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RESUMO 

USO DE SEMENTES AUTOFECUNDADAS E DE POLINIZAÇÃO 

LIVRE NO MELHORAMENTO DO CONTEÚDO DE ÓLEO EM DUAS 

SUBPOPULAÇÕES DE MILHO (Zea mays L.) 

Luiz Alberto Rocha Batista 

Geraldo Antonio Tosello 

O germoplasma Flint Composto, posteriormente den� 

minado de ESALQ VF-1, serviu como base genética na formação 

da subpopulação 01 (ESALQ VF-1 Original} e da subpopulação 

02 {ESALQ VF-1 Embrião Grande), através da seleção entre e 

dentro de famílias de meios-irmãos. 

Para a subpopulação 01 este tipo de seleção foi' 

efetuado, visando à elevação da sua produtividade de graos. 
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Na subpopulação 02 a seleção entre famílias visou à elevação 

da produtividade de grãos, enquanto que a praticada dentro 

das famílias de meios-irmãos visou ao aumento relativo do em 

brião pela seleção visual para embrião grande. 

Com o uso de sementes provenientes de espigas au 

tofecundadas e de polinização livre (ambas de uma mesma pla� 

ta) destas subpopulações, o presente trabalho objetivou veri 

ficar os efeitos sobre a contribuição de fonte maternal, da 

fonte polinizadora e da seleção dentro de famílias de meios

-irmãos, para embrião grande, e as implicações destes efei 

tos em futuros programas de melhoramento populacional, que 

visem à elevação do conteúdo de Óleo nos grãos de milho. As 

características avaliadas foram o peso e o volume de 100 

graos, densidade e porcentagem de Óleo dos graos. 

Os resultados, obtidos pela análise direta de se 

mentes autofecundadas em relação às de polinização 1ivre, 

revelaram efeitos de depressão por endogamia de 3,5%, para 

peso e volume de 100 grãos, e de 4% para porcentagem de óleo, 

na subpopulação 01; de 3%, para peso e volume de 100 graos, 

e de 8% na porcentagem de óleo dos grãos, da subpopulação 

02. Indicaram a participação efetiva da fonte polinizadora 

nas características de peso, volume e porcentagem de Óleo da 

subpopulação 01, e somente na porcentagem .de óleo da subpop� 

lação 02. 

A seleção visual para embriões maiores nao foi 

eficiente para a elevação do conteúdo de óleo nos graos do 
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germoplasma estudado, devido à elevada relação natural entre 

o embrião e o grão todo, que este apresenta. Contudo, obte 

ve-se um aumento de variabilidade na característica porce� 

tagem de Óleo nos grãos da subpopulação selecionada. 

Em futuros programas de melhoramento, as proge 

nies poderão ser selecionadas, tanto através de sementes au 

tofecundadas como de polinização livre, pois as correlações 

existentes entre estes dois tipos de sementes sao positivas 

e elevadas para as características de peso (r = 0,70**), vo 

lume {r = 0,68**) e porcentagem de Óleo {r = 0,67**), não o 

ns sendo para a característica densidade dos graos (r =- 0,06 ).

Contudo, o uso de sementes de polinização livre proporciona 

menores custos operacionais ao programa. 
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BREEDING CORN (Zea mays L.) SUBPOPULATION FOR OIL 

CONTENT BY MEANS OF OPEN OR SELF POLLINATED SEEDS 

Luiz Alberto Rocha Batista 

Geraldo Antonio Tosello 

The flint composite germplasm denominated ESALQ

VF-1 was used as the genetic basic material to forro the 

subpopulation 01 (ESALQ-VF-1 Original) and subpopulation 02 

{ESALQ-VF-1 Large Embryo) through selection among and within 

half-sib families. 

Selection in the subpopulation 01 was mainly for 

grain yield, and for subpopulation 02 selection was perforrned 

for both grain yield among half-sib families and for ernbryo 
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size within the half-sib families. 

Self and open pollinated seeds were used in arder 

to detect the possible maternal seed effect, pollen source 

effect and the effectiveness of selection for embryo size, 

and the implication of these effects in the breeding program 

for oil content. In arder to evaluated these effects, 100 

kernel weight, volume, density and oil percentage were 

measured. 

The results obtained from the analyses of self 

pollinated seeds in relation to the open seeds showed an 

inbreeding depression of 3.5% for 100 kernel weight and 

volume, and 4 .. 0% for oil content, in the subpopulation 01. 

The subpopulation 02 presented the sarne performance, 3% 

of depression for 100 kernel weight and volume, and 8% for 

oil content. The results are indicative of a positive 

pollen source effect in the subpopulation 01 on the weight, 

volume and oil content, but in the subpopulation 02, only 

the oil content was affected 

Visual selection for embryo size was not efficient 

to increase the seed oil content of the subpopulation 02, 

because of the great natural relationship between the embryo 

and the whole grain. Besides this fact, an increase in 

variability for oil content was obtained throughout the 

selection. 

From the present work it can be concluded that 

both kind of seeds can be used in the breeding program for 



oil content, as has been shown by the high correlation 

coefficient between thern for seed weight {r = 0.70**), 

volume {r = 0.68**), oil percent (r = 0.67**) and no 

correlation for density (r = -0.06 ns). 

XX 



1. INTRODUÇÃO

Dados arqueológicos obtidos no México e Perú indi

cam que o milho foi uma das primeiras plantas a serem domesti 

cadas pelo indígena americano. Juntamente com outras espécies 

cultivadas, desempenhou importante papel na sobrevivência de� 

ses povos. E aceito o fato de que este cereal foi submetido 

a alguma forma de seleção pelo homem desde a sua domesticação 

até os dias de hoje. A ocorrência desta escolha se deve a que 

sua colheita é realizada separadamente por planta, 

do que ocorre com a maioria dos cereais de graos 

possibilitando com isso uma seleção individual do 

contrário 

pequenos, 

progenitor 

materno. Contudo, o fator primordial que levou a esta escolha 

é o fato de ser o milho uma das plantas cultivadas mais irnpoE 

tantes, contribuindo substancialmente para a alimentação hurna 
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na, tanto direta como indiretamente, além de apresentar gran

de potencial para o aumento de sua produtividade média, tal

vez superior a de qualquer outro cereal. 

Por outro lado, o milho, tem prestado valiosa con 

tribuição para o desenvolvimento da genéti�a, principalmente 

no aspecto aplicado dessa ciência. Isso se deve ao fato de 

possuir grande variabilidade genética nas suas partes vegeta

tivas e reprodutivas, com inflorescência bem separada numa 

mesma planta (monoicia), facilitando o controle de poliniza

çao (PATERNIANI, 1966). 

O melhoramento conduzido no milho, desde a sua des 

coberta pelos povos ci vi.lizados, deve-se em grande parte aos 

trabalhos realizados nos Estados Uni.dos da América do Norte, 

principalmente com o desenvolvimento de novos métodos. Estes 

métodos de melhoramento passaram por diferentes etapas, carac 

terizadas pelo estágio dos conhecimentos na época. Em ordem 

cronológica do seu surgimento, SPRAGUE e EBERHART (1977) ci

tam os seguintes métodos: seleção massal, hibridação varie 

tal, seleção espiga-por-fileira, milho híbrido, seleções re 

correntes, seleção massal estratificada e seleção espiga-por

fileira modificada, denominada também de seleção entre e den 

tro de famílias de meios-irmãos. Conforme ocorreu com a maio 

ria das espécies, as técnicas convencionais de melhoramento 

do milho, no passado, deram ênfase principalmente ao melhora

mento, através de seleção, da produtividade e eliminação dos 

defeitos mais graves, como suscetibilidade a doenças, acama-
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mento, etc. Tais processos, associados a práticas culturais 

adequadas, contribuíram para o aumento da prddutividade e me 

lhoria àa qualidade do produto em muitas espécies, inclusive 

o milho.

O primeiro trabalho de que se tem notícias para a 

melhoria da qualidade dos grãos de milho foi a seleção visan-

do a alteração do seu conteúdo de óleo e de proteína. Estes 

trabalhos tiveram início no final do século XIX, por C. G. 

Hopkins. O método empregado foi a seleção espiga-por-fileira 

e para tanto foi usada a variedade 'Burr White'. Com relação 

ao teor de óleo, esta variedade apresentava originalmente um 

teor médio de 4,7%. Apôs setenta ciclos de seleção, a porcen

tagem de Óleo na população selecionada para alto teor atingiu 

uma média de 16,6%. Esses trabalhos continuam sendo conduzi 

dos até os dias de hoje, constituindo, assim, o único exem

plo, em plantas, de seleção para um caráter quantitativo, cog 

duzidos por tanto tempo com dados mui to bem relatados (DUDLEY, 

19 7 4} . 

Apesar do grande sucesso da seleção espiga-por-fi

leira para a alteração do conteúdo de óleo, o mesmo nao ocor 

reu com os programas que visavam elevar os níveis de produti

vidade de grãos do milho, embora grandes esforços tenham sido 

empreendidos para tanto, nos fins do século passado e início 

deste (RICHEY , 1922 e PATERNIANI, 1969). Uma reavaliação des

ta metodologia foi feita por LONNQUIST (1964), de modo a in 

troduzir modificações capazes de reduzir o efeito ar,-biental e 
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assim tornar a seleção mais eficiente. A nova técnica foi de

nominada de seleção espiga-por-fileira modificada. PATERNIANI 

(1967) a denominou de seleção entre e dentro de famílias de 

meios-irmãos. Em vista dos resultados promissores já alcança 

dos, esse esquema tem sido amplamente utilizado no Instituto 

de Genética, Piracicaba, SP., para a obtenção de populações 

melhoradas. Populações assim melhoradas e portadoras de alta 

capacidade produtiva podem ser usadas como tais pelos agri'cu·l 

tores e também como fonte de linhagens endogâmicas, possibili 

tando a obtenção de híbridos superiores. 

A utilização do milho como fonte de óleo na alimen

tação humana se deve às boas qualidades dietéticas desse pro 

duto, pois apresenta elevado teor de ácidos graxos insatura

dos, como o linoléico e o oléico. Essa característica torna o 

óleo de milho especialmente recomendável para redução do 

vel de colesterol no sangue, com conseqttente prevenção às 

enças cardiovasculares. 

n1.-

do 

Devido aos vários fatores que afetam o conteúdo de 

Óleo no milho, a avaliação dos genótipos para tal caracterís 

tica torna-se menos precisa, obtendo-se progressos reais na 

seleção, inferiores aos estimados. Independentemente da ordem 

de importância, podemos afirmar que os principais fatores são: 

ambiente, posicionamento do grão dentro da espiga, genótipo 

maternal, citoplasma e fonte polinizadora. O efeito maternal 

é relatado por diversos pesquisadores como sendo de influên

cia predominante sobre o conteúdo de óleo nos grãos de milho 
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(MILLER e BRIMHALL, 1951; CURTIS et alii, 1956; e GARWOOD et 

alii, 1970). Este efeito, contudo, é variável de acordo com 

os germoplasmas estudados. 

A produtividade de graos, por exemplo, é a expres 

sao de um potencial genético da planta mãe, a qual é produto 

de um cruzamento anterior. Portanto, não se espera diferenças 

devido ao genótipo, neste caráter, em cruzamentos recíprocos. 

Porém, para o conteúdo de Óleo no milho tem-se demonstrado, 

em certos germoplasmas, que este caráter é influenciado pela 

direção dos cruzamentos realizados. Isto e explicado como sen 

do um efeito semelhante ao de xenia, ou seja, a contribuição 

maternal, que era de se esperar que fosse total, é alterada 

pela fonte polinizadora. Dessa forma, a determinação do teor 

de Óleo nos grãos de milho proveniente de cruzamento livre 

diferente do valor real do progenitor materno. Ao se alterar 

a expressividade das progênies pela fonte polinizadora, cor 

re-se o risco de eliminar um bom genótipo em métodos de melho 

ramento, que fazem uso de famílias de polinização livre. Nes 

te caso, há necessidade de se utilizarem técnicas de melhora 

menta que envolvam cruzamentos controlados ou linhagens endo 

gâmicas, com expressivo aumento de trabalho no emprego destas 

técnicas. Contudo, se a contribuição maternal for tal que es 

te efeito da fonte polinizadora não a impeça de expressar o 

seu potencial, os métodos que fazem uso de polinização livre 

sao perfeitamente viáveis. 
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O presente trabalho objetiva o estudo dos efeitos 

determinados através da análise direta de sementes provenie� 

tes de espigas autofecundadas e de polinização livre nas ca 

racterísticas de peso, volume, densidade e porcentagem de 

Óleo dos grãos de milho. Visa também a determinação da influ 

ência que estes dois tipos de obtenção de progênies exercem 

nas características química e física, inerentes à própria se 

mente, procurando destacar os efeitos da fonte polinizadora 

sobre tais aspectos. A eficiência da seleção visual para tam� 

nho relativo do embrião, visando o aumento do conteúdo de Óleo 

no grão, é também proposição desse estudo, já que se usam su� 

populações contrastantes para esta característica. Tais infor 

mações fornecem base para futuros programas de melhoramento 

visando o aumento do conteúdo de Óleo nos grãos de milho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A presente revisão de literatura foi feita com in 

tú.i to de abordar os vários objetivos desta pesquisa. Inicial

mente, fez-se uma revisão de trabalhos sobre os fatores que 

afetam o contefido de óleo nos grãos de milho. Os efe�tos ma 

ternais e os de fonte polinizadora receberam uma maior aten 

ção, procurando-se destacá-los não somente em milho, mas tam 

bém em outros vegetais usados como fonte produtora de óleo. 

Efetuou-se também um levantamento de trabalhos referentes ao 

contefülo de Óleo nos graos e sua implicação com a morfologia 

destes grãos, principalmente com relação ao embrião. Finalmen 

te, abordou-se o aspecto referente à capacidade de armazena 

mento energético do milho, relacionando como o equilíbrio en 

tre a produção de carboidrato e de Óleo. 
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2.1. Fatores que afetam o conteúdo de Óleo nos graos de mi 

lho 

Vários sao os fatores relatados na literatura que 

provocam alterações no conteúdo de Óleo dos grãos de milho. 

Alterações, tanto quantitativas quanto qualitativas, afetam a 

capacidade de avaliação das progênies, sub ou superestimando 

seu potencial produtivo de óleo, provocando implicações dire 

tas nos resultados de programas de melhoramento, que visam a 

elevação do conteúdo de óleo nos grãos. 

Os efeitos relativos ao ambiente foram primeiramen 

te relatados por HOPKINS (18991, embora o autor não tenha se 

parado o efeito ambiental em suas diversas componentes:. Por 

conseguinte, a variação obtida para o conteúdo de Óleo é devi 

do ao efeito ambiental como um todo. As componentes ambien 

tais, como: ano, local, adubação, época de plantio, temperatu 

-

ra e densidade de plantio, relacionadas com a componente gene 

tica da variação, foram mais extensivamente estudadas por 

WOODWORTH (1936, apud GENTER et alii, 1956) , SPRAGUE e BRIMHALL 

(1949), SPRAGUE e BRIMHALL (1950), EARLE et alii (1963, apud 

JELLUM e MARION, 1966), JELLUM e MARION (1966} e PONELEIT e 

BAUMAN (1970). De modo geral, os autores concluíram que, embo 

ra a componente ambiental em certos casos participe com efei 

tos estatisticamente significativos, a componente genética e 

o fator primordial na variação do conteúdo de óleo nos graos

de milho. 
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SCHNEIDER et alii (1952) avaliaram o efeito da se 

leção sobre a fertilização nitrogenada do solo (como efeito 

arubiental) em relação ao peso das diferentes partes que com

poem o grão de milho. Fizeram o uso de seis diferentes genót! 

pos. As variedades Illinois High e Low Oil possuíam 43 ciclos 

de seleção, respectivamente para àlto e baixo conteúdo de 

óleo. Apresentaram um conteúdo de nitrogênio total nas semen 

tes de 26,64 e 13,87%, respectivamente. Os resultados mostra

ram que no desenvolvímento do milho, selecionado para alto te 

or de óleo, em solos com elevado conteúdo de nitrogênio, hou

ve um aumento na proporção do germe e redução no endosperma. 

Os milhos selecionados para baixo teor de Óleo apresentaram 

resultados opostos, indicando que este tipo de seleção promo

ve uma maior interação entre a proporção do germe, em relação 

ao grao, com a fertilização nitrogenada do solo do que os ge

nótipos não selecionados. 

Com base nestas considerações podemos concluir que 

a interação entre o conteúdo de óleo e o ambiente, relatados 

por Hopkins e outros autores, deve ser devida principalmente 

às condições de disponibilidade de nutrientes à planta, inte-

ragindo, desta forma, com a proporção do germe em relação 

semente. Esta afirmativa se baseia na relação entre o conteú 

do de óleo da semente e a proporção do germe nesta (HOPKINS 

et alii, 1903; BRUNSON et alii, 1948; SPRAGUE eBRIMHALL, 1949; 

MILLER e BRIMHALL, 1951; LENG, 1967 e RUSCHEL, 1972). 

O efeito de posição do grão dentro de uma mesma es 
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piga sobre o conteúdo total de óleo na semente foi determina

da por LAMBERT et alii (1967) . Com base na porcentagem de 

óleo dos grãos analisados individualmente, através do método 

NMR (Ressonância Magnética Nuclear) , estes autores concluíram 

que em média os grãos da parte central da espiga apresentavam 

um percentual de 5,3% em óleo; os da parte basal, 5,0%; en

quanto que os grãos do ápice da espiga tiveram 4,7%. Estes da 

dos mostram uma variação bastante significativa dentro da es

piga em relação à porcentagem de óleo. Contudo, quando se uti 

lizou a produção de óleo por grão, ou seja, o produto do peso 

pela porcentagem de Óleo, os da parte basal, devido ao seu 

maior peso, apresentaram uma maior quantidade de Óleo (17,0 

mg) que os da parte central (14,0 mg} e que os do ápice da es 

piga (13,0 mg). Este mesmo efeito sobre a qualidade do óleo 

foi determinado por JELLUM (1967). O autor mostrou que a posi 

ção do grão dentro da espiga apresenta maior influência nos 

ácidos oléico e linoléico, que no palmítico. De um modo ge

ral, a proporção do palmitico e linoléico aumenta e a propor

ção do oléico diminui linearmente com amostras provenientes 

da base para o ápice das espigas. 

PAWLOWSKI (1964) determinou variação entre semen 

tes de uma mesma inflorescência em girassol (Helianthus annuus 

L.) para as características de densidade, umidade e teor de 

óleo. Contudo, a variação para o teor de Óleo é exclusivamen

te ambiental. Desta forma, a mesma, não é transmitida às suas 

progênies. 
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Como este tipo de variação ambiental pode exercer 

influência na seleção, os autores sugerem que, em milho, as 

melhores sementes para determinação do conteúdo de óleo sao 

as provenientes da parte mediana da espiga, pois as mesmas 

sao mais representativas. 

Outro fator que deve ser considerado é o efeito de 

diferentes espigas, provenientes de uma mesma planta, afetan

do porcentagem de Óleo nos grãos. JELLUM e MARION (.1966) pro

curaram determinar tal efeito, não somente no aspecto quanti ta

ti vo, mas também no aspecto qualitativo do conteúdo de Óleo 

de grãos de milho. A experimentação foi realizada com nove hí 

bridos, sendo conduzida em cinco locais num ano e em seis no 

ano seguinte. Pequenas diferenças foram encontradas entre es 

pigas para os ácidos palmítico, esteárico e linoléico. Na anã 

lise conjunta para anos e locais foi mostrado que a interação 

entre genótipos e posição de espigas não foi significativa p� 

ra a característica conteúdo total de Óleo dos grãos. D esta 

forma, concluem os autores que entre diferentes espigas de 

urna mesma planta ocorre pequena influência na qualidade. Para 

o conteúdo total de óleo nos graos não se observaram diferen

ças significativas entre espigas. 

WOODWORTH (1936, apud GENTER et alii, 19561 obteve 

uma influência preponderante da fonte maternal sobre a porceg 

tagem de óleo nos grãos de milho. Este efeito, foi também de 

termiLado por MILLER e BRIMHALL (1951), CURTIS et alii {_1956) 

e GARWOOD et alii (1970} e outros. 



Outro efeito foi relatado por MILLER e 

(1951), CURTIS et alii (1956}, ALEXANDER e LAMBERT 
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BRIMHALL 

(1968), 

GARWOOD et alii (1970), POI\1ELEIT e BAUIY'I..AN {1970), RUSCHEL 

(1972) e RUSKOVA (1974), os quais apresentam uma pequena, mas 

consistente, influência exercida pelo grão de pólem. Este 

efeito é similar ao de metaxenia. Isto nos leva a considerar 

que o conteúdo de óleo nos grãos de milho possa ser determina 

do, não pelo genótipo maternal, e, sim, pelo genótipo da se 

mente. 

Estes efeitos, tanto da fonte materna como da fon 

te polinizadora, ser ao abordados com mais detalhe no i.tem sub 

seqüente, pelo fato de atender a objetivos específicos do tra 

balho. 

2.2. Efeito maternal e da fonte polinizadora sobre o con

teúdo de Óleo 

Tanto as características físicas como os componen 

tes químicos dos grãos de mi.lho são influenciados por fatores 

inerentes à própria constituição genético-fisiológica da plan 

ta, tais como: 

1. efeito fisiológico maternal ;

2. contribuição citoplasmática pela fonte maternal;

3. efeito da fonte polinizadora ; e

4. efeito de dosagem gênica, associada com o endos
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perma. 

Estes fatores, na maioria dos estudos, são agrupa-

dos em: a) efeito maternal, o qual envolve as contribuições 

fisiológicas e citoplasmáticas relativas a planta-mãe e, b) 

efeito da fonte polinizadora, que abrange além deste, o efei

to de dosagem gênica. 

No milho, estas alterações, de acordo com 

-

et alii (1956), são devidas ao fato de que seus graos 

CURTIS 

sao 

compostos por três tipos de tecidos geneticamente distintos: 

o tegumento materno ou pericárpio, cuja constituição genética

e exclusivamente maternal e seu núcleo apresenta número di

plóide de cromossomos (2nl; o endosperma e aleurona, ambos 

com núcleo triplóide (3n}, em que 2n provêm da parte maternal 

e n da fonte polinizadora; e o tecido embrionário, com núcleo 

diplóide (2n) e geneticamente balanceado, ou seja, n cromos 

somos carrega a estrutura genética maternal e n, a paternal. 

A preocupação dos melhoristas em avaliar e isolar 

estes diferentes tipos de efeitos, que causam variação no te 

or de óleo dos grãos, baseia-se no fato de que a seleção dentro da 

planta só é efetiva se o genótipo da semente controla tal ca 

ráter. Por conseguinte, havendo mascaramento desta contribui 

çao por outros fatores, a seleção pode vir a não ser eficien

te, apresentando progressos diferentes daqueles estimados. 

Desde que o conteúdo do Óleo observado nos 
-

graos 

de milho sejaJdeterminado pela fonte materna, não existe ne-

cessidade da polinização controlada para seleção, visando a 
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alteração desta característica; podendo desta forma, cbte-

rem-se progênies sem a necessidade de autofecundação das pl� 

tas maes, desde que se trabalhe com sementes remanescentes . 

Com isso, reduz-se o gasto nos programas de melhoramento con 

duzidos para tal finalidade. Contudo, neste caso a seleção 

dentro de uma mesma inflorescência não é eficiente, pois a 

variação apresentada é devida a efeitos não genéticos, cons� 

qüentemente estas não são transmitidas à geração futura. 

Quando a fonte polinizadora participa com contri

buições significativas para tal característica, ou seja, o 

conteúdo de Óleo da semente e determinado pelo genótipo da 

própria semente. Neste caso, a seleção dentro de espigas 

eficiente. Para a utilização direta de combinações híbridas 

faz-se necessário a determinação de uma melhor associação en 

tre as fontes maternal e polinizadora, para que melhor se 

aproveite este efeito. 

As metodologias usadas para isolar tais efeitos 

sao bastante diversificadas .  JELLUM (1966), PONELEIT e BAU

MAN (1970), GARWOOD et alii (1970), RUSKOVA (1974) e SINGH e 

MURTY (1980) fizeram uso de  cruzamentos recíprocos. MILLER e 

BRIMHALL (1951) e CURTIS et alii {1956) utilizaram cruzamen 

tos controlados com pais contrastantes para coloração de en 

-

dosperma da semente, possibilitando, desta forma, apos o de 

senvolvimento da semente,recuperar sua verdadeira fonte pol! 

nizadora. A polinização dirigida com pais contrastantes para 
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teor de Óleo, foi usada por ALEXANDER e LAMBERT (1968) em roí 

lho e, por SEETHARAM et alii (1977) e THOMPSON et alii (1979), 

em girassol (Helianthus annuus L.). As gerações F
1

, F
2 

e dos 

RC para os paternais foram usadas por SINGH e HADLEY (1968), 

em soja (Glycine � (L.) Merril.), e por ROCHE et alii (1971), 

em mílho. O uso simultâneo de sementes autofecundadas e cruza 

das de uma mesma inflorescência ou planta foram feitas por 

YERMANOS (1960), PAWLOWSKI (1964), ambos em girassol, e por 

LOESCH e ZUBER (1964), em milho. 

O emprego de uma determinada metodologia está con 

dicionado com uma maior ou menor facilidade do autor em mani 

pulá-la e aos tipos de dados que o mesmo deseja. Assim como 

todas possuem seu grau de eficiência, também possuem suas li 

mitações. O uso de sementes autofecundadas e de polinização 

cruzada dentro de uma mesma planta possui a vantagem de redu 

ção do tempo para a geraçao do material a ser analisado, quan 

do se compara com o uso de cruzamentos recíprocos e de retro 

cruzamentos. 

A influência fisiológica, relatada por SINGH e 

HADLEY (1968), em soja, e por GARWOOD et alii (1970), em mi 

lho, refere-se ao comportamento fisiológico da planta gerado 

ra das sementes a serem avaliadas. Portanto, são comportameg 

tos determinados pela carga genética que compõe a fonte mater 

nal, sem contudo serem transmitidos integralmente para suas 

progênies, como ocorre no efeito citoplasmático. CRANE e NY 

QUIST (1967), separam o efeito citoplasmático numa componeg 

te citop1asmática per se e nas interações desta com o genóti 
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po, e com o ambiente. Contudo, GARWOOD et alii (1970) utiliza 

ram como efeito citoplasmático as diferenças entre plantas 

com o mesmo genótipo, mas com di.ferentes ci toplasmas. Estes 

se justificam, já que CRANE e NYQUIST (1967} mostraram que os 

efeitos citoplasmáticos são semelhantes ao efeito maternal 

(citoplasmático per se e suas interações com o genótipo e am 

biente), quando se faz uso de sementes F1 de cruzamentos re

ciprocos. 

Vários trabalhos, corno os de FLEMING et alii 

(1960), SINGH (1965), HUNTER e GAMBLE (1968}, GARWOOD et alii 

(1970),sugerem que algumas características agronômicas, prin

cipalmente a constituição quirnica dos grãos, corno teor de 

Óleo, podem ser influenciadas pela fonte citoplasmática. Po 

rérn, CRANE e NYQUIST (1967} e SPRAGUE e McGAHEN (19681, embo

ra, tenham encontrado influência citoplasmática significativa 

na produção de grãos, concluem que, devido a suas pequenas ma� 

nitudes e de ocorrência infreqHente, não são muito importan

tes. 

Porém, para o caso especifico de Óleo, MILLER e 

BRIMHAiiL (1951), CURTIS et alii (1956} e GARWOOD et alii 

(1970), determinaram efeitos maternais sobre o conteúdo de 
• 

Óleo em quase· todas comparações realizadas nos grãos de mi

lho. 

GARWOOD et alii. (_1970) dividem o efeito maternal 

sobre a porcentagem de Óleo no germe e na proporção do germe 

em relação a toda a semente. Pois, a maior parte do Óleo ava 
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liado em toda semente está contida no embrião. Os autores re 

latam a presença do efeito maternal em ambos os fatores. Con 

cluern que a combinação destes dois fatores deve causar o efei 

to maternal total sobre a porcentagem de óleo na semente. Ob

tiveram uma variação média de 3%, devida àquele efeito na in 

fluência fisiológica. Preocupando-se com a relação entre efe! 

to fisiológico e efeito citoplasmático para tais diferenças, 

os autores os decompõem e determinam que o efeito maternal p� 

ra porcentagem de óleo tem sido atribuído ao efeito fisiológ! 

co da fêmea e da contribuição citoplasmática, pois, neste es 

tudo o efeito citoplasmático encontrado é pequeno em compar� 

ção com a diferença maternal. Desta forma, o efeito fisiológi 

co da fêmea causa a maior influência maternal na porcentagem 

de óleo. 

SINGH e HADLEY (.1968} nao observaram efeito cito

plasmático no conteúdo do Óleo em soja, mostrando mais uma 

vez que a síntese de óleo é determinada pelo genótipo da plan 

ta que produz a semente. Isto é, o conteúdo de Óleo é exclusi 

vamente de efeito maternal. Desta forma, a seleção para con 

teµdo•de óleo entre sementes dessa mesma planta, provavelmen

te, será ineficiente, quando se pensa em seleção entre plan 

tas híbridas para genes que afetam o conteúdo de óleo. 

Em linho (Linum usitatissimum L.) YERMANOS e KNOW 

LES (1962) obtiveram resultados semelhantes. 

As diferenças entre cruzamentos recíprocos de mi

lho, observadas por PONELEIT e BAUMAN (19701, foram decompos-
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tas em componentes maternal e não-maternal. Ambas apresent� 

raro efeitos significativos. O valor obtido nos quadrados 

dios destas componentes indicaram que o efeito maternal 

me 

o

maior responsável por estas diferenças. A análise da geraçao 

F2 confirmou tais resultados e mostrou que os efeitos nao-ma

ternais, quando presente, sao pequenos. 

Considerando a possibilidade de este efeito ser ci 

toplasmático, seria de se esperar que permanecesse na geração 

F2. Porém, os resultados do estudo mostraram que somente no

caso do ácido oléico, esta variação permanece elevada, reafi_E 

mando que o efeito maternal é devido ao efeito fisiológico da 

planta mãe, e não a fatores extracromossômicos. Resultados se 

melhantes foram também obtidos por RUSKOVA (19741. 

O efeito maternal na qualidade do Óleo de milho 

foi estudado por CURTIS et alii (19561 e JELLUM (1966)., os 

quais mostraram que o mesmo é variável, dependendo do ácido 

graxo analisado e do genótipo usado. Os ácidos oléico e lino 

léico foram os que apresentaram influências 

nos cruzamentos analisados. 

significativas 

Em girassol, o efeito maternal sobre o conteúdo de 

Óleo foi estudado por YERMANOS (19601, demonstrando que as se 

mentes autofecundadas e cruzadas, desenvolvidas numa mesma 

planta homozigota, apresentaram semelhantes porcentagem de 

Óleo. Pelo fato de o conteúdo de óleo ter sido determinado na 

semente toda, o autor não descarta a possibilidade de existi

rem diferenças na relação entre embrião e endosperma, alteran 
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do, desta forma, o conteúdo de óleo. PAWLOWSKI (1964) demons

trou que, embora as sementes de uma mesma inflorescência vari 

em em densidade, umidade e teor àe Óleo, esta Última caracte

rística não é transmitida para suas progênies. Concluindo que 

a porcentagem de Óleo na semente de girassol é determinada p� 

lo genótipo materno, do qual as sementes são desenvolvidas. 

Embora SEETHARAM et alii (1977) contradigam tal fa 

to, este e mais uma vez comprovado por THOMPHSON et alii (1979}, 

os quais fazem referências ao controle maternal nesta espe-

cie, com relação ao conteúdo de óleo nas suas sementes. Frisa 

ram ainda que tal controle não é feito pelo genótipo da semen 

te analisada. 

LOESCH e ZUBER (19641 detectaram efeito da fonte 

paternal, comparando sementes F1 e autofecundadas, provenien

tes de plantas de mesma linhagem. Mostraram que o efeito de 

dosagem não foi importante no conteúdo de óleo e proteína no 

milho. Os autores justificam que o efeito de dosagem deve ser 

muito importante para caracteres monogênicos. Devido ao fato 

de que a maior quantidade de óleo no milho se encontre no em 

brião.e ·este pode ser afetado pelo efeito da dosagem através 

da alteração na taxa embrião/endosperma, influenciando, indi

retarnente,·o conteúdo de óleo na semente toda. 

BRINK e COOPER (1947}, em sua revisão do papel do 

endosperma sobre o desenvolvimento das sementes, usam o termo 

xenia, quando o grão de pólem influencia as características 

do endosperma, e o termo metaxenia, quando o efeito do pólem 
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e sobre o fruto ou semente. 

Já que o aumento do conteúdo de óleo no grão de mi 

lho depende principalmente do at1,.�ento da proporção do germe 

em relação ao endosperma, as alterações verificadas pelo efei 

to da fonte polinizadora são denominadas de metaxenia. 

MILLER e BRIMHALL (1951) mostraram que a fonte po

linizadora possui pequeno, mas consistente efeito sobre o con 

teúdo de Óleo na semente de milho para os genótipos utiliza 

dos. Os autores enfatizam desta forma a necessidade de polini 

zação controlada nos estudos com o conteúdo de Óleo do grao. 

O não-controle da polinização resultaria numa determinação er 

ronea deste elemento, prejudicando sobremaneira a avaliação 

das progênies para seleção que vise a alteração do conteúdo 

de Óleo. Este efeito também foi mostrado mais tarde por COR 

TIS et alii (1956) e, em termos de energia, por ALEXANDER e 

LAMBERT (1968).. Estes determinaram que as plantas, quando po

linizadas por uma fonte de baixo Óleo, produziram significat! 

vamente menor caloria de Óleo que as polinizadas por fontes 

com alto óleo. 

GARWOOD et alii (.1970). calcularam em 3% o efeito 

da fonte polinizadora sobre o conteúdo de Óleo nos cruzamen 

tos analisados. 

Em girassol, PAWLOWSKI (1964) demonstrou que em po 

linizações reciprocas, entre variedades contrastantes para te 

or de Óleo, a fonte polinizadora não possui efeito sobre esta 

característica na semente. Porém, SEETHARAM et alii (1977) de 



21 

tectaram efeito de fonte polinizadora para tal característica, 

concluindo que o uso do pólem de uma determinada variedade 

(RHA 266) tende a alterar significativamente o conteúdo de 

Óleo. Observaram também alteração no peso do grão. Contudo , 

THOMPHSON et alii (1979) concluíram que o genótipo do pai 

(fonte polinizadora) não controla tal característica em gira� 

sol. Porém, afeta sobremaneira o peso das sementes, indicando 

que a combinação de pais pode ter grande efeito sobre a carac 

teristica de peso das sementes. 

Através dos dados bibliográficos consultàdos, pode 

mos concluir que o conteúdo de Óleo na semente de milho é in 

fluenciado, tanto pelo efeito maternal como pela fonte polin.!_ 

zadora. Contudo, tais influências são variáveis de acordo com 

as espécies e dentro destas, com os germoplasmas usadas. 

A influência maternal sobre a composição do endos

perma nao é mais evidente que a do germe, apesar daquele ser 

originário de uma fusão tríplice, em que a proporção maternal 

em relação a paternal é de 2/1 (CURTIS et alii, 1956}. O con 

teúdo de óleo no germe sofre uma maior influência maternal. 

Esta influência varia tanto dentro como entre espécies. Em 

girassol, por exemplo, a maioria dos trabalhos relatam-que o 

conteúdo de óleo é totalmente influenciado pelo genótipo da 

planta que produz a semente, embora sofra influência da fonte 

polinizadora para outras caracteristicas. A estas mesmas con 

clusões podemos che<-_,ar com relação à soja. 

A marcante influência maternal só pode ser inter 
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pretada à luz de fatos bioquímicos da síntese de Óleo e de f� 

tos fisiológicos da própria planta, como passamos a relatar. 

Os primeiros trabalhos observaram que durante o p� 

riodo de síntese de Óleo a taxa respiratória eleva-se cerca 

de 20 a 50% a mais que nos períodos em que não ocorre síntese 

deste elemento. Isto nos indica que carboidratos são precurs� 

res do Óleo na semente. Esta teoria foi confirmada com os tra 

balhos de SIMMONS e QUACKENBUSH (1954}, usando sacarose radio 

ativa, e de DUTTON e, M<DUNTS (1966), com co2 radioativo. As

leituras da radioatividade foram realizadas no óleo presente 

na semente durante seu desenvolvimento. 

WOLFE et alii (1942) relataram que o óleo da semen 

te de soja é sintetizado na sua própria semente. Contudo, os 

autores não comentam a possibilidade de alguma translocação 

de óleo para a semente, proveniente de outras partes da plan

ta. 

CANVIN (1965) demonstrou que o complexo de síntese 

de ácidos graxos, em diferentes fases do desenvolvimento das 

sementes de mamona (Ricinus cornmunis L.), linho· (Linum usitatis 

simurn �.), colza (Brassica campestris L.) e 1
1safflower 11 (Car

thamus tinctorius L.), só é ativo no desenvolvimento da semen 

te. Porém,· estudos com cloroplastos de folha de alface (Lactu 

ca sativa L.), realizados por STUMPF e JAMES (1963), foram ca 

pazes de sintetizar longas cadeias de ácidos graxos. Logo cog 

clui-se que o local de síntese de óleo em plantas superiores 

permanece ainda em aberto. 
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Em soja, os cotilédones de suas sementes fazem pa� 

te do embrião, portanto, as sementes híbridas possuem genót! 

pos tam_bém híbridos. Considerando que a síntese de óleo ocor

re no interior dos cotilédones, em soja, ou no embrião em mi 

lho, como pode então o conteúdo de óleo ser controlado pelo 

genótipo da planta que produz a semente? Não somente o conteú 

do de Óleo, mas o genótipo das sementes de algumas espécies 

como soja, é do tipo maternal. O genótipo da planta mae, de 

algum modo controla o desenvolvimento e composição das semen

tes produzidas. Sendo este fato verdadeiro, em milho, como já 

foi visto, a fonte polinizadora exerce pequena, mas constante 

influência no teor e princi.palmente na composição do Óleo. 

De acordo com STUMPF e JAMES (1963}, as mitocondri 

as e/ou os cloroplastos são os sítios primários para síntese 

do óleo. GIBOR e GRANICK (1964} estabeleceram que as mitocon

drias e os cloroplastos são organelas autônomas nas células. 

Se apenas eles são os responsáveis pela síntese de óleo, o 

conteúdo deste, nas sementes híbridas das espécies autógamas 

ou em populações panmíticas, pode ser semelhante ao tipo ma 

terno,_pelo fato de que quase todo o citoplasma e, portanto, 

os mitocondrios e os cloroplastos, provêm do gameta feminino. 

Considerando esta teoria, um forte efeito citoplasmático dev� 

ria ser observado. O que nao ocorre nos trabalhos consultados. 

Desde que ATP, Mn++, coenzina A, acetato glicerol

e outros componentes, que participam da síntese do óleo (BAR 

REM et alii, 1961 e HAWKE e STUMPF, 1965}, vêm da planta que 
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produzira a semente, tais suprimentos poderão ser controlados 

pelo genótipo materno. Com base nestes fatos SINGH e HADLEY 

(1968) propõem uma outra teoria, talvez mais elucidativa da 

dependência maternal do controle sobre o conteúdo de óleo na 

semente. Os autores propõem que, sendo a atividade da sinteta 

se ácido-graxo governada pela quantidade destes componentes, 

o genótipo maternal pode controlar o conteúdo de óleo da se 

mente sem apresentar efeitos citoplasmáticos. Os efeitos da 

fonte polinizadora são também discutidos nesta teoria como 

sendo produzidos pelos genótipos das sementes, pelo fato de 

que algumas das enzimas associadas às mitocondrias e aos elo 

roplastos têm sua orígem no núcleo. Como a semente de milho é 

proveniente de tecidos geneticamente diferentes, devido à PªE

ticipação da fonte polinizadora, esta seria sua contribuição 

no conteúdo de Óleo nestes tecidos. 

2.3. Alteração na morfologia dos grãos resultantes da sele 

ção para Óleo 

O conteúdo de óleo nos graos de milho é passível de 

alteração ·através do melhoramento genético. Uma vasta revisão 

sobre tal assunto, abrangendo as diferentes técnicas de melho

ramento em uso para elevação do teor de óleo em milho, é apre

sentada por BATISTA (1980). Neste trabalho o autor apresenta, 

com ênfase, a seleção para o aumento do conteúdo de óleo em milho, 
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iniciado por C.G. Hopkins, em 1896, em Illinois-USA, concluiE 

do que os métodos de melhoramento, que fazem uso efetivo da 

variação genitica aditiva, são os melhores para alterar o con 

teúdo de óleo em milho. 

Através da análise dos vários constituintes dos 

-

graos de milho, HOPKINS et alii (1903) e LENG (1967) determi-

naram que cerca de 85% do total de Óleo estão contidos no ge� 

me ou embrião. Correlações positivas entre o teor total de 

Óleo e o tamanho do embrião, ou mesmo entre o conteúdo de 

óleo no embrião, foram relatadas por BRUNSON et alii (.1943), 

SPRAGUE e BRIMHALL (1949), MILLER e BRIMHALL (1951}, RUSCHEL 

(1972), GLOVER e TOSELLO (_1973}. De um modo geral estes auto

res concluem que o aumento no teor de óleo dos grãos de milho 

depende principalmente do aumento da proporção do embrião em 

relação ao grao e da sua concentração em óleo. 

Devido a esta relação entre conteúdo de Óleo e ta 

manho de embrião, a seleção visando a alteração deste elemen

to provoca mudanças na morfologia nos graos. CURTIS et alii 

(1968), analisando sessenta e cinco gerações para aumento no 

conteúdo de óleo, determinaram que a seleção para alto teor 

de óleo resultou em: a} um rápido desenvolvimento do embrião; 

b) aumento do peso total do embrião; c) diminuição do endos

perma e do peso da semente; d} aumento da porcentagem do ger

me em relação ao grão; e el aumento do tamanho do germe e da 

porcentagem de óleo na semente. Na seleção para baixo conteú 

do de óleo, o inverso foi observado, exceto quanto ao peso 
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das sementes, que não foi alterado. 

RUSCHEL (1972) , tomando como base as correlações 

encontradas, indica que a seleção para alto teor de Óleo está 

associada com o embrião maior. RUSCHEL (1975} conclui que o 

peso do embrião e a porcentagem deste no teor de Óleo na se-

mente permitem prever o aumento no tamanho absoluto do em-

brião, como conseqfiência de seleção para elevar o teor de 

óleo nos grãos de milho. 

LENG (1961, 1962a e 1962b} demonstrou que os méto 

dos mais precisos para predição de respostas futuras em sele 

çao, para porcentagem de óleo, são os que consideram a carac

teristica conteúdo de Óleo como sendo resultante�de outros do 

is componentes: tamanho do germe e porcentagem de Óleo no geE 

me. 

Mudanças no tamanho da semente e do germe, relação 

germe/endosperma e porcentagem de óleo no germe, durante o 

desenvolvimento da semente, foram estudadas por LENG 

na variedade 'Illinois High Oil'. 

(_196 7) 

Desta forma fica evidente que a seleção para alto 

ou baixo conteúdo de óleo resulta numa mudança nos compone.!! 

tes da semente, afetando sua morfologia, além do seu conteúdo 

de óleo. 

ALEXANDER e SEIF (_19631 afirmam que a redução no 

tamanho do endosperma, nas variedades com alto conteúdo de 

Óleo, é um fator de importância primária no melhoramento para 

alto conteúdo em Óleo, principalmente quando se pensa em usos 
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de Índices de seleção para tal característica. Ressalta ainda 

que esta relação depende do germoplasma com que se trabalha. 

Os métodos de seleção usados tomam como caracteris 

tica a ser selecionada o conteúdo de Óleo de suas progênies. 

Apesar da existência de técnicas como a do NMR {Ressonância 

Magnética Nuclear) para determinação do conteúdo de óleo em 

grãos, esta determinação, na maioria dos programas, ainda e 

feita por extração com solventes. Porém, tal processo onera 

sobremaneira o custo do programa. 

Devido à relação existente entre aumento do conteú 

do de Óleo e alteração na morfologia do grão, principalmente 

no aumento do tamanho do embrião, PATERNIANI (1972) propõe o 

uso do tamanho relativo do embrião como característica a ser 

selecionada nos programas, que vise o aumento do conteúdo de 

Óleo nos grãos de milho. Mostra que a seleção visual dos 

graos para tamanho do embrião se correlaciona com o teor de 

óleo. Este tipo de seleção, por ser bastante simples, poderá 

possibilitar um progresso razoável, pelo menos nas etapas ini 

ciais de um programa, para elevar o conteúdo de óleo em milho. 

Neste trabalho mostraram-se efeitos significativos 

entre os diferentes germoplasmas usados para tamanho de em 

brião, bem como a interação entre eles. O germoplasma 'Flint 

Composto' foi o que apresentou maior teor de Óleo em todos 

os tipos de grãos (germe normal, germe maior e germe menor). 

Isto deve ser devido ao m,_:nor tamanho dos grãos e, conseqtien-

mente, maior proporção do embrião em relação ao endosperma. 
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Porém, foi este mesmo material que apresentou uma menor dis 

criminação entre as amostras selecionadas por tamanho de em 

brião. 

Com o objetivo de verificar a eficiência da sele 

çao visual para tamanho do embrião, KINOSHITA e PATERNIANI 

(1974a e 1974b) compararam o efeito desta seleção no tamanho 

do embrião e sobre a proporção endosperma/embrião e conteúdo 

de Óleo no milho 'Centralmex'. Os autores obtiveram um aumen 

to de 3%, por ciclo de seleção, no tamanho do embrião. Po

rém, os resultados mostraram também que o aumento do tamanho 

do embrião não ocasionou aumento correspondente no teor de 

Óleo. O que permitiu concluir que a seleção efetuada, para 

aumentar o tamanho do embrião, foi eficiente, pois se conse 

guiu progredir nesse sentido .. Contudo, essa seleção nao le 

vou a um aumento do teor de Óleo da semente. Desta forma, 

para se conseguir progressos na elevação do conteúdo de óleo, 

é necessário que o trabalho seja acompanhado de análises de 

laboratório para a determinação do teor de óleo das progêni

es. 

MILLER e BRIMHALL (1951) indicaram que o aumento 

do teor de Óleo no grão de milho é devido principalmente ao 

aumento do-teor de óleo no embrião e, em menor proporçao, ao 

aumento do tamanho do embrião, o que explica os resultados 

obtidos por Kinoshita e Paterniani. 

Costrastando com tais resultados, BATISTA (1980), 

ao avaliar a seleção visual para tamanho do embrião dentro 
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de família de meios-irmãos para embrião grande, encontrou um 

progresso de 1,44%, por ciclo de seleção, para o aumento no 

conteúdo de Óleo. As características de peso, volume e densi 

dade dos grãos não sofreram influência da seleção, embora, 

houvesse uma tendência de aumento no peso e volume e redu

ção na densidade dos grãos na população selecionada, quando 

em contraste com a população não selecionada. 

Com base nesses relatos da literatura, concluímos 

que a seleção para características químicas da semente, prin 

cipalmente no conteúdo de Óleo, altera também as caracterís

ticas morfológicas dos genótipos selecionados. Essas mudan

ças têm sido mais pronunciadas que o progresso de seleção. 

Surge, portanto, a possibilidade de se utilizar estas al 

terações morfológicas para induzir alterações nas caracterís 

ticas químicas. Como consequência, teremos redução de gastos 

nos programas que objetivam aumentar o teor de óleo. Contu 

do, esta inversão de valores tem proporcionado resultados 

contraditórios. Em alguns programas ocorre esta vantagem e 

em outros as características químicas, que se deseja altera4 

sofrem pouco efeito. 

2.4. Capacidade de armazenamento energético em milho 

A domesticação dos cereais criou condições que 

permitiram uma redução das reservas de outras partes da plan 
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ta e um aumento progressivo da proporçao de assimilados uti 

lizados pelos grãos. De acordo com EVANS (1976}, nos prime� 

ros estágios da domesticação é a capacidade de armazenamento 

que limita a produção, mas, sob a ação da seleção artifici 

al, a produção de grãos aumenta, devido quase que exclusiva

mente a um incremento da capacidade de depósito, até alcan

çar o limite imposto pela capacidade fotossintética. Este li 

mite é denominado por WESTON e TODD (1963, apud ALEXANDER e 

LAMBERT, 1968} como limite fisiológico da planta, pois toda 

energia obtida pela fotossíntese (fonte) é armazenada nos 

grãos (depósito}, salvo a energia transformada em elementos 

de formação estrutural da planta, sem os quais nao há pos

sibilidade da formação dos graos. 

Quando o limite fisiológico é atingido, qualquer 

aumento que se deseje na capacidade produtiva deve ser conse 

guido a custo da elevação da capacidade fotossintética, mui

to mais difícil de ser avaliada e melhorada. 

O milho é o cereal que, devido ao alto conteúdo 

de carboidratos, principalmente amido (71,5% - EARLE et alii, 

1956}, é largamente empregado na alimentação animal, como 

fonte energética facilmente digerível e de baixo custo, colo 

cando-o à- frente de todos os outros cereais. 

O conteúdo médio de Óleo nos grãos das cultivares 

comerciais variam de 4 a 5% (EARLE et a:lii 1956; PATERNIANI 

1972;KINOSH'.I"TÀ e PATERNIANI 1974a e 1974b; MIRANDA et alii 

19761. O Óleo de milho é o produto mais valioso da indústria 
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de moagem deste cereal, devido ao seu valor calorífico e die 

tético. 

Como já relatado anteriormente, sabe-se que os 

carboidratos são precursores do Óleo na semente. Devido ao 

maior conteúdo de calorias do óleo (9,4) em relação a proteí 

na (5,4) e carboidratos (4,2) (WESTON e TODD 1963, apud ALE 

XANDER e LAMBERT 1968} , vários trabalhos (MILLER e BRIMHALL 

1951, WOODWORTH et alii 1952, ALEXANDER 1962, apud ELROUBY e 

PENNY, 1967), ALEXANDER et alii 1970, DUDLEY et alii 1977} 

indicam que, devido ao balanço fisiológico energético da 

planta, o aumento no conteúdo de Óleo nos grãos de milho po 

de provocar uma redução na quantidade de carboidratos e, em 

conseqüência, reduzir a produtividade de grãos. 

ALEXANDER (1962, apud ELROUBY e PENNY, 1967) con 

siderou, em bases fisiológicas, que o aumento de 1% no con

teúdo de óleo nos grãos de milho deve provocar uma redução 

aproximada, na produtividade de grãos, de 75 kg/ha, desde 

que se considere constante a quantidade de calorias produzi

das. Contudo, ALEXANDER et alii (19701, através de alguns da 

dos empíricos, sugeriram que híbridos com 7 a 8% de óleo po 

dem apresentar características agronômicas semelhantes aos 

híbridos comerciais. Esta contradição, em parte, do que o 

autor tinha preconizado no trabalho anterior, deve-se aos re 

sultados obtidos por ALEXANDER e LAMBERT (1968), que procura 

ram verificar a relação do conteúdo de Óleo na semente com 

sua produtividade, tendo como base a produção de calorias. 
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Estes mostraram que as diferenças na produção de calorias 

estão diretamente relacionadas com as modificações no meca

nismo de síntese e desenvolvimento dos grãos (depósito). Su 

gerem os autores que a capacidade da planta em produzir car 

boidrato é independente da de sintetizar Óleo, o que concor

da com os dados de BROWN et alii (1966), a respeito da rela 

çao entre produtividade e porcentagem de óleo. A razão por 

que alguns genótipos são limitados na sua produção de calori 

as é devida à síntese do Óleo ser ineficiente. Parte desta 

conclusão já tinha sido postulada teoricamente por MILLER e 

BRIMHALL (1951} , quando sugeriram que um aumento de 3% no 

conteúdo de óleo pode ser obtido sem decréscimo da produtivi 

dade. 

ALEXANDER e LAMBERT (1968) concluem que a capaci-

dade da planta de milho em armazenar energia no grão nao 

significativamente afetada pela fonte polinizadora, 

ocorre com relação ao conteúdo de Óleo. Pois, plantas, 

como 

cuja 

fonte polinizadora possua baixo conteúdo de Óleo, produzirá 

mais calorias em carboidratos que as polinizadas por 

de altp conteúdo de óleo. 

fonte 

DUDLEY et alii (1977} levantam dois aspectos a 

respeito da capacidade de armazenamento energético do milho: 

a) concentração de energia no grão (depósito), a qual foi 

medida em termos de Cal/g de matéria seaa; b) produção de 

energia pelo grão ou por unidade de área. Os resultados mos

traram que a concentração de energia é negativamente correla 
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cionada com produção de energia no grão (r = -0,74) e com a 

produção de energia por área (r = -0,45}. Mas, a produção de 

energia por grao e por área é positivamente correlacionada 

com o conteúdo de óleo (r = 0,99 e r = 0,49) e com a produ

ção de grão {r = 0,58 e r = 0,98), respectivamente. Indica

se, com isso, que o total de energia produzido é mais forte 

mente influenciado pela produção de grão, que pela concentra 

ção de energia no grão. 

A relação negativa entre concentração e produção 

de energia é devida à alta correlação positiva da concentra 

ção de energia com a porcentagem de Óleo {r = 0,94) e à alta 

correlação negativa de porcentagem de Óleo com o peso da se 

mente e produção de grão (r = -0,85 e -0,49, respectivame� 

te). A elevada correlação negativa entre a porcentagem de 

Óleo, o peso de semente e produção de grão é explicada por 

ser maior que a esperada, pelo fato das variedades usadas 

nos cruzamentos serem muito contrastantes para o conteúdo de 

óleo. BATISTA (19801 encontrou correlações de r = 0,07 e de 

r = -0,12, não significativas, para as populações: originais 

e alto.Óleo; ambas nos caracteres de peso de 100 grãos e por 

centagem de óleo. Indica-se com isso que, nos genótipos nao 

selecionados, esta relação não existe e, à medida em que se 

eleva o conteúdo de Óleo, esta relação passa a ser negativa. 

BRUNSON et alii (1948} mostraram que o conteúdo de óleo e ta 

manho de sementes são independentes. FORSBERG et alii (1974) 

indicaram que estas relações são altamente influenciadas pe-
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lo ambiente. 

Deste modo podemos concluir que a elevação do con 

teúdo de Óleo nos grãos, sem que ocorra redução na produtivi 

dade, é limitada pela produção total de energia e, esta se 

restrinje ao limite fisiológico da planta. Atingido tal limi 

te, o aumento no conteúdo de Óleo no grão (concentração) e 

feito em detrimento da redução da produção total de energia, 

pois, além deste limite a redução da energia total (devido à 

queda de produtividade) e maior do que o ganho na concentra 

ção de energia no grao. 

Sob este aspecto, os métodos de melhoramento de

vem primeiramente explorar todo o potencial energético arma

zenável da planta. Paralelamente a concentração de óleo no 

grao deve ser tal, que não restrinja a produção total de ener 

gia. Germoplasmas, em que a concentração de energia nao se 

correlacione negativamente com a produção total de energia, 

são mais indicados na elevação do conteúdo de Óleo. Isto 

ocorre no início de programa de seleção para elevação do con 

teúdo de Óleo. Desta forma o conteúdo de óleo no grao (con 

centração) deve crescer proporcionalmente até que o limite 

fisiológico da planta seja atingido. Neste estágio o progra

ma de melhoramento deve ser dirigido para elevação da capac! 

dade fotossintética do germoplasma, ou seja, elevando mais 

o ponto energético do limite fisiológico da capacidade de 

armazenamento. 
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3. MATERIAL

Para o desenvolvimento do presente trabalho utili

zou-se como material genético básico a população ESALQ VF-1 de 

milho, originalmente denominado de 'Flint Composto'. Essa popu 

lação foi obtida no Instituto de Genética, em Piracicaba, SP, 

a partir da combinação de populações introduzidas do CIMMYT, 

as quais apresentavam germoplasmas de grãos duros, de cor bran 

ca e de cor laranja, representativas de raças de Cuba, Colôm 

bia e América Central. Foram também incluidas amostras de milho 

Cateto (PATERNIANI, 1968 e PATERNIANI et alii, 1977). 

CUNHA (1976) fornece uma descrição das característi 

cas dessas populações, assim expressas: 



WP 1: 

WP 3: 

WP 4: 

WP 5: 

WP 7: 

WP 8: 

WP 11: 

WP 13: 
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População com sementes semidentadas de coloração 

amarela, obtidas a partir da combinação de PD (MS) 

6, Narino 330 x Peru 330, Amarillo Salvadoreno, sin 

tético da Flórida e Eto Amarillo. 

Cuprico. Compreende uma combinação de milhos amare

los semidentados, incluindo cinco amostras de germo 

plasmas cubanos e cinco provenientes de Porto Rico. 

População de milho duro branco, resultante do cruza 

mento de Narino 330 de origem colombiana X Peru 

330, obtida no Programa de Melhoramento de Milho da 

Colômbia. 

Cuba 11 J. Trata-se de um representante típico 

gerrnoplasma duro laranja de Cuba. 

de 

Eto Blanco. Trata-se da conhecida variedade de mi-

lho duro branco obtida na Colômbia, na Estação Expe 

rimental TÚlio Ospina, por meio de cruzamentos múl

tiplos, procedentes de outras regiões da América do 

Sul. 

Cuba Gpo. 1. t outro representante típico do germo

plasma duro laranja de Cuba, com boa capacidade de 

combinação com a raça Tuxpeno. 

Porto Rico Gpo. 2. Variedade de milho 

amarelo, coletada em Porto Rico. 

semi dentado 

Composto amarelo do Caribe. Composto formado no Mé-



WP 27: 

WP 28: 

WP 30: 

WP 33: 

WP 34: 

WP 35: 

WP 36: 

WP 38: 
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xico a partir de milhos semiduros amarelos do Cari 

be e da América Central. � possível que inclua al

gum germoplasma de origem Tuxpeno. 

Cuba 28. Trata-se de uma amostra de milho semidenta 

do amarelo, obtido pelos agricultores de Cuba. 

Diacol V - 101. Trata-se de uma variedade melhora 

da, de milho duro branco, obtida pelo Programa Agrf 

cola da Colômbia em colaboração com a Fundação 

Rockefeller. 

Narino 330. Trata-se de uma amostra de milho duro 

branco do Banco de Germoplasma da Colômbia, formado 

por 11 linhagens de  grãos amarelos. 

Amarillo Salvadoreno. tum milho semidentado amare

lo, obtido na República de El Salvador. 

Sintético da FlÕrida. Trata-se de milho semidentado 

amarelo, obtido com milhos adaptados ao Estado da 

FlÕrida - USA. 

Eto Amarillo. Trata-se de variedade de milho duro 

amarelo, melhorada na Estação Experimental Túlio Os 

pina da Colômbia. 

Venezuela 1. Semidentado amarelo, obtido por 

ção na Venezuela. 

sele 

OD (MS) 6. t uma variedade de milho, semidentado a 

marelo, que tem sido melhorada por seleção massal 
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em Costa Rica. 

Pérola Piracicaba: Trata-se de uma variedade sintética bran

ca, obtida pelo Programa de Melhoramento de Milho, 

do Instituto de Genética da ESALQ, Piracicaba, SP, 

Brasil. � formada pela combinação de linhagens bran 

cas e amarelas, de alta produtividade e de excelen

tes características agronômicas, sintetizada a pa� 

tir de três linhagens Cateto, três linhagens Flint 

branca da Colômbia, duas Flint Amarelo da Colômbia 

e urna linhagem semi-Flint amarelo do México. 

Cateto Composto: Obtido pela combinação de inúmeras amostras 

locais do conhecido milho cateto de grãos duros e 

de cor laranja intensa. Foi coletada entre os agri

cultores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ba 

hia, Mato Grosso, Maranhão, Ceará e urna amostra do 

Paraguai. 

Estas populações foram intercruzadas entre si e se 

guidas de multiplicação por três gerações de polinização li

vre. Praticou-se a seguir um ciclo de seleção massal, selecio 

nando-se fenotipicamente 800 plantas (espigas) no ano agríco

la de 1970/71. O material foi selecionado para graos duros e 

de cor laranja. A população se caracterizava por ser altamen

te heterogênea e bem adaptada. 
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4. J\IBTODOS

Baseando-se na seleção visual para tamanho do em 

brião, obteve-se da população ESALQ VF-1 duas subpopulações: 

a) Subpopulação 01 ou ESALQ VF-1 Original, b) Subpopulação

02 ou ESALQ VF-1 Embrião Grande, as quais foram submetidas 

à seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos da for 

ma descrita a seguir. 

4.1. Obtenção das subpopulações 

4.1.1. Subpopulação 01 (ESALQ VF-1 Original) 

As progênies de rreios-iooos, obtidas por seleção mas-

sal durante o ano agrícola de 1970/71, foram avaliadas no 
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ano agrícola 1971/72 (MIRANDA FILHO et alii 1972). O delinea 

mento usado foi em látice parcialmente balanceado, perfazeg 

do-se 8 látices 10 x 10 (800 progênies), com três repetições 

em cada grupo. 

Cada parcela foi constituída de uma fileira de 

5,0 m de comprimento, espaçadas entre si de 1,0 m, e, entre 

covas, de 0,40 m. Cada cova recebeu três sementes, deixando

-se, após o desbaste, duas plantas por cova. 

Testemunhas representadas por híbridos regionais 

foram plantadas sistematicame nte nos ensaios. Em cada repet� 

çao essas testemunhas foram repetidas três vezes, no início, 

no meio e no final. 

Após o completo desenvolvimento das plantas, foram 

feitas observações de interesse agronômico, em duas das três 

repetições utilizadas, tais como: altura média das plantas, 

altura média da inserção da primeira espiga na planta e aca 

mamento. A seguir foi feita a contagem do número de plantas 

por parcela ( "stand 11) • Na colhei ta foram anotados o peso das 

espigas despalhadas e o teor de umidade dos grãoe, correspon 

dentes -a cada parcela experimental. As produções observadas 

no campo, correspondentes a cada parcela, foram corrigidas 

utilizando�se a seguinte fórmula: 

PC15 5%
I 

onde têm-se: 

= PC (1-U) 
0,845 



PC15,5% : peso de campo corrigido para 15,5% 

umidade; 

PC : peso de campo observado; 

u umidade observada em cada parcela.

A · f · f · t 
-

11 stand 11 , seguir oi ei a correçao para 

gando-se a fórmula de ZUBER (1942): 

PCC T - 0,3 F= PC15,5% . T F 

onde têm-se: 
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de 

empre-

PCC . peso de campo corrigido para o "stand" 

proposto; 

PC15,5%
. peso de campo corrigido para 15,5% de . 

umidade; 

T : numero de plantas propostas por parcela 

( 11stand 11 ideal) ; 

F 
� de plantas perdidas por parcela. : numero 

Este ajuste adiciona 70% da produção média 

cada planta perdida e considera que 30% é recuperado 

para 

pelas 

plantas vizinhas à falha. Esta metodologia só pode ser utili 

zada quando as falhas entre parcelas fore� consideradas alea 

tórias, isto é, quando as diferenças finais do "stand'", sem 

correção, entre as progênies, não forem estatisticamente si� 

nificati vas. 
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Após a obtenção dos dados finais, baseando-se no 

comportamento médio das famílias nas três repetições, quanto 

aos caracteres produtividade, altura da planta e da espi

ga, acamamento e "stand" final, foram selecionadas cerca de 

100 melhores famílias de meios-irmãos. As sementes remanes 

centes destas famílias selecionadas foram utilizadas no plan 

tio em lote isolado de despendoamento no ano agrícola 1972/ 

73. 

Segundo LIMA et alii (1974), de cada progênie fo 

raro selecionadas cerca de 10% das plantas, perfazendo 500 

plantas. As espigas obtidas dessas plantas constituíram no 

vas progênies de meios-irmãos. Esta nova população foi deno

minada de ESALQ VF-1 MI HSI. Estas progênies foram avaliadas 

em látices 10 x 10, com três repetições, com parcelas de 10 

2 
m ,  segundo a mesma metodologia utilizada no ciclo anterior. 

Após a recombinação das progênies selecionadas, obteve-se no 

vamente 500 familias correspondentes à população ESALQ VF-1 

MI HSII. 

No ano agrícola 1975/76, de acordo com PATERNIANI 

(1976), as 500 familias de meios-irmãos foram avaliadas e as 

melhores recombinadas no ano agrícola seguinte, permitindo 

dispor de 500 novas famílias, correspondentes a ESALQ VF-1 

MI HSIII, a qual foi denominada no presente trabalho de Sub 

população 01 ou ESALQ VF-1 Original. 



43 

4.1.2. Subpopulação 02 (ESALQ VF-1 Embrião Grande) 

Com o objetivo de se ter uma variedade de milho cem 

alto teor de Óleo e de  boa produtividade de grãos, destinada 

a atender as necessidades das indústrias de óleo de milho, 

iniciou-se seleção para o aumento relativo do embrião nos 

grãos do composto ESALQ VF-1. 

O método utilizado foi o da seleção entre e dentro 

de famílias de meios-irmãos, sem sementes remanescentes. A 

seleção entre famílias visou à elevação da produtividade de 

graos e a seleção dentro das famílias, o aumento relativo do 

embrião da maneira descrita a seguir (PATERNIANI, 1979)
1

.

Durante o ano agrícola de 1972/73, 1.000 progêni es 

de meios-irmãos da população ESALQ VF-1 MI foram avaliadas 

para produtividade e características agronômicas, em 10 en 

saios em látice 10 x 10, com 4 repetições cada. As repetições 1, 

2 e 3 foram semeadas em outubro, com sementes normais. As 

parcelas compunham-se de uma fileira de 10,0 m, semeando-se 

três sementes em cada cova, espaçad as entre si de 0,40 m. O 

espaçamento entre fileiras foi de 1,0 m. Após o desbaste, 

deixou-se duas plantas por cova. O "stand" completo teve 50 

plantas por fileira. A repetição 4, foi semeada em novembro, 

um mes mais tarde que as repetições 1, 2 e 3, em lot es isola 

dos de despendoamento. Usaram-se nesta repetição semen tes vi 

sualmente selecionadas para embrião grande, de cada uma das 

1 -
PATERNIANI (1979), comunicaçao pessoal. 
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progênies de meios-irmãos. Semeou-se na proporçao de duas fi 

leiras femininas, que foram despendoadas, para urna fileira 

masculina. As sementes usadas para o plantio das fileiras 

masculinas foram constituídas por uma mistura, em quantida

des iguais, de sementes das 1. 000 progênies de meios - irmãos 

e a semeadura foi realizada em duas epocas, com intervalos 

de 7 a 8 dias. Essas sementes foram também escolhidas para 

embrião grande. 

Os tratos culturais foram os normais à cultura do 

milho. Pouco antes do florescimento, eliminaram-se nas filei 

ras masculinas da quarta repetição as plantas inferiores e 

atípicas. 

Após a colheita das repetições 1, 2 e 3, indenti 

ficaram-se as progênies mais produtivas. Na quarta repetiçã� 

colheram-se as 10 melhores plantas dentro das 200 progênies 

mais produtivas, de acordo com os resultados dentro das três 

primeiras repetições. Na colheita deu-se preferência as plan 

tas prolíficas (mais de uma espiga por planta), com espigas 

grandes e bem empalhadas, plantas erectas e com inserção de 

espigas não muito alta. Mantiveram-se sempre juntas as espi

gas de plantas prolíficas. Após a secagem das espigas, esco

lheram-se as 1.000 espigas melhores, considerando-se as de 

plantas prolíficas como urna espiga. Debulhou-se cada espiga 

individualmente, constituindo a população ESALQ VF-liMI. HSEGI 

(um ciclo de seleção entre famílias de meios-irmãos para pro 

dutividade e dentro de famílias para embrião grande}. 
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O mesmo procedimento foi realizado nos anos .... agri-

colas de 1973/74, 1974/75, 1975/76 e 1976/77. Obteve-se,de� 

ta forma, no final do ano agrícola de 1976/77, a população 

ESALQ VF-1 MI HSEG V, ou seja, população ESALQ VF-1 MI com 

cinco ciclos de seleção entre famílias de meios-irmãos, para 

produtividade de grãos, e dentro de famílias para embrião 

grande, denominada no presente trabalho de Subpopulação 02 

ou ESALQ VF-1 Embrião Grande. 

4.2. Execução experimental 

Urna amostra representativa de cada subpopulação 

foi plantada no ano agrícola de 1978/79, na área experimen

tal do Instituto de Genética, Piracicaba, SP. Durante o de

senvolvimento vegetativo, antes. do início do florescimento , 

as plantas que apresentaram características agronômicas inde 

sejáveis foram eliminadas. 

Na época do florescimento, todas as espigas foram 

protegidas. As plantas que apresentaram duas espigas foram sel� 

cionadas e uma das espigas foi autofecundada e a outra polini

zada com mistura de pólern das plantas da mesma subpopulação, 

obtendo, desta forma, espigas de sementes autofecundadas 

(E1) e de polinização livre (E2), respectivamente. Para que

não houvesse efeito de posição das espigas dentro de urna rnes 

ma planta, as polinizações foram efetuadas aleatoriamente, 



a fim de que houvesse um confundimento entre tipos de 

gas dentro de uma mesma planta. 

46 

espi 

Ao termino do ciclo da cultura, procedeu-se a co 

lheita das espigas que foram trabalhadas. Após serem deb ulh� 

das individualmente, foram armazenadas em camara seca para 

uniformização da umidade dos grãos, a qual foi ao redor de 

12 % 

Os dados obtidos destas sementes foram: 

a) peso de 100 grãos: foram escolhidas, pelo aspecto da se

mente, aquelas representativas da parte central de 

cada espiga e obtido seu peso, em gramas; 

b) volume de 100 graos: utilizou-se o método da diferença de

volume medido pelo deslocamento da coluna de eta 

nol, em mililitros; 

e) densidade dos grãos: após a obtenção do peso e volume dos

graos, a relação entre estes caracteres 

a densidade, em gramas por mililitro; 

forneceu 

d) porcentagem de Óleo: de cada espiga foram escolhidas duas

amostras de quinze grãos cada uma, dos quais, apos 

moagem, procedeu-se a determinação da porcentagem 

de Óleo do modo descrito a seguir (TOSELLO, 1978)� 

Cartuchos de papel de filtro, devidamente numera 

dos, foram colocados a uma temperatura de 70°c durante 30 mi 

nutos para sua secagem, obtendo-se seus pesos secos (P1). As

1 TOSELLO, 1978. Comunicação pessoal.
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amostras do material moido foram colocadas nesses cartuchos, 

tomando-se o cuidado de não compactar o material, o qual foi 
- o -

seco ate peso constante (6 horas a 70 C), após o qual foi p� 

sado (P2). Depois de grampeados e secos novamente por uma ho

ra a mesma temperatura, foram novamente pesados (P3). Proce

dendo-se, a seguir, a extração do óleo das amostras, usando-se 

N-hexano, durante 14 horas, em extrator de Soxhlet. Após es

te tempo,as amostras foram secas durante 6 horas a uma tem

peratura de 70°c e determinado seu peso (P4). Através da di

ferença entre P2 e P1, obteve-se o peso seco da amostra an

tes da extração do Óleo. P ela diferença entre P3 e P4, obte

ve-se a quantidade de Óleo contida na amostra. A porcentagem 

de Óleo foi obtida utilizando-se a seguinte expressão: 

onde: 

PO = porcentagem de óleo na amostra analisada. 

4.3. Análises estatística 

Procedeu-se as análises da variância de acordo com 

o esquema fatorial com observações dentro das subclasses.

Para cada variável foi obtida a sua distribuição 
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de frequências, em todas as características observadas. A 

normalidade destas distribuições foi submetida ao teste de 

KOLMOGOROV-SMIRNOV (STEPHENS, 1974). 

O número de determinações realizadas para as ca 

racterísticas de peso, volume e densidade dos grãos foi de 

uma por espiga, enquanto que para a porcentagem de óleo fize 

ram-se duas. Desta forma, s6 foi possível fazer-se uso da 

análise da variância para a porcentagem de Óleo nos graos. 

Nas demais características, calcularam-se suas médias aritmé 

tica, erro padrão da média e o coeficiente de variação. Este 

coeficiente exprime o valor médio da variabilidade total pr� 

sente. Está contido nesta variabilidade; alé□ do componente 

genético inerente a uma população panmítica, a componente am 

biental. 

As diferenças entre as variáveis foram obtidas 

através de contrastes de médias. A significância desta dife 

rença contra a nulidade foi submetida ao teste 't'. Para 

efeito comparativo, os mesmos contrastes usados nas caracte 

risticas com uma determinação foram realizados também para 

porcentagem de Óleo, usando-se para tanto médias de determi

nação obtidas dentro das espigas. Na transformação dos con 

trastes em porcentagem, usou-se como Índice 100 a subpopul� 

ção 02 (P2) e/ou espigas de polinização livre (E2).
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4.3.1. Análise dentro de tipos de espigas 

Esta análise permite avaliar o grau de variação 

entre espigas. Usando-se somente uma determinação por espig� 

esta variação foi obtida pelo coeficiente de variação. Os 

cálculos obedeceram às seguintes expressões matemáticas: 

a) cálculo da média aritmética (m):

m = ( � 
i=l 

X.) /n 
l. 

b) Cálculo do coeficiente de variação (C.V.%)

C. V. % ga = (s/m).100

{SQD/n-1)
1/2

s = 

c) Cálculo do erro padrão da média (s(m)):

+ 2 1/2 
s (m) = - ( s /n) 

onde têm-se: 

m estimativa da média aritmética do caráter 

analisado, numa determinada variável para 

uma dada caracteristica; 

x. : valor individual de uma dada característi-

ca, em uma determinada variável; 

n : número de dados obtidos para o caráter ana 

C. V.%

lisado; 

estimativa do coeficiente de variaçao, cal 

culado em porcentagem; 

SQP : sorna dos quadrados dos d esvios; 



s 

s (m) 

estimativa do desvio padrão da média; 

: estimativa do erro padrão da média. 
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Para a característica porcentagem de Óleo, da qual 

foram obtidas duas determinações por espigas, efetuou-se a 

análise da variância entre espigas. Esta análise ignora a 

estrutura de subpopulações, de plantas e de tipo de espiga, 

conforme o modelo linear: 

onde têm-se: 

µ 

b. 
1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

valor observado 

naçao k;

média geral; 

efeito aleatório 

da espiga i, na determi-

entre espigas (i=l,2 ... n); 

d (ik) : efeito aleatório dentro das espigas (k = 1,

2 ••• m) • 

A cada subpopulação ( P1 e P 2) e, dentro destas , a 

cada tipo de espigas (E1 
e E2) temos um quadro da análise 

da variância, cujo esquema é apresentado na Tabela A.
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Tabela A- Análise da variância para porcentagem de Óleo, de� 

tro de uma subpopulação para um dado tipo de esp� 

ga. 

Fontes de Variação G.L. QM E 

Entre Espigas n-1 º1 
(J2

d 

Dentro de Espigas n (m-1) º2 
2 

ºd 

Total nm-1 

onde têm-se: 

n numero de espigas avaliadas; 

(QM) F 

+ ·mcr2 

Ql/Q2e 

m : numero de determinações dentr o das espigas; 
2 Á2 

crd 
variância dentro de espigas (crd = o

2
); 

2cr e : variância entre espigas 

A variabilidade total, e ntre espigas, foi testada 

pelo teste 'F' contra a variabilidade total, dentro das espi 

gas. 

Fez parte desta análise, além dos coeficientes de 

variação entre (e.V.e) e dentro de espigas (C.V.d), p coefi

ciente de repetibilidade (r), cujas equações são 

das a seguir: 

apresent� 



sendo 

c.v. = < <
0

2) 112 /rn) >
e e 

C.V.d 
= ( <cr!) 1/2 /m))

r = 
2 2 2 

(a )/(a +ad)e e 

2 2 2 

ºF = (J + 
ºEg e

g 
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.. 100 

. 100 

(Ql - Q
2

)/(Ql + Q2(m 1) )
, 

2 2 2 
a +

ºd
= 

ºF e 

onde têm-se: 

m estimativa da média aritmética do 

analisado; 

cr; : variância genética; 

cr�G : variância ambiental permanente;

cr; : variância fenotipica total. 

caráter 

Quando realizamos mais de uma determinação num da 

do caráter, no mesmo indivíduo, a variação fenotípica pode 

ser separada em variação entre e dentro de indivíduos. Esta 

subdivisão serve para eliminar a natureza da variação ambien 

tal. Quando relacionamos a componente entre indivíduos sobre 

a componente fenotípica total, temos uma correlação · .dentro 

do caráter analisado, denominado, neste caso, de correlação 

intra-classe. Porém, medidas repetidas de um mesmo indivíduo 

denominam-se de coeficiente de repetibilidade do caráter. 

Neste caso a variação entre indivíduos é composta da comp� 

2 2 nente genética (cr G) e da componente ambiental perrranente (crEg
),
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referente à parte da variância ambiental total, que contri 

bui para a componente entre indivíduos e que aparece devido 

às circunstâncias permanentes e não localizadas (FALCONER, 

1977). Portanto, a repetibilidade expressa a proporção da va 

riação devida a diferenças p ermanentes, tanto genética como 

ambiental (o�+ o�
g

), em relação a diferenças de origem gen�

tica e ambiental total (o:). Quando o caráter avaliado é de 

origem exclusivamente maternaLeste coeficiente corresponde 

ao limite máximo da sua herdabilidade. Este coeficiente, no 

presente trabalho, foi calculado segundo o esquema de análi 

se interpopulacional (VENCOVSKY, 1977). 

4.3.2. Análise entre tipos de espigas 

Esta análise ignora a estrutura de subpopulação. 

Visa avaliar o efe ito entre sementes autofecundadas e de p� 

linização livre. Medindo, portanto, o efeito da fonte poli 

nizàdora entre tipos de espigas. 

Este efeito foi medido através de contrastes de me 

dias e testados pelo teste 't', segundo as expressões: 
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2
/ + l/n

2 
))1 /2

t = ys /(s (1 n1

onde têm-se: 

y 
s 

: 

: 

: 

estimativa do contraste entre as médias dos 

diferentes tipos de espigas para a subpop� 

lação 01;

estimativa do contraste entre as médias dos 

diferentes tipos de espigas para a subpop� 

lação 02;

estimativa do contraste entre as médias dos 

diferentes tipos de espigas para a subpop� 

lação S (s = 1 ,2 ... q); 

: estimativa da média aritmética do caráter 

analisado na subpopulação 01, para as esp� 

gas autofecundadas (P1E
1

);

: estimativa da média aritmética do caráter 

analisado na subpopulação 01, para as esp� 

gas de polinização livre (P
1

E
2

);

: estimativa da média aritmética d o  caráter 

analisado na subpopulação 02, para as espi 

gas autofecundadas (P2E1);

estimativa da média aritmética do caráter 

analisado na subpopulação 02, para as espi 

gas de polinização livre (P2E2);



t : valor do teste 't', para o contraste a 

ser testado com (n1 + n2) - 2 graus de

liberdade; 
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n1 : número de observações realizadas para o ca

ráter analisado na subpopulação 01 para as 

espigas autofecundadas ou de polinização li 

vre; 

n2 : número de observações realizadas para o ca

rãter analisado na subpopulação 02, para as 

espigas autofecundadas ou de polinização li 

vre. 

A análise da variância para porcentagem de . Óleo, 

obedeceu ao seguinte modelo linear: 

Y
1. J

.k = µ + p'. + t. + (p't) .. + dk ( .. )1. J . l.J l.J 

onde têm-se: 

Y. 'k : valor observado na planta i, contendo o ti
l. J 

po de espiga j, na determinação k; 

µ : média geral, para tipo de espiga dentro da 

subpopulação; 

p't : efeito aleatório da planta i (i = 1,2 ... n); 

t. : efeito fixo de tipo de espiga j (j = 1,2 ...
J

a) ;

(p.1 t},.: efeito aleatório da interação entre a pla_!2 
. l.J 

ta i pelo tipo de espiga j; 
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dk
(
i

j)f efeito aleatório do erro associado a deter

mi nação k (k = 1, 2 ••• m) , dentro da planta i, 

no tipo de espiga j. 

O esquema do quadro da análise de variância, a fim 

de detectar o efeito entre tipos de espigas,dentro de 

subpopulação, está apresentado na Tabela B. 

cada 

Tabela B. Análise da variância para porcentagem de Óleo, de� 

tro de uma subpopulação e entre tipos de espigas. 

F.V. G.L. QM E (QM) F 

Plantas (P') - 1 º1 0 2 + 2 
Ql/Q4 n maa d p' 

Tipos d e EB2igas (T) a - 1 º2 
2 2 o d+ mo , + 

p t mns
v

t 02 10 3 

P'x T (a-l)(n -1) Q3
2 + 2 

Q3/Q4 s 
o d mo

p 
't 

Dentro (rn-1) Q4
an ºd s 

Total ns arn - 1

onde têm-se: 

ns : numero de plantas da subpopulação P (ns = 1, 2,

• • • X ) ;s 

P : sub população avaliada ( p = 1, 2, ..• q) ; 

2 o : variância do efeito aleatório dep 

("2 (Q Q )/ ) º
p

• = 1 - 3 ma ;

plantas 
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V
t 

: variância do efeito fixo de tipos de espi-

gas (Vt = {Q2 - Q3
)/mns).

As significâncias dos efeitos avaliados foram tes 

tadas pelo teste 1 F 1
• Para os efeitos de planta e interação 

o testador foi o residuo dentro de espigas (Q1/Q4 e 03/o4 ,

respectivamente). O efeito de tipos de espigas foi testado

pela interação dos dois efeitos principais {Q2/Q3).

Deste quadro de análise da variância entre tipos 

de espigas, obtivemos ainda os coeficientes de variação en 

tre plantas (CV
P

) e entre tipos de espigas {CVt), segundo as

equaçoes: 

e. V. = { {e?) 112 /rn) • 100 
p p 

4.3.3. Análise entre subpopulações 

Nos contrastes de médias, o efeito entre subpopul� 

çoes foi avaliado dentro de um determinado tipo de espiga e 

entre diferentes tipos de espigas. Para tanto, a análise fi 

xa o tipo de espiga dentro das subpopulações. 

O contrast} entre médias obedeceu às expressoes: 
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y2 
= m

22
ml2

y3 
= m

,.., -:i 
- m , 

L..L.. l..L 

Y4 = m21
- ml2

onde têm-se: 

contraste entre médias das subpopulações 

usando espigas autofecundadas (m l)
;

Y2 
: contraste entre médias das subpopulações

usando espigas de polinização livre (m 2); 

contraste entre médias das subpopulações 

usando espigas autofecúndadas n a  subpopul� 

çao 01 (m
11

) e espigas de polinização 

vre na subpopulação 02 (m22);

li-

contraste entre médias das subpopulações 

usando espigas de polinização livre na 

subpopulação 01 (m12) e espigas autofecunda

das na suppopulação 02 (m
21)

.

Os contrastes foram testados pelo teste 't'. 

A análise de variância para porcentagem de Óleo 

nao fixa o t ipo de espiga, pois o efeito entre subpopulações 

de diferentes tipos de espiga é obtido pela interação destes, 

segundo o modelo linear apresentado a seguir: 

y ijk (q) 
= 1J + p '

i
· (q) + t. + p + ( tp) . + (p 't) .. ( )+ dk ( . .  )J q Jq ~ l J q l.Jq 



onde têm-se :

yijk(q) 

t. 

Pq

( tp) 
Jq 

(p't) .. ( )l] q 

dk (i jq) 

: 

: 
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valor o bservado na planta i, no tipo 

de espiga j, da determinação k, dentro 

da subpopulação q; 

média geral; 

efeito aleatório da planta i / dentro 

da subpopulação q; 

efeito fixo do tipo de espiga j ; 

efeito fixo da subpopulação p (s = 1,2 ... q); 

efeito fixo da interação do tipo de es 

piga j na subpopulação q; 

efeito aleatório da interação da pla� 

ta i, no tipo de espiga j, dentro da 

subpopulação q; 

efeito aleatório do erro associado a

determinação k, dentro da planta i, no 

tipo de espiga j da subpopulação q. 

A Tabela C apresenta o esquema da análise da vari 

ância para porcentagem de óleo dentro do efeito entre subp� 

pulações. 
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onde têm-se: 

20P 1 /P : variância do efeito aleatório de plantas
-

, -

dentro de subpopulação; 

VT : variância do efeito fixo de tipo de espi

ga; 

VP : variância do efeito fixo de subpopulação;

VTP : variância do efeito fixo da interação de

tipo de espiga por subpopulação; 

2 

ºPT/P: variância do efeito aleatório da i nteração

de planta por tipo de espiga, dentro de 

subpopulação. 

4.3.4. Análise de correlações 
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As análises de correlações fenotípicas foram reali 

zadas, agrupando-se em pares características dentro e entre 

subpopulações e tipos de espigas, segundo a expressão: 

onde têm-se: 

r 
xy 

= 
Cov 

xy 
0 .0 

X y 

r : coeficiente de correlação fenotípica, entre 
xy 

as características x e y;  

Cov covariância entre as características x e y; 
xy 

o : erro padrão associado a característica x;
X 

0 : erro padrão associado a característica y. 
y

A signi ficância dos coeficientes de correlação foi avali 

ada pelo teste 't', segurrlo a expressão (S'IEEL e TORRIE, 1960 - p.190): 

t = ( r - p ) / ( 1 - r 2 ) / (( n - 2 ) ) 1 / 2

onde têm-se: 

t : estimativa de 't' para o contraste a ser 

testado com n 2 graus de liberdade; 

r - p : contraste a ser testado, para urna hipótese 

de nulidade, em que consideramos p = O; 

n : número de pares em que foi obtido o valor 

do coeficiente de correlação (r). 

Nos cálculos dos coe ficientes de correlação, em que 

se envolviam as subpopulações com números de plantas diferentes, 

usou-se o valor de n da subpopulação com menor nú:rrero de dadcs. 
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5. RESULTADOS

5.1. Distribuição das freqflências 

As figuras de 1 a 4 apresentam, respectivamente, 

os poligonos das freqüências relativas aos pesos de 100 

grãos, volume de 100 grãos, densidade e porcentagem de óleo 

dos grãos. Estão dispostas em combinação de subpopulação (P1

e P2) com tipos de espigas (E1 e E2), ou seja: a) subpopul�

çao 01 com espigas autofecundadas (P1 E
1

) ; b) subpopulação 01

com espigas de polinização livre (P1 
E2); c) subpopulação 02

com espigas autofecundadas (P2 E
1
); d) subpopulação,02 com

espigas de polinização livre (P2 E2).

Apresentam também o numero de observações avali 

adas (N}, a estimativa da média aritmética (m), o erro p� 

drão da média (s(m}), o coeficiente de variação genético arn 
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biental (C.V. } e o grau de normalidade (Nor.) da curva, ob 
ga 

servada em relação à curva teórica esperada. As médias obti-

das de cada característica, dentro das variáveis, estão re 

presentadas no gráfico e comparadas entre subpopulações para 

um mesmo tipo de espiga. 

Usaram-se sementes provenientes de 212 espigas au 

tofecundadas e de polinização livre para a subpopulação 01, 

enquanto que a subpopulação 02 fez-se representar com 159 es 

pigas autofecundadas e 149 de polinização livre, para as ca 

racterísticas de peso, volume e densidade dos grãos. Na po� 

centagem de Óleo, o número de espigas usadas da subpopulação 

01 foi de 211, para ambos tipos de cruzamentos avaliados. Pa 

ra a subpopulação 02 usaram-se 156 e 145 espigas autofecunda 

das e de polinização livre, respectivamente. 

O menor índice de normalidade obtido foi de 85%, 

{Fig. la, ld, 4a, 4b e 4d). Para o presente trabalho, foram 

aceitos Índices de normalidade superiores a 75%, o que sign! 

fica que todas as distribuições de freqüência estavam dentro 

deste limite, satisfazendo, desta forma, à principal restri-

çao para a realização das análises da variância. Com es 

te limite, os dados em que os efeitos dos fatores fi 

xos são pequenos, a não-normalidade não distorce seriamente 

as conclusões. Quando os efeitos de tratamento ou repetições 

são grandes, esperam-se variâncias desiguais, pois uma das 

conseqüências da não-normalidade é que a variância tende a 

ser uma função da média (SNEDECOR e COCHRAN, 1967). 
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O erro padrão da média (s (fü)) manteve-se seme 

lhante dentro de uma mesma característica para as diferentes 

variáveis. Na característica de peso dos grãos, em que a me 

dia variou de 29,7 (Fig. la) a 31,7 gramas (Fig. ld), seu er 

ro padrão manteve-se ao redor dos 0,4 gramas. No volume de 

100 grãos (Fig. 2) a média variou de 22,7 a 24,4 ml, para as 

mesmas variáveis, e o erro foi de 0,3 rnl. Porém, na densida

de dos grãos, cuja média oscilou de 1,302 (Fig. 3d) a 1,316 

g/ml (Fig. 3b), seu erro variou de 0,003 (Fig. la) a 0 r 005 

g/ml (Fig. 3b) . 

Para a característica porcentagem de Óleo, o va 

lor de 4,21% representa sua menor média, tendo sido obtido 

quando se avaliou a subpopulação 02 com espigas autofecunda 

das (Fig. 4c). A maior média obteve-se para a subpopulação 

01, de espigas de polinização livre (Fig. 4b), com valor de 

4,61%. 

5.2. Variabilidade presente 

A variabilidade presente no material analisado, 

foi estudada nas características de peso, volume, densidade 

e porcentagem de Óleo dos grãos, através do coeficiente de 

variação fenotípico. Este. coeficiente, cujos valores 

estão apresentados nas figuras de distribuição das freqüê� 

cias, representa a variabilidade total, isto é, variabilida 

de devida ao componente ambiental e à genética entre espigas, 
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além da variabilidade genética dentro de espigas, provacada 

pelo efeito da fonte polinizadora. Pelo fato de terem sido 

realizadas duas determinações na característica porcentagem 

de óleo, este coeficiente foi obtido através da média de de 

terminações. 

O coeficiente de variaçao genético ambiental, a 

lém de se manter constante entre as variáveis para uma mesma 

característica, manteve-se constante também entre os carac

teres de peso, volume e porcentagem de Óleo, com valores ao 

redor de 17%. Para a densidade dos grãos, este coeficiente 

manteve sua constância entre as variáveis com valores de 

aproximadamente 4%. 

As Figuras A e B mostram cortes transversal e lon 

gitudinal e urna visão frontal de grãos de milho, com deta 

lhes para o embrião, das subpopulações 01 e 02, respectiva

mente. À esquerda (PlA e P2A) estão os grãos que apresent�

ram maiores conteúdos em Óleo, à direita (PlB e P
2B), os de

menores conteúdos. A primeira coluna (E1) apresenta

obtidos de espigas autofecundadas e a segunda coluna 

de es�igas de polinização livre. 

graos 

Para a subpopulação 01 (Fig. A) o maior valor foi 

obtido pela planta 177, tanto para as espigas autofecundadas 

{6,32%), como para espigas de polinização livre (6,82%). O 

menor valor foi dado pelas espigas provenientes da planta 

171, também, neste caso, tanto para as espigas autofeéunda

das (2,25%} como para a de polinização livre (2,50%). 



E 1 

Figura A. Cortes transversal (ao topo) e longitudinal (ao meio) e 
frontal (abaixo), com detalhes para o embrião, de grãos 
lho da subpopulação 01 com valores extremos de conteúdo 
oleo (P 

l 
= maior valor e P 

B = menor valor), obtidos de
gas autofecundadas (E1) e Je polinização livre (E2) 

Figura 

E 1 

B. Cortes transversal (ao topo) e longitudinal (ao meio) e
·frontal (abaixo), com detalhes para o embrião, de grãos
lho da subpopulação 02 com valores extremos de conteúdo
oleo (P2 = maior valor e P2B = menor valor), obtidos de
gas autoÍecundadas (E

1) e de polinização livre (E2). 
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Na subpopulação 02 (Fig. B), os maiores valores 

foram de 7,58 e 7,47%, obtidos nas plantas 001 e 007, res 

pectivamente para as espigas autofecundadas e de polinização 

livre. Os valores obtidos para os outros tipos de espigas des 

tas mesmas plantas foram de 5,45 e 5,64%, respectivamente p� 

ra as do tipo de polinização livre da planta 001 e de autofe 

cundação da planta 007. 

Os menores valores desta subpopulação foram de 

3,03%, da planta 044 com espigas autofecundadas, e de 1,69%, 

da planta 032 com espigas de polinização livre. Os valores 

obtidos nas espigas de polinização livre da planta 044 e es 

pigas autofecundadas da planta 032 foram respectivamente de 

2,72 e 3,28%. Nestas comparaçoes so se usaram plantas que 

apresentaram os dois tipos de espigas. 

A variabilidade para o caráter porcentagem de óleo 

foi melhor estudada através da análise da variância. 

Est_as análises, relativas às determinações entre 

e dentro de espigas,·foram apresentadas para as diferentes 

subpopulações e, dentro destas, para os tipos de espigas. 

Nestas estão apresentados os valores e o grau de significân 

eia do quadrado médio entre espigas pelo teste 'F', os coef! 
' 

cientes de variação entre e dentro de espigas, as esperanças 

dos quadrados médios e o coeficiente de repetibilidade. 

A Tabela la apresenta a análise da variância para 

a subpopulação 01, de espigas autofecundadas. A variação 

entre espigas, testada pela variação dentro, de acordo com 
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as esperanças dos quadrados médios, foi significativa ao nl

vel de 1% de probabilidade pelo teste 'F'. Os coeficientes 

de variação ressaltam esta diferença entre espigas, em rela 

çao a variação dentro das espigas, apresentando valores de 

14,68 e 8,51%, respectivamente. O coeficiente de repetibili

dade para o caráter conteúdo de Óleo entre espigas aprese� 

tou valor de 74,89%.A variabilidade presente entre e dentro 

das espigas de polinização livre, também para a subpopulação 

01, estão apresentadas na Tabela lb. Os valores dos quadra

dos médios, embora numericamente menores que os apresentados 

pelas espigas autofecundadas, apresentam resultados semelhan 

tes, destacando a elevada variação entre espigas, em rela-

ção à variação dentro. Contudo, o coeficiente de repetibili

dade foi pouco superior ao das espigas autofecundadas, nesta 

mesma subpopulação, com valor de 76 ,99 %. 

Estes mesmos tipos de análises foram realizados 

na subpopulação 02 e estão apresentados na Tabela 2. A Tabe

la 2a apresenta a análise para espigas autofecundadas e a Ta 

bela 2b, para as espigas de polinização livre. o as 

pecto geral de cada análise manteve-se o mesmo que o

da subpopulação 01, com variação "entre" superior à varia 

çao dentro das espigas. Os valores absolutos do quadrado me 

dio entre espigas se inverteram nesta subpopulação para os 

diferentes tipos de espigas; isto é, as espigas de poliniz� 

ção livre apresentam valores de seus quadrados médios numer� 

camente maiores que o valor do quadrado médio entre espigas 

do tipo autofecundado. O coeficiente de repetibilidade para 
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as espigas de polinização livre foi de 73,9:2%, enquanto que 

para as espigas autofecundadas foi de 74,89%. 

5.3. Efeito entre tipos de espigas 

As diferenças entre as espigas de polinização li 

-

vre (E2) e as autofecundadas (E
1

) sao apresentadas na Tabela

3, para as características estudadas. 

A primeira coluna de cada subpopulação (P
1 

e P2)

representa o valor obtido pelo contraste, juntamente com o 

grau de significância do teste 1 t 1
• A segunda coluna aprese� 

ta o valor percentual deste contraste. 

O efeito de tipos de espigas é também apresent� 

do, para a caracteristica porcentagem de Óleo, através da 

análise da variância na Tabela 4. A Tabela 4a apresenta valo 

res obtidos na subpopulação 01 e a Tabela 4b, valores obti 

dos na subpopulação 02. Nestas análises foram usadas somente 

plantas que possuíam os dois tipos de espigas, ou seja, 210 

plantas para subpopulação 01 e 81 para subpopulação 02. 

Os contrastes mostraram que os efeitos entre ti 

pos de espigas foram significativos ao nível de 5% de proba

bilidade para peso e volume de 100 grãos e a 1% de probabil! 

dade para porcentagem de óleo, sendo não significativo para 

densidade de grãos. 

Na subpopulação 02 este efeito só foi significat! 

vo para porcentagem de óleo, ao nível de 1% de probabilidade. 
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Todos os contrastes significativos mostram que as 

características avaliadas nas espigas autofecundadas, foram 

menores que quando avalidas nas espigas de polinização li 

vre. 

Embora a subpopulação 02, para as características 

de peso e volume, não tenha mostrado efeito entre tipos de 

espigas, este foi detectado na subpopulação 01. A subpopul� 

ção 02 apresentou maior efeito entre tipos de espigas para a 

porcentagem de óleo (8,1%} que a subpopulação 01 (4,1%), qua� 

do se fez uso de todas as plantas. 

A análise da variância, apresentada na Tabela 4, 

mostrou que na subpopulação 01 (Tab. 4a) os tipos de espigas 

foram altamente significativos, embora a variabilidade, re 

presentada pelo coeficiente de variação genético ambiental 

tenha se mostrado inferior em relação às outras fontes de 

variação. 

Para a subpopulação 02 (Tab. 4b) , o efeito de ti 

po de espigas foi estatisticamente não significativo. Contu 

do, para os efeitos de plar.tas e o resíduo entre espigas, e� 

tes apresentaram uma significância ao nível de 1% de probabl 

lidade pelo Teste 'F'. 

5.4. Efeito entre subpopulações 

As subpopulações, como já mostrado, foram origin� 

rias de uma mesma população, diferenciando-se porém no obje

tivo da seleção aplicada. Enquanto na subpopulação 01 foi 
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aplicada seleção entre e dentro de família de meios-irmãos 

para produtividade, usando-se sementes remanescentes, na su� 

população 02 aplicou-se a seleção entre família de meios-ir 

mãos para produtividade e dentro de famílias para embrião 

grande. 

As diferenças entre estas subpopulações para pe-

so, volume, densidade e porcentagem de óleo dos grãos sao 

apresentadas na Tabela 5 para contrastes de médias. A Tabe 

la 6 apresenta a porcentagem de Óleo através da análise da 

variância conjunta para subpopulações, balanceada para 81 

plantas, todas contendo simultaneamente espigas autofecunda 

das e de polinização livre. Desta forma as subpopulações fo 

ram comparadas entre si, dentro e entre tipos de espigas. 

5.4.1. Dentro de tipos de espigas 

Os efeitos entre subpopulações, dentro de tipos 

de espigas, estão apresentados na Tabela 5a. As significâ� 

cias dos contrastes, submetidas ao teste 't', mostraram que, 

usando-se espigas autofecundadas, conseguiu-se aumento da 

subpopulação 02 em relação à subpopulação 01, em 3,5% para 

peso de 100 grãos e de 4,1% para volume de 100 grãos, ambos 

significativos a 5% de probabilidade. Não foi alterada a den 

sidade dos grãos, porém ocorreu uma redução de 5%, signific� 

tiva ao nível de 1% de probabilidade para a porcentagem de 

Óleo. 

Usando-se espigas de polinização livre, observou-



-se efeito entre as subpopulações, significativo a 5%,

elevação do volume de 100 grãos e redução da densidade. 

demais características tiveram comportamento semelhante 

ambas subpopulações. 
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para 

As 

em 

A análise da variância conjunta para subpopulação 

6) mostrou efeito significativo entre tipos de espi-

gas e nao para subpopulações. Contudo, o efeito da interação 

de tipo de espiga com subpopulação foi significativo ao ní 

vel de 1% de probabilidade, pelo teste 'F'. Os efeitos de 

plantas e resíduo entre espigas também apresentaram signif! 

cância ao nível de 1% de probabilidade para o mesmo tipo de 

teste. 

5.4.2. Entre tipos de espigas 

Utilizando-se contrastes entre populações com di 

ferentes tipos de espigas, a Tabela Sb mostra que, quando 

se usa espigas autofecundadas na subpopulação 02 e de polin! 

zação livre na subpopulação 01, observa-se um comportamento 

semelhante entre populações para as características de peso 

e volume dos grãos. Porém, obteve-se efeito significativo ao 

nível de 5% de probabilidade para densidade dos grãos, prov� 

cando urna redução de 1%. No caráter porcentagem de Óleo a re 

dução, na subpopulação 02 em relação à subpopulação 01, foi 

de 8,7%, significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

A inversão dos tipos de espigas, ou seja, utili

zando-se espigas de polinização livre para subpopulação 02 e 
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autofecundadas para a subpopulação 01, inverteram-se também 

os efeitos, obtendo-se um ganho de 6,6% e de 7,4%, para peso 

e volume de 100 grãos, respectivamente, ambos significativos 

a 1% de probabilidade. Porém, com relação as características 

de densidade e porcentagem de Óleo, estas se mantiveram seme 

lhantes entre as subpopulações. 

Pela análise da variância (Tab. 6) o efeito de 

interação de tipo de espiga por subpopulação (TxP) foi signi 

ficativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste 1 F'. O 

efeito de subpopulação não foi significativo. Os efeitos de 

plantas e de tipos de espigas apresentaram significância ao 

nível de 1% de probabilidade. 

5.5. Análise de correlações fenotípicas 

A tabela 7 mostra os coeficientes de correla 

ções fenotípicas dentro de tipos de espigas (E1 e E2, Tab. 

7a) e entre tipos de espigas (E1 com E2, Tab. 7b), na sub

população 01, para as características de peso, volume, dens! 

dade e porcentagem de Óleo. Os resultados mostraram dentro 

de tipos de espigas uma elevada correlação positiva entre p� 

so e volume. A densidade não se correlacionou com volume e 

porcentagem de Óleo. As demais associações foram estatistic� 

mente significativas, porém, com valores absolutos menores. 

Os tipos de espigas mantiveram urna associação bas 

tante semelhante entre as características; contudo, a porce� 

tagem de Óleo se correlacionou mais fortemente com peso e vo 
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lume dos graos, quando se usaram espigas de polinização li 

vre. 

A correlação entre os tipos de espigas (Tab. 7b) 

mostrou ser bas tante forte nas características de peso 

(O, 70**), volume (0,68**) e porcentagem de óleo (0,67**), mas 

não foi na densidade dos grãos (-0,06ns). Contudo, a correl� 

ção entre características não foi tão elevada, destacando-s e 

o caráter densidade nas espigas de polinização livre, cor

relacionando-se somente com o volume de 100 grãos das espi

gas autofecundadas, ao nível de 5% de probabilidade. 

Para a subpopulação 02, os efeitos de correlação 

s ão mostrados na Tabela 8. Quanto as correlações que envol-

vem peso, volume e densidade, os coeficientes são bastante 

s emelhantes aos da subpopulação 01. Contudo, nesta subpopula 

ção a porcentagem do Óleo não se correlacionou com nenhuma 

das outras características quando usaram-se espigas autofe 

-

cundadas, mas somente com peso de 100 graos (0,19*) nas esp� 

gas de polinização livre (Tab. 8a) . 

A associação entre tipos de espiga (Tab. 8b) 

ra urna.mesma característico, embora numericamente menor, pe� 

maneceu estatisticamente significativa. Neste caso, a porce� 

tagern de Óleo em um tipo de espiga só se correlaciona com 

ela mesmo em outro tipo de espiga (0,57**). 

As correlações entre as subpopulações (Tab. 9), 

para as características estudadas nas espigas autofecundadas, 

encontram-se na Tabela 9a e, para espigas de polinização li 
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vre, na Tabela 9b. 

A única correlação significativa apresentada foi 

para porcentagem de Óleo nas duas subpopulações, usando-se 

espigas autofecundadas. As demais relações entre subpopul� 

ção, independente de espigas, não foram estatisticamente si� 

nificativas. Com o caso de espigas de polinização livre, hou 

ve uma tendência de a densidade na subpopulação 01 se cor

relacionar negativamente com volume, densidade e porcentagem 

de Óleo da subpopulação 02. 

Associando-se as diferentes subpopulações aos di 

ferentes tipos de espigas, verifica-se, pela Tabela 10, que 

esta correlação não existe, mesmo quando se comparam caracte 

rísticas idênticas. 
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6. DISCUSSÃO

6.1. Seleção para tamanho do embrião 

A seleção visual de grãos de milho com embriões 

grandes, tem por finalidade elevar o conteúdo de Óleo dos 

mesmos, graças a elevada correlação positiva que estas carac 

teristicas apresentam entre si. Os resultados obtidos pelo 

-

presente trabalho mostraram que este objetivo nao foi alcan-

çado, devido a que: a) este tipo de seleção so e eficiente 

para aumentar o conteúdo de Óleo no grão de milho, quando o 

germoplasma usado apresenta baixa taxa do embrião em relação 

ao grão todo, ou seja, a proporção com que o embrião particl 

pa no total do grão deve ser pequena, pois esta relação, de 

acordo com os dados obtidos por CURTIS et alii (1968), partl 

cipa com grande efeito sobre o conteúdo de Óleo no grão de 

milho; b) a seleção visual dos embriões está baseada na rela 
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ção entre o seu comprimento e largura, não sendo possível se 

lecionar também através da sua espessura. 

Nos germoplasmas, em que a relação entre o em-

brião e o grão é naturalmente elevada, como no caso do ESALQ 

VF-1 (Fig. A e B), o aumento do conteúdo de Óleo 

grãos só pode ser feito através do aumento da 

de seus 

concentração 

de Óleo no embrião. Neste caso só é possível selecionando-se 

através dos resultados obtidos pelas análises de laboratório 

(MILLER e BRIMHALL, 1951 e LENG, 1961). 

PATERNIANI (1972) evidenciou a elevada relação 

entre o embrião e o endosperma neste material estudado, deno 

minado, no seu trabalho, de Flint Composto. O conteúdo de 

Óleo de seus grãos mostraram ser superior aos outros germ� 

plasmas testados, graças a esta elevada relação. 

Com o uso de germoplasma, em que esta relação se

ja pequena, a seleção visual para elevar o tamanho do em

brião é eficiente. BATISTA (1980) obteve um ganho de 1,44% 

por ciclo de seleção no germoplasma ESALQ VD-2. Nestes ca

sos, o tipo de seleção empregado proporciona ganhos economi

camente compensadores, devido também ao seu baixo custo de 

realização. Contudo, estes ganhos só serão obtidos nos está 

gios iniciais de um programa de melhoramento que vise à ele 

vação do conteúdo de Óleo nos grãos de milho, pois a taxa do 

embrião em relação ao grão irá crescendo e atingirá valores 

que nao mais permitirão o aumento do teor de Óleo 

dos graos, corno ocorreu com o material analisado no presente 
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trabalho. 

Embora a seleção visual nao tenha sido eficiente 

para a elevação do conteúdo de Óleo dos grão� de milho, alt� 

rou a freqüência gênica da população selecionada em relação 

a nao selecionada para embrião grande. Demonstra este efeito 

a variabilidade para porcent agem de Óleo, a qual foi maior 

que a da população não selecionada. Este aumento de variabi

lidade é devido a que o conteúdo de Óleo das progênies, que 

possuíam baixa relação embrião/grão, foi aumentado. Embora 

este aumento não tenha afetado a média da população, afetou 

a distribuição de freqüência, elevando o número de prog� 

nies com rraior teor de óleo em seus grãos e, 

te, a variabilidade da subpopulação 02. 

conseqüentemen 

-

O aumento da variabilidade, neste caso, nao foi 

devido ao efeito ambiental relativo ao estado nutricional 

das plantas, pois ambas as s ubpopulações receberam a mesma 

quantidade de nutrientes e se encontravam em solos com condi 

ções de fertilidade idênticas. Elimina-se dessa forma, a hi 

pótese de que o tipo de seleção promovera maior interação 

entre a proporção do germe, em relação ao grao, com a ferti

lização nitrogenada do solo (SCHNEIDER et alii, 1952). 

Outra evidência desta alteração gênica é a 

correlação entre as características observadas nas duas 

populações independentemente do tipo de espiga usado. 

-

nao 

sub 

Os genes que são afetados neste tipo de seleção 

são aqueles que controlam o tamanho do embrião, que, segundo 
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LOESCH e ZUBER (1964), 
-

sao genes maiores, provocando efeito 

de dosagem e obtendo uma independência de correlação entre 

as subpopulações trabalhadas, já que este tipo de associação 

era esperado pelo fato de ambas terem a mesma origem genéti-

ca. 

Os progressos de seleção para o aumento do conteú 

do de Óleo nestas subpopulações, através da análise de labo

ratório para determinação desta característica nos grãos das 

progênies obtidas, esperam-se ser elevados, devido ao alto 

coeficiente de repetibilidade obtido destes gerrnoplasmas. 

Embora este coeficiente seja um parâmetro influenciado pelo 

ambiente (HOPKINS, 1899 e JELLUM e MARION, 1966), a partici

pação da componente genética é a que predomina (SPRAGUE e 

BRIMHALL, 1950 e PONELEIT e BAUMAN, 1970). 

Estas análises poderão ser feitas tanto em graos 

obtidos de espigas autofecundadas, como nos obtidos de espi

gas de polinização livre, devido à elevada correlação positi 

va que estas apresentam entre si. Porém, devem ser avaliadas 

com grãos da parte central das espigas, pois, são sementes 

geneticamente mais representativas (LAMBERT et alii, 1967 e 

JELLUM, 1967). 

O progresso obtido nas demais características ine 

rentes ao grão, que foram avaliadas, como peso e volume, re 

sulta da seleção visual para tamanho do embrião (escolha de 

embriões maiores pela associação entre maior embrião/maior 

grão), afetando, desta forma, o volume e, conseqüentemente, 



81 

o seu peso, devido à alta correlação positiva entre o peso 

e o volume dos grãos. A densidade destes não sofreu altera 

ções muito significativas, pois, sendo esta uma relação en 

tre o peso e o volume, a elevação destas duas, proporcional

mente, não promove mudanças para tal característica secundá 

ria. A tendência de esta característica ser negativa mostra 

que o tipo de seleção aplicado é mais eficiente sobre o volu 

me dos grãos, que sobre o peso destes. Resultados 

tes foram obtidos por BATISTA (1980). 

semelhan 

Estes resultados sobre as alterações morfológicas 

- -

dos graos nao concordam com os obtidos por CURTIS et alii, 

(1968), pois, o presente programa avaliado encontra-se em fa 

se inicial e o tipo de seleção usado não visa à concentração 

de Óleo do embrião. 

Para se avaliarem diferentes populações seleciona 

das, tanto pelo embrião grande como pelo conteúdo de óleo, 

através do percentual de Óleo de seus grãos pela análise de 

laboratório, devem ser feitas em sementes de polinização li 

vre. As populações devem ser plantadas em lotes isolados de 

polin�zação para que não haja contaminação por outras fon

tes, o que concorda com os dados de MILLER e BRIMHALL (1951). 

6.2. Avaliação direta de grãos com diferentes fontes poli 

nizadora 

Os efeitos detectados através da diferença entre 

as avaliações realizadas nos grãos provenientes de espigas 
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autofecundadas com os de espigas de polinizaçao livre mostr� 

ram ser dependente do genótipo analisado e das característi

cas avaliadas dentro do genótipo. 

Os resultados, mostraram que as características 

avaliadas nas sementes de polinização livre são maiores que 

as avaliadas em sementes de espigas autofecundadas, 

vam os dados obtidos por ASHBY (1930, 1932 e 1937), 

compro

referen 

tes ao efeito endogâmico, observado pela análise direta de 

sementes autofecundadas em comparação com as de cruzamento, 

ambos os tipos de uma mesma origem. 

Considerando-se que a constituição gênica dos te 

cidos embrionários da semente é formada por 50% da fonte ma 

ternal e o restante da fonte polinizadora, este efeito mos 

tra a influência direta da fonte polinizadora sobre o conteú 

do de Óleo nos grãos de milho no material genético ESALQ 

VF-1. Resultados, mostrando efeitos semelhantes da fonte p� 

linizadora sobre o conteúdo de óleo foram apresentados por 

MILLER e BRIMHALL (1951), CURTIS et alii (1956), ALEXANDER e 

LAMBERT (1968) e GARWOOD et alii (1970), em diferentes genó

tipos de milho. Contudo, em girassol este efeito não foi de 

tectado por PAWLOWSKI (1964}, embora seja uma espécie de p� 

linização cruzada e que os efeitos detectados por alguns au 

tores, como SEETHARAM et alii (1977), são devidos ao efeito 

ambiental, de acordo com os dados obtidos por THOMPHSON et 

alii (1979). Estes autores ainda relatam que, embora o con 

trole do conteúdo de Óleo, nesta espécie, seja exclusivamen-
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te maternal, a fonte polinizadora apresenta efeitos sobre o� 

tras características, corno o peso das sementes. Logo, tal 

efeito, segundo BRINK e COOPER (1947), deve receber a denorni 

nação de metaxenia, pois a participação da fonte polinizado

ra nao e só sobre o endosperma, mas também sobre o tecido em 

brionário. 

Os resultados mostraram que nas características 

analisadas os maiores efeitos de endogamia foram obtidos na 

subpopulação 02. Porém, resultados quantitativamente serne-

lhantes aos obtidos pela depressão endogârnica na subpopul� 

ção 01, para a característica porcentagem de Óleo, foram ob 

tidos por GARWOOD et alii (1970) como sendo resultantes da 

participação da fonte polinizadora sobre o conteúdo de óleo 

nos cruzamentos avaliados. 

HAYES e IMMER (1942) consideram que a heterose e, 

conseqtientemente, o efeito endogâmico podem ser detectados 

em três estágios do desenvolvimento, ou seja: a) da fertili-

zaçao a maturação das sementes; b) da germinação ao 
. ... . 

lDlClO 

do florescimento; c) desenvolvimento subseqtiente da planta. 

Os efeitos diferenciais entre as sementes autofe 

cundadas e as de polinização livre, ressaltando a depressão 

endogâmica e a heterose na fase de fertilização a maturação 

das sementes, foram também detectados por ASHBY (1930)', 

LINDSTRJM (1935) , SPRAGUE (1936) , ASHBY (1937) e LUCKWILL ( 19 3 7 )  

ASHBY ( 1 9  30) atribui o grande desenvolvimento ini 

cial dos híbridos, em relação às suas linhagens, ao maior tamanho do em 
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brião, que suas sementes apresentavam. Desta forma, a análi 

se direta de sementes autofecundadas, avaliando-se o seu te 

or de Óleo, como foi efetuada por BATISTA (1980), 

o valor real da população que está sendo estudada.

subestima 

Com a determinação do efeito de endogamia na ana 

lise direta de sementes autofecundadas, em relação às de p� 

linização livre e provenientes de uma mesma planta, fica en 

tão evidenciada a influência direta da fonte polinizadora 

não só sobre as características químicas, como conteúdo de 

Óleo, mas também sobre características físicas, como peso e 

volume dos grãos. Este efeito não foi evidenciado na caracte 

rística de densidade dos grãos, devido a que a influência da 

endogamia, tanto para o peso como para o volume, foi bastan

te semelhante em ambas subpopulações. 

A não concordância entre os dois testes aplic� 

dos na subpopulação 02 foi devido a que, para o contraste de 

médias, usaram-se todas as observações realizadas, enquanto 

que, para a análise da variância, usaram-se somente as obser 

vações obtidas de plantas com os dois tipos de espigas. Pelo 

fato dé esta diferença de numero de observações ser bastante 

expressiva, provocou-se uma forte redução nos graus de liber 

dade do efeito residual entre espigas, usado como testador 

para o efeito de tipos de espigas, reduzindo-se grandemente 

a sensibilidade do teste. 

As relações entre as características avaliadas 

foram mantidas em ambos os tipos de espigas, independente de 

subpopulação. Indica-se, com isso, que o efeito de endogamia 
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verificado nas sementes oriundas de espigas autofecundadas 

não afetou as correlações entre as características de peso, 

volume, densidade e porcentagem de Óleo dos grãos de milho. 

O peso e o volume dos grãos foram menos afetados 

pelo tipo de espiga, pois a elevada correlação positiva p� 

ra estas características, quando se considerou os dois tipos 

de espigas estudados, mostrou ser possível a seleção de pro

gênies em um só tipo de espiga. 

O efeito preponderante da fonte maternal detecta

do por WOODWORTH (1936, apud GENTER et alii, 1956), MILLER e 

BRIMHALL (1951), CURTIS et alii (1956), ALEXANDER e LAMBERT 

(1968), GARWOOD et alii (1970), PONELEIT e BAUMAN (1970) e 

RUSKOVA (1974), confirma os dados de correlação obtidos en 

tre os dois tipos de espigas, 

Esta maior influência maternal verificada vem con 

firmar a hipótese de WOLFE et alii (1942}, os quais referem 

corno sendo a semente o local de síntese do Óleo de milho. So 

mente quando a síntese do Óleo é realizada na própria semen 

te, a fonte polinizadora poderia exercer tal influência. Con 

tudo,·este local de síntese depende das espécies, pois em 

girassol o efeito da fonte polinizadora não foi observado 

(PAWLOWSKI, 1964 e THOMPHSON et alii, 1979), sendo que, para 

esta característica, o genótipo maternal governa totalmente. 

Considerando-se as mitocondrias e os cloroplastos 

corno sítios primários da síntese do Óleo (STUMPF e 

1963), explica-se o efeito preponderante da fonte 

JAMES, 

maternal 
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sobre o controle de tal característica na análise direta de 

sementes. Pois estas organelas estão contidas nos citoplas

mas e estes são provenientes, na quase totalidade, da planta 

mãe. Sendo a atividade da síntese ácido-graxo governada pela 

quantidade de ATP, Mn
++

, ccenzima A, acetato glicerol e outros

componentes, que participam da síntese do óleo (BARREN et 

alii , 1961 e,HAWKE e STUMPF, 1965), o genótipo maternal PQ 

de exercer uma maior influência no conteúdo do Óleo da semen 

te do que a fonte polinizadora. 

O emprego de sementes autofecundadas para seleção 

de progênies e a recombinação destas através de sementes de 

polinização livre promovem ganho de uma geração, pois neste 

caso elimina-se a segunda recombinação, realizada quando se 

usa sementes autofecundadas. Porém, devido à associação que 

estes dois tipos apresentaram para porcentagem de Óleo, mos 

tra-se que a seleção através de um ou de outro tipo é comple 

tamente viável, não havendo, portanto, a necessidade de ob 

tenção dos dois tipos de sementes de uma mesma planta. Nesse 

caso é preferível o uso de sementes de polinização livre, já 

que o �mprego desta metodologia torna o programa mais exeqüí 

vel, devido ao custo operacional menor do que no uso de se 

mentes autofecundadas. 

A subpopulação não selecionada para embrião gran

de sofreu efeito de endogamia menor que a subpopulação sele

cionada na característica porcentagem de óleo. A explicação 

para tal fato é que a seleção promoveu um aumento de variabi 
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lidade para a característica estudada, aumento este, devido 

à elevação da freqüência de determinados gênes maiores, os 

quais, segundo LOESCH e ZUBER (1964), são responsáveis pelo 

controle do tamanho do embrião. Estes genes foram afetados 

diretamente pelo tipo de seleção empregado. Possibilitou-se, 

com isso, uma maior segregação dos gênes quantitativos, os 

quais, na realidade, são os que controlam o conteúdo de Óleo 

nos graos de milho (PONELEIT e BAUMAN, 1970 e,WEBER e ALEXAN 

DER, 1975), provocando, com esta segregação, o aumento da 

possibilidade de acúmulo de genes deletérios, recessivos em 

heterozigose, que, quando autofecundados, provocaram uma mai 

or depressão endogâmica pela colocação destes em homozigose 

(BALINT, 1976). 

A possibilidade do maior efeito de endogamia (ve

rificado na subpopulação 02), devido ao fato de que esta 

apresenta relação embrião/grão maior que a subpopulação 01 

(original) e ao fato de que, a medida que os tecidos embrio

nários aumentam, maior seria a influência da fonte poliniza

dora, é descartada pelos dados obtidos por CURTIS et alii 

(1956)'. Estes, concluíram que o conteúdo de óleo no embrião 

sofre uma maior influência maternal que o conteúdo de óleo 

no endosperma. Embora fosse de se esperar um efeito maternal 

maior no endosperma, devido ao fato de os seus tecidos serem 

originários de uma fusão tríplice, em que a proporçao mater 

nal em relação a paternal é de 2:1. 

Sendo o milho uma espécie de polinização cruzada, 
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a sua domesticação criou condições de impedir a sua autofer 

tilização, através do incremento de produtividade, devido ao 

efeito heterótico provocado pelo cruzamento, e através da re 

dução desta mesma produtividade, pelo efeito de endogamia da 

autofecundação. Estes efeitos não só são observados na ger� 

ção futura, através do desenvolvimento e produção das pla� 

tas, mas também na fertilização e maturação dos graos envol 

vidos no cruzamento (ASHBY, 1930). Portanto, germoplasmas 

com elevada porcentagem de óleo terão embriões maiores. Con 

seqüentemente, plantas originárias destas sementes, terão 

maior capacidade de sobrevivência nos estágios iniciais do 

desenvolvimento. Mesmo que sua capacidade produtiva de grãos 

decresça (MILLER e BRIMHALL, 1951; WOODWORTH et alii, 1952; 

ALEXANDER, 1962; ALEXANDER et alii, 1970 e DUDLEY et alii, 

1977), não perderá sua capacidade de produção de calorias 

(ALEXANDER e LAMBERT, 1968). Pois, este caso ocorre quando 

o limite fisiológico é atingido (WESTON e TODD, 1963). Neste

ponto os objetivos do melhoramento devem ser dirigidos à ele 

vação da capacidade fotossintética, embora a concentração de 

-

energia no grao seja negativamente correlacionada com a pro-

dução de energia por unidade de área (DUDLEY et alii, 1977). 
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7. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho perm! 

tiram as seguintes conclusões: 

l. A fonte polinizadora participou can proporçoes

significativas nas características de peso, volume e porcen

tagem de Óleo, nos grãos da subpopulação 01, e na porcenta

gem de Óleo da subpopulação 02, ambas provenientes do germo

plasma ESALQ VF-1. 

2. A análise direta de sementes autofecundadas, em

relação às de polinização livre, revelou um efeito de depre� 

sao por endogamia de 3,5%, para peso e volume de 100 graos, 

e de 4% para porcentagem de óleo, na subpopulação 01; de 3%, 

para peso e volume de 100 grãos, e de 8%'na porcentagem de 
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Óleo, da subpopulação 02. 

3. A seleção visual para embriões grandes, prati

cada dentro das famílias de meios-irmãos, visando o aumento 

do conteúdo de Óleo, não foi eficiente no germoplasma usado, 

devido à elevada relação natural entre o embrião e o grão to 

do, que este apresenta. 

4. As subpopulações estudadas apresentaram coefi

cientes de repetibilidade, para a característica porcentagem 

de Óleo, equivalente a 75% do seu valor máximo, independente 

do tipo de espiga usado. Indicaram seu elevado potencial p� 

ra os programas que visem a elevação do conteúdo de óleo nos 

graos de milho. 

5. A avaliação do conteúdo de Óleo dos graos do 

germoplasma estudado deve ser feita através de sementes de 

polinização livre, obtidas de lote isolado de polinização à 

fim de que não haja efeitos de endogamia provocados pela au 

tofecundação e efeitos de contaminação por outras fontes P2 

linizadoras. 

6. A avaliação do ganho de seleção entre duas P2

pulações, para o conteúdo de Óleo, não deve ser realizado p� 

la análise direta de sementes autofecundadas, pois a depre� 
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sao por endogamia difere em relação às populações avaliadas. 

Este tipo de avaliação também deve ser realizada com 

tes de polinização livre, provenientes de plantas em 

isolado de polinização. 

semen 

lote 

7. As correlações positivas e significativas,exis

tentes entre peso e volume de 100 grãos,com a porcentagem de 

Óleo na subpopulação original, não mais se observaram na sub 

população selecionada para embrião grande, caracterizando al 

terações na estrutura genética desta subpopulação. 

8. A característica densidade dos grãos, quando 

se usa este tipo de seleção, não deve ser utilizada corno p� 

rârnetro de seleção para elevar o conteúdo de Óleo dos graos 

de milho, devido ser esta uma relação entre o peso e o volu

me dos grãos e estes sofrem alterações semelhantes na sele 

ção para embrião grande. 

9. Programas, usando o 1 ESALQ VF-1 1
, que visam a 

formação de híbridos com elevado conteúdo de Óleo em graos, 

devem preocupar-se com estudos sobre a capacidade específica 

de combinação, relativa a esta característica, devido à in 

fluência da fonte polinizadora. 

10. A seleção de progênies pode ser feita tanto 

através de sementes autoferundadas, como de polinização li

vre, pois as correlações existentes entre estes dois tipos 
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de espigas são positivas e elevadas para as características 

de peso (r = 0,70**1, volume tr = 0,68**) e porcentagem de 

Óleo (r = 0,67**), não o sendo para a característica densida 

~ ns de dos graos (r = -0,06 } . Contudo, o uso de sementes de p�

linização livre promove um menor custo operacional ao progra 

ma. 
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TABELA 1. Análise da variância, o::)eficientes de variação (C.V.) entre e
dentro CE espigas e o::)eficientes de repetiliilidaCE (r) entre
espigas, relativa::; às CEter:nú.nações realizadas entre e dentro
de espigas da subpopulação 01, no caráter porcentagem de óleo.

Tabela la. Espigas autofecundadas

Fontes CE variação G.L. Q.M.

Entre espigas 210 0,9877**

e.entro CE Espigas 211 0,1418

Total 421

Tabela lb. Espigas de polinização livre

Fontes CE variação G.L.

Entre Espigas 210

e.entro de Espigas 211

Total 421

Q.M.

O ,8963**

O ,1165

e.V.(%}

14,68

8,51

e.V.(%)

13,54

7,40

** = significativo pelo teste "F" (P = 1%)

E (Q.M.) r (%)

� 
+ ? 2 74,89_(J 

�

E {Q.M.) r (%)

� +2a; 76,99



110 

TABEIA 2. Análise da variância, coeficientes,& variação (C.V.} entre e 

dentro de espigas e cceficiente de repetibilidade {r} entre es 

pigas, relati vos âs detenninaçres realizadas entre e dentro de 

espigas da subpopulação 02, no caráter porcentagem de óleo. 

Tabela 2a. Espigas auto fecundadas 

Fonte de variação G.L. Q.M. c.v. (%) E (Q.M.} r (%)

Entre Espigas 155 1,1643** 16, 78 2 + 20; 74,89 
ªa 

r::entro de Espigas 156 O ,1659 9,68 
ªa 

Total 311 

Tabela 2b. Espigas de polinização li v:re 

Pente de variação G.L. Q.M. c.v. (%) E (Q.M.) r (%) 

Entre Espigas 144 1,3966** 16,93
2 + 2a2 73,92 

ªa e 

Ientro de Espigas 145 0,2094 10,07 
ªa 

Total 289 

** = significativo pelo teste "F" (P = 1%) 
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TABEIA 3. Contrastes entre tipos ae espigas (E2 - -E
1

) dentro das subpopu 

lações (P1 e P2l, para as características de: peso e volurre de

100 grãos, densidade e poramtagem de óleo dos grãos. Valores 

do contraste f\J.C.) e r:orcentual relativo destes valares (%). 

V. C. % 

P 100 G 1,1345* 3,8 

V 100 G 0,7683* 3,4 

0:->nsidade 0,006lns 
0,5 

Porc. óleo 0,1872** 4,1 

** = significativo pelo teste "t" (P = 1%} 

* = significativo pelo teste "t" (P = 5%) 

ns = não significativo pelo teste "t" 

V. C. % 

·o ,9384ns 3,1 

0,7394ns 3,1 

-0,000� 0,1 

0,3352** 8,1 
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TABELA 4. Análise da variância entre tipos de espigas dentro das subpop� 
laçres, para o caráter porcentagem de óleo, considerando fixo 
o efeito de tipos de espigas.

Tabela 4a. Subpopulção 01 

Fontes de variação G.L. Q.M. E {Q.M.) 

Plantas {P ') 209 1,572 3** 2 
4o 

2

ºd + 
p' 

Tipos de Espigas (T) 1 6,9137** 2 2 
ºd + 2op't +

resíduo Entre (P 'xT) 209 0,3138** 2 
ªd + 

2 
2o

p't

resíduo Ientro 420 0,1297 ª2 
d 

Total 839 

-Tabela 4b. Subpopulação 02

Fontes de variação G.L. Q.M. E (Q.M.) 

Plantas {P') 80 

Tipos de Espigas (T) 1 

Resíduo Entre (P 'xT) 80 

resíduo Ientro 162 

Total 323 

2,3919** 

l,0405ns 

0,6607** 

O ,2716 

2 
4o 

2
ºd + pl 

ª2 
+ 202 

1 d p t 
2 2 

ªd + 2op't

ª2 

d 

** = significativo pelo teste "F" (P = 1%) , 
ns = não significativo pelo tes "F11 

+ 

418 

160 

C. V.{%)

13,29

vt 2,78

6,71

7,97

C.V.(%)

17 ,03

vt 1,14 

10, 32 

12,19 
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TABELA. 5. Progressos obtidoo pela seleção dentro de familias de rreios-ir
mãos para embrião grande (P 2 - P 1) , nos caractéres de peso e VS?_

lurre de 100 grãos; rensidade e porcer1tagem de Óleo dos gLãos. 
Valores do contraste 0J. e.) e !X)rcentual relativo destes valo-

res. 

Tabela 5a. Entre subpopulações (P )e dentro de tipa3de espigas (E) 

PlEl - P2
E

l PlE2 - P2E2 
V.e. % v.c.

P 100 G 1,0363* 3,5 
ns 

O ,8403 

V 100 G O ,9327 * 4,1 0,8934* 

:censidaéle -0,0070ns 0,5 -o ,0139*

Porc. óleo -0,2163** 5,0 -0,068i15

Tabela Sb. Entre subpopulações e entre tip::)S de espigas (P E 

% 

2,7 

3,8 

1,1 

1,3 

P2El - P1E2 p�2 - PlEl 

v.c .. % 

P 100 G ;-O ,0982 ns 0,3 

V 100 G 0,154lns 0,7 

Densidade -o ,0132* 1,0

Porc. Óleo -o ,4036** f,7 

** = significativo pelo teste "t" (P = 1%) 
* = significativo pelo teste 11t" (P = 5%) 

ns = não significativo pelo teste "t" 

v.c. % 

1,9748** 6,6 

1,6717** 7,4 

-o,oo7r 0,6

C' 1189ns 2,7 
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TABELA 7. Coeficientes de correlação fenotípica entre as rrédias dos ca 

racteres: peso e volurre re 100 grãos, densidade e porcentagem 

de óleo dos grãos. rentro (Tab. 7a} e entre (Tab. 7b) tipos de 

espigas CE1 e E2J para a subpopulação 01.

Tabela 7a. rentro de tipos de espigas 

Tipos de Espigas V 100 G 

P 100 G 
El

0,97** 

E2
0,94** 

V 100 G 
El
E2

rensidade 
El
E2

Tabela 7b. Entre tipos de espigas 

P 100 G V 100 G 

P 100 G 0,70** 0,70**

V 100 G 0,68** 0,68** 
E2

rensidade 0,12ns 0,14* 

Porc. óleo 0,16* 0,16*' 

** = significativo pelo teste "t" (P = 1%) 

* = significativo pelo teste "t" (P = 5%)

ns = não significativo pelo teste "t" 

D:::nsidade Porc. óleo 

0,25** O ,16* 

0,26** 0,24** 

0,02ns 0,17* 

-o ,oat15 O ,25** 

O ,03ns 

0,02ns 

El

D:::nsidade Porc. Óleo 

o,or O ,14* 

0,09ns O ,15* 

-0,06ns O,Olns 

0,06ns . 0,67** 
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TABELA s. Coeficientes de rorrelação fenotípica entre as nédias dos ca 
racteres: peso e volume ae 100 grãos, densidade e por<Entagem 
de óleo dos grãos. D:mtro (Tab. 8a} e entre (Tab. 8b} tifX)s de 
espigas CE1 e E2} para a subpopulação 02.

Tabela 8a. Dmtro de tipos de espigas 

Tipos de Espigas V 100 G 

P 100 G 
El

0,97** 

E2
0,97** 

V 100 G 

El
E2

D:msidade 
El
E2

Tabela 8b. Entre tipos de espigas 

P 100 G V 100 G 

P 100 G 0,61** 0,60** 

V 100 G 0,66** 0,67** 
E2 D::msidade -0,16ns 0,23* 

Porc. óleo -0,0lns 0,02ns 

** = significativo pelo teste "t" (P = 1%) 
* = significativo pelo teste "t" (P = 5%) 

ns = não significativo pelo teste "t" 

D::msidade Porc. Óleo 

0,15* O ,Olns 

O,l:f15 0,19* 

0,09ns o,or 

O, 19ns O ,16ns 

O ,Olns 

-0 ,08ns 

El
IEnsidade Porc. óleo 

0,061}5 O, 14ns 

0,02ns O ,13ns 

0,27* 0,05ns 

O,lOns 0,57**
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TABEIA 9. Coeficientes de rorrelação fenotípica entre as rrÉdias dos ca 

racteres: peso e volume de 100 grãos, densidade e porcentagem 

de óleo dos grãos, entre subp:::pulaçces (P1 e P2). Para as espi
gas autofecundadas (Tab. 9a) e de polinização livre {Tab. 9b). 

Tabela - 9a. Espigas autofecundadas (E1)

P 100 G V 100 G 

P 100 G -0,llns 0,09ns 

V 100 G -0,09ns 0,06hs 

p2 
Densidade -0,09ns 

O,lOns 

Porc. óleo 0,09ns 0,lOns 

Tabela 9b. Espigas de polinização liv:re (E2)

P 100 G V 100 G 

P 100 G 0,02ns o,osns 

V 100 G -0,0lns 0,02ns 

p2 J:ensidade 0,12ns 0,13ns 

n s  ns 
Porc. óleo -0,03 -0,02

* = significativo pelo teste "t" {P = 5%)
ns = não significativo pelo tes te "t"

pl 

J:ensidade Porc. óleo 

0,12ns O,llns 

0,13ns 
O,lOns 

O ,03ns 0,04ns 

o,osns 0,20* 

pl 

Densidade Porc. óleo 

O,lTS O ,Olns 

-0,16ns O,Olns 

-0,04ns 0,02ns 

ns 

0,14ns -0,06
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TABEIA 10 . Coeficientes de oorrelaçâo fenotípica entre as rrédias dos ca 
racte:res: peso e volume de 100 grãos, densidade e porcentagem 
de óleo dos grãos, entre subpcpulações {P

1
e P

2
) e tipos de es 

pigas (El e E2) .

Tabela 10a. Sub[X>pulação 01 com espigas autofecundadas (PlEl) e subpopula
ção 02 com espigas de polinização livre (PiE2) .PlEl

P 100 G V 100 G Densidade Porc. óleo 

P 100 G -0,06ns -o,02ns -o,1sns o,04ns 

V 100 G -o,07ns -o,03ns -o,15ns o,04ns 

P2E 2 
Iensidade O ,03ns O ,03ns o,02ns o,01ns

Porc. óleo -o,01ns O ,01ns o,09ns o,15ns

Tabela lDb. Subpcpulação 01 com espigas de polinização livre �(P
1

E2) e sub 
pcpulação 02 cem espigas autofecundadas '..(P2E1).

PlE2 

P 100 G V 100 G Densidade Porc. óleo 

P 100 G -0,0lns O ,Olns -0,04ns 0,05ns 

V 100 G -0,03ns -0,02ns 0,03ns 0,05ns 

P2El
Densidade 0,09ns 0,09ns -0,02ns 0,02ns 

Porc. óleo o,ors 0,06ns 0,04ns O,lOns 

ns = não significativo pelo teste "t" 
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APt!NDICE 



Ar:�dice l. Dados ori�inais re:ativos às características de peso e volume àe 100 
de dos graos obtidos de espigas autofccu�tladas {E1) e de polinização 
nârias de uma mesma planta da Subpopulaçao 01 (Original). 

P".J\lr.1 PESO!XlOOGJias \cr..!J'E a: LOO raia; =r= ros G.1ks 
0)4 Z7,H ll,34 Zl,00 2.c,00 

(g-r=osl t""-llll t=al (g,hll 
035 24,,ll n,78 18,00 18,00 
03' 23,!r.l Z'l.a 1a,oo 21,00 

1,, ; Ei ; � E, Ol7 �.55 15,74 20,00 2&,00 
018 28,15 2,,116 22.00 23,00 

ocn 3',78 3,6,70 27,00 26,oo l,3622 l,4115 039 32,58 32,26 25,00 25,00 

002 19,30 3,6,65 :,,oo 31100 1,3552 1, 1621 040 32,56 n,10 26,00 25,00 

00) :,,5, 27,21 2!!.00 21,00 1,zno l,2957 041 36,(5 32,6 28,00 zs,oo 

00( 3),68 B,14 25,00 ;l;,oo 1,3572 1,27,lli 042 30,60 37,40 21,00 29,00 

005 23,26 2611.l 18,-oo 1,,00 l,2922 l,3742 043 ZS,8' 30,- 4!> 19,00 22,00 

0()6 12,c;. 29,54 24,00 22,00 l,352l l,3'21' ou 26,!15 Z'l,98 20i00 Zl,00 

Ol11 36,3' 37,61 2ê,oo 29,00 1,298' 1,2%9 0(5 !l,-01 zi,e1 25,00 11,00 

ooa 25,'8 20,83 · 19,00 15,00 1,3411 1,3887 O,lli l0,7' 10,15 24,,00 22,00 

009 12,U !6,35' a,oo 27,00 1,3392 l,3463 047 C,50 17,68 26,oo 29,00 
010 26,12 28,98 2lr00 23,00 1,24}8 l,2600 o.a 3-6,-16 }6,0l 29,00 28,00 

011 ll.39 l2, l!O 24,00 24,00 l,�079 l,}667 049 n.es 19,0) �.oo lO,00 

012 26,60 Z"/,51 ?0,00 21,00 1,3)00 1,3100 C50 ,e,&6 31,18 21,00 21,00 

ou 32,s2 H,24 24,00 zs,oo 1,3615 1,3296 051 19,50 20,óO 15,00 1&,00 

Cl& 32,,, l2,.« 25,00 24,00 1,3176 1,3511 052 31,51 l5,n 2t,.00 21,00 

015 24,21 26,6) 1a,oo 19,00 1,3(50 1,�016 05) �.49 U,'9 20,00 19,00 

016 21,50 25,8o 11,00 19,00 1,2647 1,)579 05, :,.,1, 32,ll 20,00 2t.,OO 

ou 30,48 31,60 Zl,110 24,00 l,3252 1,)167 055 ll,10 )3,62 25,00 25,00 

018 28,44 32,21 ü,:30 25,00 1,29;:i l,288� 056 )0,10 29,5, 24,00 23-,00 

01, 36,lT 3.!,74 n,oo 2t.,OO l,3470 1,3642 057 35,01 40,75 29,00 )11 00 

020 38,27 42,51 31,00 32,00 l,23'5 1,32!4 058 27,06 2!,Z.) 20,00 21,00 

011 36,0 37,57 2e.::,o 30,00 l,. )Oll 1,::523 059 U.53 21,n i,,oo 16,oo 

02? 29,17 39,oli 23,00 30,<'..'0 l,3030 l,3o?O 060 2'J,9l 30,31 23,00 23,00 

02) 28, 70 29,33 22,00 22,00 1,30.:5 1,3332 061 ll,38 34,45 2.!,00 26,00 

02' )1,21 29,12 23,00 22,00 1,3570 1,3236 062 26, 1) 31,.CO 22,00 24,00 

02) 27,51 ê8,51 21,00 21,00 1 ,- JlOO l,l57ó 06) J2,54 36,li 25,00 21,00 
C;ii :!'6 ,. eo ll, 78 ?0,00 24,00 1,.:uoo 1,3242 064 2a,a ll,34 21,-00 25,00 

<ITT 36,03 lT,18 27,00 28,00 1,3)� 1,321, 065 38,21 38,15 29,00 2'3,00 

028 35,27 33,78 �,.oo 25,00 l,l565 l,.!512 066 2.!.ll 30,ll 22,00 23,00 

029 38,29 39,óO :-9,oo 30,00 l,l?Ol 1.J200- 067 ?3;,,l l<>,lT 26,00 23,00 
O}O 2e,12 l0,59 21,00 23,00 1.,3)90 1,:3300 068 l!,60 37,2& 25,00 2s,oo 

C}l 27,82 23t.l:O 2l,CO 1e,oo l,3248 l,3000 069 "6,61 27,25 20,00 n,oo 
Ol2 2e,,1 ).o,27 22,00 2),00 1.,. 301, 1,3161 070 31,28 12,17 2�00 Z5,00 

õll ;,,zz J6,02 }o.oo 29,oo 1,3071 1,3110 071 33,-16 ll,Ol 2'5,00 25,00 

125 

graos e densid2 
livre (E2)orir'I: 

1,301!1 1,305� 
l,3406 1.,�56 
l,3328 l,)(}6]. 

l.,3275 i,zrn 
l,}068 l,2?6J 
l,3C32 lt2?04 
l,25Zl 1,3240 
l,)Cl8 l,Z9B.4 
l,)304 !.,2891 
1,)600 l,}518 
1.,3415 1,332' 
l,;?OL 1,2s.u 
1.2sz, l,3705 
1,.3"2:9 l,2993 
l.,2572' 1,2868 
l,!5..:.0 l,lOlO 
l,3,64$ 1,3557 
1,)000 1, 2875 
1,31?9 1,)044 
1,27.:5 1,2539 
t,2e-ro l,H7' 
l,3-240 1,)448 
1,25a l,25ó5 
1,)107 l, 31(5 
1,3530 1,3443 
1.,011 l,)51!1 
1,3004 l,3178 
1,360 1,3250 
l,3059 l,3o8l 
l,!016 l,3'52 
l,3562 1,}336 
l,3176 1,3155 
i,::!ióa l,3091 
l,29Z7 l,3204 
1

,-
JUO 1,331' 

l,3305 l,2976 
l,JCll 1,2868 
l,335� l,.l2'>4 
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OTt 3(,2' )ll,5l 26,00 29,00 l,3188 1.,J.286 150 26,67 ?6,29 ê<l,00 ê<l,00 l,3335 l,3145 
on 36,41 35,lt ?6-,oo 21,00 1,400<( l,3007 151 Zl,98 )2,21 11,00 25,00 l,z<,Z, i.2684 

074 2,,01 28,02 18,00 22,00 l,3350 1,27)6 152 24,89 )4,6j ê<l,00 26,00 l,. 226! l,)342 
� )0,3( 32,45 u,.oo 25.� l,..).191 lt.7980 l.5l 15,)l �,85 12,00 2),00 l,2758 l,2978 
oT6 20,23 27,ll 15,00 21,00 1,3467 1,)005 154 3},65 3-0,78 ?f>,00 24,00 l,29.!2 l,2"971 
011 31,tt )4,82 24,00 21,00 1,:;100 1,2896 155 2.t,)O )0,82 19,00 24,00 l,2769 1,28t.2 
0711 29,)6 27,25 22,00 20,00 l,3345 1,)625 154 :;e,1, l7,o6 32,-00 29,00 1,1925 1.,211, 

019 )4, 10 )9,17 2€,-00 )c,oo 1,}115 1,)057 157 29,90 n • .w 21.,00 14,00 lt3000 l� <"L.29 
ollO l0,7l za,rr 24,00 22,00 l,2804 l,)OTT 158 )O, 71 ll,o8 ?l,00 22,00 l.!352 1,)958 
cai )l,56 32.51 u.,oo 25,00 l,3150 1.,3004 159 20,ll 28,25 l.5,00 21,.00 l,)553 l,)<53 
ollZ )2,82 30,97 2',oo 24,00 l,2!i2l l,2?04 160 3),26 34,)9 25,00 u,oo 1,)304 l,322"1 

olll z,,45 29,60 ;1,00 22,00 1,2804 1,3455 1'1 ll,10 JZ,56 25,00 25,00 l, 3240 1,)025 
oa, 30,1' 31,54 ZJ,00 u,oo 1,3126 1, 3142 162 30,04 31,26 24,00 l't,00 1,2517 1,2051 
o85 :;2,11 30,8'5 25,00 2.L,00 1,2668 1,2854 163 l5,oo 31,.tl 1-6,oo 24.,00 l,lth2 1,)014 
05' )ó,65 41,ll 28,00 }2,-00 l,)O� 1.2�.) 164 ),t,16 ll,91 26,00 25,00 1,)094 1.276)-
oar 2e,u 21,so 2),00 21,00 l,2352 1,3236 1'5 :r.i,69 36,ll 27,00 27 ,oo- l,)Zl9 l,3}81 
o!l8 32,8) )4,70 25,00 26100 l,)1)2 1,3346 166 l0,51 )0,89 2l,00 2; .. 00 l,3265 l,300 
089 )2,2) ll,17 2-�,c,o 24,:>0 1,)429 l,3071 1'7 26," 29,27 21,00 22

.,00 l, 2e52 1,:1305 

090 2'1,'17 ll,69 23,00 26,00 1,)0)0 1,29)5 168 l5,!1'1 .l.l,21 27,00 2(,00 l,J,3)0 1,3004 
091 .U,TI 2'9,10 24,00 22,00 1,32:;s 1,)2:27 169 30,42 29,� 23,00 22,00 l,3226 l,)591 

• 092 l5,A2 34,17 27,00 26,00 l,3119 l,)219 170 26,89 "26,'1. n,oo zo,o.:i 1.,2sos l.,,>zcs, 
091 21,76 25,32 11,00 19,00 l,ZSOO 1,332' 171 lt.Ol 18,42 u.,.oo 15, 00  l,2736 1.,2280 

094 31,84 Z9,S2 2�,00 2),00 l,3::'67 l,�65 1n 25,90 25,oó 20,00 19,00 l,�o l,3189 
095 22.,09 29,05 17,00 22,00 l,�99.t l,3205 17) 2'J,n 2'7,l9 73.,00 Zl,00 l,2,26 1,3044 
1'96 26,4 21.92 21,00 21,00 l,Z781 l,3295 17" 33,15 36,24 t&,oo 21.00 l,)079 t.3�22' 
091 30,.tl 30,78 23,00 23,00 l,)222 1,3)83 175 }2,5, :B,Ol 2'5,00 26,00 1,3016 1,26,'6 
098 2l, 70 23,91 l.!1 00 1.S,00 1,)167 1,.}283 176 23,87 25,18 111,00 LC,00 l,2957 l,:.'590 
cm 2),17 21,52 18,00 1-6,00 l.,Z87� l,)<50 177 il,5) l5,8'5 31, -00 2'6,00 l,ll97 1,)788 
100 2'6,27 27,94 n,oo 21.,00 1.,2510 1.3305 178 1,,68 29,611 2',oo 2400 l,l3lll 1,2700 
llll 31,1( 30,SO 2(,00 2,t,00 1,2975 1,26)3 l.79 )),)2 35,04 25,00 26,oo 1,)328 1,)477 
102 ll,08 J0,87 24,00 24,00 1,2950 1,21!6) 180 21,)2 22,64 17,00 17,00 1,25.tl 1,)118 
101 26,8( ll,27 21,00 2),00 l,2781 l,3596 llll 22,47 23,64 11., 00 !B,oo l,1218 l,Jlll 
104 27,25 31,15 ?l,00 2400 1,2976 1,297' 182 2S,!l5 n.411 22,00 24,00 1,311' 1,)117 
105 l0,78 30,58 2),00 23,00 l,3)83 l,.l296 183 lO,Tl 35, 72 24,00 ,a,oo l,279' 1,21'57 
1,:,6 )O,« )2,15 23,00 25,oo 1, 32)5 l,2860 1!14 22,92 17,94 17,00 U,00 l,3•82 1,;:s1., 
Ul1 )2,)6 31,49 2(,00 24,00 1,)48} 1,3121 185 )0,)2 30,)4 23,00 2.l.oo l,)18) l,31'11 
108 29,50 29,76 23,00 2l,OO l,2826 l,2939 18' -Zl,!2 27,33 11.00 ?1,00 l,7'35 1,;01.( 

109 35,20 34,78 21,00 27,00 1,3037 1,�881 1ST 35,52 35,25 2,,00 21,,:_,o 1,ne2 �,)067 
110 27,66 33,07 21,00 25,00 l,170 l,l2Zf 1611 27,58 26,'1 22,00 n,oo !,2'36 1 ,21,n 
ll.1 �.33 l2,91 2},00 26,oo 1,2752 l,2'658 18' 31,69 31,82 24,00 2�,00 1,3:,04 !,3258 
ll2 zt,17 37,70 2 1,.00 30t 00 1,2918 l,2567 1.90 29,00 31,76 22,00 2.C,00 l, 3132 l,J�ll 
113 2-e,22 1'5,67 16,oo 20,00 l,2'l8 l,,835 191 29,49 ?0,04 22to0 u,.oo 1,;�05 l,2525 
114 Z9,7l ll,04 22,.00 23,00 l,�505 1,3496 192 23,69 ll,21 11,00 27,00 1,3937 �, 2300 
115 27,oo 27,80 ?0,00 21,00 1,3500 1,3238 193 26,0 27,29 20,00 21,00 1,:;215 1.2�95 
11' 31,60 31,86 24,00 25,00 l.l�O l.,27« 19.t U,TI .tl,70 32,00 32,00 l,3053 1,3011 
UT 27,05 27,ll 20,00 21,00 l,3525 l,lOU 195· 32,72 2e,31 :5,.00 22,00 1,. )088 l,2é95 
ue n,32 2!,50 26,oo 29,00 1,2815 1,2586 196 26,�, :lO, 61 n,oo 24, -CO l, 262'] l,2754 
1118 36,09 53,,46 28,00 27,00 1.;.-889 l,3ll3 l.!iT 28,LC 31,54 22,00 24,00 !..,25'2:5 1t .. nn 
120 JB,00 41,96 30,00 3,2:,00 l,2óó7 l,3lll 198 24,53 26,78 1a,oo 20,00 l,36Z8 1,;390 
121 Zl,42 23,45 18,00 18,00 l,lOll l,3028 199 27,42 33,80 21,00 21>,00 1,.;051 l,3000 
= 25,57 27,42 19,00 21,00 1,3�8 l,3057 200 ll,60 :U,52 24,00 26,00 l,)167 1,2892 
l.23 2?,)8 30,53 21,00 23,00 l,:!5U l,327' . 201 29,15 31,« 23,00 24,00 l,:;-672 l,J!OC 
12.C, 32,08 34,80 25,00 27,00 l,2832 1,2889 202 12,10 1e,29 l..0,00 14,00 l,ZlOO l,3o61. 
125 20,92 -21,lC 15,00 16,00 1,3947 l,)lS!! 203 29,58 28,60 23,00 Z2,00 1..2S6l 1,3001 
1.26 29,ll 32,31 "22,00 25,00 l,.1323 l,:?92,t 204 34,50 30,01 26,00 23,00 1,326', 1.;c4S 
127 21,58 32,07 21,00 25,00 l, 3133 !.12528 205 Z0,53 12,85 16,oo 10,00 1,2en 1,,550 
128 21,90 )6,82 n,oo 28,00 l,3286 l,3150 206 12,25 11,40 10,-00 14,00 1,2250 l,2L.:?9 
12' 32,56 l5,C1.I 25,00 27,00 l,3012 l,2996 2<J7 31,37 29,45 2�,00 22t-OO l,3071 l,3396 
uo 25.� 32,31 19,00 25,00 1.3400 1,292' ?o8 27,46 :-6,.tl n,00 20,00 1, )076 1,)205 
Ul 35,"8 ll,13 26,00 25,00 l,)646 1,3252 2C, 30, 75 24.41 23,00 !.9,00 l,3370 l,�846 
132 35,12 :r.i,68 26,00 27,00 1,3508 l,)215 210 3�,l5 )0,J.5 26,CO 22,00 L.2Ul 1,::nos 
ll3 35,94 35,2e 27,00 26,oo 1.,3311 l,3569 211 23,05 )2,73 l.lj,00 �.oo lf' 2ll2 l.3092 
ll4 l9,ll5 36,09 :io,00 28,00 1,)283 1,2889 212 ll,68 • )1,4' 24,00 24,00 1. .. )200 1,3107 
ll5 35,55 32,7' 28,00 24,00 l,2696 1,3650 
u& :-0,70 21,2! 16,00 16,00 l,�38 l,3300 
137 12,02 28,78 24,00 22,00 1,3342 l,30l!2 
ua 37,81 n,02 zs,,oo :!5,00 l, :!038 l,3208 
u, ll,88 31.,11 U,00 2,t.00 l,3283 1,296) 
1.,; 31,9) 32,57 24.00 ::-s,oo l,330C 1,3028 
141 24,95 2,t,� �,00 1at oo l,2475 l, )6o6 
142 15,93 17,24 l:l,00 ll,oo 1,2254. l,lm 
10 .35,00 25,20 27,00 :>o,oo l,2':>63 l,2600 
l(( ll,85 JJ,35 24,00 25,oo l,)271. 1, 1540 
145 3-2,.U �5.95 25,00 2a,oo 1,297& l,2Sl9 
14' 2'9,68 W,95 22,00 31,00 1,3539 l, )210 
147 27,59 ).0,16 21,00 23,00 lt 3138 1, 3113 
148 33,Zl 26,86 ?5,00 20,00 l,3292 1,3430 
l.C, 28,94 29,ao 7?�00 2l,OO 1,3155 l,2957 
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Apêndice 2. Dados originais relativos ã característica porcentagem de Óleo dos graos de milho ob 
tidos de espigas autofecun�adas (E1� � de polinização livre �E2), �r�ginârias de umã
mesma planta da Subpopulaçao 01 (Original), com suas respectivas medias de determina 
çÕes dentro de espiga (

n,_ 
e 'l!lz). 

Ol5 4,8569 4, 1059 4,6628 4,67ll 4,4/lU 4.6680 
PLH'l1 E S P I C AS .. � l) t AS 036 ),0345 ,4.0191 ),9569 4,042) ),5268 3,999' 

1j_ ,; 031 ,4.}042 4,1399 4,2415 -4.3507 4,2470 4.2�1 
03,8 5,2989 4,2020 5,o(5l 4,5300 4, 7504 ,.;sn "l "2 .,_ "2 ' � 039 4,9484 4.5980 l,TT49 l,9971 4,TTl2 l-,SSóo 
040 ,,ol74 5,05'2 5,5548 5,5097 5,536! �.:5322 
041 4,8&ll 5,261' 5,11.87 5,2015 5,<»24 5 .-

1601 
042 l,'1855 4.1509 4. 7052 4.06� 4.06112 4,3841 
00 ,t.31l62 4,0008 4,6)57 4,1624 4, 1915 4,lm 
°" -4.0)06 4,6369 l,9926 l,7� 4,lll7 3,8706 
oe ,. 7896 4,6612 4,4072 4,5169 4, 7?55 4,.<421 001 -4.9199 '""='- 4,6399 -1. 7599 4, 7013 4,1999 046 4,971.8 5,587, 4,8175 5,0425 5,;:7911 4, 9301 

= 4,6044 ),7156 4,2672 t.5319 4,l.bOO 4.4105 047 4,6200 ,.�, 5,:>!!ol 4,a2u 4,D!S 5,<:509 00) 4, 7050 ,.�,, 4,ans 4,3784 4, 4875 4,6249 048 4,2722 5,0595 4. 7178 5,'.>ZTl i.�,a 5,1225 004 4,1591 4,789' 4,üo8 l,7150 4.4744 4,06� o:9 4,8245 4,4597 5,0037 ,,>448 4,6421 4,171.2 005 5,0594 4, 7556 5, l.!)70 6,oi-9, 4,9075 5,5682 050 4,1.os, 3.5401' 4,.1<164 4,2771 l,!1745 ,.2918 006 5,2479 t.rna 4, 9029 5,5519 5,0219 5,2n, 051 5,2696 4,51!97 ,,,059 429� 4,9291 4,2994 0<1T 4.6}0: 5,Z778 5,5)2) 5,0850 4,9540 5,3o87 052 4,5615 4,4229 4. 4351 4,1..,"50 44922 4,.<500 oo8 4,701) 4,6>87 4, 4649 4,945) ,t.6650 47051 05) 4,5445 3. i81' ',2070 5,00LT 4 l6ó) 4,;043 009 4, 7235 5, 3921 5,1458 5, 7311 5,0578 5,4394 054 4,8187 5,)527 l, 7705 4,105) 5,0ll57 ),937:1 010 ,,"652 6,)8)) 4,9)38 4,3f50 6,22.4) 4, •594 055 4.HOO 4,�911 t.7136 "15263 4,4106 4,6209 011 4,)03' 4,5613 4, .10)5 t. 7157 4,H24 4,5096 C5ó 3, 7Sl0 4,1)90 .,,,a2 �,.3781 ),%10 ,. 71)2 ou ),2046 l,m9 3,6006 ), 74J.2 3,4902 ),6709 057 4.5Z71 5,,837 5,2048 4,557) 4,905, ,,a;&o Oll -4.5441 4, .U78 4,C9&!1 4,).04 4,4810 4,.22tl 056 4,))90 5,0992 5,0367 4, 7:125 4,7191 4,9'..46 014 l,2555 l,5229 ).9692 4,0579 ),.J.892 4,0135 c-59 4,055) 4,5244 4.;570 5,<748 4,:?896 ,(,;:i;9 015 l,8M5 ),8197 4,049) l,2714 3,85)1 ),660) o6o 4,l796 4,9770 4,900) 5,0)46 4578) 4,9674 ou l, 7549 ),2691 ),8271 4, 7242 ),5120 .c.m• nól 4,6809 48265 5,0906 5,oooS 4, 7537 5,0.:57 017 ;,noe 3,9002 ), 2093 3,U45 ),8355 l, 1769 (62 l,Jó82 l,9952 -4.9TT6 4,6751 3,6a17 4,8264 018 3,938) 4, 1765 4,2055 4, 3401 4,0574 4,2728 C6) 5,2354 ,,a954 ,t.8727 4,4104 S,o654 4,ó.u6-ou l,5546 4, 7073 4, 1629 4,oo82 41309 4o85ó 064 t. 9lZ7 4,7419 .. ]1..,"0 1.,5844 4,1!37) 4,ó622 020 4,8502 4,9891 4, 7271 4,)822 .l.9197 4,5547 065 .t,3363 42687 4.7737 4,�-46 1.,30)5 4,6292 021 4,8122 4,32&11 4,6585 5,4154 4,5695 5,0520 o&6 5,8270 4,9i\2l 5,0óU 5,21Tl 5,� 5,U25 022 5,1!0)8 5,2595 S,TT.SO 5.3973 5,5317 5,3367 OÕ/ 43485 4,6818 4,6196 4,9691 1.,5151 4,79« 02) 5, 3657 <1.9780 4.Jee2 4,HZ7 5,171' 4,5005 068 .!, 7036 4,6309 4,ÓÓÓ( 4, 7248 4,167.l 4,i056 ou 4.9605 5,0640 l,9l9ó 4, 2551 5,0123 40574 069 4,6726 4,6515 4,6872 5,13« 4,6622 4,9105 � 2,9910 2,&o98 3,26<9 4,o8)8 2,8004 l,6733 070 4.98TT 4,e,00 5,3780 4,8295 4,9368 5,l'.))8 026 4,9352 45525 4,56}2 4, 7367 4, 7419 4.Sooo 071 5,.<4)3 �.5752 S,Sa6 5,..,,55 5,5192 5,5041 on 4,406) l,7584 45724 4,3959 4,o824 4, 41141 072 4,3485 4.0079 4,3215 4, 7607 4HS2 4,Sill 028 4,2427 3,)475 4, TTT2 -4.7•95 l, 7951 4, 7734 073 4, 8}72 ,J.,39}(. 4, 6964 5, 2407 4,6154 4, ,õS; 029 3,5930 ),5951 3,9045 l,5185 l, 7441 l,TUS 074 4, 7.J.8• s,:o&'; 4,5699 5, 1L49 <,9716 4,&iU 030 4,609( 4,8587 4,53l7 4,88<5 4,7)41 4, 7o82 075 5,(716 4,6141 5,1970 ,.,3769 5,04'8 5,1170 Oll 4,539( "4,Bo66 4,}028 4,0419 4, 72)0 ,t.1734 076 l,6337 l,5667 4, 7.U5 4.92.a} .l,óoo2 ,,a:;z, 0)2 4,872) 4,6897 4.S9Z7 4,443) 47810 ... siso on 4,4991 4,8690 5,6471 5, 2960 4,634l 5,4726 O)) 4,268) },8732 5, l.t45 4,6321 4,0707 4,96a) 078 4,5842 5,01)2 5,8229 5,98% 4,�;57 5,9':lé} 034 3,6934 4.1234 4,•443 },9950 3,9084 4, )196 ,01') 5,2424 5,lZ50 5,2172 5,Jn, 5, 1837 5,294l 
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o/lo 5,2L7' 4,(54! 5, !5)9 4. 887& �,8364 5,0209 l 70 4.<0)8 ,. 0002 l,8l6l .)1' 1126 L,2620 l,:.60 
o81 l,2411 l,407l 5. 1261 5,e>l7 ),)242 5,2e99 1n 2,0(58 2,461 2,390 2,6011 'Zr;>.tno <,4971 
cai 4,!t.45 5,2470 5,H56 4,6�55 5,0459 4.9""5 172 2,Bl79 l,9776 l,3933 l,âo27 l, 4078 3,5�0. 
08l 4,6242 4.ôll 4,5&:ll l,,78)0 L,�l,58 L,l.llB 17) L,)768 4,o647 }.&007 4,4590 L, 2217 �1"!49 
oa, 4,l275 4,5718 4,3785 4,1H5 4.4496 4.2560 114 L,10)7 ),,7774 l,59ll 4,1171 l,9405 J.,eec. 
aa, l, 7559 1,,),81'5 4.0059 4, 9:lól L,0717 4,1;710 175 3, 7>85 l,�2 3,9016 4.2120 l,6D9 4,05ó!I 
""' 4, 2208 4,llO 4, 4h23 4.5570 4,2676 4.5097 11, 5,5}86 5,4894 5,H2l 5,3415 5,514> 5,G;,69 
oa1 4,527) 4,7262 4,0249 4,ea, 4,6268 4,42ll 177 é,069l 6,56� 6,7541 6,8815 6,3195 ,,e11e 
068 l,3102 l,•920 4,01\82 3,9e'° l,5011 4 ,0),él 176 5, ló)', 4,6101 �.9265 4,64115 4,8870 4.7675 
oe, l,•Oi 4-l!il 5�4&34 �.,>274 3_,9131 5,l879 17' 5,),634 5,084 4,877l 5,6159 5,400, 5,2tbó 
0'90 4,Ull 4,600) 5,o87� 5,6629 t.So68 5, 3752 l8o 4,6306 ,,0(19 5.1829 5,4195 4.)362 5.3312 
011 s,ono 4, (;53 4,627} 4, 1954 •• 7442 4,4114 1a1 4,�09 4,2929 5,0629 4,$934 4,)519 4.9782 
cm 4,0l7l 3,9315 3,éi>07 3,5252 ),98!4 3,5929 1112 5, 3552 5,6615 s,e901 6, 1012 5,5ol!5 5,9956 
011 4,8l00 4,540l 4,284& 4,5367 4,6851 4,561.8 Ull 5,802 4,9287 4,6'.,Sl 5,fj)O 5,3859 5,o54l 
014 l, 73'1 4,9452 4, 2264 -4,5964- 4,3427 4, 4114 184 ,,s,u 4,)117 43584 4,3192 4.4291 4,l5l8 
C'95 l,9042 4,0129 4 9,26 l,,U:31 3, 9585 4,6678 185 5,0862 5,3245 5,1673 4,&712 5, 2"54 4,900 
096 l,5446 3,6255 },8922 4,1131 l,6850 4,302"/ 151i 4, 4,0l 5,0417 5,-00.0 5,.650' 4, T66o 5,2)01 
O'J1 4, 7265 5,59l2 . 5,o624 4,497• 5,!5B9 47800 167 5,2204 5,2239 5,2221 
098 5,068 4,a35 4,6896 5,4504 4,3747 5,0700 Ul8 5,3444 5, 7951 5,5809 5,1610 5,5698 5,l709 
09'J 4, 9101 5, 7167 J,6697 3,6711 5, )134 },6704 189 5,90l 5, 7696 5,no8 5, 7ó92 5,8565 5,5900 
100 l, 9391 4, 7492 5,3176 4,93211 4,3442 5, l.252 1,0 5,5259 5 .. �916 5, 7577 5,8214 5,50<l7 5,7896 
101 4,ll.69 l,12&1 4,4141 5, 0()09 4,0215 4, 7075: 191 ,. 78)0 4,54111 4, 4573 5,2289 4,6656 4,a5a1 
lOZ 4,8Jb8 4,7� 5 .. 352'5 4,7206 ,. 7524 5,0365 192 5,�2 ,.0964 s. )6o8 5, 2324 5,0978 5,2966 
lOl l,!!o85 4,2795 4 ,5121 4,1795 4,0�40 4,3�6 1n 5,õl52. 5,8548 6,5427 6,0992 5,7350 6,)209 
lO( 4,1165 4,5177 ,.104j' 4,6�7 4,6l7l 48278 194 5,856' 5,59}2 5,6113 5,42o8 5, 7251 5,5157 
105 4,ll74 ),4710 4,4047 4,951.5 l,9062 4,6781 195 4, l70l 4,0475 5,211, .t.�01 4, 2089 4.,83'0 
1.o6 4,Bl9 l,5134 5,0029 4,5762 1,,2726 4, 7895 196 45�2 5,2952 5,5855 5,2222 4,9167 5,4036 
107 4,8704 4,e951 5,0591 4, 7378 4,88)0 4,92)5 191 5,9578 ,.- oe5, 5,6)69 6,02� 6,0417 5,ô3l) 
1.08 5,llo6 ,, 7852 5,3318 i!t ..Uo& 4,9.t79 4,8713 198 5,o82l 4;-1795 5,5911 5, 76(5 ,,6.?oB 5,6-771! 
109 . 4,627 4,1052 6,1!>4 5,60.S 4,2790 5,9951 19' ',4711 5,5894 5,1124 4, 7655 5,030S 4,93,0 
110 5,9867 5, 2.\52 5,0.\55 5,070) 5,6l09 5,054' 200 5,2960 4,9887 5,5502 5,3099 5,142) s • .ooo 
lU 4,2330 4,Bll 4,3429 ,4_. lo20 4,4831 4,::225 201 4,5170 l,7065 4,6112 3. 7912 4,lllll 4,2012 
lll! l,6700 5,1367 5,13ee 4.,529« ,,�2e1 4,98U = 5,4920 l, 1297 ),499) .l,B878 4,3108 3,6935 
lU 4, 1641 l,7698 4,49,il 4, 7915 l,'671 4,6439 203 4,.\926 4,9l7l 5,0625 4,4;<5 4,6650 4, 7635 
114 4,4'93 4, 1242 5,ll« 4,2H4 4,2967 4,6739 204 4,4142 .),5581 5,0100 4,l369 l,�l 4,704' 
115 •,'9l7 4,0404 .C.,l�o6 l, 1713 4,2661 3,9560 205 4,4"64 4,!1(\1) 4-.- 24)9 l,3�9 4,6936 l, 7914 
116 5,0155 4, 9}2.l 4,Hl0 4. 41)4 4.9739 4,5982 206 3,0997 2,ll45 l,5ac 4,,s67 2,6171 4,2505 
a1 5,4992 5,5271 4, 7505 c.,;SAó 5,5131 4,5176 207 5,2311 49691 5,6722 5,6070 5,1001 5,6396 
118 5,5775 5,)645 s,9_1e9 5,0991 5,4-710 5,Sl,O ?06 4,67)7 •• 1)05 4, 4162 5,0270 ,., ,021 4, 7216 
119 ,.2111 4,8669 5,9022 5,61:ló 5, 0421 5. 7579 209 3,5647 4,3U7 l,5U9 ,,e96' 4,"891 4,2057 
120 4,6747 4.),658 5,071) 5,2153 4,5202 5,1433 2lJl 5,5362 4,8839 5,6õ0l 5,lUl 5, Zll.O 5,4122 
ln 4,0064 4,R459 5,0')!14 4, 91Jl 4,«261 4, 9613 211 5,4291 4,9639 6,5063 5 • .C:768 5,1965 5,9916 
127 4,7.u<l 4.0627 43022 4,6945 4,4033 4,(983 n2 C.4243 4,2827 4,4200 1,,0917 4,3535 C.2559 
12) 4,'4579 4,0'.;U 5,50)7 5,4059 4,2696 5, (548 
12.t 4,7047 4,5214 4,'325 5,2520 4,61)0 4,8(22 

4,8475 
-

-42745 125 4,7599 4,2139 4,8037 ',2444 
12' 4, 1551 4,6992 3,9657 J,8218 4, 4211 l,�37 
12"/ 4,1869 4,5682 5,2443 4,5973 4,JTTõ 4,"92o8 
128 4,6)!2 4,19Ü 5,7961 6,1039 4,4'411 5,9500 
129 4,8117 5,�420 ,.nn 5,lOll 5, 1768 4,9093 1)0 2, 9391 3, 6654 4,1142 3, 7625 3.3025 3,9363 
lll l, 3064 3,0716 4,2561 l,8588 3,l.e90 4.0TT4 
1}2 4,C5� l,3559 3,4908 l.!564 3, 7049 3,5236 
UJ l,84!>2 3,5969 C. 2281 4,5•27 3,721.6 4,3954 
n, 4,5)07 4,1918 .t.4751 5,2?ll 1,,)612 4,8847 
135 4, 1687 l, 7.A02 4,6o83 3,9595 l,95« (.ZBl9 
1)6 4,8690 4,ae55 4, l435 3, 9'587 4,8772 4,2011 
H1 4,1741 4,3148 4, 2165 3,5694 4,24':h l,8930 
1)8 • 4, 7070 L,.:!>56 l,9712 4,2066 4,5875 4,oõe9 
139 4,9170 4, 3469 4,u;.:,6 4,5227 4,6319 4,'816 
1410 4,0065 4,lllJ l,5022 J,3558 4,2o89 l,4<"90 
Ul 4, 1559 l,9139 4,0407 J,5476 4,0349 3,79U 
142 l,1357 3,2107 3,5450 3,6191 3,1732 l,5821 
14), 4, nu 3,�925 3,83)0 ),4561. l, 8569 J,64l!! 
� l,0704 3, lo98 3, 2656 2, 9208 3,2301 3,0947 
145 4,3758 4,0321 4.6()60 5,C937 C.2039 4,8498 
l,I& 4,9399 4,8492 t,4300 4,9"6) C. 994!> 4,6722 
147 5,)105 5, 178& 5,3953 t.8o85 5,24':h 5,l019 
146 3,5267 l,2073 4,0177 3,6019 J, 3670 },509ll 
1(9 4, 1117 �2957 4, 7919 4,5523 4,2037 4,6721 
150 4,0)42 l,no.4 4."827 ,,6169 3,912) 4.e�,.s 
151 l,3591 2,6311 3,0515 1,m3 2,998, J,n34 
152 l,2716 l,21.uó l,8293 l,9588 3,201 3,3941 
15) J,5570 l,2114 4, 7927 (,4758 l,J8a t,6343 
154 5,lJ09 4,6518 4, 1670 t. )150 4,8913 4,2410 
155 J,8340 4,0158 3,03'2 l, 7 421 3, 9249 3,3882 
156 4,418' 4,861}. ., 1120 J,,on l,,Õ):/9 43097 
157 J,4132 2,6794 J,o862 l, 1659 l,o"5l l,1260 
15& ),4242 3,4457 ,. 3547 .4.0000 l,ü49 -4,lTT.C. 
159 3, 0534 2, 7527 �.22')0 3, 7622 2,9031. 3,9926 
160 l,5816 l, 3947 5,2168 5, 1010 3,4�81 5, 1629 
161 ?,9092 l,2717 3,45"8 l,6927 3-,0;'35 3,5737 
162 l, 751! },6970 1,azu 
1'3 2,6095 2,%88 ), 7276 J,1820 2, 7892 l, ,5AB 
164 2, 7655 2,8169 .},2651 l, 7983 2, 7912 l, 5317 
165 3,7)41 l, )785 ),8:)61 3,5816 3,5563 3, 7o89 
161. l,9334 4, 1219 4,C9l0 l,r.>89 (,0276 J,6759 

.167 4, 1914 4,6?)0 4. 3993 4,1419 (, 4072 4,Z7o6 
168 l, 21�9 ',0767 t,631.) 3,8549 3,H58 ,. "581 
169 J,lofl \,5356 l,>756 J,6272 l,4709 .l,5014 
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Apêndice 3. Dados on.ginais relativos ãs características de pe.so e volume de l�O graos e densida 
de dos grãos obtidos de espigas autofecundadas {E1) e de polinizaçao livre (E2)origI
nãrias de uma mesma planta da Subpopulação 02 {Embrião grande). 

..-� Pf:S:)CE!DOQWYS v.JUH: CE lOO c;;;.ic6 i:E>6J:J:»J:lc tDS GSk:6 034 30,40 33,52 n.oo 26,oo l1 Jnl 1.,2892 
(�) (oOill.tr.:s) (g/J>l) 035 }2,49- 17,30 25,00 29,-00 l,2996 1. 2B62 

119 -;. � -;._ � 
<>36 2l, 7' 29,40 19,00 2}., 00 l,l..1.54 l,2753 

E-i 82 037 lT,Tl .(4,,,0 28,00 )4,00 l,34!>8 l,3o68 
038 ll,05 40,01 24,00 )0,00 l,3772 l,ll37 

OOl Jl,84 37,07 26,oo 28,00 l,30:Jj 1,321, 039 28,94 38,29 22,00 29,00 l,3155 l,.l?Ol 
002 ?0,. 72 32,99 l.6,00 25,00 l,2949 l,.ll96 040 25,U 28,19 20,00 �2,co 1,2555 1,. 2.81..f. 
003 25,5! 28,71 19,00 22,00 l,llhl l,3050 OA.l 2a,34 34,90 22,00 :-ti,oo 1,2632 l,3LZ3 
oo, 2485 28,96 19,00 21., 00 l,3079 l,3790 042 .U,15 34,42 24,00 27,00 1,13% l., �f96 
005 32,72 n,91 25,00 25,oo l,3088 1,3043 04} 28,60 ll,52 22,00 25,00 l.,300 l.,3tOB 

006 lo,J8 37,08 24,00 28,.00 l,�58 1,lZO 04' 24,81 21,,41 19,00 20,00 l,lC58 1,2205 
007 30,85. 38,71 24,00 Jo,oo 1,2�4 l,2901 o.e, 26,75 28,15 22,00 ?2,00 l,Zl.59 l,2795 
oo8 27,C 25,4' 2l,OO 19,00 l,.l08l 1.3400 04' �,65 31,4' 2),00 2400 l,2691 l,llo8 
009 27,19 27,14 20,00 21,00 l,355'5 l,2924 047 30,94 29,06 23-,00 22,00 1,3452 1,3209 
010 25,52 .LO, 81. 19,00 .)0,00 1,3<02 l,l6ol OL8 31,96 35,83 <5,oc; 21,00 l,27ll4 l,3270 
011 28, 18 26,06. 22,00 20,00 l, 2SQ9 l,JOlO 049 30,18 32,« ?3,00 25,00 l.,)122 l,2976 
012 H,44 ).2, 10 26,00 24,<!0 l, 2S62 l,l375 050 28,99 33,23 21,00 25,00 1,3805 l,J.2'92 
Oll 25,l4 20,17 20,00 16,00 l,2670 l,2606 051 32,17 3�90 ;,400 .:7,00 1,)(.04 l,2926 
Ol,\ lC,94 H,7' ?�,00 -25, 00 l,111!12 1,34'.'ó 052 29,94 2e,59 24,00 22,00 1,24H l,29� 
Ol5 29,00 32,56 :-2,00 25,:lO l,3182 l,3024 051 28,40 28,22 22,00 22,-00 1,2908 1,2!!27 
Ol.6 28,TO 25,73 21.00 19,-00 l,3ó67 1,351.2 054 3-1,.02" ll,90 2,,00 '5,00 L,2925 l, 3560 
017 ll,91 32,ll 25, :,o 25,00 1,2764 l,28� 055 lo,26 37,92 2'-,00 )0,00 1,:-608 1,2.6.!0 
018 J8,U 35,67 2e.00 28,00 l,3618 l,Z7l9 056 28,62 35,0l 23,00 28,00 1.- 2-443 l,�C4 
019 20,75 23,74 17,00 1a,00 l,22'Cl& l,3169 057 
020 2e,01 )4,14 21,00 25,00 l, 3338 l,3656 058 3420 29,16 l?!i,00 25,� 1,3154 1,1216 
021. 32,28 .)2,59 24,00 24,00 1,3-150 l,357? 059 Jl,Ol ll,41 25,00 2.t,00 l,3212 1,3:ea 

on 32,15 JC,61 24,00 2J,oo l,ll96 l,H09 060 21,3' 23,U 18,00 19,00 l, 2'178 l,2t..!,.2 
023 28,74 :ie,02 22,00 .22.00 l,3o64 l,2735 o6l 2'9,02 25,29 22,00 19,00 l.,3191 l,1311 
024 25,04 20,79 21,00 16,00 1,3352 l,2\'94 062 ll,04 26,53 25,- 00 n,oo 1,2416 l, 2i3l 
025 30,79 l0,-02 24,00 23,00 1,2629 1,3052 063 33,58 31,&.1 26,00 25,00 1,�15 l,2756 
026 26,91 26,33 -22,00 22,00 l,3141 l,2377 064 25,811 23,74 19,.00 17,00 1.3,21 1,3965 
027 20,2!! ?1,86 15,00 u,oo l,3520 1,3663 �5 20,n 27,78 17,-00 22 • .:>0 1,2185 l.,2626 
028 31,57 13,95 24,00 25,00 l,3154 1,3500 066 30,87 30,06 2J,OO 23,00 1,)422 l,3o70 
029 32,.C, 37,'1 <5,00 29,00 l,298o �,2968 067 l<l,52 25,2:l 28.,00 27,00 1,2129 1,3046 
030 (5,10 44,02 35,00 36,oo l, 2684 1,2228 068 22,98 25,23 17,--00 20,00 l,3�18 l,2:15 
031 ll,37 31,81 2'>,00 25,00 1,2835 1,212, 069 30.10 30,65 22,00 2400 l,3682 1.,nn 
012 2,,0 2l,8Z 1'9,00 u,00 1,2m l,3638 010 ·30,32 30, 79 23,00 21,00 l,318l l,<562 
Oll 24,06 26.,êl 19-,00 20,00 1,3189 1,31(:5 07t 35,67 36,15 27,00 2!,00 l,3211 l,}ó25 
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072 11,n 3i.n 24,00 24,00 l"l2'2l 1,. 3568-, .150 .ll,1.5 25,00 l,3260 
on 21,70 2),-&.. 21,,00 19.00 l,.319-0 l,2532 1.51 n,oo Jl.,00 1,3,2' 
014 31,24 )l,56 23-.-00 24.00 1,358) l,3150 152 :;2,87 25,00 1,)148 
07' 35,52 J7,l7 271"00 28,00 1,)156 l,l346 153 33,25 25,00 1,3309 
076 ;e,1, )4,8l 23,00 21,,00 l, 25-04 1,HSJ' 15& 21,lT 22, -00 1,325' 
01? )6,n )4,81 26,00 21,00 l,2934 1,239) 155 35,22 21,00 1,)0'4 
078 z:z,55 22,70 11,00 1a,oo l,).ul l,2611 156 31,25 25,00 l,2500 
07' 27,68 21,20 Zl,00 21.00 l,)161 l,.:!952 157 27,8) 21,00 l,3252 
oao 31,23 29,48 24,00 22,00 1,3013 1,,= 158 H,76 24,00 l,3213 
081 !7,59 )7,49 2'J,OO 21,00 1,29'2 l,2925 159 30,&1 2),00 l,3309 
õ82 )l,74 )2,71 25,00 2'6,oo 1, ;,696 1,2562 1&0 39,)8 29,00 1,)545 
õ8l )2,&7 35,45 26,oo 16,00 1,2565 1,2675 1'1 )4,61 26,00 1,nu 
"54 :n,97 27,00 2400 z2.-oo 1,))21 l,-

2273 162 36,7' 28,-00 1,31)9 
085 28,17 21,98 22,00 16,00 l,28o5 l,)736 163 '3,94 )4,,00 l,2924 
o86 ?0,25 )2, 73 16,00 25,00 l,2656 1,3092 164 )4,9} 21,00 l,2'Jl7 
õ87 21,n )l,67 22,00 25,oo l,.35)2 l,2668 165 le,8) n,oo 1,3105 
o88 28,97 29,6l 22,00 22,00 l,3168 1,3no· 1.6, 27,82 21,00 1, 32.tS 
õ89 35,94 27,00 l,3311 167 17,ll U.,00 1,2)64 
090 �.75 z.l,00 l,2935 168 27,22 21,00 1,2962 
091 36,52 27,00 1.!S26 169 .16,49 28,00 l,l03Z 
O'ilê 34,11 25,00 l,}64' 170 3496 27,00 l,2948 
093 32,51 25,00 t,3004 171 35,63 2a,oo l,2725 
094 .30,50 2.l,oo l,3261 l72 32,59 25,00 1,30)6 
095 24,,75 19,00 l,.3026 1n 29,71 2"2,00 l,3506 
09& 27,1' 21,00 1,2948 174 28,10 22,00 !,2773 
097 22,52 i.a,oo 1,2511 175 36,75 28.00 l,3125 
098 31,1!9 2400 l,328& l76 32,8& 25,00 l,3136 
099 31,68 25,00 1,2672 177 .32,91 25,00 1,316' 
100 J.2,80 26,00 1,2615 178 H,64 26,oo l,293! 
101 ll,87 27,00 1,25u 17' 34,17 2,,00 l.,ll.42 
102 )6,28 27,00 l,l�T 180 ll,98 2),-00 1,290.C. 
lOl ll,27 :n,oo l,3596 181 31,,, 24,00 1,.320' 
10, 25,75 i,,00 1,3553 162 l2,U 25,00 1,2852 
105 ll,4-4 25,00 1,3376 183 32,65 25,00 l,)060 
106 35,24 26,00 l,3554 18& :;a,29 ll,00 1,2352 
107 21,12 23,00 l,2661 185 33,83 2,.00 l,3Cl2 
lõ8 '3,96 3400 1,2929 18' 40,,, )0,.00 l,3541 
109 )4,55 21,00 1,2796 187 )l,O, 23,:,0 1,)517 
110 2a,50 .E,�_ l,2955 J88_ _J&_,_61_ 2a,oo l,3075 
111 ·:i,;n- 22,00 l3536 1119 47,52 lT,oo 1,2!0 ll2 34,57 26,oo l,l� 190 35.ll3 27,00 l,3307 113 37,AO 29,00 l,2897 171 29,80 22,00 1,3545 114 29,74 24,00 1,2392 192 30,87 23,00 l,3422" 115 .2'J,5o 23,00 l,2826 l':13 3.0,20 24,00 l,Z58l ll.6 21,96 17,00 1,2918 194 36,AO 28t OO l.,3000 117 26,4':I 20,00 l,.l.2.c5 195 32,18 24,,00 l,3406 118 40,75 32,00 l,2734 196 l0,85 2400 1,2es, 119 31,76 24,00 l,3233 197 )4,70 27,oo l.,2852 120 32,78 24,,00 l.,)658 198 27,8) �2,� l,2650 121 28,92 '22,00 l,3l.c5 199 «.n l5,oo 1,2780 122 25,a 19,00 l,.U79 

200 lt,62 15,00 1,2'1l 123 30,80 2400 l,2833 201 36,65 -Z!,. -oo 1,3089 124 )6,6& 2s,00 l,,l.09) 202 26,68 20,00 1,3340 125 29,32 2400 l,2217 203 25,61 20,00 1 .. �eos 126 l\>,02 30,00 1,3007 
204 28,14 21,00 1,)400 127 29,97 23,-00 1,3030 
205 31,18 25,00 l,2472 128 37,70 29,00 1,3000 206 32,74 25,00 1,)0% 129 lS,46 27,00 1,3133 207 27,73 22,00 l,2505 130 29,17 n,00 l,3259 201! 21,59 2).-00 1,28,;5 lll l5,85 n,oo 1,3278 209 Jl.'7 27,00 l,2581 ll2 27,72 21.,00 l,l200 210 .i.a,a <9,00 1,3248 lll '3,7' 34,00 1.,2879 211 ll,86 24,00 1,3275 1)4 22,51 11,00 1,3241 2l2 25,26 20,00 1 ,. 2'5}0 135 l9,l2 30,00 l,3040 213 )2,00 25,00 1,2!:00 1)6 26,85 22,00 l,3114 214 28,03 21,-00 1,334! 117 2'9,61 21,00 1,2900 21,5 26,87 21,00 1,2795 na 38,17 6 

29,00 l.,3162 216 )5,56 27,00 l,3170 ll9 ll,19 2a,oo 1,185) 217 40,21 31,00 1,2971 uo 25,29 22,00 1,2859 218 34,63 27,00 l,282li 141 )l,!!O 2400 1,3250 219 l0,92 23,00 l,.!LO Ll2 )ó,Ol 27,00 l,l344 220 32,99 24.00 l,3746 14) 27,1!9 21,00 l,32al 
= 34,)7 zr,oo l,ZBO 14,4 ll,15 25,00 1,3260 222. 26,U 21,00 l,2')3 1(5 ll,97 25,00 l,2768 

lá Jl,&O 24,00 1,3063 
147 35,26 21!,od 1,259) 
l� 33,74 26,oo 1,1m 
1'9 29, 79 23.00 l.,25S< 
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Apêndice 4. Dados originais relativos ã característica porcenta�em de Õleo dos graos de milho ob 
tidos de espigas autofecundadas (E) e_de polinizaçao livre (E2), originárias de urna

1 - 02 (El� · de) com suas respectivas médias de de 

7..;v,r,. 

R9 

· 001 

002 

00) 

004 

005 
oo6 
00T 
oo8 
009 
010 
011 
012 
013 
ou 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
02? 
02) 

º"

025 
026 
027 
o� 

02'; 

0)0 
,n 

0)2 
01) 

mesma planta da Subpopu açao =riao gran • 
terminações dentro de espiga (a,_ e m

2
). 

E S l' l C AS K t D :t AS o� 4,06)2 
Ol5 ),8055 E

l 
E

l OJ6 2,'JOU 

"2 '"i "2 �i �l 
037 4.0754 •1 
0)8 ,,1986 
039 1,9782 
º"° 4,nu 

04 4, 1851 
042 2,860) 
o.e 4,}72) 
o« l,1090 7,401? 7,7496 5,8200 5,0858 7,5764 5,4529 0(5 l,5248 5,4257 6,&ól9 6,0(38 046 l,9367 6,23)9 4,6522 4, 7075 ,,1406 5,M)l 5,4241 oc l,6)06 5,5061 5,0569 5,87l4 6,55)8 5,2615 ,,2134 O.cll 4.3595 5,88J.7 7, 7096 :;,e1ao 5,7841 •• 7956 5,5)10 
º"' 4,1�0 4,9938 5,3147 5,4764 4,6497 5, 1542 5,0631 C50 3,55ll! 5,5700 5,7055 8,6)87 .,,2951 5,6177 7,4f>85 051 3,51268 4, 9769 4,6515 4.wlo 5,9916 4,8i42 5,219!' 052 5,1186 5,6001 1,lll7 4,2<64 5 • .l59l 5,7801 053 ?,lnl 5,59ll! 7,4907 , .. �l.05 5,0370 6,5413 l.,62)8 
054 5,1150 3,1230 4,4958 4,0021 3, <Je48 l,&>94 3,9934 055 5,3717 5,o870 5, 1453 ',9774 4,2149 5,1162 !,5911 056 4,00ll5 3,5S41i 4,9943 5-,9969 5,686' 4,2895 5,8418 057 5,1774 4,022) 4,5501 5,)8115 4,5998 4,9696 05!1 4,31S8 •• 23)5 4, 5708 3,6874 l, 7129 5,6022 l, 1002 059 4,5769 5,5947 5,e5n ),6646 5,673) 5,7259 4,6690 o6o 4,5553 4, 758o 5,116, 3,5250 4,0754 5,2772 4,000: o61 4, 7206 5,lc:95 5,oo8o 4.<9l7 l,8129 5,0567 4, 1523 062 l,4835 5,2015 4,4412 3,0945 4, 1622 4,824) l,6284 063 4, 1911 4,0419 l,0670 4,8239 4,5057 l,5545 4,8148 064 l,676 l,74.43 4,)0)6 4, 2515 4,0623 4,0239 4,1569 065 5,3636 5,8955 5,)994 5,o.a.o 5,6296 5,2202 :,6ó l,7171 l,1062 4, 76)4 4,84)6 4.9921 l,9348 4,9ll!o 067 4,8729· 2, 7356 ),4947 ),0982 4,6180 l,ll53 ),8581 o65 l,42':Ji! 3,4119 4,8260 4,5U6 5,2009 · 4, 1190 4,8577 :>69 l,9929 4,om· 4,0195 3,.;348 l, 1976 4,02c l, 4162 070 4,(560 5,1878 5, 7497 4,)818 l,6454 5,4687 . ., 11)6 071 l,tiol5 4,L5o8 l, 1202 4,8887 4,677& 4,1_005 4, 7831 ·077 4,2772 l,8574 l,5937 4,0160 4,o844 3, 7255 4,0502 O!] <,1736 l,0491 313794 J,6466 l,6314 ),214) l,7390 074 l,7374 5,297' 4,0616 ), 7799 4, 1195 <,6797 l,9497 on l,91:IS 3,5696 2,9980 1,7316 1,6629 l,�838 l,6<J7l 076 2,"83) l,6760 4,1171 3,062) l,l.4118 l,9%6 l,2555 j 017 l,9092 

),9001 4.70)1 4,4772 l,9816 ,L,!;�Ol 
l,9001 l,8765 4,)295 ),�29 4, 1030 
2,9,77 3,2777 2, 7936 2, 9261 l,0357 
4,2704 l,3796 l,694.4 4,1729 l,5370 
'-,5609 4, 2452 4,0)2) 4,}!!97 4, H!l!l 
l,3983 4,621) 4,09)5 l,6883 4,)574 
4,.5517 ),9812 l,iuo 4,5l41i l,8211 
l, 70)5 4,2� 4,0178 ),9443 4,llll 
),6655 l,8521 1,esso ). 2629 ),!�)& 
.,4595 ),ó.8% l, 9015 4,4159 l, 7956 
2,7� 3,0542 2,)885 ),0268 2,721� 
1,5509 1,6117 2,8179 l,5l78 l,2:"5 
l,ll22 l,740. l,2191 l,63'5 l,48l6 
l,5'67 3,6"25 J,1802 1,58116 l,üll 
3, 7873 l,2<'59 l, 7119 4,on, 3,tn6, 
l,!515 5,2660 4.9054 3,9779 5,oa51 
3,5l85 l,7410 3, 7070 l,5452 l. 7240 4,02" 41568 l,849• l,97'6 4,0032 

l.6074· l,3849 l,5961 
),0442 3,1461 3,2934 l, 1Ul7 ),2198 
4,8998 l.5892 4,2828 5,0074 3,9360 
4!'5r. 3,9015 l, 719' 5,1647 J,51:,6 
4,1585 42877 l, 7513 <,o8l5 ,,0195 

4, 2602 4,2895 
4,5s51 3,8;.'54 l, 4!157 4,5710 3,6556 
4,2253 5,3061 4;66!,J 4,3903 4, ,862 
4,3262 4,42•5 , .. �982 4,5234 4,212) 
l,9462 l,4115 ),5728 l,71.48 l,<932 
),9427 4,o87l 4, 7362 4, 3702 4.4356 
l, ll77 l,481'1 c.,1204 },3961 ),8012 

l,5&7! 45057 4,5067 l,6325 ,.6562 
4, 3426 3,8456 l,5•9l .4,6077 l, 7090 
2,,�0 3,221' 2, 7õ35 l, 16e4 J ,. 002,4 
),8n� 3,5251 l,664) l,9074 l, 7447 
l,-6200 4,04:,6 ),3404 4,0390 l,•905 
4, 7292 4,�966 -',4168 -4, 1h54 4,5567 
), 7192 l,2&12 ), 3629 l,9982 l,ll5o 
l,.051 3,00,1 l, 1'55 J,8144 J,0?98 
l, 7669 ,,.5130 );9791 l,7521 <,2461 
3, ,699 4,0�l J,3194 3,5919 l, 7093 
l,2254 ,,85b8 
l,B<! ... = 4,4:>88 lt- -6.2'20 4,4764 
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1>71 3,ti.18 4, o8(5 ),%5) 4, 2)5<) :;,9732 4,1111 16' ,,,427 4,8019 5,222) 
on €,.oa!6_T. 5,4636 4, 9474 4,6217 ,. 7551 4, 7846 167 4,6020 ),6!104 4,241) 
cJl;o i:4--"50 l,978) 4,256! 4,3509 3,UlT -4, ll.88 168 �52?5 5,0134 4, 7ó81 
o,lll 4, 7862 4,Xl74 4.7144 4,00.C:, 4,49"8 4,3595 169 4,9634 5,&l.50 5,loo7 
o,112 5,-041 5',28o,4 5,347} 170 5.4035 5,1975 5,3005 
oe1 4,9241 5,2544 4, 1)42 4,2765 s.oe,3 4,2054 1n 5,2606 5,0621 5,16U 
o$4 5,1751 4, )249 l,5UC ),7368 4,725) ),65111 . 172 5,95&7 5,6171 5,7879 
085 4,lU9 1,5.}S2 3. 7831 l,86!2 .l,9260 ),8256 17) 4,1802 ,, 7605 4,4704 
o6' ),5057 ),8490 5,0621 5,2491 ;,azu 5,1559 174 5,3752 5,3670 5,lTil 
o81 ),&l)l ),7888 4,5094 3,787' 3,700, 4,1-4!!7 175 4,9349 4,91aa 4,9268 
oaa 4,792) 4,5441 4.58(5 4, 1825 4, 6682 4,:;&35 l7• 5,4791 5,3360 5,4075 
oe, 4,46118 4,8571 4,67)0 177 5,#621 5,117!1o 5, TT04 
090 4,5906 ),63)7 4,1121 178 5, l.624 5,1619 5,l.622 
091 t, 1764 4,266) 4,2214 179 4,Õ492 5,0278 4, 11)85 
092 2,:;BlT 2,9847 2,61112 l8o 4,9734 4, 7559 4,8647 

. 093 l, 6ll2 3,m8 3,4635 1111 4,8393 4,lMo 4,6ll7 
094 l, 7273 4,5602 4,1537 1a2 5,9073 ,,2&;;0 &,0861 
095 4,4207 4,2l49 4,3278 llll S,11894 6,0239 5â566 

4,004 4,122) 4,U:11 1!14 �9555 4,502 ,. 7591 
c'J1 4,4092 4,6AO() 4,5246 185 •. 4, 7890 - 4. n:11 4,7609 

4,078( l,4575 l,7B7' 1156 4,4-4.}6 4,1410 4,592) 
099 4,806• 4,9901 4,8984 187 4, 7205 5,3637 5,oa1 
u,o 4, 4557 l,6758 4,0651 la& 4,2650 4,'174 4,4412 
101 4,611) 4, 1295 4,)734 1119 5,16« 4,TTJ9 4, 9691 
102 ,. 142) 4,6402 4,3912 190 5,4156 ,,0043 5, 7100 
10) 5,5121 5,3106 5,4lll 191 5,02ll 4,74.a 4,6827 
l04 l,5312 l,4970 ),6641 192 4,8791 4,8;>57 4,8874 
105 4, 19?4 l,79H l,992' 193 5,0001 5,)111) 5,1908 
106 l,7067 3,3778 l,5'2l 194 5,4984 5,5<!1il 5,5224 
107 4,))94 l,8096 4,07"5 195 4,7141 5,0265 4,870) 
101! 4,2760 1,n:n 4,00'5 19' 4,911) .C.,3257 4,6185 

s,2m 4,9H2 5,0716 197 5, 76611 4,8026 5,2847 
110 4,ooo8 4,4923 4,2465 198 4,5098 5,0142 4, 7620 
111 4,l586 5,0200 4,1043 , 199 4,581!9 4,5452 ',.5686 
112 l,2366 J,0651 3,� 200 4,,26119 l,7321 4,rooS 
tll 4,117} 4,5175 4,ll74 201 ).,8ll2 4,}051 4,05a2 
114 l,91.!19 l,7599 l,5394 202 5,391' 5,3020 5t !.t68 
115 l,3717 l,9135 3,6426 20) 4,8391 4,6828 4, 7609 
11.i ,,,so, 5,61.09 5,6457 204 5,0365 5,59,!6 5,)155 
117 4,9123 4,4265 4,,6694 � s,mc ª· 1120 ,,ou.7 
118 l,6841 ),698) ).,6'12 206 4, «66 4,5722 .. 5094 

.u, l,3641 4,0994 l, 7318 201 5,0llll ',25:;8 4,6426 
l.l'O l,92!..0 4,496) 4,2086 . ,o8 5,2387 5,0751 5,1569 
121 4,0\'3' &,)'.>79 4,2259 1;'!_ 5,26�_4,5997 4,�lll_ 
122 l,27111 l,16211 3-,2205 210 5,'2Cl! 5,4587 5,5565 
lZl ),6869 1,e906 3,7887 21.l 5,zeu 5,605! 5,L(50 
124 4,6)71 5;0044 4,8207 <12 "-'924 .5, 2272 L,9098 • 
l2S l,7612 l,6794 ),720) 21.l 4,8337 4,9512 L,8924 
126 4, 4618 5,1}25 4, 7972 214 4,10)6 4,147' 4, 1256 
l2'T ),3395 l, 1659 3-,2521 215 5,8652 s,e20, 5,SaS 
128 4, 0640 4, ,:,90 4, 1865 216 5,2901 5,)-Ul 5� 3l7l 

121 l,6966 l, 71.89 l, 7071 217 1.es,1. 4,5769 <,21� 
1)0 l,85"5 l,&m l,7660 21!1 4,,1,734 4,9420 4,8077 
l)l t,54'4 3,6500 4,C']82 ª' 5,360) 6,00QS 5,6804 
llt l,8400 4,4995 4,1698 220 4,,8993 5,0496 4,5744 
133 4,5716 4,4323 4,5019 221 5,2900 5,0211 5,1,59 
134 4,5)811 4,10« 4,6216 222 4,w,8 4, 16)5 4,3022 
llS l,1909 l,nn !,614 
136 l,'161 l,4511 l,53'6 
1}7 4,0044 4,1481 4,0763 
1)8 5,1179 5,0141 5,0960 
1)9 3,9%' 4,,6193 .. � 
l.eD l,8191 3,962) ),90!..0 
l.U 4,37lT 4,)))6 4,3531 
142 3,364' l,5311 l,447& 
14) ),3736 l,0959 3,2348 
144 2, 7709 3,3421 l,0565 
1-õ 415636 .,,351 4,3994 
lÃ t, 2110 4,0241 '91569 
UT 5,0691 4,9110 4,9900 
148 4,4181 4,2UO 4,3251 
149 4, 2105 4,30TT 4,2591 
150 4, 1755 4, 5513 <,36"4 
151 ".Ó95 4, l954 4,3175 
152 4,0603 4,2901 4, 1752 
15) l,6195 ),8331 l,7508 
154 l,9716 .l,8ô6l 3, &S88 
155 l,65.?6 ),8836 3, 7681 
156 l,75-õ 4,0602 3,907' 
1.57 l,2ezs !, 8197 3,5511 
158 l,6795 l,5251 l,6c26 
159 3,5605 l,llSO l,3493 
160 l,9093 ),5'3l9 l, 9216 
161 3,2116 l,2573 3,23« 

• 1&2 4,2ó7 4,5289 4,)873 
161 4,694-5 5,3)75 5,01,2 
164 4,2049 4,5789 4, 3919 
.,.,. 4,66119 4,6%0 4,6795 




