
03 -9,Ml -9,025 -9,U66 i,U65 --i,i0? l,Wií.! -9,124 e,m 9,WJZ 9,033 
M -9,lM 0,102 -9,003 0,NZ -1,171 --i,ffl 9,122 -9,038 -9,005 -9,160
ffi 0,126 0,0013 -1,113 -0,051 9,039 1,1m -9,U61 -9,Ml -9,035 --0,m
w; i,949 -9,008 i,IM -9,251 -9,U67 -9,m.1 -9,m4 -9,fflS 9,085 lUlW
01 -9,151 -9,025 0,114 0.1� -1,871 --i,104 -9,854 -9,141 -9,025 0,069
08 9,169 -9,035 9,131 -0,m5 -1,051 -9,148 9,852 0,029 -9,� 9,117
m -9,m4 -9,ffi -9,023 --0.� 0,189 l,K 9,&32 0,& 9,U68 9,970 
10 9,056 0,148 0,M 0,m2 9,103 -0,IM 0,K 0,142 --i,995 0,003

Estiutivas ile k 

11 l,U69 0,U62 -0,053 -9,118 9,123 0,126 1,022 -1,038 -9,MS 0,95'7

12 8,056 0,072 -9,033 0,132 -1,174 -9,Wil 0,082 0,942 -9,005 -1,087
13 -9,874 -9,10:i -9,IBi 0,175 9,143 1,186 9,942 0,822 -1,m 9,Ml
14 -9.854 1,058 9,m7 9,&m -9,094 l,ffl -o,ms 0,942 -1,022 -1,977 
15 -1,141 -9,Qffi -9,166 9,& -9,U67 -9,184 0,U66 9,m6 0,932 0,Ml
16 9,1186 0,112 -9,039 -9,135 --i,934 1,112 -1,W.4 -l,U61 0,052 -1,16? 
17 9,176 -1,122 9,944 -0,028 -1,111 , .. -9,124 -1,141 9,125 -1,157
18 0,946 -1,Wií.! 0,021 -9,121 -1,051 -a.mi -9,114 -1,121 -1,102 0,197
19 -9,W.4 -1,942 0,154 0,125 8,153 --i,074 8,119 -9,178 -1,942 liMZl 

20 -1,151 -l,U68 -e.em -9,Ml 8,013 --i,131 -1,B 0,236 0,ffi 0,0
t!êilia 405 

2,01 2,U6 2,M 2,U6 2,19 
Jiürilos 

2,05 2.m 2,0? 1,97 1,'8

A lepresentação genêrica las lffl prog@nies de indos �manos la POP1tlação ESIUQ-?14 <m a 10) e las 
1W p ro9ªníes lei� �l'll'!aOOS la 1011-Iavão ESIUQ-115 UI a 20}, a.valialas em iez ex,erimmtos. 
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IaJ-.ela 33 - Estiiiativas 1.fos par�t:ros k. e k .  tias tr�ies ile in�s gema.nos ti.as JO!llll�s ESALQ-

hog@niesA 

m 

m 

03 

04 

ffi 

as 

m 

\li 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Nffia t!.os 

llilriios 

1 _J H4 <m a 10) e ISALQ-115 (11 a. 20) para. o caráter d tua. ie espiga. hl), referentes a. t!.ez 

e:qerimentos (Exp), liracirua.--SP, 19SS/8!J. 

EstiDativas ti.e k 

IxtW. Ixt m Ixt 03 Ext 04 Ixt 85 Ixt as Ex, m Ixt es Exp 09 Ex, 10 

-9,176 -9,ffi -9,132 0,&>4 -9,MZ 0,W.5 0,(f/4 -o,as3 -9,052 0,ffi9 

-9,MZ 0,095 0,'61 0,as1 0,045 0,ffi::i 0,024 0,140 0,«MS -9,034
-9,las -9,035 -lit,B 0,@011 0,0m 0,155 0,m0 0,094 0,148 0,039 

-9,las -9,828 0,031 -0,903 -0.122 -9,028 0,020 0,017 0,012 -e,m 

0,111 -9,QZZ -9,886 0,0m 0.011 0,019 -o.ma -9,903 -9,085 -0,031

0,SM -0,142 0,011 -0,223 -0.102 0,049 -e.ase -9,043 0,015 0,029 

-9,10.Z 0,035 0,851 0,854 -9,ffl -9,011 -9,120 -9,1@6 0,022 -e,m.4

0,161 -9,W.5 0,158 -0,as0 -0,115 -9,141 -9,01.6 -9,01.6 -9,01.8 0,036 

-9,\119 -9,ati 0,044 0,01.7 0,198 0,001 0,\117 0,800 0,035 0,029 

0,\114 0,188 -9,036 0,m4 0,115 -9,011 0,e50 -9,IZ0 -9,118 -9,037

Estima.tivas t!.e k 

-0,az, 0,095 -9,926 -9,ll.3 0,US 0,049 0,040 -9,@60 -9,002 0,m9 

0,128 0,&SS -9,e52 0,154 0,8 -0,as1 0,1m -o,m6 -9,032 0,B 

-9,186 0,042 -9,036 0,e57 0,lffi 0,139 e,m 9,IZQ -9,002 0,&í-6 

-9,ffl -9,035 0,091 0,01.7 -e,\112 0,092 -9,&Sb 0,124 0,082 -0,161

-0,926 -e,ms -9,056 0,01.7 -e,m -9,161 0,01.7 0,131 0,06Z 0,029 

9,iW. 0,CllB 0,031 -0,093 -0,045 0,872 0,W, -0,036 -9,875 -0,941

tMM -9,\115 -9,Z2 -e,'63 -0,039 0,lffi -0,126 -9,126 0,885 -9,141.

0,014 -e,as5 0,034 -9,\116 -0,lffi -9,031 -9,140 -9,m& -9,035 0,886 

0,\114 0,012 0,038 0,0 0,001 -0,MS 0,034 -0,0'13 -9,948 0,859

-9,1M -0,ms 9,028 -0,m.1 0,\111 -9,185 0,e57 1,127 -9,035 -9,024

1,85 1,\11 1,'6 1,\11 1.11 1,87 1,as 1,10 1,110 1,03 

A lepresent� geniriea ias 1110 prog@nies ie imlos genaoos la JO!llllaçlo ESALQ-114 <m a 10) e las 

1110 prog@nies t!.e i� gemaroos la PoPltlação ESAI.Q-1'15 (11 a 20), a.valiaias H d.ez exterinentos. 
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Ta\ela 34 - fatiüa.tivas dos 1arâliletros k e k. las 1r�nies le iralns geH<1nos das 11.ltulações ISIU,Q-
114 (01 a 10} e .ESilLQ-H5 <lÍ a �) para o carãter c0111:rillífflto le espiga (cm), refe:N.'lltes 
a. d.ez experimentos (Ixp), firacic�Sf, lm/89.

Estimativas d.e k 
Pro9ªniesA 

E.� 01 EXJ 82 EXJ 03 EXJM EXJ 05 EXJ 06 Ix-t 07 EXJ 00 Ext09 Exp 10 
01 0,383 -0,317 -0,603 2,103 -@,11.7 0,210 -0,367 0,307 0,se? 0,027 
0Z 0.� 0,817 -0,170 0,403 0,683 0.m -0,400 -e,m 0,873 -0,673
03 -0,050 -0,350 -0,503 0,770 1,050 -e,m -0, 9@0 1,140 0,440 -0,207

M -1,017 -0,183 0,330 -0,030 -0,083 0,037 0.� 8,607 0,307 -0,840
05 -0,150 -0,150 0,230 -1,m 1,683 1,170 0,aw -0,693 -e,m -0,307
06 -1,350 -0,783 0,563 -0,863 -@,683 -0,163 0,267 -1,193 -0,593 -0,840
'l'I -0,150 -0,383 -0,403 -1,130 -0,850 -0,463 0,533 -0,360 -e,m 0,093 
00 -1,550 0,250 0,730 --0,m -1,217 -0,130 9,533 0,140 -1,1160 0,06i
09 1,683 0,783 -0,170 --0,063 0,650 8,437 0,100 --0,m 1,340 0,!Zl 

19 0,450 0,317 -1,003 8,403 0,783 -0,397 -0,267- 0,740 --0,527 0,%9

Estiliiativas d.e k 

11 1,283 --0,083 -0,003 0,737 0,911 -0,230 --0,167 1,m 0,340 -0,240
12 0,383 0,683 --0,503 2,103 -1,317 -1,463 0,367 -0,560 -0,827 --0,373
13 0,350 0,350 0,363 0,203 0,283 0,970 1,000 0,207 0,849 --0,249 
14 -1,383 --0,583 --0,137 --0,063 1,017 -0,197 -@,467 -0,827 1,149 0,093
15 -1,450 --0,383 -0,531 0,231 -1,150 -0,239 -0,267 1,lfll 0,01f/ -0,249
16 0,317 -0,317 0,330 -1,863 0,517 0,003 1,333 -0,227 0,140 --0.m
17 0,283 0,003 0,397 -1,530 -8,583 1,137 9,067 -0,560 --0,593 0,193
18 -1,417 -1,159 -0,331 --0,463 -1,317 -0,630 9,200 -1,827 -1,193 0,093
19 0,017 0,050 --0,m 0,137 -0,850 0,170 0,600 -1,493 -e,m 0,461 
20 0,617 0,350 0,697 --0,m 0,483 -0,530 -8,'61 1,307 0,440 1,827 

tlelia. d.os 
18,0 17,7 17,3 17,9 

lurilos 
17.7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,7 

A lepresent� �rica. las 100 1ro9@nies d.e imãos temaoos la. POPlll� ESALQ-H4 cm. a. 10) e d.as 
100 Jrog@nies de i�s temaoos da 10tulaç:lo ESIUQ-PJS (11 a 20), a.va.liadas em dez e:Qerimentos. 
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'Ii!.bda 35 - Esti!ia.tivas ios tar�etros k. e k. !las ,r�nies li.e irn�s 9t'!'lfl<WIS ias tollltl�s ISillQ-
1 

' 

PM (01 a 10) e ISillQ-115 {11 a 2�} para o caráter iiâl!ietro ie estiga <cm), referentes a 
dez experilllentos (Exp). riracical.a-SP, 1�. 

Estinativas ie k 
lrog@niesA 

Exp 01 Exp 02 Exp 03 Ex,04 f.xp ffi Ex1 as Ex,"1 Ex,98 Exp 09 Exp 10 
01 -1,307 0,003 -1,05? -1,tm 1tU0 0,0Z7 -9,133 0,260 -0,W.1 0,131 
02 0,068 -1,163 0,U0 0,980 -0,m.0 -9,lffi 0,133 0,0Z7 -0,183 0,031
03 -1,ffl -0,130 0,W.0 -0,953 0,023 0,269 0,067 0,027 0,150 -1,097
04 0,093 0,203 0,043 0,100 0,0'}0 0,127 0,M -0,0'13 0,W.7 -0,&SJ
ffi 0,121 0,037 -9,223 -9,123 0,190 0,027 0,233 0,127 -9,983 --0,1'7
as -1,007 -1,939 0,110 0,113 0,023 -9,ffl 0,067 -0,Q07 0,250 -9,130
07 --0,040 -1,097 --0,123 -0,tm --e,m -0,173 -9,167 0,168 0,6 -0,&Sl
98 0,168 -0,097 0,m -9,123 0,ffl 0,aso -1,133 -0,ffl 0,6 -9,097
W) -9,149 0,031 0,m 0,980 --0,m -9,lffl -0,067 -0,m -0,6 0,110
10 0,127 0,231 -9,023 0,W.3 -8,110 -9,040 0,M -0,m -1,183 0,303

Estimativas ie k 

11 -9,Q07 0,103 0,257 0,047 0,023 -0,ffl 0,100 -0,040 -0,6 0,110
12 -0,249 0,037 -9,269 0,100 -8,117 -0,ffl --0,833 0,227 -0,111 -0,163
13 -0,107 -0,&SJ 0,123 -9,220 -8,W.0 0,U -0,8;7 -0,S'/3 0,6 0,131
14 0,068 -0,163 0,156 0,247 0,123 0,868 0,8;7 -0,E 0,UB3 -0,097
15 -0,049 0,103 -9,135 -0,123 --0,W.0 -0,007 0,200 8,093 -0,150 --0,"3 
16 0,927 0,003 0,l'M 0,147 0,090 0,268 0,8;7 0,168 --0,U --0,097 
17 0,193 0,103 -0,182 0,113 0,123 -0,040 0,167 -0,149 0,283 -0,363
UI 0,193 -0,030 0,131 -9,153 0,023 -0,173 -9,133 0,127 0,283 0,131
19 -0,173 -0,230 -0,116 -1,029 -e,m -9,007 -9,167 0,i60 -0,017 -0,097
20 0,093 0,131 -0,074 -0,123 -0,110 -0,007 -0,200 -0,4B'l -0,311 ,.m 

Méiia elos 
4,7 4,6 4,7 4, 7 

lilriclos 
4,6 4,7 4,8 4,8 4,1 4,8 

A le1resentação !Jfflirica elas 191 prog@nies ele imãos gemaoos ia populaç., ESAI.Q--114 (01 a 10) e elas 
100 1.-rog@nies ele i!'lllãos gemanos ela tollltlação ESAJ.Q-115 {11 a 20), .wa.l ialas n clez experiJBentos. 
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Ja.l;ela 36 - Istiüativas dos parâmetros k_ e k. tlas 1rogêrries d.e i�s gern;af!OS d.as popalações ESf!LQ-

ProgêniesA 

w. 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

00 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

llêiia los 

Jiilriios 

1 ,J 
PM (fil a 10) e IWQ-H:i (11 a 20} para o carãter fllimero tle ra!T!ific�s io JeM�, re-

ferentes a tlez experi111entos (Exp). l'iracicah-Sl', 1988/89. 

Estima.
t

ivas ie k 

txP fil Ixp 02 Exp03 Ex, 04 Ixit05 tx1 06 Ex, 07 tx1 00 txP 09 txP 10 

-3,263 -4,643 -3,270 -2,m -1,237 --0,520 -0,351,l 1,650 0,860 0,433 

0,270 -1,410 1,330 --4,143 0,163 3,447 -1,883 2,783 --0,840 -1,067

-4,330 -2,410 2,163 0,257 0,263 2,113 0,583 3,250 3,127 1,300 

-1,430 -3,ffi 1,m --0,343 -0,637 1,W.3 -2,650 -4,383 0,327 -1,167

2,503 2,457 -0,570 0,723 2,430 -3,220 -1,950 0,183 -3,201 2,333 

2,737 2,m 2,030 0,623 -3,003 --0,420 3,617 0,450 -4,573 0,"ffl9 

-1,297 4,557 -3,737 -0,243 -0,937 1,613 0,283 --0,183 --0,m -2,867

4,437 -0,410 1,530 0,190 -1,870 -2,120 -0,217 -1,917 0,193 -0,767

--0,m -0,643 0,930 1,357 2,597 -1,853 3,483 -3,017 3,40 1,433 

i.m 3,323 -1,003 3,757 2,230 0,M'l -0,917 1,183 1,027 -0,333

Istii;ativas ie k 

-1,330 1,457 -0,970 1,4'0 --0,m --0,153 2,117 --0,650 2,693 1,467 

2,270 1,623 -4,737 -1,610 0,ffi 0,580 -2,250 1,917 0,160 -1,733

-5,030 -4,810 -1,103 -2,m 0,ffi 2,980 --0,517 2,250 1,227 1,733 

-1,630 -2,310 4,263 -1,510 -2,537 3,813 -1,383 --0, 783 0,660 --0, "ffl9 

-2,497 -2,fi'Tl 0,697 --0, 710 2,m -3,320 --0,683 2,817 0,627 1,333 

--0,239 --0,043 0,797 --0,m -0,537 0,447 --0,159 -1,483 -2,Slffl 1,933 

6,103 3,423 --0,137 0,823 1,330 -3,620 0,583 -1,950 --0,m -2,600

4,270 4,357 0,630 0,623 -2,203 1,541 1,250 --0,517 -S,607 0,133 

-1,263 1,'123 -0,537 2,4'0 0,830 --0,287 1,250 -2,683 2,627 -1,200

--0,663 -2,043 1.ffi 1,957 0,663 -1,9'87 -0,217 1,083 8,527 -0,367

20,0 22,2 20,7 20,0 21,4 20,2 19,1 20,1 18,7 18,S 

A lepresent� genérica ias 100 progênies tle i� gemaoos: ia 10tttl� ESf!LQ-114 (01 a 10) e ias 

100 prog€nies tle ires germanos ia potttl� ESALQ-?IS <11 a 20}, ava.lialas ea iez ex,eriaentos. 
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Ia1ela 37 - Estinativas tlos pa:r•tros k_ e k. tlas p�nies ie i�os geTI1iaoos ias poJ«l�s ISf!LQ-
1 ,1 

fll4 (fil a 10> e ISA!Q-115 (11 a 20} para o caráter m.iliero le dias para florescinento fe-

minino, referentes a lez ex:peri1M?ntos (Exp). Piracica1a--Sl, 1988189. 

Estilil.ativas le k 

P�niesA 

Exp fil ExJ m mW Exl'M Exp 05 Ixp� Ex, ITT Ex, 00 Ixp 01) Ixp 10 

fil 0,'lal -9,$1 -9,%7 -1,%7 -9,033 -1,467 1,200 -9,133 0,467 tU67 

02 0,033 1,100 -1,%7 0,367 0,%7 1,200 0,533 -0,,a 2,467 0,000 

03 0,367 -1,233 -9,300 -9,633 -9,100 1,533 1,200 0,m 0.� 0,333 

M -9,633 -1,$7 -1,300 0,033 -2,367 -9,133 0,861 -0,m 2,133 -1,333

65 0,033 1,100 0,033 0,m 1,%1 0,533 -9,133 -1,m -2,200 -1,B

06 0,'lal -9,233 0,033 -9,M -1,033 -1,M -1,M 0,m -9,533 0,B 

ITT -9,%1 1,433 -9,M 0,033 -1,367 -9,M -9,� 0,m 0,� 0,333 

00 -5,633 -9,$1 2,367 0, 700 -9,367 -1,133 -9,M 1,m -9,867 -1,333

09 5,361 -9,233 1,700 -9,M 2,M 0,í!m -9,461 -9, 133 -2,200 1,667 

10 0,033 0,767 0,'lal 2.033 0,633 1,867 0,200 -9,a -9,867 0,667 

Istiaativas le k 

11 0,700 0,100 2,033 0,700 Z,%7 -9,M -9,M -0,,a -9,533 1,000 

12 1,700 -9,$7 -2,M -1,M -9,033 0,533 1,í!m -0,m 1,467 -9,667

13 -1,%7 -9,9&1 -9,633 -9,M 0,%7 1,533 1,533 0,600 0,133 0,B 

14 -9,633 0,767 -9,633 0,367 -1,033 1,200 0,M -1,m 3,133 8,667 

15 2,367 -9,233 -1,%7 -9,M -0,700 -9,133 0,867 0,267 -9,533 -9,667

16 0,700 -9,9&1 0,700 0,'lal -9,033 -9,467 -1,133 -e,m -1,867 -1,B

17 -9,M 0,100 0,033 0,033 -9,367 1,8 0,200 1,m 1,133 -9,333

18 -5,%7 -9,$7 -9,%? -1,M -9,700 -1,M -2,133 -9,�7 0,133 0,B 

19 -9,%7 0,767 2,367 -9,3Q0 -1,033 -2,133 -1,467 -9,067 -1,867 l,B 

20 4,367 1,4'33 1,367 1,700 -9,033 0,867 1,533 0,m -1,a 1,B

f!Nia los 
69 10 68 67 68 68 68 61 68 67 

Jirniios 

i:-. lepresentatão genérica ias 100 prog@nies le i� gemanos ia l'Oftllàiyão ESIUQ-114 (01. a 10) e las 

100 progênies ie i� gemaoos la poftllàiyão ISA!Q-"H5 <11 a 20), avali.was 1!111 lez exPerit1entos. 
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ia.tela 38 - Coeficientes «e correlação linear (r) entre as esti�ativas ie g_ e k. (valores s«periores) 

CaracteresA 

J.lE 

PG 

CE 

JE 

IT 

1 1 

e entre as esti&,ativas .le g e k eva.fores inferiores), das prog@nies .le i� 9t'ffiiliOOS 

las ,otttlações ESM.Q-l'M e �81.�115, �tivamente, para. nove caracteres, avalia.los em 
lez eX'PE!rimentos (Exf), Piracica.1a:-SP, 1�. 

ExJ 01 ExJ 02 ExP W Exf 0l1 ExJ 05 Exf 06 ExJ 97 ExP 08 Exf m Exf 10 

0,68 0,68 0,79 0,87 0,84 0,80 0,72 0,84 0,90 0,85 
0,83 0,80 0,98 0,84 0,70 1,84 0,85 0,73 0,77 0,80 

0,62 0,65 0,78 0,86 0,"r.i 0,69 0,80 0,84 0,85 0,85 
0,87 0,77 0,97 0,92 0,70 0,83 0,70 0,71 1,86 0,80 

0,93 0,79 0,70 0,77 0,72 0,97 0,91 0,98 0,42 0,98 
0,85 0,88 0,87 0,46 0,89 9,77 0,74 1,78 0,93 0,38 

0,68 0,71 0,95 0,95 0,95 0,90 9,75 0,89 0,78 0,69 
0,80 0,94 0,77 0,91 0,48 0,79 0,93 0,90 0,94 0,91 

0,86 0,89 0,90 0,87 0,98 0,86 0, 72 0,63 0,92 0,4'1 
9,78 0,64 0,4'1 0,88 -e.m 0,95 0,99 0,97 0,79 0,90 

0,78 0,92 0,83 0,83 0,75 0,71 0,92 0,83 0,84 0,54 
0,79 0,42 0,39 0,52 0,93 1,86 0,12 0,89 0,53 1,89 

0,56 0,94 0,93 0,60 0,98 0,85 0,71 0,89 0,53 0,72 
0,90 0,81 0,98 0,93 0,7' 8,56 0,97 0,90 0,98 0,71 

0,51 0,86 0,58 0,52 0,71 0,68 0,% 0,92 0,90 0,79 
0,94 0,"r.i 0,81 0,86 0,4'1 0,80 0,40 0,77 0,69 0,90 

0,78 0,82 0,88 0,84 0,78 i,67 0,80 0,94 0,95 0,95 
',0,97 0,85 0,86 0,77 0,82 i,79 0,85 0,82 0,82 0,34 

A: Jescritos no iten 3.2.1.2 le l'la.terial e l'lêtolos. 
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Tllela 39 - Estiaativa.s los efeitos ie ca.,acii�e especifica le coa�in�o <s. ), nsaltantes lo cn-

zuento entre prog@nies ie iratos geraanos ias po1alaçles ESRLQ-pj� e ESALt-fr.i, pua o 
carãter peso le'espiga (lg/41112), referentes a. tez exreriaentos <Ex,>. Piracicua.-sr, 

1988/8'. 

Estimativas ae s 
ij 

HiirilosA 
Ex, 81 Ext 12 Ext 13 Exr M Exr 15 Exr 16 Ext 17 Ext 18 Ex1 99 Ex1 UI 

IHll.11 8,141 1,171 8,298 --B -8,868 8,142 -l,13lil -1.122 8,996 1,313

H11.E --B -1,171 --B --8 -8,143 -8,167 -1,113 -1,183 -8,231 -1,182

1111.13 --1,MI --8 -1.2,a 1,M 1,111 -1,11, 1,313 1,213 1,134 -1,233
1112.12 -1,MI -1,119 -1,279 --8 1,155 -1,113 1,514 1,115 1,215 -1,158
Hl2.13 --B --1,996 8,221 -1,999 -1,211 1,999 -8,35' -1,129 -1.321 1,218
HE.M 1,Ml i,1M 1,158 8,118 9,143 1,113 -8,156 i,m 1,124 -8,141
113.13 1,141 l,ffl 8,178 1,111 1,188 -1,825 l,M3 -1,177 1,1'5 1,123
113,M 1,121 -8,111 -1,ffl -1,151 -1,261 1,179 -1,111 -1,8'? -1.211 -8

Hl3.15 -1,161 1,115 --8 -l,M9 1,171 -1,155 -1,m 1,142 1,111 -e.m

IIM.M -1,161 , .. 1,119 -1,149 1,116 --1,183 1,167 l,IM 1 •• , 1,141 
IIM.15 1,1'1 1,141 1,1M 1,153 -1.111 -1,152 -i,115 -1,ffl l,ffl -1,185
HM.16 i,111 -1,148 -1,123 -1,115 -8,M 1,335 -1,151 1,832 -l

f18Z 1,843 

115.15 --8 -8,151 -8,113 -1,115 -1,162 1,317 1,148 -1,15? -i,111 1,217
Hl5,8' --8 -1,171 --8 1,183 1.11, -1.157 -i,366 -a.m -1,111 -1,188

1115.17 -8 1,m 1,114 -1,ffl -1,159 -1,149 1,218 1,998 l,lZZ -1,W
116.16 8,111 1,125 1,123 -1.178 -t,114 -8,176 1,418 -8 1,1'3 1,843 

1116,17 1,128 -1,11, --1,189 1,1,z -1,158 1,252 -1,411 1.- ..... 1.un
1116.18 -1,119 --8 -1,134 -1,113 1,169 -8,174 -1,116 -· -1,193 -1,153
m.11 -1,11, -1,189 -8,115 -1,113 1,114 -1,113 1,183 -1,ffl -e,m 1.11a 
1117.18 1,119 1,119 -1,254 1,181 -1,153 -0,11, -1,13' 1.11, 1,134 1,152 
Hl7.19 -a --8 1,2'9 1,135 1,137 1,123 -1,MZ 1,181 -8,112 -1,165
1118.18 --8 -1,119 1,n, 1,134 -1.111 1,195 1,157 -1,118 1,158 1.-

1111.99 -e --1.•1 -1,3?1 -1,16' 1,115 -1,138 -1,199 1,111 -1,1111 -·

Hl8.11 1,111 1,991 1,m 1,135 -1,187 1,144 -, .. 1.- -8,157 1.111 

1119.99 1,111 1.•1 l,11Z 8,13' -1,142 1,111 1,153 -1,ffl 1,115 1,1'4 
1199.11 -1,312 1,181 -1,126 -1,111 l,ffl -8,111 -1,m --- -1,136 ..... 

H99.11 1,311 -1,161 1,124 -1.m -1,157 1,171 1.221 l,ffl 1,121 -1,166
811.11 , 1,312 -1,174 l,M3 -e,m -1,212 1,143 ••• -· 1,891 ..... 

Hll.11 -1,352 , .. --1,321 1,127 1,255 -1,314 ..... 1,123 -1,118 -1,151

111.12 1,Ml l,ffl l,ffl 1.- -1,114 1,171 -e,m -8,123 1,125 1,148

A Ilentificuos ,enericuente ,or lois llâeros: i estteria • ã lireita lo !Ollte, referiue-se ãs rre-
ghiu le inlos prunos las ,o,ala,lff EUJ.t-114 e ESAJ.t-115, NSJHtivunt• 

8 CruuiNto nlo efetauo. 
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Yalela 4® - Estiaativas ios efeitos ie ca1aciiaie es�ifica ie cH1,inaç!o <s .. >, res•ltantes io cn-
zaaentc entre 1rog&nies ie iratos gera.anos ias pop•laçles ESALQ-pj' e ESALl-115, para o 
caràter peso ie gr!os (If/4-f), referentes a iez ex1eri&entos (Exp). Piracicua-Sf, 
1988/19, 

Estiaativas ie s 
llilriiosA 

ij 

Exp 11 Ex, 12 Ex, 13 Exr M Ex1 IS Ext 16 Ex, 87 b:1 18 Ex,19 Ext 11 
1181.11 i,153 i,157 i,238 -8 1,111 8,115 -1,122 -1,871 8,157 l,Z5i 

1181.12 -B -8,159 --fi --8 -1,186 -1,124 -1,15? -1,1'1 -8,351 -1,ffl
1111.13 -i,154 --8 -1,238 1,Ni 1,876 -1,184 1,281 1,231 1,191 -1,156
1112.12 -8,153 -8,817 -1,241 -8 1,141 -1,117 1,446 8,146 1,247 -1,152
1112.13 --8 -8,113 1,1'3 -1,197 -1,153 1,197 -1,211 -1,182 -1,m 1,151
1112.14 1,153 1,128 1,147 1,198 1,111 1,118 -1,1'5 1,135 8,IG -1,197
1113.13 1,853 1,112 8,144 1,199 8,878 -1,115 ··- -1,158 1,196 1,118 
1113.M 1,864 -1,197 -1,145 -1,186 -1,218 1,147 1.- -1,892 -1,193 --• 

813.15 -1,116 -1,117 --8 -1,111 1,132 -1.132 -1,IIM 1,141 -1,IIM -1,115
RM.14 -1,117 -1,132 -1,113 -1,111 1,197 -1,167 1,163 1,157 1,151 l,ffl
IHM.IS 1,117 1,113 1,162 1,119 -8,193 -1,163 -1,118 -1,186 1,9'1 -1,154
..... , .. -8,IU -1,161 -1,M -1,115 1,328 -1,153 1,131 -1,141 1,149
115.15 --8 -1,187 -8,162 -8,M -8,139 8,295 1,114 -1,154 -1,111 1,145 
815.16 --8 -1,137 --8 8,112 8,151 -1,195 -1,297 -1,131 -1.m -1,183
HSS.17 --8 8,123 1,162 -a.m -8,112 -8,111 8,185 8,184 8,119 -8,871
Hl6.16 1,111 8,187 1,159 -1,193 -8,MS -1,134 8,351 --8 1,174 8,834 
816.87 1,853 -8,118 -8,156 1,211 -1,152 8,181 -8,348 8,188 -8 8,185 
Hl6.88 -8,8'54 -s -1,115 -8,11? 8,199 -1,147 -1,IIM -8 -1,174 -1,13'
Hl'l.87 -1,154 -1,117 -1,117 -1,117 1,164 -, .. , 8,163 -1,184 -8,121 -1,ffl

887.18 8,153 1,115 -1,235 1,876 -1,186 -8,116 -1,114 -1,N! ••• 8,141 
Hl'l.8' --8 -8 1,242 8,141 8,124 8,lff -•··· 1,184 8,125 -1,114
RIS.li --8 -1,116 8,ffl 1,141 -1,111 1,162 1,188 -1,111 ··- 1,-

118.19 --8 -1,113 -1,286 -1,112 8,119 -1,186 -1,Ml -1,1112 -8,M9 --

Hll.11 1,118 1,129 1,145 1,162 -1,198 1.m -1,8" -1,111 -0.m , .. 

1119.19 1,118 1,112 ••• 1,162 -1,132 -1,111 1,181 -1,185 a,m 1,114 
1119,11 -1.m 8,119 -8,ffl -1,111 1,223 -1,125 -1,311 -8 -1,135 -8

1119.11 8,251 -1,123 8,136 -1,148 -8,192 8,134 8,218 1,184 0,m -1,114
111.11 1,257 -1,138 8,134 -1,148 -1,12, 1,181 1,m -8 1,166 --• 

111.11 -1,311 1,163 -1,274 8,149 8,181 -1,241 -1,187 -1,114 -1,161 -1,151
111.12 1,153 1,m 1,241 l,Ni 1,144 1,13' -a,n, 8,114 1,113 1,151 

A Iieniificaios PIK"riCUfllie 1or iois náeros: à és,aeria • à iinita io tonto, nferinio-se u 1ro-
!hies •• inales 9HUftOS ias JOJd� ESA1'-fl4 • EDH-115, respectivnenie 

• Cruanaio nlo deiuio.
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ruela 41 - Estiaativas ios efeitos ie ca,aciide específica ie coaiin1A.9k <s. ), resaltutes ie cr•-
zanto entre troginies ie iraks g-eraanos ias 101•l�5es ESALQ-r•i e ESALQ-PJ5, para e 
carãter yeso lectolítre <Xs/1tili l>, referentes a iez eneriaentos <Ex,>. firacicua-Sf, 
1'88/19. 

Estiaativas ie s 
Hii,riiosA 

ij 

Ex1 Q1 Ex1 U Ex1 13 mM En 15 Ext 86 Ex1 17 Ext 88 Ex1 19 Ex, 11 
HCll.Cll 1,3&1 i,3'1 8.251 -B i,861 -1,225 1,826 1,442 1,536 1,185 

1111.U --8 -i,361 -8 -B 1,123 1,166 -2,191 -i,122 -1,812 1,568
HCll.13 -1,382 --B -0,259 , .. -1,191 1,159 1,373 -i,421 1,345 -1,653
HU.U -1,ffl 1,155 -1,814 -B -1,'62 -i,941 1,421 1,116 1,251 -1,118
1182.83 -B -1,931 -1,739 -1.391 8,557 1,856 1,182 1,569 -1,m 1,376
HIZ.M 1,312 1,813 1,551 1,38' 1,18' 1,885 -1,612 -1,516 -1,m -1,258
Hl3.13 1,3&1 1,928 1,m 1,38' 1,535 -1,'15 -1,555 -1,151 1,132 1,276
H13.M -2,251 -1,459 -1,ffl 1,691 1,885 1,695 2,m 1,553 -1,461 --8 

Hl3.15 1,948 -1,471 -8 -1.•1 -1,61' 1,m -1,167 -1,415 l,ffl -i,278
HM.M 1,949 1,585 -1,555 -1.181 -1,1'1 -1,ffl -1,811 -1,169 1,334 1,257
1114.«i -1,94' 1.rn -1,343 1,115 1,157 -e,m 1,131 1,135 -1,18' 1,384
HM.86 ··- -2,159 1,897 1,m 1,134 1,m 1,691 1,133 -1.m -i,643
815.15 --B -1,114 1,342 1,ffl 1,562 1,557 1,737 1,571 1,678 -i,119
1115.8' --8 1,878 ---8 -i,112 -1,314 -i,442 -i,561 -1,133 -1,346 -i,184
1115.17 -B 1,223 -1,342 -1,3'5 -i,248 -i,115 -1,176 -i,436 -1,334 1,291
He6.8' l,M 1,27' -1,8'7 -1,365 1,181 -1,114 -1,128 -8 1,571 8,125 
1116.17 1,119 -1,281 1,512 -i,494 1,247 1,1" 1,684 l,M ---8 -i,615

118'.88 -1.119 --B 1,384 1,159 -1,427 1,949 -8,554 -B -1,571 -i,211
1117.17 -1,119 1,154 -1,171 1,858 ··- -1,151 1,494 l,ffl 1,333 1,313 
1117.88 1.11, -1,157 1,654 -i,646 1,233 -1,64' 1,684 1,367 -1,Ul 8,211
1117.19 -8 --8 -8,484 -1,214 -1,234 1,712 -1,176 -1,813 8,488 -1,535
1188.88 --8 1,155 -1,139 -i,213 -1,116 1,712 -1,lll -1,368 1,m 8,M 

11•.19 --8 -1,m 1,633 -1,733 1,161 -1,m 2,ffl 1,367 -1,1• -8

••• 1, 1,M l,&19 -8,516 1,945 1,746 -i,468 -2,1" ··- -8,285 ··-

118'.8' ··- 1,174 -1,151 1,945 1,116 -1,461 -1.121 l,ffl 1,621 1,534 
1119.11 -8,411 1,739 1,911 -1,234 -1.471 1,153 1,559 --8 1,166 --8 

1189.11 1,411 -1,813 8,242 -i,713 1,297 8,317 -1,438 -8,436 -1,m -i,535
Hll.11 ···- -i,758 -1,312 -i,714 1,724 -i,683 1,611 ---8 -i,682 ---

111.Cll .... 713 1,452 -1,511 1,711 -8,364 -i,8'2 -1,387 -1,M 1,151 1,449 
1111.12 1,311 -1,6'6 1,113 -i,811 -1,361 1,m l,ffl ··- -1,368 -1,451

A llntificdos pnericaaente 1or lois Miaeros: à esu•ria e à Íireita lo tento, referinio-se ãs ,re-
ghies le inks 1enanes ias tot•la,hs ESAJ.Q-fM e ESAJ.Q-fl5, rntHtivuote 

s (ruuute nlo efetaue. 
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Tüei,1 42 - Estiutivas ios dei tos ie canciiaie especificai de co111t.in�lo (s. ) , resdhntM l.o cn-
zuento entre 1rogi!nies ie iralos ,eraanos l.as popai�ies ESQLt-r•i e ESQLQ-115, rara o 

caráter alt•ra ie planta (a), referentes a dez exreriaentos <Exp}, Piracicüa-Sf, 1988/ 

8'. 

Esti111ativas de s 
ij 

llibiiosA 
Ex1 11 Exp 82 Exr 13 Ex, M Ex, 15 Exp 86 Ext 17 Ex, 88 Ex, fl Ex, 18 

1111.81 8,156 1,815 i,IM -s -1,155 1,142 -e.as -1,845 1,154 1,M

1181.82 --B -1,826 --8 --B 8,112 -8,821 8,148 -1,817 -1.12' 1,155

1111.,13 -1,865 --B -1.137 1,112 '·"" -1,811 1,813 1,11, 1,171 -1,151

H82.82 -1,864 -8,117 -1,825 --B 8,822 -1,Ml 1,816 1,132 8,171 -1,172

K82.13 --B 8,825 -1,813 -1,843 -1.814 1,176 1,111 -8,ffl -1,181 1,182 

1182.M 1,157 -8,133 1,146 1,147 -1,816 -9,131 -8,824 l,ffl 1,113 ••• 

1113.13 8,156 -1,135 1,151 8,847 -1,131 -1,161 -8,121 1,134 1,11'5 -8,119

1113.M -8,864 -1,133 -1,153 1,117 1,828 1,131 , .. -1,m -1,m --8 

Hl3.15 -8,M 1,153 -B -8,149 1,111 1,114 1,111 1,863 1,111 1,826 

1114.M -9,114 1,151 1,816 -8,151 -1,113 1,113 1,113 l,IJ.9 1,m 1.111 

114.15 -1,114 -1,113 1,147 1,IM -1,152 1,826 -1,811 -8,IJ.6 , .. -8,147 

1114.86 -1,114 8,136 -1,153 1,151 1,155 -e,m -1.111 l,IJ.3 -e.m 1,151

815.15 --8 1,134 -8,Ml 1,151 1,133 -8,158 -e.• -8,132 -e,m 1,131

Hl5.16 --S -8,817 --8 -1,864 -1,821 ••• -1,165 -8,113 1,151 -1,N!

1115.17 --8 -8,135 1,147 1,m, -1,821 1,152 1,865 1,149 -1,134 -1,IJ.7

•••• -1,M -8,137 8,159 8,119 -1,145 1,821 1,167 --B -1,m -1.137

1186.87 -8,ffl 1,125 -1,113 -1.M 1,144 1,153 -1,113 1,1115 --B 1,117 

1116.18 8,863 -8 -e.Ma -1.111 -•·· -8,171 -8,ffl -B 1,138 1,141 
1117.17 8,863 -1.M -1,135 -1.• -1,131 -1,111. -8,168 -1.m 8,131 1,822 

1187.18 -8,172 -8,114 1,151 l,ffl -1,164 1,145 -8,137 8,174 -1,113 -8,134
1187.fl --8 -8 -8,1115 -1,IM 1,187 1,159 l,ffl -e,m, -e,m 8,824

..... --8 -8,M l,M -9,144 1,864 1,828 1,182 -1,M -e,m 8,113

1118.fl --B -1,176 -, .. -1,IJ.3 -1.865 -1.158 -8,862 1,m -, .. --8 

1111.11 -1,M 1,867 ··- 1,861 -8,117 1,133 -8,147 11,M 1,m 1,813 

1119.19 -8,884 1,8" 1,821 1,861 -1,131 1,112 -1,144 -1,141 1,131 -8,IJ.6

1119.11 -8,862 -8,Ml 1,825 -1,845 -1,113 -1,117 -1,IJ.9 -B -1.11, --B 

ffl.lJ. 1,153 -1,141 -8,137 -1,811 1,125 1,119 1,156 1,149 -1,IJ.7 1,824 

1118.11 8,153 -1,142 -1.125 -1.111 1,813 -1,m 8,159 -B -1.115 --8 

1111.11 -1,122 1,M 1,113 1,114 1,121 -1,M? ··- 1,811 -1,843 -8,121
1111.82 1,156 1,118 1,131 l,IIU -1,132 1,m -8,171 -8,IIU 1,154 1,827

A llatificuos ,en•ricDHt• ror iois awns: à Kt••rla • à iinita lo J1111te, merinio-se is tro-
thiK ,. inlu IHHftOS las ppia,lfl ESALI-PH • mtt-H5, rK)fltiVIHllt• 

8 Cnzaaento nte •f•t•aio. 
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ruela 43 - Estimativas: dos efeitos ie ca,aciiade especifica de culin�ão <s .. >, res•ltantes io era-
zuento entre prog@nies de ir•ios �raanos das pop•la�les ESAlf-pj� e EHlt-H5, ,an e 

caráter alt•ra de espiga (s), referentes a dez experiuntos <Exp). Piracicua-SP, 1,est 
89. 

Estiaativas de s 
ij 

HilridosA 
Exp 11 Ex,12 Ex, 13 Ext M Exp 15 Ex,. Exp 17 Exp 18 Exp e, Exp 11 

811.11 l,MS 1,129 1.• -e -1,8'3 , .. --1,151 -1,117 8,1:1.8 li.11121
811.12 --e -1.m -e -e 1,111 -1,115 1,53 --l,M3 -1,168 l,M 

881.13 -@,141 --8 -1,IIM l,IIM 1,8'8 1,117 -1,125 1,15, 1,133 --1,116
812.12 -1,842 ll,IIM 1,137 --e 1,51 -1,117 -1,111 l,ffl 1,151 -1,13,
Hl2.13 --e 8,111 -1,149 -1.12, --1,152 1,155 1,121 -1,ffl --1,MS 1,126
812,M 1,147 8,111 8,118 1,133 -•.- -1,143 -1,m a.15, -1,118 1,125
1113.13 8,147 1,113 1,859 1,134 --1,139 -1,59 -, .. 1,139 --1,111 1,113 
1113,M -1,113 --1,857 --1,154 -1,117 1,111 1,123 , .. -1,m -1,851 --8 

1113.15 -1,m 1,51 -e -1,115 1,145 1,139 -1,IM -8,lüi 1,137 ··-

BM.M --1,125 8,863 1,143 -1,116 1.• 1,114 ••• --1,836 1,853 --1,117 
IM,85 1,132. -1,189 -1,142 -1,IIM --1,858 ··- 1,814 , .. --1,149 -l,M3
HM.5 l,IIM 1,m 1.• 1,129 1,857 -e,m -1,m 1,133 -1,121 1,171
115.15 --e 8,135 1,147 8,131 1,121 --1,144 -1,111 1,114 -1,113 1,149
K85.8' --8 -9,114 -8 -1,147 -1,115 1,146 -a,m -1,134 1,81.5 --1,127
815.17 -8 -1,81.5 -1,143 1,128 , .. -1,117 1,121 1,81.9 -1.m -1,m.1
816.9' 1,814 -1,913 --1,812 1,127 --1,136 -1,133 1,133 --· -1,911 -1,113
Hl6.17 -1,144 1,916 1,131 -1,128 -1,m.1 1,854 -1.• --1,181 -e 1,114 
816.18 1,851 --S -1,m 1,81.1 1,151 -1,128 -1,m _. --1,111 1,m 
m.17 1,eu 1,113 1,119 1,81.1 1,81.5 --1,852 -1.m -t,m 1,81.7 ··-

817.18 -1,144 --1,181 1,817 1,m --1,854 1,136 -1,MS 1,135 1,117 -1,123
187.19 --8 -e -a,m -e,m 1,145 1,912 l,IH -1,116 -, .. 1,127 
118.18 --8 1,814 1,112 --t,m 1,117 -1,114 l,ffl -1,m -e,m 1,185
1118.8' --B -l,M3 --1,IIM 1,124 -1,134 l,tn 1,185 1,134 1.m -e 

1118.11 1,113 8,144 -1,812 1,124 1,132 ··- --1,ffl ··- -1,1115 ··-

ae,.e, ••• 1,146 1,139 1.m --1,115 -1,118 -1,ffl -1,121 1,m.z -1,81.8
118'.11 -1,141 -1,137 l,lll --1,185 --1.m., l,M 1,134 -e -1,m _. 

Hl9.81. 1,147 --1,IM --1,143 ..... 1,129 ··- 1,133 ,.m., -1.112 1,127 
111,11 1,147 -1,112 -1,113 --1,m.1 -1,M -1,118 l,IM6 -11 1,81.5 -e 

811.11 -1,185 -1.11, 1,143 1,81.6 1,171 -1.m., 1,185 -1,113 -1.m --1,135
111.12 1,147 1,127 -1.m 1,113 --1,856 1,127 -1,52 1,181 1,112 l,M3

A Iientificuos geaericunte por iois m&..ns: à Kl&ttia e à iireita lo puto, referindo-se às pro-
tiniu de iralfl 9eraanos bs 10,alaflK ESALl-fl4 e ESAl.1-115, nspectivUHte 

e Crazaaeato alo efetgüo. 
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ialela 44 - Estisativas los efeitos ie capacilaie especifica le cosiin�� <s .. >, res•lt.mtes lo cr•-
zuento entre progªnies àe irmãos tera.mos ias 101•l�hs ESALQ-tii e ESALQ-115, 1va o 
cuâter coa1riaento le espiga (ca), referentes a ie,; ex,eriaentos <Exp), Piracicua-SP, 
1988/89. 

Estisativas ie s 
ij 

llilriiosA 

E:,rp W. Ex, 12 Ex1 13 Ext M Ex, 05 Ext. Exp 11 Ex,. Exr 19 Exr 11 
HW..W. -i,131 -i,249 1,734 --B -1,966 i, 744 -1, 705 -1,786 1,431 1,059
HW..12 --B 1,284 -B --B 1,234 -1,177 -8,456 1,499 1,215 1,305
IHU..13 i,182 --8 -i,729 i,133 ,,,83 -1,476 1,IU 1,144 -8,561 -1,333
1112.12 i,182 -i,313 -1,495 --B 1,243 -8,486 1,121 1,114 -1,291 -1,618
1112.13 --B e, 781 1,242 i,193 -1,188 8,315 -1,6'2 -1,Hi &,135 8,054
1112.M -1,131 -1,426 1,259 -1,126 1,816 1,2,2 -1,559 8,484 1,341 1,584
1113.13 -1,131 -1,747 1,493 -1,127 1,376 1,252 -1,499 8,354 8,611 1,311 
1113.M 8,116 1,147 -8,491 1,454 -1,M -1,lW. 1,5M -8,221 -8,184 --8 

1113.15 1,152 1,658 --8 -1,329 1,575 -1,162 -1,117 -8,276 -1,348 -1,298
IM.M 1,153 1,331 1,236 -8,328 1,135 -8,m -8,146 -•.- -8,11169 -1,565
IM.15 -1,Ull -1,467 -8,131 -8,111 -1,198 1,267 1,143 -1,261 -1,125 ··-

IM.1116 -1,124 1,187 -1,111 1,438 -1,193 -1,11116 -1,197 1,524 1,282 1,188
1115.15 --8 -1,134 1,134 1,438 -1,533 -1,115 -1,137 8,394 1,552 -1,186
1115.N --8 1,121 -B -1,413 1,864 8,812 -t,m -1,621 -1,441 8,2'7
1115.17 --8 8,165 -1,138 1,175 -1.m 8,194 1,915 1,182 -lil,125 -1,181
Hlll6.8' -8,124 -8,155 1,115 1,175 -1,819 lil,183 1,974 --8 1,245 -1,456
111116.17 -1,199 1,1'1 1,111 1,163 1,138 -1,135 -1,834 -1,148 -B 8,166 
111116.18 1,151 --B -1,219 -1,138 1,531 -1,158 -1,239 --8 -1,187 1,321
1117.11 1,151 -1,313 1,125 -1,138 1,191 -1,168 -1,179 -1,178 1,113 1,146

1117.18 -1,199 i,338 1,115 i,11161 -1,218 1,419 1,116 1,35, 1,335 -•.-

1117.19 --8 --8 -1,124 1,178 1,179 -i,251 1,11162 -1,326 -t,m 8,284 
Ha.a -8 -1,313 1,111 1,177 -1,361 -1,161 l,W -1,456 -1,11162 1,811 

118.19 --8 1,111 -1,119 -1,286 8,136 -1,W -e,m 1,359 -t,33' -8 

11a.11 -1,125 1,24' l,W.5 t,128 -1,526 1,m -1,191 -t,148 l,ffl 1,111 

1119.19 -8,124 -1,m 1,249 1,128 -1,966 1,463 -1,131 -1,178 1,749 -1,265 
1119.11 -1.m 1,163 lil,183 -1,138 -t,328 -1,143 -1,688 -B -1,343 -B 

1119.11 8,153 -1,139 -1,426 1,119 1,243 -1,329 1,719 1,112 -1,319 1,284
1111.11 1,152 -1,359 -1,192 1,111 1,813 -1,ffl l,ffl -D -, .. -8 

H18.11 -1,194 1,339 -1.m -1,143 -1,326 -1,325 -1,114 1,561 -1,125 -8,313
1111.12 -1,131 8,172 l,ffl 1,133 -t,526 8,754 -1,765 -1,655 1,161 1,333

A Iintificuos p,nericaant• por iois milMPns: à •s1aeria • à iinita io tonto, rd'eriaio-se às rn-
tinies i• irslos pnanos iu popl�IH ESALt-H4 e Efflt-115, H5"Ctivannte 

e Cruunto nlo efetaaio. 
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tuela. 45 - Esti111a.tivas tos efeitos ie cua.cilaie especifica ie cuiinação <s. ), resaltantes êo era-
zu«H'lto entre no!inies ie iraãos ger111anos ias popdaçiH ESALG-fi� e ESALQ-Pi5, para o 
carãter Uhebo · ie espiga (ca), referentes a iez experi111entos <Exp). Pira.cicua-SP, 
1988189. 

Estiaativas te s .. 
1J 

HilriiosA 
En 11 Ext 12 Exp 13 EnM Ext i5 Ex, 16 Ex, 81 Exp 18 Extfl Ext 11 

IHll.11 -1.1111 1Mt11 1,139 -B 1,881 1,152 -1,ffl -1.112 1,183 1.11,
116.1.12 --B -1,114 --B --8 1,126 -8,181 l,fll -, .. -1,163 -1,152
HIJ..13 1,88? -8 -1.121 -1,11' -1,IM -1,826 -1,fll 1,119 1.12, 1,142
KSZ.12 1,188 1,122 -1,844 --B 1,116 8,124 -1,182 -1,151 i,159 1,111 
Kl2.13 --8 1,188 IB.1?3 -1,121 1,1a, -1,ffl 1.11, -1,123 -1,149 l,IM
1182.M -8,1?9 -, .. -1,261 -1,111 -1,1?2 ..• , -1,115 1,182 -lMIH -•.-

1183.13 -1,181 -1,121 -i,1?8 -1,111 -1,152 1,139 -1,124 1,113 -1,131 -1,138
1183.M 1,141 8,182 1,189 -1,ffl 8,191 -1,1?? -8,ffl -e,m -1,143 --B 

1183.15 -i,151 l,Me --8 1,149 1,193 -l,M3 -1,m -1,121 e.m 1,111
HM.M -1,151 1,129 '8,138 l,M9 1,113 l,N7 -1,m -1,189 1,152 1,1?9 
IIM.15 1,158 -1,113 -1,1?1 -l,N7 8,116 1,141 1,111 -1,828 -1,113 1,131
HM.fi l,IM , .. , -1,111 -1,ffl 1,111 -1,121 -1,l?i e.m -1,121 -•.-

Hffi.15 -B 1,1?4 -1,118 -1,197 8,821 1,m -1,181 -1,842 l,lifi -1,139 
Hffi.16 --B -1,12? --8 1,113 1,116 -8,145 -1,151 -1,187 -1,129 1,118
1115.1'1 --8 1,155 -1,1?1 -1,812 lil,113 l,Ml 1,131 1,139 -1,131 1,129 
118'.8' l,M 1,143 1,112 -1,1'72 1,m 1,191 lil,121 -e 1,111 1,197 

1116.1'1 1,M 8,125 -8,112 8,143 1,121 -8,123 -1,8'9 -1,131 -8 ··-

•••• 1,M --8 -1,131 -1,m -8,115 -8,149 -1,821 -8 -1,134 l,IM 

111'1.1'1 l,IM 1,122 -8,149 -a,m 1,185 1,111 -1,131 -1,198 -1,113 -1,m

111?.II 1,114 1,145 -1,168 -1,ffl -8,131 1,875 -1.m -1,188 1,164 1,161

111'1.19 -8 -8 -1,115 1,1?1 1,154 -1,155 -1,117 l,ffl -1,211 '·"'

118.88 -8 1,m 1,161 l,ffl 1,174 -1,185 -e,m e,m -1,112 1,136
188.19 --8 -1,139 -1,17' -1,151 -1,142 -1,135 -1,191 -1,188 1,143 --8 

188.11 1,M 1,118 -1,121 -1,169 -, .. 8,159 1,111 -1,131 -1,112 1,83,
1119.19 ••• 1,116 1,161 -1,878 1,118 1,119 , .. -1,ffl 1,111 &,IM 
ffl.11 -1,117 -8,137 -1,181 1,11, 8,158 -8,197 1,117 -8 -1,13? --8 

119.11 1,124 1,131 -1,112 -1,M 1,153 1,N7 -1,125 e.m -1,134 , .. , 

IUl.11 1,125 1,821 1,1'71 -, .. 1,873 1,157 -1,135 --8 -1,IM -8 

HUI.li -1,134 -1,112 -1,161 -1,131 1,168 -8,139 e.m -1,82? -1,111 1,122
111.12 -1,ffl 1,193 -1,Ml -1,11, -1,113 8,112 -1,188 -e.m 1,153 1,151 

A Iientificuos gnericaente tor iois milMtns: ã esueria e ã iinita io 101tto, referinio-se u pro-
!@nies ae inlos genuos ias ,o,llla.,les ESttQ-PH e ESAtt-115, l'HIIPdiv1H11te 

s Crasaaento alo efetauo. 
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Tale la 46 - Estiut ivas los efeitos Le capaciiaie especifica ie cniinaçlo (s. _). resdhnhs Lo erg-
zuento entre tro�fnies ie irmãos gere.mos Las 'º"l�i@cs ESAlt-Pi� e EUI.ff-HS. tva o 
caráter núero Le ruificaçies Lo penião, referentes a Les experimentos <Exp). l'incica-
h-U, 1988189. 

Estiaativu Le s 
ij 

llil-ridosA 

Exp 11 Exp 12 Exp 13 Exp M Ext 15 Ext 16 tx,.., Exp 18 Exp" Exp 11 
Hl1.11 1,314 2,137 1,899 --8 -1,4'8 -1,386 -1,811 1,814 1,672 2,471
811,12 --8 -2,187 -8 --8 1,557 -11,299 1,6'4 -2,131 1,994 -2,216
1111.13 -1,233 --8 -1,871 -l,E8 -1.11, 8,645 1,2Z7 1,364 -1,545 -1,162
1112.az -1,233 -1,621 -1,331 --8 -1,12' -1,ffl 2,687 1,2M -1,715 -1,154
HE,13 --8 1,372 1,88' 1,573 -1,265 1,3'9 -1,881 -1.m 11.656 1,1'1
Hl2.M 1,314 1,175 -i,651 -1,62' 2,M -1,9'5 -1,758 1,185 1,169 -1.m
Hl3.13 1,313 -1,421 -1,111 -1,629 1,354 -2.185 1,112 1,115 1,119 l,ffl 

Hl3,M 1,935 1,383 l,M9 1,669 -1,m 2,'21 -1,376 -1,481 -1,ffl -8

1113.15 -1,12, -1,135 -8 -1,123 1,531 -1,876 1,712 -, .., 1,1H -e,m 
1114.M -1.m -1,633 1,58' -1.122 -1,119 -2,166 2,183 -1,ffl 1,131 1,135 

KM.IS 1,218 3,349 -1,ffl 1,686 -2,411 1,137 1,111 1,671 -1,312 -1.m

1114.16 l,IM!il -1,791 -1,228 -1,646 2,438 1,988 -Z,213 -1,m 1,391 1,359 

RIS.IS -8 -3,386 1,312 -1,647 1,788 1,798 -1,754 -1,153 1,231 1,467
185.16 --8 2,774 --8 1,721 -2,663 -1,151 1,752 1,114 1,624 1,516
185.17 --8 1,539 -1,374 -1,157 1,785 -1,681 1,854 1,196 -1,737 -t,981
1116.16 l,IM!il -1,15"1 1,166 -1,157 1,135 -1,ffl 1,514 -li -1,897 -1.m

•. .., 1,115 1.- -1,165 2,365 -2,317 1,585 -1,484 1,116 -8 z,m 

1116.18 -1,935 --8 -1,194 -1,2'1 2,192 1,253 -1,ffl -li 1,976 -1,158
11.-, • .-, -1,935 -1,,21 1,445 -1,291 1,442 -1,m 1,412 -1,164 1,11, -1,151
Hl7.18 1,115 1,572 -1,784 -1,646 -2,149 -1,569 -1,412 -1,13' 1,851 1,161
11.-,.e, --8 -8 1,246 1,154 1,618 2,466 -1,121 1,251 -1,547 -1,117
1118.18 --8 -1,621 1,786 1,853 -1,132 1,276 1,43' 1,171 -1,m 1,11111 

Hll.19 --8 1,364 -1,484 -1,247 -1,665 -1.m 1,331 -1,139 -1,514 -li 

1118.11 l,IM!il 1,184 -1,396 -1,,., 1.,. -1,m -1,71' 1,116 3,332 1,811 

1199.19 l,IM!il -1,412 1,144 -1,,a9 -1,141 -1.21, -1,259 -1,164 3,172 1,118 
1119.11 -1,542 -1,692 -1,768 -1,131 -1,161 1,247 l,ffl -li -z.m -li 

118'.11 1,612 1,131 1,531 1,638 1,121 -1,m 1,218 l,ffi -1,961 -1.111
1111.11 1,,21 -1,565 1,171 1,638 -1,531 -1,263 1,678 --8 -1,121 -8 

1111.11 -1,815 -3,142 -1,432 -1,693 -1,743 1,417 1,?M -1.w 1,411 -2,361
1111.12 1,313 3,634 1,269 -1,128 1,182 1,114 -3,331 1,IH 1,m 2,363

A llentificalos senericunte 1or lois mialeres: ã •staeria • à linita io  tnto, ref•riüe-se às ire-
r@nies l• ir11los PJ'IUMS las 101lll&91es ESALQ-114 • ESALQ-115, l'HHCtivunte 

8 Cnsunto alo ef•taüo. 
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Talela 47 - Estiaativa:s los efeitos de caiacidace es,ecifica ie cnlin�lo <s. ), res&lt.mtes do cr&-
zaento entre prc§@nies de inlos germanos ias poJal�ies ESALt-11i e ESALQ-fJS, pua o 
cuãter múlero de lias pua florescimento feainino, referentes a iez experiuntos <Exp), 
firacicala-Sf, 1,18189. 

Estiaativu ie s 
ij 

HHrilosA 
Ex, 81 Enl2 Exp 13 Ext M Exp 85 Exp 16 Exp 17 Ex,. Exp 19 Exp 18 

Hi!.11 1,241 i,579 -8,858 --8 -1,,23 -1,574 -8,188 1,518 -l,H2 -1,158
1111.12 --8 -1,7'8 --8 --8 1,232 1,4116 1,11, 8,19' l,ffl 1,185 

1111.13 -8,427 --8 1,162 1,341 i,7'3 -1,431 -8,527 -1,563 -1,121 -1,842

um.a -8,ffl -1,381 1,198 --8 1,393 -1,131 -1,327 i,164 -1,321 -1,665
1112.13 --8 1,58' -1, 751 1,974 -1,146 8,132 1,m 8,312 -1,112 8,388
182.M 1,241 -1,536 -1,535 -1,291 -1,246 1,4'9 1,698 -1,211 -1,858 1,385
113.13 1,241 -1,8fil8 -1,56' -1,291 -l,'46 1, 7'9 -1,182 1,415 -1,158 1,561 
1113.14 1,132 1,167 -1,2,1 1,444 1,154 1,266 -1,434 8,982 -8,314 --B 

1113.85 -1,852 1,411 --8 -1,128 -1,419 -1,666 -1,163 -1,162 1,171 -1,489
IIM,14 -1,852 1,148 1,631 -1.121 -1,819 -1,366 -1,lft3 -1,537 -1,m -1,313
IIM.85 1,8'4 1,484 -1,1'5 1,311 2,628 1,712 , .. 1,399 -1,55' 1,648 
IIM,16 8,416 -1.,52 -1,629 1,151 -1,721 1,M -1,245 1,2'2 1,1'5 1,711
115.15 --8 -1,224 -8,611 1.151 -i,128 8,364 -1,MS 8,'18 -8,115 -8,143

HOS.8' --8 1,341 --B , .. 1,532 1,726 -1,7'8 -8,18' -1.254 1,198

1115.87 --B -1,445 -1,1'6 -1,238 1,687 -1,6'1 1,243 -8,575 -1,134 1,853
816.16 1,416 -i,717 8,832 -8,231 8,287 -8,391 8,443 --8 -1,334 -1,771

1116,87 -8,1'4 1,4'8 1,,11 -1,862 1,442 1,1'4 -1,51i 8,152 -- -1,816
1116.18 l,M --8 -2.,n 2,117 -8,62' -1,485 1,m --8 8,872 1,693 
1117 .87 8,916 -8,381 -1,671 2,117 -1,12, -8,115 -8,m 1,678 -1,128 8,869
1111 •• -1,194 i,162 8,963 1,19ft 8,911 2,2'6 -8,338 -1,685 1,158 -1,622

1187.19 --8 -B -1,481 -1,187 1,227 -1,7'1 1,166 8,fil82 -1,m 1,859

lfil8.18 --8 -1,381 1,541 -1,188 -1,173 -1,4'8 -a. 734 1,718 -1.w 1,136

118.19 --8 -1,7'8 8,M 1,529 1,154 1,424 -1,338 -1,685 1,7'8 --B 

llfil8 .18 1,416 1,851 -1,823 1,682 1,117 1,426 1,463 1,151 1,433 1,136 

1119.19 1,487 1,579 -1,ffl 1,683 -1,283 1,766 -8,m 8,678 1,233 -1,719

819,11 2,615 -8,772 1,2'2 -1,164 -1,m -1,1'2 8,456 -8 -1,132 -B

1119.&J. -1,881 -1,136 -1,691 , .. 1,711 -1,173 -l, 718 -1,575 -1,494 8,859

1111.11 -1,882 -1,488 8,m 1,56' 1,311 8,127 -1,518 --8 -1,6'4 --B 

118.81 1,782 -8,772 8,354 1,176 -1,678 1,146 1,318 1,211 l,M4 -1,5'6

118.12 1,241 1,851 -1,886 8,341 -1,523 -8,874 1,612 -1.1• -1,642 1,667

A lintificüos S@Rf/J'icunh tor lois múleros: & esta.ria e à Ureita lo tonte, refuinlo-se às ,ro-
!lfnies ie inlos S@l'UIIGS iu totda,hs ESALI-H4 • ESAJ.t-H5, renectivaute 

B Cnzuento não efet•üo. 
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!ate la 48 - Coeficientes ie ieteniinayão <12) para os 1i!04elos retluiilosA li.til i�o estimativas ile g _
1 

e g (valores Sttteriores) e k e k (valores inferiores) para oove caracteres, avaliailos i · i ,j 
e11 iez experimentos (Exp). li:racicala-Sf, 1988189. 

IZ (;'J 
Ca:racteresB 

Exp 01 Exp � mm mM Exp 05 Exp 06 

fE 84 93 7f, 94 80 n 

62 69 66 82 70 64 

85 91 TI 92 81 68 

TI 66 68 82 74 59 

85 79 89 89 TI 83 
TI 69 78 70 60 73 

til 89 81 90 94 92 90 

66 74 lU 85 7f, 76 

93 90 85 94 85 91 

75 73 74 84 70 83 

CE " 80 84 '1 66 87 

88 58 54 80 58 70 

BE 90 92 81 90 TI 83 

n 82 TI 83 64 64 

95 81 % 81 78 82 

75 70 19 65 53 70 

FF 93 75 78 70 75 76 

80 57 68 59 63 61 

A:ff =11.+g +g; H =tt+k + k 
i j i j 

e : Jescritos no iten 3.2.1.2 le &teria! e Kêtoclos. 

hp i1 moo mm m 10 

61 % 80 90 
48 74 n n 

58 94 n 89 

45 70 65 n 

68 % 90 84 
58 88 78 69 

82 88 83 93 
71 79 68 tu 

82 ,1 89 89 
74 78 73 75 

61 89 89 83 
32 74 74 59 

88 94 81 % 

76 83 71 n 

71 92 84 79 
63 75 n 70 

81 90 91 64 
69 71 81 50 
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!a1ela 49 - Coeficientes ae correi� linear fr) entft.' Jli\ridos inte:nrieiHãrios estimados a partir tle

II, g e g OH ) e estilliados a parli:r le II, J< e k (IH ) para n!:l'Je cara1:te:res, avaliados 
i j g· i j k 

em dez experimentos (Exp), li:racica1a-S1, 1988189. 

IH • IH 

CaracteresA 

Ex! fil m 02 Exp03 Exp04 Exp� Exp a; Exp 17 EXJ 08 mm Exp 10 

PI 0,85 0,85 0, lJ4 0,!J4 0,94 0,!J4 0,89 0,81 0,95 0, 90 

1G 0,83 0,85 0,!J4 0,!J4 0,92 0,93 0,88 0,81 0,95 0,90 

fH 0,95 0,!J4 0,lJi! 0,89 0,88 0,!J4 0,92 0,% 0,93 0,91 

íil' 0,85 0,92 0,95 0,% 0,91 0,92 0,93 0,95 0,90 0,93 

AE 0,90 0,90 0,93 0,95 0,91 0,95 0,95 0,92 0,91 0,92 

CE 0,lJi! 0,85 0,81 0,91 0,lJi! 0,90 0,73 0,91 0,91 0,85 

III 0,89 0,93 0,98 0,95 0,91 0,88 0,93 0,lJi! 0,90 0,86 

mi 0,89 0,93 0,91 0,81 0,83 0,92 0, lJ4 0,90 0,92 0, lJ4 

IT 0,93 0,88 0, lJ4 S,91 0,92 0,89 0,92 0,90 S,lJi! 0,89 

A: Descritos no item 3.2.1.2 ,e �.ateria.l e �.êtotlos. 
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Ia•ela 50 - Estimativas •os 1arlmetros a A , g , g , s 

HihHos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

i j i j 

referentes aos •ez iikriios interme•iãrios s«1eriores 

o1tidos em esquema •ialêlico parcial circ«lante e se-

leciona•os em •ez ex,erimentos para o cariter proi«ção 

A A ,. 

a g g s tlHia 
i j 

li. 
3,008 0,3CJ3 0,008 0,053 3,462 

3,103 -0,132 0,467 0,123 3,561 

3,916 0,057 0,354 0,239 3,666 

3,087 0,385 0,122 0,049 3,643 

3,052 0,325 0, 184 0,111 3,672 

2,603 0,165 0, 251 0,328 3,347 

2,789 0,016 0, 218 0,446 3,469 

2,927 0, 600 0,090 0,135 3,652 

2,723 0,391 0, 154J 0,996 3,369 

2,847 0,588 -0,157 0,151 3,429 

A : Nêiia geral dos iiirilos em caia experimento. 
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1'a1ela 51 - Qui:rad.os !llêUos oUiios na análise inliviiul da variância u.ra os ca

racteres: 16.- frod.ução ie grâos (kg/6!ll1 ), llf - lllt1ra d.e 1lanta (!ll} e 

AI - Altura de espiga (!ll). Blocos casaalizados com 1aatro repetipões. 

Cascavel-PI, 1990/91. 

fontes ie variação 

llocos 

T:ratuentos 

l':rogênies (l} 

Hilriclos 01} 

liagonal nn 

fora Jiag. (fl) 

1 vs. n

1 vs. H 

Erro 

Total 

CUe (Y.) 

CUg (Y.)

61 

3 

119 

19 

99 

9 

89 

1 

1 

357c 

479 

PGA 

162,624V* 

15,0268** 

5,6762* 

8,4777** 

14,4943** 

7,%44** 

0,1115 

84.1, 0522H 

3,0864 

17,31 

11,80 

91,730 

0,624 

flfB AEB 

141,2167H 38,02360: 

6,3558H 4,6901** 

9, 7362** 8,9491** 

4,1114** 3,3581H 

4,6417* 5,5417** 

4,0986H 3,17J9H 

0,4725 0,0976 

164,3267º 55,815QlElE 

2,0493 1,6409 

5,917 8,609 

2,934 4,363 

2,420( 1,488E 

1,4% 0,517 

� , JreE significativos aos niveis ie 5:t. e 1:t. ie 1roluilidaie, res,ectivuente, pe-

lo teste F 

A: Valores aaltiplicaios por 10 

B: Ualores.maltiplicaios por 102 

e: fara PG (ajustado por covariância) GL do erro= 356 

o: Valores convertidos em g/planta pelo produto ia constante (113 / 35) = 28,57 

E : Valores reais em a/planta. 
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ractens: PG. - frodttçâo le gr�os Ocg/611,2), llf - iH h.:ra d.e 1 h.nta (m) e 

llE - lllt«ra ie espiga (m}. llocos cas1alizalos com t«atro repetifões. 

Uierlânlia-l'IG, 1990/91. 

fontes le variaçio 

Blocos 

Tratuentos 

l'rogênies <1} 

Hi:l.rilos OH 

Jliagonal OH 

Fora Jiag. HB> 

B vs. f1I

l' vs. H 

Erro 

Total 

CIJe (Y.) 

CIJg (Y.) 

l'lêiia 

3 

119 

19 

99 

' 

89 

1 

1 

357c 

479 

1,  1203 

2,1508 

3,1758� 

3, 7928H 

0,5521 

317 ,1333l!l! 

1,3902 

18,12 

11,07 

58,780 

1,611 

32,9353** 

4,94800: 

4,8329H 

2, 9900lEl! 

2,68141

3,01550 

3,4978 

2�,9789U 

1,1702 

4,512 

2,780 

2,397E 

0,616 

l8I: significativo ao nivel le 1Y. le prolüiliiale, pelo teste F 

A : IJalores multiplica.los por 10 

B : IJalores attltiplicalos por 102 

e : h.ra H <a,htsh.lo por covariância) 61 io erro = 356 

11, 7403u 

3,2153** 

3,6110H 

1,8755U 

1,3861 

1,92UU 

1.5868 

128,34J8U 

0,7599 

6,038 

3,607 

1,444E 

0,597 

o: Valores convertidos em g/planta pelo proiato la constante (103 / 35) = 28,57 

E : Valores reais e1 a/planta. 
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teres: fG - trol•ç1o de gr1os (kg/6mZ), Af - Alt«ra de planta (m) e AE -

Alt«ra ie espiga (m). Jlocos casualizados com t«atro repetições. Casca

vel-PI e Ulerlâniia-MG, 1990/91. 

llocos/L 

Locais (L) 

bogênies: (l) 

Hilriios un 

l vs. H

f X L 

H x L 

(l vs. H} x L

Erro mêilio 

Total 

CVe (:t.) 

CUg <:t.> 

t!êiia 

GL 

6 

1 

19 

99 

1 

19 

99 

1 

714c 

959 

fGA 

82,1723H 

3193,0957** 

5,554QJ.f 

6, 9556*3! 

1095,5476** 

2,2731 

5,2260** 

62,6496º 

2,2382 

17,96 

8,728 

75,250 

Q,486 

AfB 

87,0760H 

12,0378** 

12,lfiSIU 

5,7136** 

364,3763H 

2,4010 

1,3878 

0,?213 

1,6097 

5,268 

2,938 

Q,558 

JeE significativo ao nível ie 1:t. ie proluililaie, pelo teste F 

A : Ualores aaltiplicaios por 10 

B : IJalores aaltiplicaios por 102 

e : Para fG (a:Jtstaio por covariância) GL lo erro mêiio = 712 

AEB 

24,88190 

45,9375** 

9,8891** 

3,9983H 

176, 7169H 

2,6621** 

1,2353 

7,4419H 

1,2004 

7,474 

3,984 

0,533 

o : IJalores .. convertiios e111 g/planta. 1elo produto la constante (Ul:it / 35) = 28,57 

E : Valores reais em a/planta. 
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91. 

Caracteres N Ar (x Ufl) AI (x 103} 

Parâmetros Exp 01 Exp 02 Exp 01 Exp 02 AC Exp 01 Exp 02 AC 

A. 

1.1 110,W< lfl,22A 48,1� 5,150 4,550 5,125 4,3i0 2,800 3,500 
1l 

,. 

1.1 232,SA 36,43A 6,481 3,788 9,752 1,566 
i 

,. 

1.1 99,55A 49,00A 5,123 4,613 3,832 2,923 

i 

"'l 
(Í 

252,W< 113,5A 182, 7A 20,49 11,70 16,10 16,41 7,599 12,fi!0 

,. 

1.1 173,W< 75,59A 70,IJSA 10,27 7,475 7,138 8,492 4, 7fi!0 5,000 

.. 

lix <x> 63,59 62,47 67,82 50,15 60,87 71,80 51,18 59,57 70,fi!0 

IJ , IJ , 1,1 : cooponentes qiiab'ãticos d.a. vari� entre hilriios, entre 1lilriios la liagooa.l e entre hilrUos 
11 a r 

tora d.a. iiagooa.l, respectivamente; (i 2 : variância. io erro experimental entre parcelas; V : variância feooti-
-

F 

pica ao niwl d.e 11Nias d.e lilriios; Jix : coeficiente l.e l.etemi• genotipica. ao niwl ie 111Nias d.e lilrid.õs 
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EW,Q-l'J5 m9ªnies 
12 13 14 15 16 17 18 19 

ESALQ-l'M ESALQ-l'M 

1 3,530 2,785 2,003 3,083 2,741 3,144 3,515 3,776 4,119 2,553 2,122 

z 3,809 3,224 3,404 3,213 3,907 3,476 4,233 3,833 4,222 3,752 2,336 

3 3,226 2,586 1,m 2,521 3,926 2,460 3,486 3,380 2,%5 3,019 1,393 

4 4,014 4,240 3,588 4,116 4,015 3,347 3,724 3,131 3,208 3,665 2,423 

5 3,121 3,852 3,326 2,392 3,583 3,474 3,699 4,299 3,651 3,�, 2,781 

6 3,302 3,211 3,233 3,826 3,724 3,644 3,726 3,671 3,515 3,634 3,139 

7 3,815 3,194 3,611 3,182 4,597 3,187 3,727 3,5\ti 3,501 3,342 2,284 

8 3,460 3,237 2,589 3,572 3,151 3,391 3,769 3,642 3,758 3,-ti4 2,141 

' 4,363 3,240 3,279 2,974 3,520 2,712 2,894 3,365 3,756 3,217 2,m 

10 3,605 3,453 2,915 2,899 3,179 3,340 3,144 3,474 3,374 2,817 2,302 

Prog@nies 
2,597 1,859 1,ffl 2,132 2,352 1,983 2,286 2,199 2,568 1,968 

ESALQ-l'J5 
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Ta1ela 56 - �dias tle JrMllfiÍO de griios Oig/biii2} referentes a 2i tro9Wiies d.e imiios g,e:r� de lfii

loo {valores: rm'!Jinais}, sel!.S :liiliritlos ffl c:rl.tZal!lentos tlialélicos parciais e tias testeM

nhas. �d.ias d.e (!llatro repetíyÕes, I.IJ;e:rliID«ia-tii, 1990rJ1. 

ESAIQ-fl5 �ies 

12 13 14 15 16 17 18 19 
ESfil.Q-1')!4 IW.Q-H4 

1 2,151 1,907 2,625 1,917 2,352 1,m 2,716 2,?.27 2,386 2,.ffl"l 1,187 

2 2,095 2,227 2,398 2,233 1,294 2,Ml 2,399 2,336 2,051 2,239 1,434 

3 1,762 2,382 2,000 1,467 1,m 2,102 1,971 1,78Z 1,555 2,m 0,944 

4 2,409 2,239 2,026 1,862 2,492 2,095 2,str/ 2,093 2,316 2,582 1,317 

5 1.� 2,379 2,976 1,645 1,%2 2,101 2,317 2,102 2,187 2,667 1,727 

6 1,m · 2,492 2,330 2,143 2,491 2,m6 2,480 2,420 1,996 2,366 1,651 

7 2,216 1,841 2,104 1,Tll 1,857 1,532 2,873 1,873 2,035 2,111 1,202 

8 2,676 2,558 2,494 2,198 2,412 2,2% 2,335 2,139 2,6Tl 3,877 1,551 

9 2,058 2,018 2,287 1,873 2,148 2,148 2,020 2,235 2,433 2,274 1,620 

10 2,163 2,144 1,%0 1,930 2,026 1,850 2,186 2,243 1,Bil 2,261 1,291 

h'og@nies 
1,m 1,685 1.� 1,575 1,254 1,223 1,632 1,618 1,630 1,60:i 

ESflLQ-l'J5 
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tal.ela 57 - l'iêd.ias !le trolttç� d.e !Jl'ikls (kg/6m2) referentes a 20 p�ies le i�s gerJttaOOs ie mi

lho (valores !W'ginais) e sett5 lifhrit\os ffi cl'Uilf1entos d.ialêlicos parciais. l"ieilias d.e 

d.e oito repetições. Cascawl-H. e l.ll>erl�irl.G, 1999191. 

ESAI.Q-1115 �ies 
12 13 14 15 16 17 18 19 

l'.W.Q-114 EW.Q-H4 

1 2,841 2,346 2,714 2.500 2,547 2,558 3,115 3,Q02 3,253 2,480 1,655 

2 2,952 2,725 2,901 2,723 2,681. 2,758 3,271 3,085 3,137 2,995 1,895 

3 2,494 2,484 2,037 1,994 2,476 2,281 2,728 2,581 2,260 2,744 1,168 

4 3,211 3,240 2,887 2,989 3,253 2.721 3,265 2,612 2,762 3,123 1,870 

5 2,469 3,115 2,701 2,W.9 2,m 2,787 3,000 3,2m 2,879 2,868 2,254 

6 2,538 2,851 2,731 2,984 3,107 2,865 3,100 3,045 2,156 3,M 2,395 

7 3,015 2,517 2,851 2,m 3,182 2,359 3,300 2,689 2,768 2,757 1,743 

8 3,068 2,897 2,542 2,885 2,782 2,844 3,048 2,891 3,218 3,265 1,846 

9 3,210 2,629 2,m 2,423 2,834 2,430 2,<§7 2,770 3,094 2,745 2,181 

10 2,884 2,798 2,437 2,410 2,6&2 2,595 2,665 2,858 2,581 2,539 1,7% 

l'ros@nies 

2,152 1,767 1,834 1,853 1,800 1,600 1,959 1,900 2,099 1,781 
ESALQ-HS 
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fa};ela 58 - �ias ile alhi.ra d.e plantas {m) :referentes a 20 p:rogfuies d.e in�s gennaoos tle milho 

(valores marginais), se;s Jiil.rid.os em Cnzaliientos ilialêlicos parciais. l'lêtlias d.e 1ua

tro repetições. Cascavel-H, 199&191. 

ESALQ-115 hog@nies 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ESALQ-114 �Q-H4 

1 2,55 2,40 2,39 2,36 2,38 2,44 2,40 2,44 2,4'9 2,4'9 2,13 

2 2,44 2,25 2,56 2,40 2,28 2,44 2,45 2,36 2,25 2,33 1,91 

3 2,45 2,51 2,53 2,41 2,45 2,56 2,45 2,46 2,35 2,34 2,30 

4 2,58 2,55 2,54 2,40 2,48 2,55 2,45 2,31 2,18 2,38 2,38 

s 2,60 2,49 2,48 2,38 2,60 2,53 2,39 2,43 2,36 2,70 2,29 

6 2,45 2,30 2,46 2,33 2,28 2,49 2,46 2,43 2,35 2,55 2,18 

7 2,65 2,30 2,55 2,46 2,58 2,54 2,4'9 2,45 2,50 2,28 2,15 

8 2,70 2,38 2,56 2,51 2,59 2,34 2,4.4 2,53 2,54 2,48 2,38 

9 2,58 2,55 2,46 2,48 2,35 2,4.4 2,55 2,45 2,35 2,39 2,58 

18 2,4'9 2,34 2,60 2,43 2,41 2,48 2,39 2,24 2,40 2,38 2,24 

frog@nies 

2,51 2,20 2,34 2,36 2,41 2,49 2,31 2,34 2,14 2,16 
�Q-115 
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!al;ela 59 - �ias tle altua tle planta Cm) referentes a 20 progmies d.e i�s gec:nrlOOOS d.e milho

(valo:r�s llkll'!rtrtais), settS hu:ritlos elii c�tos: tHalélicos: parciais e d.as testemmt,as. 

�d.ias d.e 1nat:ro reretipões. l.llerlân.tia:-l"iG, 1990191. 

ESM.Q-Fi5 h'og@nies 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ESM.fl-H4 EW..fl-114 

1 2,50 2,36 2.41 2,46 2,34 2.44 2,56 2,40 2,40 2.45 2,11 

2 2,24 2,44 2,48 2,43 2,30 2,38 2,43 2,31 2,29 2,44 1,99 

3 2,46 2,41 2,55 2,40 2,54 2,55 2,44 2,43 2,40 2,34 2,20 

4 2,46 2,54 2,45 2,45 2,41 2,48 2,34 2,43 2,16 2,41 2,30 

s 2,61 2,50 2,35 2,49 2,54 2,64 2,48 2,45 2,41 2,65 2,39 

6 2,39 2,46 2,43 2,40 2,24 2,50 2,45 2,45 2,31 2,46 2,25 

7 2,49 2,31 2,41 2,36 2,43 2,40 2,45 2,35 2,43 2,38 2,16 

8 2,58 2,46 2,46 2,41 2,46 2,48 2,49 2,45 2,38 2,46 2,30 

' 2,54 2,49 2,45 2,54 2,26 2,46 2,49 2,53 2,40 2,45 2,35 

10 2,38 2,40 2,46 2,44 2,24 2,33 2,35 2,30 2,36 2,26 2,11 

ho9@nies 

2,36 2,11 2,26 2,38 2,20 2,33 2,35 2,34 2,24 2,33 
EW.fl-115 
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I�la 60 - tielias le altltl'a le planta (m} referentes a 20 p�nies te in1os germanos te milho 

<valores 1ia.rginais) e seus 11:ilirillos em cruaDentos llialêlicos ,a.reiais. tielias le oito 

repetiyões. Cascavel-h e lllierl�lia-ffli, 1990191. 

ESM.Q-115 �ies 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ESM.Q-?14 EW.Q-?14 

1 2,53 2,38 2,40 2,41 2,36 2,44 2,48 2,42 2,44 2,47 2,12 

2 2,34 2,34 2,52 2,41 2,29 2,41 2,44 2,34 2,27 2,38 1,95 

3 2,46 2,46 2,54 2,41 2,49 2,56 2,44 2,44 2,38 2,34 2,25 

4 2,52 2,54 2,49 2,43 2,44 2,51 2,39 2,31 2,17 2,39 2,M 

s 2,61 2,49 2,41 2,43 2,57 2,58 2,43 2,44 2,39 2,68 2,34 

6 2,42 2,38 2,44 2,36 2,26 2,49 2,46 2,44 2,33 2,51 2,21 

7 2,57 2,31 2,48 2,41 2,50 2,47 2,47 2,40 2,46 2,33 2,16 

8 _2,64 2,42 2,51 2,46 2,53 2,41 2,46 2,49 2,4 2,47 2,34 

9 2,56 2,52 2,4 2,51 2,31 2,45 2,52 2,49 2,38 2,42 2,46 

10 2,43 2,31 2,53 2,43 2,33 2,40 2,37 2,27 2,38 2,32 2,18 

lrog@nies 
2,44 2,16 2,30 2,37 2,31 2,41 2,33 2,M 2,19 2,24 

tsAI,Q-?15 
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Tal.ela 61 - �ias ie altua d.e espiga (m) referentes a. 20 prog@nies le inâos gemaoos ile milho 

(valores s.arginâis), seu.s ln"\ridos em e:nu:;mentos d.ia.lêlicos parciais. �d.ias d.e .,;utro 

repeti�s. Casea.vel-1'1, 1�1. 

ESM.Q-1'15 �ies 
12 13 14 15 16 17 18 19 

ESM.Q-H4 ™1,Q-fM 

1 1,60 1,46 1,51 1,59 1,45 1,51 1,41 1,53 1,54 1,53 1,33 

2 1,55 1,2b 1,58 1,55 1,29 1,31 1,36 1,48 1,34 1,36 1,10 

3 1,55 1,59 1,61 1,59 1,49 1,51 1,54 1,59 1,43 1,41 1,28 

4 1,73 1,53 1,46 1,44 1,49 1,'ll 1,54 1,41 1,34 1,48 1,'B 

5 1,61 1,38 1,54 1,41 1,54 1,60 1,46 1,46 1,45 1,68 1,34 

6 1,54 1,49 1,48 1,46 1,36 1,58 1,54 1,53 1,54 1,61 1,41 

7 1,68 1,38 1,55 1,44 1,46 1,55 1,51 1,54 1,43 1,44 1,33 

8 _ 1,64 1,48 1,59 1,56 1,61 1,48 1,50 1,64 1,65 1,51 1,48 

9 1,59 1,61 1,60 1,59 1,44 1,55 1,65 1,64 1,43 1,59 1,66 

10 1,54 1,48 1,51 1,44 1,41 1,41 1,44 1,41 1,45 1,'B 1,21 

�ies 

1,73 1,36 1,50 1,48 1,44 1,58 1,40 1,58 1,33 1,33 
ESM.Q-HS 
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la.tela 62 - Mêlias d.e altttra d.e espiga (m) referentes a 20 progfü\ies d.e imãos gemaoos d.e milho 

(valores marginais}, seus :liàri1.los ell\ crtu:afi!E'ntos d.ialélicos parciais. Méd.ias d.e itta.tro 

repetições. l!Lerlârld.ia-t;G, 1�1. 

ISfil.Q-l'J5 ho�ies 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

EW,Q-114 ESAlll-PM 

1 1,51 1,44 1,48 1,49 1,40 1,51 1,Sf. 1,45 1,48 1,49 1,19 

2 1,30 1,44 1,49 1,43 1,39 1,48 1,41 1,39 1,33 1,45 1,16 

3 1,51 1,49 1,54 1,45 1,49 1,56 1,45 1,46 1,46 1,43 1,29 

4 1,50 1,54 1,50 1,49 1,44 1,49 1,41 1,48 1,31 1,46 1,40 

5 1,60 1,51 1,44 1,48 1,53 1,60 1,50 1,51 1,40 1,63 1,43 

6 1,4.1 1,51 1,45 1,48 1,30 1,53 1,49 1,49 1.40 1,50 1,31 

1 1,54 1,35 1,48 1,43 1,46 1,4 1,50 1,43 1.45 1,40 1,24 

8 1,58 1,49 1,50 1,49 1,50 1,53 1,53 1,50 1,48 1,50 1,34 

9 1,55 1,55 1,50 1,Sf. 1,29 1,54 1,51 1,Sf. 1,49 1,45 1,35 

10 1,40 1,49 1,49 1,44 1,29 1,41 1,43 1,33 1,44 1,34 1,16 

Prog@nies 

1,45 1,24 1,33 1,44 1,25 1,38 1,44 1,44 1,38 1,38 

ESM.Q-115 
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ialela 63 - !'!é.lias le altttra le espiga (m) referentes a. 20 progênies lle i:mãos gemaoos de milho 

(valores marginais} e seas Jiili:ri.los ffi CrlliMi!entos .lialélicos parciais. tlé.lias d.e oito 

re,eti�es. Cascavel-ti e l.lle:rlWia-t'.G, 1�1. 

WILQ-lJS fr�ies 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ESALQ-114 ISRLQ-fM 

1 1,56 1,45 1,49 1,49 1,43 1,51 1,49 1,49 1,51 1,51 1,26 

2 1,43 1,35 1,53 1,49 1,34 1,39 1,39 1,43 1,33 1,41 1,13 

3 1.53 1,54 1,58 1,48 1,49 1,54 1,49 1,53 1,44 1,42 1,28 

4 1,61 1,53 1,48 1,46 1,46 1,60 1,48 1,44 1,33 1,47 1,'ii 

5 1,61 1,44 1,49 1,44 1,53 1,60 1,48 1,49 1,43 1,65 1,38 

6 1,48 1,50 1,46 1,47 1,33 1,55 1.51 1,51 1,47 1.56 1,36 

1 1,61 1,36 1,51 1,43 1,46 1,51 1,51 1,48 1,44 1,42 1,28 

8 1,61 1,48 1,54 1,53 1,56 1,50 1,51 1,57 1,56 1,51 1,41 

9 1,57 1,58 1,55 1,53 1,36 1,54 1,58 1,60 1,46 1,48 1,51 

10 1,47 1,48 1,50 1,44 1,35 1,41 1,43 1,37 1,44 1,37 1,19 

frog@nies 

1,59 1,30 1,41 1,46 1,34 1,48 1,42 1,51 1,35 1,35 
ESALQ-H5 
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TaJ.ela 64 - Nê4ias gerais ie prod11� ie grJDs (kg/61i2}, altura ie planta (m) e alto.ra ie miga (m), referentes a 

licos parciais e testeDll.llllas, ava.lii4as em Cascavel-H e lll,erlWia-flG, 1�1. 

Nateria.1 Proi1.pão ie grJDs 

genêtíco Cascavel W.erlWia Nelia 

Pro!!@nies ie 
ESAI.ll-114 A Z,367 1,394 1,881 

Pro!!@nies ie 
ESAI.lHl5 A 2,182 1,571 1,877 

Küriios in-
teraHiãrios 3,398 Z,172 2,785 

Testemiias 

G85 2,2738 

G54B 2,z41c 

GS51 2,6178 

A : l"lêiias ie iez proginies 

B : lleUas referentes a trk ex,eriaentos 

e : l"lêiias referentes a iois ex,eriaentos. 

Altu.ra ie planta Altu.ra d.e espiga 

Cascavel ID>erlWia Nelia Cascavel ID>erlWia 

Z,25 z.zz 2,24 1,35 1,29 

Z,33 2,29 2,31 1,47 1,37 

2,«i 2,43 2,44 1,58 1,47 

Z,Z'l'B 

2,478 

2,358 

l"lêiia. 

1,32 

1,42 

1,49 
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Talela 65 - Valores ie heterose para proiuf10 «e gráos (kg/6m2) em porcentagem da 

melia los pais, olserva«os nos hilri«os interpopulacionais entre pro-

ESAI.Q-U5 

ESAU-114 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

gênies «e irmãos germanos «a populap1o ESALQ-114 com ESALQ-PJ5, ava

lia«os em 1uatro repetições. Cascavel-li, 1990/91. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

52,5 40,2 36,7 44,9 22,5 53,2 59,5 74,8 75,7 24,8 

57,3 54,0 57,8 43,8 66,7 61,0 83,2 69,0 72,2 74,3 

65,4 59,5 18, 3 43,0 61,6 45,7 89,5 88,2 49,7 79, 1 

62,8 98,5 63,0 80,7 68,2 51,CJ 58,2 35,5 28,6 66,9 

18,0 66,4 39,7 -2,6 39,6 45,8 46,0 72,7 36,S 29,2 

17,0 28,7 26,3 45,2 35,6 42,3 37,4 37,5 23,2 42,3 

5iJ,3 54,S 69,4 44,1 H,4 49,4 63,1 56,4 44,3 57,2 

48,9 62,2 25,7 67,2 40,3 64,5 69,9 67,8 59,6 68,1 

65,9 40,8 38,2 21,8 37,9 14,5 14,9 33,5 41,2 36,3 

4iJ,9 66,3 36,2 30,4 36,6 55,9 37,1 54,4 38,6 31,9' 
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Iaiela 66 - Valores ie heterose para pro•upão ie grãos (kg/6m Z ) em porcentagem ia 

ESALQ-U5 

ESALQ-fH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Hl 

meiia los p�is, oLservaios nos hiLriios interpopulacionais entre pro-

g@nies ie irmãos germanos ia população ESALQ-114 com ESALQ-115, ava

liaios em iaatro repetições. Ulerliniía-NG, 1990/91. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

44,2 32,8 82,5 38,S 92,7 63,7 92,7 58,S 69,4 72,4 

28,9 41,9 52,6 47,4 -4,4 52,5 49,6 52,1 33,0 46,3 

28,6 81,2 58,0 16,5 75,3 94,0 53,0 39,1 20,8 94,3 

54,7 49,2 34,8 28,8 93,9 65,0 CJ0,4 42,6 57,2 76,7 

2,2 39,4 21,5 -0,4 31,6 42,4 38,0 25,7 25,5 60,0 

3,0 49,4 39,5 32,9 71,5 45,2 51,1 48,1 21, 1 45,3 

41, 8 21,5 45,6 21,5 51,2 26,4 102,8 32,8 43,7 54,6 

59,9 58,1 54,0 40,6 n,0 65,5 46,7 35,Q 68,3 94,9 

20,5 22,1 38,2 11,2 49,5 51,1 24,2 38,0 49,1 41,0 

40,1 44,1 31,5 34,1 59,2 47,2 49,6 54,2 23,3 56,1 
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Ia1ela 67 - Valores le leterose ,ara tro•uplo le grãos (kg/6m ! ) em porcentagem la 

ESALQ-115 

ESAU-U4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

me•ia dos pais, otservados nos hi\ri«os interpopalacionais entre 1ro-

1inies de iroãos germanos la população ESALQ-Pi4 coB ESALQ-115, ava

liados eD oito reietições. Cascavel-PI e Uierl�nlia-�G, 1990/91. 

11 12 13 14 15 16 17 18 1' 20 

49,3 37,1 55,6 42,5 47,3 57,0 72,4 68,5 73,3 44,1 

45,9 48,8 55,6 45,3 40,7 51, 1 69,7 62,2 57,1 62,7 

50,2 69,3 35,7 32,0 66,7 64,6 74,5 67,8 38,4 85,7 

5<J,7 78,2 51,6 60,6 77,1 56,7 70,5 38,3 39,2 70,8 

11, 7 54,9 32,1 -1,7 36,7 44,5 42,8 53,8 32,3 41,9 

11,6 37,0 31,5 40,5 48,0 43,3 42, 5 41,5 22,7 43,5 

54,8 43,4 59,1 37,8 79,5 41,0 78,3 47,3 44,1 56,2 

53,5 60,4 38,2 56,0 52,5 64,9 60,2 54,0 63,1 7<J,7 

48,0 33,0 38,2 20,0 42,1 28,2 18, 5 35,3 44,4 38,1 

46,1 57,1 34,3 32,1 44,6 52,7 41,9 54,3 32,8 41. 7
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ta�ela ,8 - Valores ae  )eterose ,ara altera ae planta<•> ta porcenta,ea aa aiaia 

aos pais, olservaaos nos )ílriios intertotalacionais entre tro1ênits 

ie iralos ttraanos ia 1ot1laflo ESAlQ-114 coa ESA1Q-Pl5, avaliaaos ti 

1aatro rt1eti98es. Cascavel-PI, 1991/91. 

ESAU-115 
11 12 13 14 15 16 17 18 1' 28 

ESAU-114 

1 9,9 18,9 6,9 5,1 4,8 5,6 8,1 9,2 16,6 16,1 

2 11,4 9,5 21,5 12,4 5,6 11,9 16,1 11,1 11,1 14,5 

3 1,9 11,6 9,1 3,4 4,1 6,9 6,3 6,8 5,9 4,9 

4 5,5 11,4 7,6 1,3 3,5 4,7 4,5 -2,1 -3,5 4,8 

5 8,3 18,9 7,1 2,4 11,6 5,9 3,9 5,8 6,5 21,3 

' 4,5 5,1 8,1 2,6 -1,7 6,6 ,., 7,5 8,8 17,5 

7 13,7 5,7 13,, 9,1 13,2 9,5 11, 7 9,1 16,6 5,8 

8 10,4 3,9 8,5 5,9 8,1 -3,9 4,1 7,2 12,4 9,3 

9 1,4 6,7 8,8 8,4 -5,8 -3,7 4,3 -8,4 -8,4 8,8 

19 4,8 5,4 13,5 5,7 3,7 4,9 5,1 -2,2 9,6 8,2 
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1a•e1a 69 - Ualores ae heterose rara altura de planta (m) em porcentagem •a mjiia 

aos pais, olservalos nos li•rilos interpopalacionais entre 
" . 

progenies 

ae irmãos germanos da populapão ESfllQ-fB4 com ESfltQ-PJ5, avalialos em 

ESflUl-US 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ESUQ-U4 

1 11, 9 11,8 10,3 9,6 8,6 ,., 14,8 7,9 10,3 10,4 

2 3,0 19,0 16,7 11,2 9,8 10,2 12,0 6,7 8,3 13,0 

3 7,9 11,8 14,3 4,8 15,S 12,6 7,3 7,0 8,1 3,3 

4 5,6 15,2 7,5 4,7 7, 1 7,1 0,6 4,7 -4,8 4,1 

5 9,9 11,1 1,1 4,4 1@,7 11, 9 4,6 3,6 4,1 12,3 

6 3,7 12,8 7,8 3,7 0,7 9,2 6,5 6,8 2,9 7,4 

7 HJ,2 8,2 9,0 4,0 11,S 6,9 8,6 4,4 10,5 6,0 

8 19,7 11, 7 7,9 3,0 9,3 7,1 7,1 S,6 4,8 6,3 

9 7,9 11,7 6,3 7,4 -0,7 5,1 6,0 7,9 4,6 4,7 

10 6,5 13,7 12,6 8,7 3,9 5,0 5,4 3,4 8,5 1,8 
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la1ela 70 - Valores ie ,eterose para altttra le planta (o) em porcentagen •a ml•ia 

ESAU-115 

ESAU-PM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

H1 

ios pais, aLservalos nos tilri•os inter101«lacionais entre 
.. .

1rogen1es 

de irmãos germanos ia pop�lação ESALQ-114 com ESALQ-fJS, avalia•os em 

oito repetiçijes. Cascavel-li e Ulerlâniia-NG, 1990/91. 

12 13 14 15 16 11 18 19 20 

11,0 11,2 8,6 7,3 6,S 7,7 11,S 8,5 13,2 13,3 

6,6 13,9 18,6 11,6 7,5 10,6 14,0 9,1 9,7 13,6 

4,9 11,6 11,6 4,3 9,2 ,,, 6,6 6,3 7,2 4,2 

5,4 12,9 7,3 3,2 4,9 5,7 2,4 1,3 -4,2 4,4 

9,2 10,7 3,9 3,2 19,S 8,6 4,1 4,3 5,5 17,8 

4,1 8,9 8,2 3,1 0,0 7,8 8,4 7,3 5,9 12,8 

11,7 6,9 11,2 6,4 11, 9 8,1 H1,0 6,7 13,1 5,9 

10,5 7,6 8,2 4,5 8,8 1,5 5,4 6,4 8,6 7,9 

4,5 9,1 3,4 3,9 -3,1 8,6 5,2 3,8 2,4 3,0 

5,2 9,2 12,9 6,8 3,8 4,6 5,1 0,4 8,9 5,0 



200 

Iaiela 71 - Ualores le ieterose para altura ie espiga (ü} em porcentagem ta uédia 

tos pais, o�servalos nos hihriios inter101nlacionais entre 
" 

progernes 

ie iraãos geraanos da 101nla9ão ESALQ-Pl4 com ESALQ-115, avaliados em 

quatro repetiyões. Cascavel-li, 1990/91. 

ISAU-115 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ESAU-114 

1 4,6 8,6 6,7 6,8 4,7 3,8 3,3 5,2 15, 8 15,0 

2 9,5 2,4 21,5 20,2 1,6 -2,2 8,8 10,4 10,3 11,9 

3 3,0 20,5 15,8 8,7 9,6 5,6 14,9 11,2 9,6 8,0 

4 10,5 10,9 0,7 0,0 4,9 14, 8 10,0 -5,4 -1,8 8,4 

5 4,9 2,2 8,5 0,0 10,8 9,6 6,6 0,0 8,6 25,8 

6 -1,9 7, 6 1, 7 1,0 --4,6 5, 7 9,6 2,3 12,4 17 ,5 

'l 9,8 2,6 9,5 2,5 S,4 6,S 10,6 5,8 7,5 8,3 

8 2,2 4,2 6,7 5,4 10,3 -3,3 4,2 7,2 17,4 7,5 

9 -6,2 6,6 1,3 -4,5 -7,1 -4,3 7,8 1,2 -4,3 0,3 

10 4,8 15,2 11,4 7,1 6,4 1,1 10,3 1,1 14,2 10,2 
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los pais, olservalos nos �i�rilos inter1011lacionais entre 
,. 

. 

1rogen1es 

1uatro re1etiçães. Ulerlãnlia-NG, 1990/91. 

ESALQ-H5 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ESAU-U4 

1 14,4 18,5 17,5 13,3 14,8 17, 5 18,6 10,3 15,2 16,0 

2 -0,4 20,0 19, 7 10,0 15,4 16,5 8,5 6,9 4,7 14,2 

3 10,2 17,8 17,6 6,2 11,3 16,9 6,2 7,0 9,4 7,1 

4 5,3 16,7 9,9 4,9 8,7 7,2 -0,7 4,2 -S,8 5,0 

5 11,1 13,1 4,3 3,1 14,2 13,9 4,5 5,2 -0,4 16,0 

6 3,6 18,4 9,8 7,6 1,6 13,8 8,4 8,4 4,1 11,5 

7 14,5 8,9 15,2 6,7 17,3 11,S 11,9 6,7 10,7 6,9 

8 13,3 15,S 12,4 7,2 15,8 12,S 10,1 7,9 8,8 10,3 

9 10,7 19,7 11,9 11,8 -0,8 12,8 8,2 11,8 9,2 6,2 

10 7,3 24,2 19,7 10,8 7,1 11,0 18,0 2,3 13,4 s,s 
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raiela 73 - Ualores ie heterose para altura ie espiga (m) em porcentagem da média 

&os pais, ohservados nos hiiridos interpopulacionais entre 
A • 

progenies 

de irmios germanos da populaf�º ESAlQ-114 com ESA1Q-PJ5, avaliados em 

oito repetições. Cascavel-PI e llierlândia-MG, 1990/91. 

UUQ-fJ5 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

UAU-114 

1 9,5 13,3 11,6 9,6 10,0 10,2 11,2 7,6 15,7 15,7 

2 5,1 11, 1 20,5 15,1 8,5 6,5 9,0 8,3 7,3 13,7 

3 6,6 19,4 17 ,5 8,0 13, 7 11,6 10,4 9,7 ,.s 8,0 

4 7,7 13,3 5,3 2,1 6,6 11, 1 S,0 -1,0 -3,3 6,9 

5 8,4 7,5 6,8 1,4 12,5 11,' 5,7 3,1 4,8 20,, 

6 8,3 12,8 5,4 4,3 -1,5 9,2 8,6 5,2 8,5 15,1 

7 12,2 5,4 12,3 4,4 11,5 9,4 11,9 6,1 9,5 8,0 

8 7,3 9,2 9,2 6,6 13,5 3,8 6,7 7,5 13,9 9,4 

9 1,3 12, 5 6,2 3,0 -4,6 3,0 7,8 6,0 2,1 3,5 

10 5,8 18,9 15,4 8,7 6,7 5,6 9,6 1,5 13,4 7,9 
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T:alela 14 - Qttalralos !ilêlios ottiios na análise la variância ia t�ela lialêlíca para os 

caracteres:·FG - Frolnçlo le gylos (kg/6m2), Al - Altura ie planta <m> e AI -

IH tua ie espiga. {!il). Cascavel-ri, 1990/91. 

GL 

iratuentos 119 3, 7561** 1.5859** 1.rn5n

fro!J@nies (1) 9 7,5389** 3,33830: 3,87380 

lrogªnies (2) ' 4,6210** J,S483H 3,3778** 

Grapos 1 1,7112 2,5920* 7,ltUi5** 

Heteroses 100 

Het. média 1 210,2368H 41,1864** 13,560P* 

Het. 1rog@nie (1) 9 1,3229 1,5510H 0,5239 

Het. 1:rog@nie (2} 9 0,5280 0,5801 0,3592 

Het. especifica 81 1,3457U 0, 75510: 0,5112* 

I:r:ro 357c 0,7716 0,5123 0,4102 

* ,  ieE significativos aos niveis ie 5Y. e 1Y. le 1:rol:alililaie, respectivuente, pelo tes-

te F 

A: Valores n«ltiplicalos por 10 

B: Valores ·m«ltiplicalos por 102 

e ?ara PG <aJ«stalo por covarifulcia) GL lo erro = 356. 
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Ta1ela 75 - Qulnilos !llêUos o1tiilos na anilis:e b variância h t»ela tlialêlica ran. os 

caracteres� l'G - fro,hiçlo le gy�os (kg/6112 ), Af - Altua d.e planta {ln) e AE -

Alhn le es1iga (li!}. 1.11erlâ.nd.ia.-l'IG, 1990/91. 

Gl ftfB 

Tratamentos 119 1. 522610: 1,2464H 0,8034H 

f:rogênies (1) ' Z,40611!* 3,3325H 2,1470H 

hogênies (2) ' 2,331210: 1,5463** 1,0012:H 

Gnpos 1 1,5576* 2,7380H 3,6980H 

Heterose 100 

Het. lilêd.ia 1 79,2879** 50,4020** :U,8321** 

Het. progªnie (1) ' 0,6428 0,4454 0,2875 

Het. progªnie (2) ' 0,7186* 0,5425 0,4768*1! 

Het. específica 81 0,5612:U 0,5232H 0,2980** 

Erro 357c 0,3475 0,2925 8,1900 

* , 301: significativos aos niveis le 5Y. e lY. le pro1»ilid.ale, respectivuente, pelo teste

f 

A: Oalo:res a&ltiplicalos por 18 

s : Oalores •&ltiplicalos por 10z 

e : fara fG (ajustalo por covariância} GL lo erro = 356. 
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ia1ela 76 - lhtatlratl.os mêtlios oJ;titlos na análise conJu'ih fa variiincia la ta1eh. clialelica. 

para os caxacJeres: ?G - ?roiaçâo ie grâos (kg/6fii 2 ), Af - Altura ie planta (m) e 

AI - Altura ti.e espiga (m}. Cascavel-PI e Uierlânlia-�G, 1990/91. 

Local 

TratDentos 

lrogên i es ( 1)

l'rogênies (2) 

Gn,os 

Heteroses 

Het. tiiêtlia 

Het. progênie (1) 

Het. progênie (2) 

Het. especifica 

local x Tratamentos 

Local x frogênies (1) 

Local x frogênies (2) 

Local x Gnpos 

Local x Heterose 

Local x Het. meti.ia 

Local x Het. progênie (1)

Local x Het. progênie (2)

Local x Het. especifica 

Erro 1iiêUo 

Gl 

1 

119 

' 

9 

1 

100 

1 

' 

9 

81 

119 

9 

9 

1 

100 

1 

9 

' 

81 

714c 

1, 9849** 

3,537QKK 

1,8339H 

0,0010 

136,9298** 

0,6712* 

0,3884 

0,5110** 

0,6548** 

1,4355** 

1,6422** 

1,6335* 

0,4859** 

7,8,325** 

0,3116 

0,2349 

0,4424H 

0,2798 

1,2151** 

3,0334�� 

2,13840 

2, 738QU 

45,1553l>:* 

0, 756,tJU 

0,3526 

0,4959H 

0,2011 

0,3020 

0,5549H 

0,0000 

0,1629 

0,6389 

0,2414 

0,0983 

0,0513 

0,2012 

0,8f.M4U 

2,6,Z7U 

1, 7854H 

s,10050: 

21,%51** 

0,2686 

0,22% 

0,2947** 

0,1360 

0,3574* 

0,4441** 

0,2888 

0,1499 

0,7310* 

0,1371 

0,1885 

1,4162** 

0,1501 

*, l0E: significativos aos níveis ti.e SY. e lY. ie prolüiliiaie, respectivDente, pelo teste 

F 

A: Valores multiplicaios por 10 

a: Valores fiialtiplicaios por 102

e : fara PG (aJastaio ,or covari�cia) 61 io erro meiio = 712. 



Ia•ela 77 - Estinativas •os efeitos •e progen1es (v eu) le irmãos germanos las 
1 ,' 
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ções ESALQ-1B4 <; a 10) e ESALQ-PB5 (11 a 20�. 

níes (h eh ), efeitos de capacidade geral de 
í j 

grupos de progªnies (u), iesvio entre gr1pos de

efeitos ie heterose le progª

com•ínaçlo (g e g .>, melia d.e 

prog@nies (d)� heierose eêdia 
<i> e erros padrões das estieativas (s) para o carãter prod19lo de grãos (kg/

6ttZ) avaliaio em dialêlico parcial em Cascavel-PI (Local 1) e u•erllniia-"G 

<Local 2), 1990/91. 

Proghies 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'J 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

LOCAL 1: 

u. = 2,275

srn> = i,962 

s(v >= 0,264
i 

LOCAL 2: 

íl = 1,483 

s(íl) = 0,042 

s(v >= 0,177
i 

L O C A L 1 L O C A L 2 

V 
i 

-0,245

-0,031

-0,'JH

0,056

0,414

0,772

-0,083

-0,226

0,386
-0,065
.. 

V 

j 

0,325 

-0,332

-0,213

-0,059

0,171

-0,199

0,104

0,017

0,386

-0,214

i = 0,092 

s(U = 0, 062 

s(v >= 0,264 
j 

i = -0,088 

s<U = 9,11142 
s(v >= 0,177 

j 

-0,070

0,325

-0,045

0,279

-0,158

-0,235

0,201

0,117

-0,266
-0, 146

li
j 

0,064 

0,070 

-0,223

-0,195

0,152

-9,081

0,141

0,195

0,&16

-0,940

-0, 193

0,309

-0,533

0, 307

0, 049

0,151

0 ,159

0,003

-0, 073

-0,179

g_
J

0,226 

-0,0%

-0, 325

-0,221

0,137

-0,180

0,193

0,204

0,209

-0,147

r = 1,123 <49,4 1.> 

s<í> = 0,068 

V 
i

-0,207

0,060

-0,450

-0,077

0,333

0,257

-0,192

0,157

0,226

-0,103
,.

V
j 

9,226 

0,114 

0,118 

0,004 

-0,317

-9,348

0,061

0,047

0,059

0,035

s<• >= 0, 15, 
i 

s<h >= 0, 156.
j 

r = e,690 <46,s 1.> 

s(Í) = 0,046 

sO >= 9,105 
i 

s<ll >= 9,105. 
j 

0,197 

-0,080

0,003

0,158

-0,223

-0,043

-0,049

0,236

-0, 136
-0,064

li
j 

-0,175

-0,011

0,007

-0,270

0,082

0,024

0,198

-0,051

-0,066

0,262

g 
i 

0,094 

-0,050

-0,222

0,120

0,057

0,086

-0, 145

0,314

-0,023

-0,116

!J

-0,962

0,046
0,066

-0,268

-0,076

-0,150

0,229

-0,827

-0,937

0,288
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Ta»ela 78 - Estiaativas &os efeitos &e 1ro1@nies <v e v) ie iraios 1eraanos ias popela
çles ESA1Q-PJ4 {1 a 11> e ESALQ-115 (!l

i
a 28�, efeitos &e ieterose ie 1ro1@

nies <k_ e l _), ·efeitos &e capaciiaie geral ie coakina9io (g_ e 1 _), aeii& ie 
1ra1os le 1r�1@nies <•>, iesvio entre gra1os ie progfnies (ij, ãeierose aeiia 
([) e erros pairles ias estimativas (s) para o carãter altara ie planta (a), 
avaliaio ea iialelico parcial em Cascavel-PJ <Local 1) e Uierliniia-Ni (Local 

u, u,,,,1. 

1 
2 
3 
4 
5 
' 

1 

8 
' 

18 

11 
12 
13 
14 
15 
1' 
17 
18 
1, 
21 

UCAL 1: 
u = 2,2'1

sHi> = l,llfi 
s(v >= 1,168

i 
1.0CAI. 2: 

ü. = 2,253 
s<u) = 1,112 
s<• >= 1,151

i 

V 
i

-8,124
-1,344
8,146
8,126
1,836
-1,174
-1,114
1.12,
1,326
-1,114

y 
j 

1,184 
-i,12'
1,814
1,134
1,884
1,164
-1.11,
8,114
-8,18'

-1,166

L O C A L 1 

• 
;

1,149 
8,111 
-l,(U9
-1,IH

1,131
1,111
1,185

-1,113

-1,151
-1,124

• 
j 

8,111 
1,123 
1,159 
-1,148
-1,149
-1,148
1,118
-1,144
1,123
1,168

!J. 
, 

-1.113
-1,171

1,114
-1,115
8,149
-1.137
8,133
1,161
1,113
-1,131

'· 
J 

8,112 
-1.141
1,166
-8,131
-1,187
1,134
1,111
-1,137
-1,171
-1,815

l = -1,136; Í ::: 1,157 (6,9 X)
sU) ::: 1,116 s<í> ::: l,tUI 

V 
i

-1,116
-1.22,
-1,11'
l,IH
1,174
1,134
-1,156
l,IH
1,134
-a.11,

V

&,171
-1,181
-1,131
1,8'1
-1,8'1
1,141
1,161
1,151
-1,151
1,141

s(v >= 1,168
j 

s<i >= 1,841; s<l >= 1,141.
i j 

l = -1,137 Í : 1,114 (1,7 X) 
sU) = 1,112 s<í> ::: 1,lll

s(v >= 1,151 s<i )::: l,à38: s(l >= 1,131. 
j i j 

L O C A L 2 

1,158 
l,IHil 
1,133 
-1,156
-1,112
-1,135
1,112
-1,llfi
-1,833
-l,H2

•
j 

1,893 
1,111 
1,134 
-1,133
-1,11,
l,IU
-8,11,
-1,142
-1,148
-1,117

!J. 

1,115 
-1,153
1,125
-1,114
1,185
-1,IH
-1.12,
1,136
1,134
-1,175

'j

1,138
1,111
1,118
1,111
-1.151
1,13'
1,121
-1,117
-1,173
1,113
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Ta!ela 1, - Estimativas aos efeitos ie 1ro1inies (v_ e v .> ie iralos geraanos ias po1•la
çfies ESALQ-114 {1 a 11) e EiALQ-115 (11

1

a 21j, efeitos ie ,eterose ie ,rog@
nies Ck_ e k _), efeitos ie ca,aciiaie geral Ae coalina9lo (g_ e 1.>, aeiia ie
1r•1os le ,r�gfnies <•>, iesvio entre 1r•1os ie 1ro1@nies (ij, keierose aeiia
(i) e erros 1aàrfies ias estiaativas <s> ,ara o carãter alt•ra ie es1iga (a)
avaliaio ea àialélico parcial eB Cascavel-PI <Local 1) e Uierlinàia <Local 2),

1''8/91.

1 
2 
3 
4 
5 
' 

7 

t 

' 

11 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

n 

18 
u 

21 

HUL l! 

íi = 1,414 
s(ú) = 1,114 
s<• >= 1,161

i 
I.ICAL z:

íi : 1,331 
s(ú) = 1,111 
s(v ): 1,141

i 

V 

-1,124
-1,254
-1,874

1,146
-1,814
8,856

-1,824
1,12'
1,386

-1,144

j

1,257
-1,113
1,127
1,187

-1,133
8,117

-1,173
1,117

-1,143
-1,143

L U C A L 1 

1,112 
1,131 
1,155 

-l,IU4
1,116

-1,119
1,186

-1,111
-8,116
1,117

j 

-1,IH
1,119
1,126

-1,127
-1,133
-1,136
1,128

-i,134
1,128
1,1,1

!J.l

l,HI 

-9,8'6
8,118

ª·"'

1,119
1,119

-a,11,
1,162
1,147

-8,155

'· 
J 

1,199 
-1,138
1,139

-1,124
-1,151
1,117

-1,119
1,11'

-1,144
-1.,12

í = 1,191 (6,4 Y.) 

s<í> = 1,116 

IJ 
i

-1,8'7
-1,127
8,183
8,113
1,143
1,823

-1,147
1,153
1,863

-1,127
V 
j

1,177
-1,133
-1.143
1.167

-1,123
1.111
1,161
1,167
1.111
1.111

1 = -1,161
s<I.> = 1,114 
s(v >= 1,161 

j 
s<) >= 1,136 s<i

J
>= 1,136.

i 

a = -1.1u; Í : 1,131 (11,4 X)
sU) : 1,111 s(i) = 1,111 
s(v >=

j 
1,141: s<k >= 1,124 

i 
sU >=1,114.

j 

L O C A I. 2 

1,161 
8,116 
1,814 

-8,863
-1,121
-1,IH

1,115
1,815
l,IH
1,111
•

j 

-1.115
1,17'
l,HI

-1,128
1,02
1,139

-1.123
-8,HI
-1,148
-1,117

g_ 
1 

1,113 
-1,157
8,116

-1,116
1,152

-1,111
-1,118
l,H2
1,132

-1,162

'· 
J 

1,124 
1,113 
1,119 

'·"' 

-1,159
1,143
1,111

-1.111
-1,144
-1,113



209 

Talela. 80 - Estiniativas h capacidade especifica ie co@lina1ão (s ) e erro pd:rão b es
íj 

timativa (s) para o caráter p:rod.«ção ae gdos (kg/6ri2) a11alia.lo eti dialilico 

parcial. Casca.vel-n, 1990/91. 

"' 

5 11 
i,j 

1 0,099 

2 -0,125

3 0,134

4 0,083

5 -0,552

6 -0,473

7 0,031

8 -0,168

9 0,811

10 0,159

s<� ) = 0,250. 
ij 

12 13 14 

-0,324 -0,077 0,099

-0,388 0,021 -0,273

-0,134 -0,547 -0,123

0,631 0,208 0,632 

0,5fil 0,204 -0,834

-0,242 0,009 0,498

-0,267 0,379 -0,154

-0,069 -0,488 0,392

0,019 0,270 -0,130 

0,330 0,021 -0,108 

15 16 17 18 19 20 

-0,601 0,120 0,117 0,368 0,705 -0,505

0,062 -0,051 0,333 -0,078 0,306 0,191 

0,023 -0,225 0,428 0,311 -0,109 0,291

0,173 -0,177 -0,174 -0,777 -0,706 0,107

-0,001 0,208 0,060 0,649 -0,004 -0,231

0,038 0,276 -0,015 -0,081 -0,242 0,232

0,813 -0,190 -0,023 -0,256 -0,265 -0,068

-0,388 0,170 0,166 0,037 0,148 0,199

0,058 -0,433 -0,624 -0,224 0.222 0,039

-0,177 0,301 -0,268 0,051 -0,054 -0,255
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Talela 81 - Estil!lati vas la caiacihde especifica de comlina.9âo (s ) e erro ulrâo da es
i,j 

" 

5 

ij 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

,., 

titlia.tiva (s:) para o carãter p,rod«fâO de grlos (kg/61ií1) avalia.do e11 dialelico

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-0,053 -0,405 0,293 -0,001 0,162 -0,143 0,221 -0,012 0,157 -0,139

0,035 0,058 0,210 0,379 -0,752 0,069 -0,042 0,241 -0,035 -0,163

-0,127 0,385 0,064 -0,21:'i 0,053 0,302 -0,200 -0,141 -0,359 0,247 

0,179 -0,099 -0,332 -0,162 0,276 -0,047 0,286 -0.172 0,061 0,010 

-0,254 0,217 -0,105 -0,202 -0,077 0,135 -0,028 0,lU4 0,028 0,272 

-0,421 0,188 0,006 0,154 0,309 -0,022 -0,007 0,190 -0,225 -0,172

0,251 -0,233 0,011 0,012 -0,094 -0,345 0,617 -0,127 i,044 -0,136

0,252 0,026 -0,058 -0,020 0,002 -0,040 -0,380 -0,320 0,228 0,311 

-0,030 -0,178 0,072 -0,008 0,075 0,149 -0,358 0,113 0,320 -0,155 

0,168 0,041 -0,162 0,142 0,046 -0,056 -0,099 0,214 -0,219 -8,075 

5(5 ) = 0,168. 

ij 
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TaJ;eh 82 - Istiliiat ivas: ti.a. capa.cidade especifica d.e co1,J.ina.çlo {s ) e erro ra.drlo la es
ij 

timativa (s) para o carãter altura ti.e tlanta (m) avaliado em tl.ialelíco ,a:r-

cial. Casca.vel-1'1, 1990/91. 

A 

11 

ij 

1 0,014 

2 -0,038

3 -0,103

4 0,036

s 0,002

6 -0,062

1 0,068

8 0,091

9 0,018

10 -0,028

s(s ) = 0, 064. 
ij 

12 13 H 

0,806 -0,110 -0,043

-0,086 0,118 0,055

0,099 0,013 -0,010 

0,148 0,032 -0,011 

0,034 -0,082 -0,005

-0,070 -0,016 -0,049

-0,140 0,QlM 0,011

-0,087 -0,013 0,034

0,130 -0,066 0,051

-0,036 0,118 0,045

15 16 17 18 1' 20 

-0,047 -0,028 -0,034 0,043 0,126 lM171

-0,009 0,030 0,074 0,021 -0,056 -0,031

0,806 0,075 -0,001 0,046 -0,031 -0,096

0,045 0,074 0,008 -0,095 -0,192 -0,047

0,111 0,000 -0,106 -0,029 -0,066 0,219

-0,123 0,046 0,050 0,057 0,010 0,155

0,107 0,026 0,010 0,007 0,090 -0,185 

0,090 -0,201 -0,067 0,060 0,103 -0,112

-0,103 -0,054 0,090 0,027 -0,040 -0,055

0,001 0,030 -0,026 -0,139 0,054 -1,021 
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ialela 83 - Estilliativas d.a ca,aci,h.d.e especifica ie cH1inaclo (s ) e erro pa&:r�o b es
ij 

timativa (s) para o carãte:r altura de planta{�) avaliado eID dialêlico par-

" 

5 11 

ij 

1 0,030 

2 -0.172

3 -0,030

4 0,009

5 0,060

6 -0,057

7 0,951

8 0,079

9 0,041

10 -0,IU0

s<� ) :: 0,048, 
ij 

12 13 14 

-0,082 -0,040 0,017

0,956 0,088 0,045 

-0,952 0,080 -0,063

0,117 0,019 0,026 

-0,022 -0,180 -0,033

0,041 0,003 -0,020

-0,HU -0,009 -0,952

-0,013 -0,021 -0,064

iUU9 -0,029 0,068

0,038 0,090 0,077 

15 16 17 18 19 20 

-0,041 -0,031 0,107 -0,tU5 0,041 0,IU5

-0,023 -0,033 0,035 -0,047 -0,011 0,063

0,139 0,959 -0,033 -0,095 0,021 -0,115

0,048 0,028 -0,094 0,034 -0,180 -0,006

0,079 0,089 -0,953 -0,045 -0,029 0,135

-0,118 0,952 0,020 0,958 -0,026 0,048

0,080 -0,040 0,028 -0,034 0.102 -0,024

0,048 -0,022 0,006 0,004 -0,010 -0,006 

-0,158 -0,040 0,008 8,086 0,012 -0,014 

-0,061 -0,061 -0,023 -0,035 0,081 -0,095
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Ia.leia IM - Is:timativas d.a ca1acitla.d.e e51ecifica ie co!fll.inacã.o {s: ) e erro pal:rlo ila es
ij 

tiHtiva (s) para o carãter alh.ra le espiga (i;) avalia!lo e;i Ua1êlico rar-

cia.i. Casca.vel-n, 1990/91. 

,. 

11 

ij 

1 -0,003

z 0,043

3 -0,071

4 0,118

5 -0,002

fi -0,072

7 0,083

8 -0,025

' -0,060

10 -0,908

s(s } = 0,058. 
ij 

12 13 14 

-0,006 -0,033 0,020

-0,110 0,133 0,166

0,106 0,049 0,002 

0,055 -0,092 -0,049

-0,9'5 -0,012 -0,079

0,015 -0,072 -9,029

-0,080 9,013 -0,034

-0,048 -tMUS 0,lUS 

0,9'7 0,019 -0,027

0,069 0,022 0,015 

15 16 17 1S 19 20 

-0,004 -0,011 -0,085 0,007 0,180 0,038

-0,068 -0,115 -0,039 0,053 -0,024 -0,036

0,018 -0,029 0,027 0,049 -0,048 -0,100

0,027 0,180 0,036 -9,122 -0,12, -0,021

0,077 0,079 -9,044 -0,072 -0,,u, 9,179

-0,103 0,050 9,035 -0,002 9,071 0,109

0,012 9,035 0,021 0,023 -0,024 -0,046

0,9'4 -9,103 -0,057 0,054 0,128 -0,044

-0,061 -0,018 0,108 9,079 -0,077 -0,039

0,011 -9,056 -0,001 -0,058 0,045 -0,037 
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Ta1ela 85 - Istill!ativas ti.a capachb.tl.e especifica d.e colll1.inaclo (s ) e erro 1ail:ri10 tl.a es
ij 

timativa {s) para o carãte:r alhra ti.e espiga {iii) avalia.lo e1n tlialêlico par-

" 

s 11 

i.j

1 0,805 

2 -0,135

3 0,00a

4 0,014

5 0,056

6 -0,052

1 0,066

8 0,046

9 0,026

10 -0,630

s(; } = 0,039. 
ij 

12 13 14 

-0,054 -0,020 0,003

0,016 0,060 Q,013 

-0,i07 0,037 -0,040

0,065 9,019 0.022 

-0,023 -0,099 -0,046

i,039 -0,027 0,016

-0,113 0,011 -0,026

-0,033 -0,02, -0,026

0,037 -0,01, 0,054

0,071 0,065 0,028 

15 16 17 18 19 20 

-0,022 -0,014 0,068 -0,023 0,943 0,lU2

0,038 9,026 -0,012 -0,013 -0,037 0,942 

0,065 Q,033 -0,945 -0,I.U6 0,020 -0,051

0,037 -0,015 -0,063 0,026 -0,100 0,001

0,069 0,037 -0,031 -0,002 -0,076 0,113

-0,099 0,029 0,021 0,040 -0,014 0,945

0,069 -0,033 0,039 -0,012 0,944 -0,947 

0,949 -0,023 0,009 -0,002 0,014 -0,007 

-9,151 -0,003 -0,001 0,068 0,034 -8,947

-0,057 -0,639 0,013 -0,068 0,078 -0,063
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