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RESUMO 

ANALISE DE CRUZAMENTOS DIALtLICOS E PREDIÇAO DE 

COMPOSTOS DE MILHO (Zea may� L.) BRAQUlTICO 

Autor: Clãudio Lopes de Souza Junior 

Orientador: Dr. João Rubens Zinsly 

Seis variedades de milho braguítico foram in

tercruzadas entre si em um esquema dialélico, pretendendo-se 

com isto conhecer o potencial genético destas variedades per 

se, seu potencial heterótico e, ainda verificar a possibilid� 

de da síntese de compostos de milho braquítico visando utili

zá-los como populações base para futuros programas de melhora 

mento. 

As análises genético-estatísticas das tabelas 

dialélicas, para os três caracteres em estudo, foram feitas 

segundo a metodologia de GARDNER e EBERHART (1966). As pred! 

ções das médias de compostos foram feitas segundo a metodolo

gia de VENCOVSKY (1972), e, as predições das médias dos cruza

mentos entre compostos segundo a metodologia apresentada por 

VENCOVSKY et alii (1970b). 

As variedades diferiram genéticamente entre si 

como tais e, também, quanto ao seu potencial heterótico, para 

os três caracteres em estudo. Para os caracteres altura da 
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planta e da espiga encontrou-se significância da h�terose es

pecífica na análise da variância das tabelas dialélicas, o 

que pode ser explicado pela diferença entre as variedades 

quanto aos genes modificadores. Assim, nos cruzamentos entre 

variedades muito divergentes quanto aos genes modificadores 

com algum grau de dominância, poderá ocorrer diferenças entre 

os graus de complementação nos híbridos. 

As variedades Pinanão vv
1 

e Pinanão VF
1 

foram 

indicadas para serem utilizadas em programas de obtenção de 

híbridos, pois o híbrido intervarietal proveniente do cruza

mento entre estas duas variedades foi aquele que apresentou 

maior capacidade de produção (6,949 t/ha). Portanto, espera

-se que alguns híbridos obtidos do cruzamento entre linhagens 

selecionadas destas variedades superem em muito o comportame� 

to do híbrido intervarietal. 

Com as médias preditas dos 57 possíveis compo� 

tos, verificou-se que a síntese do composto amplo seria a 

mais indicada, visto que seria apenas 6,65% menos produtivo 

que o composto mais promissor. Assim, visa-se aproveitar me

lhor a variabilidade genética potencial, sem comprometer a 

produção de grãos. 

Procedimento idêntico, visando o mesmo objeti

vo, foi tomado quanto a recomendação da síntese de um par de 

compostos para serem utilizados em programas de Seleção Recor 

rente Recíproca para posterior obtenção de híbridos de linha-
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gens. Assim, verificou ser mais indicado a síntese de um com 

posto amplo dentado e de um composto amplo flint, cujas prod� 

ções previstas, como tais e do seu cruzamento, seriam apenas 

um pouco menos produtivas que aqueles mais promissores. 



SUMMARY 

ANALYSIS OF DIALLEL CROSSES ANO PREDICTION OF 

COMPOSITES OF BRACHYTIC CORN (Zea may� L.) 

Author: C1ãudio Lopes de Souza Junior 

Adviser: Dr. João Rubens Zinsly 

.xvi. 

Six varieties of brachytic corn were 

intercrossed according to a diallel scheme in order to know 

the genetic potential of varieties per se, their heterotic 

potential, and to investigate the possibility of synthesis of 

brachytic corn composites to be used as base populations for 

future breeding programs. Genetical and statistical analysis 

of the diallel tables were performed according to the model 

proposed by GARDNER & EBERHART (1966). Predictions of the· 

means of composites were done following the methodology as 

given by VENCOVSKY {1972); predicted means of the 

intercrosses were obtained following the model proposed by 

VENCOVSKY et alii (1970b). 

The varieties showed different genetic and 

heterotic potentials for the three characters studied. For 

plant and ear height characters it was observed significance 

of the specific heterosis in the analysis of variance of the 

diallel tables; this was interpreted as being ãue to genetic 

divergence among the varieties, concerning the modifying 
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genes with some degree of dominance bringing about difference 

among the degrees of complementation amongst the modifying 

genes of the varieties in the hybrids. 

The varieties P,[_han�o vv 1 and Pihanão VF 1 were

indicated to be used in breeding programs for the obtention 

of hybrids, because the intervarietal cross was the one which 

showed the highest yielding ability (6.949 ton/ha). Therefore 

one should expect that some hybrids obtained from crosses 

among selected inbred lines of these varieties would greatly 

surpass the intervarietal hybrid behaviour. 

The predicted means of the possible 57 

composites showed that the synthesis of the broad base 

composite involving all six varieties, would be the most 
I 

indicated in as much as it would be 6.65% less productive 

than the more promising composite. Thus one aims to take 

better advantage of the genetic variability potential, 

without comprornising grain yielding. Identical procedure, 

with the sarne purpose, was undertaken as to the 

recommendation of the synthesis of a pair of composites to be 

used on Reciprocical Recorrent Selection programs for the 

subsequent obtention of hybrids of inbreed lines. Then it 

was seen to be more convenient the synthesis of a broad dent 

composite and a broad flint composite, so that the expected 

yield of the composite cross would only be a little less 

productive than the higher yielding composite cross. 



1. INTRODUÇÃO

No melhoramento de populações de milho, atual

mente, dá-se ênfase a outros caracteres além da produtividad� 

como a altura da planta e da espiga. Estes caracteres (altu

ra da planta e da espiga) têm despertado o interesse dos me-

lhoristas, pois as variedades e os híbridos de milho comer-

ciais disponíveis são de porte elevado e, o acamamento destes 

materiais é algo elevado. Consequentemente, tornou-se irnpre� 

cindível para os melhoristas, visar, também, a arquitetura da 

planta além da produtividade, pois cultivares de porte reduz! 

do apresentam maior resistência ao acamamento e, assim, dimi

nuem as perdas no campo e facilitam a colheita. 

Para a redução da altura da planta e da espiga 

em milho, tem sido utilizado dois procedimentos: utilização 

da variabilidade genética existente nas populações ou, utili

zação de genes principais (qualitativos) dos quais, o mais 

viável parece ser o gene bhaqultico (6�2), que em dose dupla
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e recessiva causa encurtamento dos internódios do colmo redu-

zindo o porte da planta (BANDEL, 1978).

Para se obter resultados sátisfatórios com a 

seleção, as propriedades genéticas das populações a serem uti 

lizadas são de importância fundamental, pois, é Óbvio, que p� 

pulações de ampla base genética, irão responder mais efetiva

mente à seleção. Com base neste argumento, é que melhoristas 

como PATERNIANI (1976a), LONNQUIST (1969), MIRANDA FILHO 

(1974a), entre outros, recomendam a síntese de compostos obt� 

dos pelo intercruzamento de variedades ou raças genéticamente 

divergentes para assegurar uma quantidade apreciável de vari� 

bilidade genética inicial. Além disso, a tais compostos de

vem estar associados uma boa produtividade média e boas carac 

terísticas de interesse agronômico. 

A recomendação de quais variedades ou raças de 

vem ser intercruzadas para formar um composto, é feita,.com ba 

se em predições de médias e, para isto, é necessário o conhe

cimento prévio do comportamento das n variedades parentais e 

dos n(n-1) 

2 
F 's possíveis entre elas. 1 Sendo assim, os da-

dos necessários para a previsão de compostos são tais que po

dem ser dispostos em uma tabela dialélica e analisados confor 

me o modelo sugerido por GARDNER e EBERHART (1966), que é es

pecifico para cruzamentos dialélicos entre variedades em equ� 

librio de Hardy-Weimberg; tal metodologia permite que se co

nheça as propriedades genéticas intrínsecas das n variedades 

incluídas no estudo. 
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As variedades de milho braquitico (portadoras 

do genótipo bh2 b42) existentes, atualmente, no �epartamento

de Genética da ESALQ/USP, são oriundas de populações normais 

(portadoras do genótipo Bh2 B42) nas quais foram introduzido�

o gene bh
z 

(PATERNIANI et alii, 1977 e J.R. ZINSLY, 1980 - co

municação pessoal). Portanto, são populações em que já se 

praticou seleção para produção de grãos e, naturalmente, já 
� 

se utilizou de uma certa quantidade de variação genética {pa

ra produção de grãos) existente nas populações originais. A� 

sim, com a formação de compostos de milho braquitico poder

-se-á incrementar a variabilidade genética, tornando-os mais 

adequados aos programas de melhoramento, que as variedades a

tualmente disponíveis. 

O trabalho desenvolvido no presente estudo, 

utiliza-se das seis variedades braquÍticas de milho atualmen

te disponíveis no Departamento de Genética da ESALQ/USP, e, 

do conhecimento prévio do comportamento destas variedades e 

dos seus quinze cruzamentos (F1
1 s) possíveis, as seguintes hi 

póteses serão investigadas: 

a. se as variedades diferem entre si como tais

e quanto ao seu potencial heterótico; 

b. se há possibilidade de se recomendar a sín

tese real de algum(s) composto(s). 
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2. REVISAO DE LITERATURA

Nesta revisao serão relatados quatro tópicos 

considerados essenciais para a abordagem do assunto em ques

tão. Não serão abordados de uma forma histórica mas apenas o 

essencial a ser utilizado nas discussões e auxiliar nas con

clusões. Os tópicos são os seguintes: 1. pesquisas realiza

das com milhos braquiticos (6�
2

6�2) i 2. heterose em cruzamen

tos intervarietais de milho; 3. pesquisas realizadas com cru

zamentos dialélicos; 4. previsão de compostos de milho. 

2.1. Pesquisas realizadas com milhos braquiticos (6�
2
6�

2
) 

A presença do alelo bn n em homozioose recessi-
1 � 
� 

va em plantas de milho condiciona uma redução dos internó-

dios, que se apresentam mais grossos e não apresentam redução 

no numero e tamanho de folhas (KEMPTON, 1920). Esse mutante 
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é designado na literatura como braquítico-2, e o seu fenótipo 

seria condicionado pela presença de um tipo diferente de gibe 

ralina, menos ativa na promoção do crescimento (GALSTON e DA

VIES, 1972). 

Além do gene bn
2 

existem cerca de mais onze g� 

nes citados que causam redução no porte da planta, corno por 

os genes 

principais que reduzem o porte da planta, o gene bnaqultieo-2

(bn2) é o que tem se mostrado mais promissor, pois praticameQ

te não afeta o tamanho da espiga. Este gene promove um encu� 

tamente dos internódios das plantas e sua altura é, consequeQ 

temente, reduzida, sendo que o número e o tamanho das folhas 

não se alteram. Esse encurtamento dos internódios é devido a 

disturbios no metabolismo de uma auxina responsável pelo alon 

gamento da parede celular (BANDEL, 1978). 

LAMBERT (1963) determinou a localização do ge

ne bn
2 

no braço longo do cromossomo 1, onde está localizado o 

gene bn
3
, sendo porém os dois genes separados por mais de cin 

quenta unidades de mapa genético. 

A presença de genes modificadores afetando o 

porte das plantas braquíticas tem sido relatado por 

como LENG (1957), ANDERSON e CHOW (1963), SCOTT e 

autores 

CAMPBELL 

(1969) e PATERNIANI (1973), pois a redução na altura da plan

ta pelo gene bh
z 

varia bastante com as diferentes constitui

ções genotípicas onde é incorporado, indicando, também, a pr� 
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sença de variabilidade no que diz respeito aos genes modifica 

dores. 

A presença desta variabilidade é que possibili 

tou a obtenção de milhos braquiticos de altura extremamente 

baixa, inferiores a um metro, por CASTRO (1973) e denominados 

de "super-anões", assim como a obtenção de milhos de altura 

quase igual àquela dos milhos normais por CAMPBELL (1965) e 

denominados de "anões modificados" .. 

A redução da altura da planta pela incorpora

çao do gene bn
2 

não provoca correspondente redução em outros 

caracteres da planta, mas aumenta o diâmetro do colmo (KEMP-

TON, 1920; LENG, 1957; ANDERSON e CHOW, 1963 e 

1973). 

PATERN IANI, 

Nas regiões tropicais e sub-tropicais as plan

tas de milho são tipicamente altas e, portanto, mais sujeitas 

ao acamamento. As plantas com genótipo bn
2

bn
2 

(braquiticas)

têm maior resistência ao acamamento como mostram os traba-

lhos de LENG (1957), CAMPBELL (1965), PATERNIANI (1973), GAL

VÃO (1974) e KHEHRA et alii (1975). CAMPBELL (1965), TREGU

BENKO e NEPOMNJASCIJ (1971) e SOLONENKO e CHALYR (1972) veri-

ficaram maior resistência à seca nos milhos braquiticos, quan 

do comparados com as correspondentes versões normais. 

A utilização de milhos de porte baixo no Bra

sil tem sido combatida e desaconselhada por certas correntes, 

que apontam para tal, duas razões: 1. O milho brasileiro pre-
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cisa ter porte alto para competir com as ervas más; 2. o in-

sucesso do milho anao nos EUA. No entanto, PATERNIANI (1975) 

nao aceita estas críticas ao milho braquítico com os seguin-

tes argumentos: 1. as ervas daninhas, na realidade, nao cons 

tituem um problema sério para o milho braquítico, pois este 

apresenta folhas largas o que lhe confere poder de competição 

em plantios mais densos; 2. o insucesso do milho anão nos EUA 

não significa que não se deve plantá-lo e estudá-lo no Era-

sil. O fato do milho norte-americano ser de porte baixo tal

vez seja o principal responsável pelo insucesso do gene b� 2

naquele pais (BANDEL, 1978). 

O insucesso dos milhos braquíticos nos EUA, se 

gundo CAMPBELL (1965), foi devido às seguintes causas: 1. os 

trabalhos foram conduzidos em regiões onde a altura da planta 

e da espiga não constituem problemas sérios; 2. os programas 

foram reduzidos e limitados 'a conversão de poucas linhagens, 

nao tendo sido procurados novos gen6tipos adaptados ã condi

çao anã; 3. a pressa pelos resultados levou os melhoristas a 

utilizarem linhagens com somente dois ou três retrocruzamen

tos, quando o híbrido recuperado não apresenta o mesmo compo� 

tamento do híbrido original; 4. os ensaios foram conduzidos 

com espaçamento e práticas culturais que a experiência tem in 

dicado ser Ótima para os milhos normais. Os híbridos anoes 

podem necessitar de diferentes manejos para maximizar seu com 

portamento; 5. apesar do conhecimento da importância dos ge

nes modificadores, os programas levados a efeito não utiliza-
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ram esse potencial genético; 6. publicações sobre a alta re

sistência dos hibridos anões ao acamamento, fizeram com que 

altas doses de fertilizantes e altas densidades de plantio 

fossem utilizadas, com a finalidade de quebrar recordes de 

produtividade, causando resultados desastrosos. 

BULOW (1971) comparou três populações análogas 

com diferentes dosagens do gene bnaquZt�eo- 2 (Bn
2
Bn

2
, normal; 

Bn
2
bn

2
, intermediária e bn2bn2, braquítica) e verificou que

com adubação completa, a população braquitica foi inferior às 

outras duas em produção de grãos, e que, sem adubação comple

ta, a mesma nao diferiu significativamente da população inteE 

mediária e essa da normal. Pelo fato de esta ser uma das pr1 

meiras pesquisas no Brasil com plantas braquíticas, aliado 

aos dados encontrados por LENG (1957) nos EUA que encontrou 

produções de 8 a 20% mais baixas para os híbridos braquíticos 

em relação aos seus correspondentes normais, contribuiu para 

diminuir ainda mais o interesse em relação a obtenção de va

riedades ou híbridos desse tipo. 

A variedade Plnan�o portadora do gen6tipo bn
2

bn
2 

obtida no Instituto de Genética da ESALQ-USP, em Piraci

caba, não confirmou os resultados obtidos por BULOW (1971) e 

LENG (1957). Esta variedade tem apresentado produções em tor 

no de 6 a 7 toneladas por hectare no Estado de são Paulo, que 

' -
. corresponde as produçoes de alguns hibridos comerciais. As 

plantas da variedade Piranão apresentam uma altura de cerca 

de 2 metros, sendo que a espiga se situa no colmo a uma altu 
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ra de l metro (PATERNIANI e RISSI, 1976). 

LEITE (1973) constatou num ensaio conduzido em 

Piracicaba, que o cultivar braquítico produziu o corresponde� 

te a 90,1% em relação a um híbrido duplo comercial e não dife 

riu estatísticamente da variedade Centhalmex. O aumento da 

população de plantas, por unidade de área, contribuiu para au 

mentar a produção do cultivar Pihanão, cuja população ideal 

se situou acima dos limites superiores determinados para os 

cultivares normais. Os resultados desta pesquisa 

os resultados preliminares citados por PATERNIANI 

(1976). 

confirmam 

e RISSI 

Outros resultados vieram a confirmar os resul

tados dos autores anteriormente mencionados, como aqueles ob

tidos por GALVÃO (1974} que conduziu ensaios em três diferen-

tes locais com os mesmos cultivares utilizados por LEITE 

(1973). Verificou que o cultivar braquítico Pi�anão, em dois 

locais, não diferiu em produção com relação ao híbrido duplo 

comercial, sendo que ambos apresentaram produções superiores 
' -

a variedade Centhalmex; o cultivar Pihanao, apresentou uma 

baixa porcentagem de acamamento e uma menor redução do peso 

médio da espiga, com a elevação da população das plantas por 

unidade de área. 

VALVA (1976) estudou o comportamento dos cultl 

vares braquiticos Pihanão e Cimmyt e do híbrido intervarietal 

entre estes dois cultivares em cinco locais e dois espaçamen-



.10. 

tos correspondendo a populações de 50.000 e 66.600 plantas 

por hectare. O autor concluiu que na média dos locais e dos 

espaçamentos, o híbrido intervarietal apresentou a maior pro

dução {7,233 t/ha) e que todos os cultivares apresentaram, em 

média, produções mais elevadas no espaçamento mais estreito. 

RISSI (1980) estudou o comportamento de duas 

subpopulações da variedade P,<.J1.a.nã.o. A subpopulação P..i)T..a.não A 

apresentou produção de 7,5 t/ha e a subpopulação P il'l.a.nã.o B,

que foi selecionada para porte mais baixo, apresentou produ-
-

çao de 6,7 t/ha. MIRANDA FILHO {1979) em cruzamentos interp� 

pulacionais entre as populações Pina.não vv
2 

e Pil'l.a.nã.o VF
1 

ob

teve produções em torno de 6,0 t/ha. 

Os resultados satisfatórios obtidos com popul� 

çoes braquíticas no Brasil se deve�a introdução do gene bl'l.a

qultieo- 2 em populações e não em linhagens como nos EUA, pois 

a variabilidade presente permite obter plantas com o porte d� 

sejado e, ainda, utilizar estas populações braquíticas em pr� 

gramas de seleção para aumento da produtividade. 

Os resultados de CAMPBELL {1965), TREGUBENKO e 

NEPOMNJASCIJ (1971), SOLONENKO e CHALYR (1972) mostrando a 

maior resistência"a seca dos cultivares braquíticos quando 

comparados às suas versões normais; resultados de LEI'IE (1973), 

GALVÃO (1974) e VALVA (1976) mostrando que a densidade popul� 

cional dos cultivares braquíticos se situa acima dos, limites 

superiores da densidade recomendada para os cultivares nor-
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mais; resultados de LENG (1957), CAMPBELL (1965), PATERNIANI 

(1973) entre outros, mostrando que cultivares braquíticos têm 

maior resistência ao acamamento, permite�chegar'as seguintes 

conclusões: 

1. A introdução do genótipo b�
2

b�
2 

em cultiva

res normais deve resultar em maior eficiência da planta, pois 

com a redução do tamanho dos internódios as raízes adventi-

cias têm oportunidade de se desenvolver penetrando no solo e, 

assim, auxiliam na nutrição mineral, na retirada de água pe

las plantas, dão maior suporte à.s plantas e que aliado ao 

maior diâmetro do colmo, explicam a resistência ao acamamen

to, 'a seca, e à capacidade de suportar maiores densidades po

pulacionais. 

2. O genótipo bn
2

bn
2 

em populações, variedades

melhoradas, híbridos intervarietais e híbridos de linhagens 

apresenta boa oportunidade de utilização comercial em nossas 

condições. 

3. Há necessidade de mais estudos para se de

terminar a densidade populacional adequada para estes cultiva 

res braquíticos. 

2.2. Heterose em cruzamentos intervarietais de milho 

Os primeiros resultados de cruzamentos interva 
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. ..:xietais publicados por BEAL ( 1880) despertou o interesse dos 

:_ melhoristas, pois os híbridos intervarietais foram de 10 a 

50% mais produtivos que as variedades parentais, indicando a 

possibilidade de incrementar a produtividade pela utilização 

de híbridos intervarietais. 

RYCHEY (1922) apresentou dados de 244 compara

çoes entre híbridos intervarietais e as variedades parentais, 

mostrando que 82,4% dos cruzamentos foram mais produtivos que 

as médias dos respectivos pais e 55,7% excederam o pai 

produtivo. 

mais 

GRIFFE (1922) apresentou dados obtidos por di

versos autores no período de 1892 a 1919, verificando uma am

plitude de variação nas heteroses para produção de -1,9% a 

81,0% em relação à média dos pais, e de -3,0% a 43,7% em rela 

ção ao pai mais produtivo, sendo que dos 157 hÍbridos interva 

rietais, 123 foram superiores à média dos pais e 84 foram su

periores ao respectivo pai mais produtivo. Este autor apre

senta também resultados obtidos por ele, onde em ensaios com 

12 populações e 6 híbridos intervarietais, ocorreu uma varia

ção de 2,9% a 11,7% na heterose para produção de graos. 

Valores altos de heterose para produção de 

graos foram encontrados por diversos autores. Assim, TROYER 

e HALLAUER (19Q8) em cruzamentos entre dez variedades de en

dosperma duro, encontraram uma heterose média de 72% em rela

ção à média dos pais. KRUG et alii (1943), encontraram valo-
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res de heterose de 47% em cruzamentos entre variedades brasi

leiras e mexicanas e de 38% em cruzamentos entre variedades 

brasileiras e americanas. PATERNIANI (1967b) obteve uma hete 

rose média de 40% em cruzamentos intervarietais. 

Os cruzamentos envolvendo tipos genéticamente 

divergentes apresentam, normalmente, altos valores de hetero-

se para produção. Assim, PATERNIANI e LONNQUIST (1963) en-

contraram uma heterose média de 33% em cruzamentos envolvendo 

12 raças das Américas Central e do Sul. WELLHAUSEN (1965) e� 

controu uma heterose média de 64% em cruzamentos entre raças 

mexicanas. PATERNIANI (1968) encontrou valores médios de he

terose da ordem de 68% e 33% em dois experimentos envolvendo 

cruzamentos entre diversas raças e variedades. CASTRO et

alii (1968) encontraram uma hetrose média de 24,8% em um es-

tudo envolvendo cinco variedades de milho, cada urna represen

tativa de um grupo racial diferente. 

Valores intermediários de heterose para pro

dução foram obtidos por ROBINSON et alii (1956) em cruzamen-

tos envolvendo seis variedades, encontraram uma heterose me-

dia de 20%, ROBINSON et alii (1958) em um Único cruzamento in 

tervarietal encontraram uma heterose de 26%, MIRANDA FILHO 

(1974a) em cruzamentos entre nove populações encotrou uma he

terose média de 15,2%. BARRIGA e VENCOVSKY (1973) em cruzamen

tos interpopulacionais encontraram uma heterose média de 

14,0%. EBERHART (1971) em um estudo envolvendo variedades re 

gionais e semi-exóticas encontrou heterose da ordem de 14%. 
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HALLAUER (1972) em urna terceira fase de avaliação de varieda

des sintéticas detectou heterose da ordem de 14%. SHEHATA e 

DHAWAN (1975) em três conjuntos de cruzamentos dialélicos en

contraram heteroses de 24, 19 e 14% em relação à média dos 

pais para os três dialélicos, respectivamente. 

Baixos valores de heterose para produção taro-

bérn sao encontrados na literatura. Por exemplo, LONNQUIST e 

GARDNER (1961) encontraram heterose de 8,5% em relação à me-

dia dos pais e 2,8% em relação ao pai mais produtivo. COMPTON 

et aiii (1965) encontraram 10% de heterose no cruzamento en

tre duas variedades. HALLAUER e EBERHART (1966) e HALLAUER e 

SEARS (1968) numa primeira e segunda fases de avaliação de va 

riedades sintéticas em cruzamentos dialélicos, encontraram va 

lores de 11,0% e 9,8% de heterose média, respectivamente. 

GARDNER e PATERNIANI (1967) encontraram uma heterose média de 

7,6% em cruzamentos dialélicos entre seis variedades. PATER

NIANI (1970) detectou urna heterose média de apenas 2,5% em 

cruzamentos entre populações de grãos duros e grãos dentados. 

Os dados relatados na literatura sobre hetero

se para produção de graos, são bastante amplos, com uma ampli 

tude de variação de -1,90% a 81,0% (GRIFFE, 1922). Observa-

-se, porém, que os valores mais altos de heterose estão rela-

cionados nos trabalhos que envolveram cruzamentos interra-

ciais e, valores médios a baixos de heterose estão relaciona-

dos nos trabalhos em que envolveram cruzamentos 

tais. 

intervarie-
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Para relacionar diversidade genética e hetero

se, MOLL et alii (1962) coletaram variedades de três regiões 

geográficas diferentes e estudando o comportamento dos cruza

mentos entre estas variedades, encontraram uma heterose média 

de 4,0% para produção de graos entre cruzamentos de varieda

des dentro de regiões e, entre regiões a heterose média foi 

de 24,0%. MOLL et alii (1965) coletaram duas variedades de 

quatro diferentes regiões, estudaram o comportamento das oito 

variedades, os 28 híbridos entre elas e as 28 populações F2

correspondentes. Os cruzamentos foram classificados em oito 

níveis de divergência genética dos pais, sendo que o nivel I 

correspondeu aos cruzamentos de menor diversidade genética e 

o nivel VIII a de extrema diversidade genética. Foi constata

do que a heterose, para produção de grãos, aumentou até o ni

vel V e decresceu até o nível VIII.

O relato destes autores evidenciam a existên

cia de uma associação entre heterose e diversidade genética 

dos progenitores e, deve existir um nível Ótimo de diversida

de genética para a maximização da heterose, pois esta diminui 

em cruzamentos muito divergentes. Apesar disso, CRESS (1966) 

concluiu que a presença de heterose indica que existe diver

gência genética entre os progenitores, mas a ausência de hete 

rose não implica, necessariamente, na falta de divergência g� 

nética, pois pode ocorrer dominância gênica não unidirecional. 

Outros caracteres, além da produção, foram re

lativamente pouco estudados com relação à heterose em milho. 
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Caracteres corno altura da planta e da espiga, florescimento e 

número de espigas, a heterose é geralmente insignificante, e 

sempre bem inferior àquela observada para a produção de grãos 

(COMPTON et alii, 1965 e TAVARES, 1972). 

Para altura da planta, CASTRO et alii (1968) 

encontraram urna heterose média de 5% em relação a média dos 

pais. PATERNIANI (1970) encontrou valores de heteroses me-

dias de 1,1% e 2,5% para a altura da planta e altura da espi-

ga, respectivamente. BARRIGA e VENCOVSKY (1973) 

urna heterose média de 2,0% para a altura da planta. 

detectaram 

MIRANDA 

FILHO (1974a) detectou uma heterose média de 2,5% para altura 

da planta e 2,2% para altura da espiga. 

Os dados relatados até aqui se referem a popu-

lações de porte normal; dados de populações braquíticas sao 

escassos na literatura. Assim, VALVA (1976) utilizou duas va 

riedades de milho braquíticos e seu híbrido intervarietal (Pi 

nanão, Cimmyt e Pinanão x Cimmyt) que tiveram seu comportame� 

to avaliado em dois espaçamentos diferentes e em 5 localida

des. A heterose para produção de graos, na média dos espaça

mentos e dos locais, foi de 14,7% em relação a média dos pais 

e 8,0% em relação ao pai mais produtivo; para altura da plan

ta, a heterose, em relação a média dos pais, foi de 5,7% e p� 

ra altura da espiga de 8,5%. PATERNIANI (1978) encontrou uma 

heterose de 11,0% para produção de grãos, na média de três a� 

bientes, no cruzamento entre os cultivares P inanão A- 7 4 e Cim 
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2.3. Pesquisas realizadas com cruzamentos dialelicos 

Cruzamentos dialélicos correspondem a todos os 

cruzamentos possiveis entre um grupo de � linhagens, varieda

des ou populações. A análise dos dados se baseia em tabelas 

dialélicas que, nos dialélicos.completos, contém dados relat! 

t. t · n(n-l) h�b 'd t 1 vos aos n ipos paren ais e aos----- 1 ri os en re e es,-
2 

além dos respectivos hibridos reciprocos. T�abalhos corno os 

de VENCOVSKY (1970a) e MIRANDA FILHO (1974a), apresentam am

pla revisão sobre o assunto. 

Os conceitos, definidos por SPRAGUE e TATUM 

(1942), de capacidade geral e específica de combinação deram 

margem ao desenvolvimento dos cruzamentos dialélicos. YATES 

(1947) apresentou a análise da variância de dados obtidos de 

todos os cruzamentos possíveis entre um conjunto de linhagens 

homozigóticas. 

Atualmente são utilizados três processos bási

cos, desenvolvidos por diferentes autores e que constituem a 

base dos estudos em qualquer tipo de cruzamentos dialélicos. 

Estes autores são HAYMAN (1954a e b), GRIFFING 

e GARDNER e EBERF.ART {1966). 

(1956a e b), 

A utilização da metodologia apresentada por 

HAYMAN (1954a e b) é possível apenas com linhagens puras sen

do, por isso, utilizada largamente em plantas autógamas. GRIF 
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FING (1956a é b) apresentou uma metodologia em que considera 

quatro tipos de tabelas dialélicas, urna completa (incluindo 

os tipos parentais, seus híbridos e recíprocos) e, outras três 

incompletas em relação a primeira; forneceu a metodologia pa

ra a análise da variância e para a estimação dos parâmetros 

da capacidade geral e específica de combinação, segundo dois 

modelos (fixo e aleatório). 

GARDNER (1965) e GARDNER e EBERHART (1966} a

pres�ntaram uma metodologia de análise de cruzamentos dialéli 

cos de variedades ou raças panmíticas. O modelo dos autores 

baseia-se nos componentes aditivos (a.) e de dominância 
J 

(d.) 
J 

do efeito de variedades (v.) e no componente heterótico (h .. ,) 
J JJ 

que aparece nos cruzamentos. A média de uma variedade é re-

presentada por: Y. = 
J

U + V. , e a média de um híbrido entre va 

riedades por: Y .. , = u + 2 (v. + v.,) + h .. , . O componente
JJ J J JJ 

h .. 1 é decomposto em: heterose média {h), heterose de varieda 
JJ 

des (h.) e heterose especifica (s .. 1), como componentes de 
J J J 

1 

médias. De acordo com o modelo apresentado pelos autores a 

análise da variância tem as seguintes fontes de variação: e

feitos de variedades, de heterose média, de h�terose de varie 

dades e de heterose específica, que são testados com o 

duo do experimento ao nível de médias. 

GARDNER (1967) fornece expressoes para estimar 

os parâmetros genéticos e para obter as somas de quadrados da 

análise da variância segundo o modelo apresentado anteriormen 

te por este autor. VENCOVSKY (1969a) fornece as variâncias 
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das estimativas dos parâmetros genéticos do modelo dos auto

res anteriormente citados bem como a interpretação da análise 

da variância de acordo com as diferentes significâncias do mo 

delo na análise da variância. 

Uma série de trabalhos realizados com produção 

de graos em milho serão relatados a seguir e evidenciam a uti 

lidade da metodologia de GARDNER e EBERHART (1966) pa�a forne 

cer informações sobre o potencial genético das variedades co

mo tais e em cruzamentos. 

GARDNER e EBERHART (1966), através de cruzame� 

tos dialélicos entre seis variedades de milho, detectaram si� 

nificância para os efeitos de variedades (v.) e para a hetero 
J 

-

se média (h), mostrando que as variedades diferem entre si 

quando avaliadas como tais, mas não diferem quanto ao seu po

tencial heterótico nos cruzamentos e que a melhor escolha pa

ra um programa de Seleção Recorrente Reciproca recairia nas 

variedades com maiores efeitos de v., mas que a escolha re-
J 

caiu nas duas variedades que apresentaram maior capacidade es 

pecifica de combinação. 

HALLAUER e EBERHART (1966) em cruzamentos dia

lélicos entre nove variedades sintéticas de milho, obtiveram 

diferenças significativas entre heteroses, detectadas pela 

significância das heteroses de variedades, além da significâ� 

eia dos efeitos de variedades e da heterose média; sendo que 

a,heterose média contibuiu com 73% da soma de quadrados to-
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foi de apenas 11%. 
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variedades 

VENCOVSKY (1970a) analisando cruzamentos inter 

raciais de milho realizados por PATERNIANI (1961), mostrou 

que as raças estudadas diferem não só quanto aos seus valores 

como tais, mas também pelas suas heteroses quando cruzadas en 

tre si. 

BARRIGA e VENCOVSKY (1973) analisando cruzamen 

tos dialélicos entre cinco populações de milho, obtiveram si� 

nificância dos efeitos de variedades {v.), heterose média (h) 
J 

e heterose de variedades (h.) não obtendo significância para 
J 

heterose específica (s .. ,) . 
JJ 

MIRANDA FILHO (1974a), analisando cruzamentos 

dialélicos entre sete populações de milho de porte baixo, ob

teve para o caráter produção de espigas, significância dos 

efeitos de variedades (v.), e da heterose média (h), não ob-
J 

tendo significância para os efeitos de heterose de variedades 

(h.) e de heterose específica (s .. ,); incluindo duas popula-
J JJ 

ções de porte alto no conjunto de sete populações de porte 

baixo, obteve resultados semelhantes com significância adicio 

nal para a heterose de variedades. 

Significância para todos os efeitos do modelo 

completo de GARDNER e EBERH.ART (1966) foram obtidos por H.AL� 

UER E SEARS (1968) em uma segunda fase de avaliação de varie

dades sintéticas, por TROYER e HALLAUER (1968) em urna avalia-
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çao de dez variedades precoces e de endosperma duro e por HA� 

LAUER (1972) em urna terceira fase de avaliação de variedades 

sintéticas. 

Os dados relatados até aqui se referem a prod� 

çao de grãos, dados de outros caracteres são bastante escas

sos na literatura. Assim, BARRIGA e VENCOVSKY (1973) detecta 

ram significância dos efeitos de variedades (v.), e 
J 

heterose 

de variedades (h.) para altura da planta e, somente signifi
J 

cância para efeitos de variedades (v.) para altura da espiga. 
J 

MIRANDA FILHO (1974a) detectou significância dos efeitos de 

variedades (vj) e de heterose (h) para altura de planta e da

espiga em cruzamentos dialélicos entre sete populações de mi

lho de porte baixo, incluindo duas populações de porte alto 

nas sete populações de porte baixo obteve resultados semelhan 

tes com significância adicional para a heterose de variedades. 

Fica evidenciado, com os dados relatados, a im 

portância da metodologia apresentada por GARDNER (1965) e 

GARDNER e EBERHART (1966) na análise de cruzamentos dialélí-

cos entre variedades de polinização aberta, pois com este ti

po de análise pode-se conhecer o potencial genético relativo 

de variedades, populações e raças. 
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2.4. Previsão de compostos de milho 

Com o trabalho de WRIGHT (1922)!/, iniciou-se 

o estudo de previsao de médias resultantes de cruzamentos. 

Mostrou, o autor, que a média de um caráter quantitativo, re

sultante do intercruzamento de linhagens ou híbridos de linha 

gens homozigóticas, pode ser obtida pela seguinte expressao: 

onde 

- Fl 
- P

= Fl - (-----)
N 

-

F2 = média da população, para o caráter em estudo resultante

do intercruzamento das linhagens ou híbridos. 

F1 = média de todos os híbridos possíveis, para o caráter em

estudo, entre as N linhagens. 

P = média das linhagens parentais. 

N = número de linhagens. 

NEAL (1935) estudou os dados de rendimento das 

geraçoes F e F2 de 10 híbridos simples, 4 híbridos triplos

e 10 híbridos duplos de milho verificando uma boa concordân-

cia entre os resultados preditos e observados na geraçao F2,

para cada tipo de cruzamento, mostrando a utilidade da expre� 

são decorrente da sugestão de WRIGHT (1922). 

1/ Citado por SPRAGUE (1955). 
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Após a sugestão dada por JONES (1918) para que 

a obtenção de hibridos se tornasse viável economicamente, lo

go se verificou a dificuldade de obter e comparar todos os hi 

bridos duplos possiveis a partir de um conjunto fixo de linha 

-

gens, pois mesmo com um pequeno numero de linhagens torna-se 

trabalhoso a obtenç�o de todos os híbridos duplos possiveis. 

JENKINS (1934) sugeriu o uso de quatro métodos 

de predição de híbridos duplos, dos quais, três envolvem os 

hibridos simples entre as linhagens, e um se baseia no compo� 

tamento das quatro linhagens; consequentemente a obtenção dos 

melhores hibridos duplos tornou-se simplificado, pois a obten 

ção dos híbridos simples sao em numero menor. O mesmo autor 

encontrou correlação significativa entre as médias preditas e 

observadas nos quatro métodos, porem o método que utiliza-se 

das médias dos quatro híbridos simples não parentais, foi o 

que mostrou maior correlação. Pesquisadores como DOXTATOR e 

JOHNSON (1936), ANDERSON (1938) e P.AYES et alii (1943) compr� 

varam a eficiência do método e, atualmente, ainda é utilizado 

em programas de milho híbrido. 

Dispondo-se de um conjunto fixo de variedades, 

e de todos os possíveis cr�za.i�entos entre elas pode-se dispor 

os dados em UlT,a ta:Oela dialélica; EEERP.ART et alii (1967) mos 

trararn que a média de uma população coi'C1posta de qualquer com

binação de variedades poae ser predita, se os efeitos epist�

ticos para o c2ráter em estudo forem negligenciáveis, com a 

seguinte expressão: 
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co = vc -
vc 

N 

onde V e a média das variedades que participam do composto, N 

é o número de variedades e VC é a média de todos os híbridos 

entre estas variedades. Observa-se que a expressao apresent� 

da corresponde a sugestão de WRIGHT (1922). Os autores apre

sentam, também, um processo que possibilita estimar a média 

do cruzamento entre compostos. A expressão apresentada pelos 

autores tem a ressalva de que para a predição dos compostos 
-

as variedades devem participar com a mesma proporçao. 

CASTRO et alii (1968) fornecem expressoes que 

possibilitam estimar a média de compostos em que as varieda-

des originais não entram com a mesma proporçao na síntese, 

mas as expressoes são específicas para cada tipo de composto. 

VENCOVSKY (1969b) contornou o problema desenvolvendo urna ex

pressão mais geral para estimar a média de um composto qual

quer, ou seja, uma população (em equilíbrio de Hardy-Weimberg) 

formada a partir de N populações iniciais, as quais partici-

pam na síntese com urna proporção qualquer, de maneira que, 

dispondo-se dos dados de cruzamentos dialélicos, a média de 

um composto, em equilíbrio de Hardy-Weimberg, é estimado por: 

co 
' 

= 

onde 

v2 
' . V. 

l l 

+ 2 I
i<j 

w. w. e . .
l J lJ 
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Wi = proporçao. com que a população i participa da população 

final. 

Vi = média da variedade i.

C .. = média do cruzamento ij . 
.l.J 

VENCOVSKY (1972) desenvolveu uma expressao sim 

plificada para prever médias de compostos: 

I 
i=l 

onde 

f.P.) ( I f.P.),
i i j =l J J

r : média predita do composto; co 
f. ou f.

l. J

P. ou P.
J. J

proporçao com que a variedade i ou j participa na 

formação do composto, tal que l f. = l f. = 1,0
i l. j J

representa cada variedade parental. 

No desenvolvimento do produto os termos Pi Pi

e P. P. são substituidos pelas médias das variedades paren
J J 

tais (P
1
. ou P.) e os produtos P. P. são substituidos pelas mé 

J J. J 
dias dos respectivos híbridos intervarietais (Cij).

VENCOVSKY et aZii (1973) utilizando-se dos mé

todos de predição de médias de EBERHART et alii (1967), orien 

taram na síntese de dois compostos de milho (atualmente deno

minados ESALQ-A e ESALQ-B) a partir de dados de uma tabela di 

alélica onde o número de populações eram dez, de tal modo que 

o cruzamento entre estes compostos apresentasse um bom compoE

tam.ento e que tivesse um nível razoável de heterose. A média 

de um caráter no cruzamento entre compostos, é estimada por: 
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YAXB c .. 
J. J

onde 

YAXB : média do cruzamento entre os compostos A e B;

m : número de variedades que participam na formação do Com 

posto A; 

n : número de variedades que participam na formação do Com 

posto B; 

e .. : média observada no cruzamento entre a variedade i e alJ 

variedade j. 

MIRANDA FILHO (1974a) dispondo de dados de pr� 

dução de grãos, altura da planta e altura da espiga de sete 

populações de porte baixo e duas de porte alto, empregou a me 

todologia de VENCOVSKY et alii (1973) para predizer médias de 

compostos que além da capacidade produtiva, fossem também, de 

porte reduzido. A escolha, para síntese, do composto recaiu 

sobre aquele que envolveu as sete populações de porte baixo, 

objetivando um maior aproveitamento da variabilidade sem com-

prometer a produção de grãos. Este composto, atualmente, 

denominado de ESALQ-PBl. 

CARVALHO (1980) utilizou-se da fórmula de EBEB_ 

H.ART et alii (1967) para predizer compostos para a microrre

giao 131 do Estado da Bahia. Com as médias preditas das dez 

populações mais promissoras, o autor optou pela escolha do 

composto amplo que seria 5% menos produtivo que o composto 

mais produtivo, com o mesmo objetivo de MIRANDA FILHO (1974a), 
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isto é, aproveitar melhor a variabilidade genética potencial, 

sem comprometer a produção de grãos. 

MIRANDA FILHO (1974b) mostra que a predição de 

médias de compostos pode ser feita com base nas médias das va 

riedades paternais e na heterose média exibida no cruzamento 

entre as variedades que serão intercruzadas para formar o com 

posto. A fórmula, quando ocorre participação equitativa das 

variedades na formação do composto, é a seguinte: 

-

= V + ( 

-

n - 1 

n 

h, 

onde V é a média observada das Q variedades paternais e h  é a 

heterose média de todos os híbridos possíveis; o expoente r 

indica que o composto é obtido através de várias geraçoes de 

cruzamento ao acaso. Quando não ocorrer participação equita

tiva de todas as variedades, a fórmula é a seguinte: 

K 

= I 
i=l 

p. Y.
l l

K 
2 

+ I Pii=l 

n.-1 
_i __ )�.+2 I p. p. h .. ,

n. l , . l J lJ 
l lJ 

onde sao considerados K conjuntos de variedades com caracte

rísticas definidas, sendo que cada conjunto participa com urna 

proporção total p. 
l 

(i = 1, 2, • • • I K) na formação do composto.

Assim, uma determinada variedade do conjunto i entra no com-

posto com uma oroporcão p./n., onde n. é o número de varieda-
� • l l l 

des do referido conjunto , hij é a heterose média dos hibri

dos do conjunto i com o conjunto j, hi é a heterose média dos

híbridos entre as variedades do conjunto i. Portanto, segun-
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do demonstrou o autor, na síntese de um composto parte da hete 

rose exibida a nível interpopulacional será fixada a nível in

trapopulacional no composto. 

Estes estudos com predição de médias são muito 

importantes visto as dificuldades de obtenção e avaliação ex

perimental de todos os 2
n - { n + 1) compostos possíveis a par 

tir de um conjunto fixo de n variedades, populações ou raças. 

Portanto, trata-se de uma metodologia de grande interesse pa

ra melhoristas para a escolha, a priori, de quais populações 

intercruzar para se obter um composto com produtividade e ca

racterísticas agronômicas desejáveis e, potencialmente, incre 

mentar a variabilidade genética no composto, relativamente aos 

materiais utilizados na sua confecção. Este aspecto é realç� 

do por PATERNIANI (1967a): nA finalidade dos compostos é pro 

mover uma ampla recombinação gênica. Dessa maneira pode-se 

explorar melhor a variabilidade genética existente, do que se 

ria possível trabalhando com as raças individuais". 
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3. MATERIAL E MtTODOS

3.1. Material 

Foram utilizadas as seguintes populações de mi 

lho de polinização livre, as quais serão, para os fins do pr� 

sente estudo, denominadas de variedades. Os números de ordem 

são os utilizados no decorrer da apresentação do trabalho. 

Variedades Identificação 

V
l 

Pi/La.não vv 1

v
2 

Cimmljt - bA 2

v
3 

P iJtanão vv 2

v
4 

Pihanã.o VF7

v
s 

Cornpc.6.to H.S. Flin:t bA 2

v
6 

e ompo-6:t o H.S. Ven.t bJt 2
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- (originalmente denominado simplesmente de

PiJtanão). Obtido a partir do cruzamento

efetuado em 1965 do PiJtamex 111 com Tuxpi

no braquítico (bJt
2
bJt

2
), obtido do CIMMYT.

As plantas são de porte baixo, colmo gro�

so e muito resistente ao acamamento. As

espigas são grossas, cilíndricas, com 14

a 16 fileiras de grãos os quais são denta

dos e amarelos. PATERNIANI 

(1977).

et alii

V 
2

. Cimm yt - bJt 2 - Obtido a partir de uma amostra de milho

V 
3

• Pire.anão VV 2

de grãos duros de cor laranja, homozigót! 

ca para o gene bJt
2
, recebido do CIMMYT em 

1972. As plantas são mais baixas e tem 

menor produtividade que o PiJtanão VV
1

• PA 

TERNIANI et alii (1977).

Representa a versao braquítica do ESALQ

vv
2 

{originalmente denominado de Compo-0:to 

Vc.n:tado). Esta população foi obtida a

partir da combinação, em 1965, de popula

ções introduzidas do CIMMYT representando 

germoplasmas de grãos dentados brancos e 

arnarelos, predominando a raça Tuxp e.no. A 

presenta espigas sadias, grãos dentados e 

ai7tar e los . Devido a sua base genética ma.is 



v
4

• Pi11.,anão VF
1
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ampla que o Pihanão vv
1

, apresenta eleva

do potencial. PATERNIANI et uZii (1977). 

Representa a versao nraquitica do ESALQ

VF1 (originalmente denominado de Compo�to

Flint). Esta população foi obtida a par

tir da combinação, em 1965, de populações 

introduzidas do CIMMYT representando ger

moplasmas de grãos duros brancos e alaran 

jados representativos de raças de Cuba, 

Colombia e América Central e amostras de 

milho cateto. As espigas são sadias com 
-

graos duros e de cor laranja. PATERNIANI 

et aZii (1977). 

v

5
• Compo�to H.S. Vent bh

2 
- Composto formado a partir do in

tercruzamento de Híbridos Simples Denta

dos. Após a sua homogeneização, foi in

troduzido o gene &h2 por retrocruzamento,

utilizando-se como doador do referido ge-

V 6 • C o n; p e .6 :t e, H • S . 

ne a população P�/[,anão VV
1

. As plantas 

são de porte baixo, com espigas cilíndri

cas e grãos dentados de cor amarela. J. 

R. ZINSLY (1980 - Comunicação Pessoal).

Fi�i:-:t b\
,., - Composto formado a partir do

intercruzamento de Híbridos Simples Duros. 

Após a sua homogeneização foi introduzido 

o gene b�
2 

por retrocruzamento, utilizan-
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do-se como doador do referido gene a pop� 

lação Cimmyt bh
2
. As plantas sao de por

te baixo, com espigas cilíndricas e grãos 

duros de cor amarela. J.R. ZINSLY (1980-

Comunicação Pessoal). 

Além destas populações acima descritas, foram 

utilizados, como testemunhas, dois híbridos braquiticos comer 

ciais da firma Sementes Agroceres S/A, e que são os seguin

tes: 

3. 2. Metodos

AG - 7811 bh
2 

- Híbrido triplo de grãos semi

dentados amarelos. 

AG - 305 - Bbh
2

- Híbrido simples de grãos semi

dentados amarelos. 

3.2. l. Execução experimental e anãlise da variância 

En março de 1979 as seis variedades foram plan 

- .,. . 
1 · h taôas, ern todas as cc,ft,binaçocs t)ossi·ve1s, em in.l.,,as ·oareadas

com cerca de 30 m de comprinento cada e com um "stand" nédio 

de 150 plantas por linha; quando do florescimento foram fei-
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tos os cruzamentos passiveis entre as variedades. A multipl! 

cação das próprias variedades foi feita através de cruzamen

tos planta a planta, na mesma ocasião, em um lote à parte. A 

pós a colheita, de cada espiga foram retirados números iguais 

de sementes de cada cruzamento e de cada variedade e as amos

tras foram conservadas em câmara seca. 

No ano agrícola de 1979/80, foi instalado um 

ensaio de competição, segundo o delineamento de blocos casua

lizados, nas dependências do Departamento de Genética da 

ESALQ-USP em Piracicaba-SP, com 6 repetições. No ensaio fo

ram incluidas as seis variedades já descritas, os guize hÍbr! 

dos intervarietais entre elas e as duas testemunhas também já 

descritas. 

Foram tomados dados de altura da planta e altu 

ra da espiga de uma amostra de dez plantas competitivas den

tro de cada parcela aproximadamente vinte dias após o flores

cimento masculino; na colheita foram tomados dados de peso de 

grãos de cada parcela e respectivas amostras de grãos para de 

terminação do teor de umidade que foi feito em um 

"Steinlite". 

aparelho 

-

Os dados de peso de graos foram corrigidos pa-

ra um "stand" ideal de 50 plantas por parcela e, para umidade 

constante de 15,5%, utilizando-se da seguinte fórmula que cor 

responde a uma extensão da fórmula de ZUEER (1942), pois in

clui a correção simultânea para o teor de umidade: 
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Pcc = Pc [ 
H - 0,3 F

H - F ] \:_l_-U_]
1 - 0,155 

onde 

Pcc peso de campo corrigido para. 11 stand" ideal de 50 plan

tas por parcela e 15,5% de umidade; 

P peso de campo observado; 
c 

H numero ideal de plantas por parcela (50); 

F numero de falhas; 

U : umidade de campo observada. 

A análise da variância, para os três caracte

res em estudo, foi feita segundo o delineamento de blocos ca

sualizados, cujo modelo matemático e: 

onde: 

Y .. = u + b. + t. + e  .. 
lJ l J lJ 

Y .. = observação do tratamento j, na 
lJ 

ção i; 

u = média geral;

= = 

repeti-

b. efeito do bloco i (i 1, 2, 6) ;
l 

• • • •  1 

t. = efeito do tratamento j_ (j = 1, 2 , •• , 23) ;

e .. = erro experimental associado ao tratamen
lJ 

to j_ na r epetição i. 
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F. V. G.L. Q.M. F 

Blocos 5 

Tratamentos (22) º1 Ql/Q6 

Variedades 5 º2 Q2/Q6 
Cruzamentos Intervarietais 14 

Q3 Q3/Q6 

Hibridos Comerciais 1 Q4 Q4/Q6 

Entre Grupos 2 Q5 Q5/Q6 

Erro Experimental 110 Q6 

3.2.2. Anã1ise das tabe1as dialelicas e estimação de 

parâmetros genéticos de medias 

Foram organizadas tabelas dialélicas (Tabelas 

2, 4 e 5), para os três caracteres em estudo, com as médias 

das 6 repetições. De acordo com o modelo matemático apresen

tado por GARDNER e EBERHART (1966), a análise destas tabelas 

dialélicas permitem estimar parâmetros genéticos de médias das 

variedades em estudo, fornecendo o potencial genético destas, 

tanto per se como em cruzamentos com as outras variedades in

cluidas no estudo. Permite, ainda, um estudo detalhado da he 

terose exibida nos cruzarnentos. A análise da variância das 

tabelas dialélicas, permite verificar a significância destes 

parâmetros genéticos. 
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O modelo matemático apresentado por GARDNER e 

EBERHART (1966) é o seguinte: 

onde: 

onde: 

guinte forma: 

Y .. , = U + 1/2 (V. + V. , ) + 0 h .. 1 JJ J J JJ 

u = médias das variedades 

v. ou v., = "efeito de variedade" da variedade
J J 

j ou j'. 

h .. , = "efeito de heterose 11 que aparece no hí
JJ 

brido entre a variedade j e a variedade 

j 1 • 

e = coeficiente condicional: 

se j = • 1 J , então e = o

se j =f 
• • J ' então e = 1. 

O efeito de heterose (h .. ,) e subdividido em: 
JJ 

h .. , = h + h. + h., + s  . .  , 
JJ J J JJ 

h = heterose média. 

-

h. ou h., = heterose de variedade, que e a con
J J 

tribuição da variedade j ou j'para 

o efeito de heterose.

s .. 1 
= heterose específica ou capacidade espe

JJ 
cifica de combinação entre as varieda-

des j e j '.

O modelo matemático completo toma então a se-



Y .. 
1 

= u + 1/2 (v .+v.,) + e (h+h .+h. ,+s .. ,) 
JJ J J J J JJ 

• 3 7.

A análise de variância, de acordo com o modelo 

matemático, tem a seguinte forma: 

F.V. G.L. Q.M. F 

Populações § (20) º1 º1107 

Variedades 5 º2 02107

heterose (15) Q3 Q3/07 

heterose média 1 04 04/07 

heterose de variedades 5 ºs 05/Q7

heterose específica 9 Q6 Q6/Q7 

Erro médio E 110 Q7 

§ são denominadas de populações as variedades e os híbridos

intervarietais e, como variedades são incluidas apenas as

populações parentais.

E Obtido do Quadrado Médio do erro experimental da

da variância dividido pelo número de repetições. 

análise 

As somas de quadrados da análise da variância 

e os parâmetros genéticos de médias, foram calculados segundo 

as fórmulas apresentadas por VENCOVSKY (1969a). As fórmulas 

para se estimar os parâmetros do modelo são as seguintes: 

= --

v . = v .

J J 



h = 

fi. = 
J 

2 e 

n(n-1) 

e. 
J • 

(n-2) 

- u

1 
2 e 

n n - 2 

2 e
s .. , = e .. ,+ 

JJ JJ (n-1) (n-2) 

V V. 
- -·-) - (-J-)

2 2 

e. + e.,
J . J • 

n - 2 
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As fórmulas utilizadas para os cálculos das so 

mas de quadrados sao as seguintes: 

S.Q. populações = 

n 

I 
j=l 

V�+
J 

I 
j<j 1 

2 e .. ' -
JJ 

2T2 

n(n+l) 

] 
n 

V� 2 
S.Q. heterose = I + I e .. , 

j=l J j<j' JJ 

1 
[ 

2 T 2 

+ -
n+2 n+l 

n 
I 

j=l 
(2 V .+C. ) 2 -1J J. -

1 2 c 2 

+ v 2 2 T 2 

S.Q. heterose média = 

n n - 1 n + 1

S.Q. heterose 
de variedades

S.Q. heterose
específica 

onde 

= 

= 

l Í. r(n-2)V .-2 C .
-

\ 2

(n-2) (n+2) j=l- J J.!., 

I e�., 
j<j I JJ 

1 

n-2 
< I 
j=l 

e� 
J.

V. = média observada da variedade j; 
J 

2C2 

n-1

) 

c 2 

4 (-·-· 
n n-2

T 2

-)
n+ 2 

e .. , = média observada do cruzamento entre a variedade j e a
JJ 

variedade j 1
; 

n = n9 de variedades incluidas no estudo; 

V = soma das médias observadas das� variedades; 

C = soma das médias observadas de todos os cruzamentos; 

v 2 

n 
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e. = soma das médias observadas dos cruzamentos em que par
J • 

ticipa a variedade j; 

C
j

l =soma das médias observadas dos cruzamentos em que part!

cipa a variedade j'; 

T = V + C 

Foram, ainda, determinados os intervalos de 

confiança para as médias observadas dos híbridos intervarie

tais e das variedades, ao nível de 95% de probabilidade, com 

a seguinte fórmula: 

-

/vâr 
-

IC Y . . ± t0,05 Y . . para i = j e 
J.J J. J

para i t- j.

3.2.3. Correlação entre hibridos e as respectivas va

riedades parentais 

A correlação entre as médias dos híbridos e as 

médias das respectivas variedades parentais, foram feitas se

gundo a metodologia apresentada por MIRANDA FILHO (1974a) e, 

permite avaliar o quanto das médias dos híbridos depende das 

médias das variedades parentais. 

O coeficiente de correlação foi calculado pela 

fórmula: 

CÔvXY 
r = 

onde 
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X= u + 1/2 (v. + v. ,) = média das variedades j e j'.
J J 

Y = u + 1/2 {v. + v. , ) + h + h. + h. , 
J J J J 

+ s .. '
JJ 

= média do hibri 

do correspondente. 

Segundo MIRANDA FILHO (1974a), tem-se que: 

A 2 

(n - 1) (n - 2) 

n(n - 1) - 2 

A2 
o-

(-v-) 
2 

( n-1 ) ( n -2 ) [ 
0 
v " 2 A -1 1- n ( n- 3 ) = -----'-----.;... _--
2

- + 2 ah + 2 Covvn _! + 
_ 

------'-----

n(n-1)-2 n (n-1)-2 

côvXY = (n - 1) (n - 2) 

n (n - 1) - 2 

Desta maneira, a correlação entre as médias dos 

híbridos e as médias das respectivas variedades parentais, se 

ra: 

A2 r = (1/2 o- +
V 

onde: 

[ 1/2 ::::.? + 2 �
2 

2 CovA n (n-3) e? J uv ufi + vn + n(n-1)-2) s

ô� estimativa da variância entre os efeitos fixos de variev 

dades (vj). 

estimativa da variância entre os efeitos fixos de hetero 

se de variedades (fi.).
J 

Côvvfi: estimativa da c ovariância entre os efeitos Vj e fij.

a? estimativa da variância entre os efeitos fixos de heteros 
se especifica 
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3.2.4. Predição de medias de compostos e dos cruzamen 

tos entre compostos 

Para a predição dos 2n - (n + 1) = 57 compos

tos possíveis foi utilizada a fórmula apresentada por VEN

COVSKY (1972) que é a expressão mais geral para estimar a mé

dia de um composto qualquer , formada a partir de� populações 

iniciais as quais participam na síntese com qualquer propor-

ção; segundo o a utor, a média de um composto, em 

de Hardy-Weimberg , é estimada por: 

equilíbrio 

onde 
'{o 

= <I f 'p.) < I f . p ') ' 
i ]. ]. j J J 

Yr 

Co : média predita do composto;

f. ou f.
J

pi ou pj

proporção com que a variedade i ou 

i participa na formação do composto, 

tal que I f. = I f. = 1,0; 
i ]. j J 

representa cada variedade parental. 

No desenvolvimento do produto, os termos pipi

e P.P. são substituídos pelas médias das variedades parentais
J J 

(Pi ou Pj) e os produtos PiPj são substituídos pelas 

dos respectivos híbridos intervarietais (êij).

médias

Para a predição dos 16 possíveis cruzamentos 

entre compostos dentados e compostos flints, foi utilizada a 

fórmula apresentada por VENCOVSKY et alii (1970b), que é a se 



guinte: 

onde: 

Ycoxco = 

YCoXCo 
. 

. 

f. ou f.
J 

f .f. e .. 

i,j 

média 

dois 

J. J J.J 

plredita do 

compostos; 
~ 

. proporçao com . 

.42. 

cruzamento entre 

que a variedade i ou 

i participa na geração F1, entre os

dois compostos, tal que: 

I f. = I f. = 1,0; 
J. J 

e .. : médias observadas no cruzamento entre alJ 
variedade! e a variedade i•
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4. RESULTADOS

4. l. Resultados gerais

Os valores e significâncias dos quadrados me-

dios obtidos nas análises da variância para os três caracte

res em estudo (produção de grãos, altura da planta e altura 

da espiga),-juntamente com os respectivos coeficientes de va

riação, encontram-se na Tabela 1. Os quadrados médios, ao 

nível de 5% de probabilidade, sómente nao se mostraram signi

ficativos (Teste F) para a variação entre híbridos comerciais 

para os três caracteres e para a variação entre 

intervarietais para a produção de graos. 

cruzamentos 

Os coeficientes de variação, encontrados, fo

ram de 11,63%, 4,63% e 6 1 15% para os caracteres produção de 

graos, altura da planta e altura da espiga, respectivamente e, 

podem ser considerados dentro dos limites aceitáveis na expe-
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rimentação agronômica. 

As médias, de seis repetições, de produção de 

graos (t/ha) das seis variedades e seus respectivos híbridos 

intervarietais estão apresentados na Tabela 2, juntamente com 

as médias das testemunhas. Na Tabela 3, encontram-se estes 

- mesmos dados em porcentagem da melhor testemunha (AG- 30 5B) • 

Para este caráter as variedades apresentaram uma amplitude de 

variação de 3,729 (Cimmyt bn
2

). a 6,378 t/ha (PiJtan.ão VV
1

) e, 

dos híbridos intervarietais variaram de 5,788 (Pinan.ão vv
2 

x 

Compo-0to H.S. F!in.t bn
2

) a 6,949 t/ha (Pinan.ão vv
1 

x Pinan.ão 

VF
1

), sendo que em porcentagem da melhor testemunha a amplit� 

de de variação foi de 45,30% a 77,48% para as variedades e de 

70,31% a 84,41% para os híbridos. 

Nas Tabelas 4 e 5 estão as médias de altura da 

planta e altura da espiga, respectivamente, das variedades 

seus híbridos e das testemunhas. Para a altura da planta, as 

variedades variaram de 1,57 {Compo-0to H.S. Flin.t bn
2

) a 1,95 

m (Pinanão VV
1

) e, os híbridos intervarietais variaram de 

1,62 (Cimmyt bn
2 

x Pinan.ão VV
2

) a 1,93 m (Pinan.ão vv
1 

x Pina

não VV
2
). Para a altura da espiga, as variedades variaram de 

0,85 (Compo-0to H.S. Flin.t bn
2

) a 1,22 m (Pinan.ão VV
1
) e, os 

híbridos intervarietais variaram de 0,95 (Pinanão VF
1 

x Com

po-0to H.S. Flin.t bn2) a 1,21 rn (Pinan.ão VV
1 

x Pinan.ão VV
2
).

Na Tabela 6 encontram-se os intervalos de con

fiança das médias observadas, ao nível de 95% de probabilida-
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de, para os três caracteres. Para produção de graos o inter-

valo de confiança encontrado foi de jij ± 0,5819 t/ha, para

altura da planta encontrou-se Y .. ± 0,0657 m e  para altura da 
l. J

espiga Y .. ± 0,0524 m. 
lJ 

4.2. Resultados de heterose 

Os valores e significincias das heteroses ob

servadas nos cruzamentos, em relação à média dos pais e ao 

pai superior, encontram-se nas Tabelas 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

para os três caracteres em estudo (produção de grãos, altura 

da planta e altura da espiga). 

Em relação à média dos pais, os valores de he-

terose para produção de grãos, variaram de 0,150 ou 2,46 % 

(n
34

) a 2,221 t/ha ou 49,25% (h26), com uma heterose média de

0,8596 t/ha ou 17,09%; para altura da planta obteve-se uma he 

terose média de 0,0371 m ou 2,24%, variando de -0,105 ou 

-6,05% (h24) a 0,142 m ou 8,32% (h
36); para altura da espiga

obteve-se uma heterose média de 0,030 m ou 3,14%, variando de

-0,100 ou -9,44% (h24) a 0,088 m ou 9,80% (h56).

Em relação ao pai superior, os valores de hete 

rose para produção de graos, variaram de -0,535 ou -8,46% 

(h
45) a 1,441 t/ha ou 27,25% (h26), com uma heterose média de

0,254 t/ha ou 4,88%; para altura da planta obteve-se uma hete 

rose média de -0,051 m ou -2,58%, variando de -0,211 ou 
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-11,50% (h24) a 0,090 m ou 5,13% (h36); para a altura da espi

ga obteve-se uma heterose média de -0,051 m ou -4,22%, varian

do de -0,172 ou -15,28% (h24) a 0,082 m ou 8,13% (h23).

Para produção de graos os valores de heterose, 

em relação à média dos pais, foram positivos em todos os cru

zamentos; em relação ao pai superior, os valores de heterose 

foram positivos em 60% dos cruzamentos. Para altura da plan

ta e altura da espiga, encontraram-se valores positivos de he 

terose em 80% dos cruzamentos, em relação à média dos pais; 

em relação ao pai superior, os valores de heterose foram posl 

tives, para altura da planta, em 33% dos cruzamentos e, para 

altura da espiga, em 27% dos cruzamentos. 

4.3. Resultados da anãlise dos cruzamentos dialelicos e 

das estimativas dos componentes de medias 

Os valores e significâncias dos quadrados me

dios obtidos nas análises da variância das tabelas dialélicas 

para os três caracteres em estudo, segundo a metodologia de 

GARDNER e EBERHART (1966), encontram-se na Tabela 13. 

Para o caráter produção de graos, a análise da 

variância apresentou signific�ncia dos efeitos de variedades 

(v.) e de heterose (h .. ,) , sendo que dos componentes da hete-
J JJ 

rose mostraram-se significativos a heterose média (h) e a he-

terose de variedades (h.), não sendo significativo apenas a 
J 
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heterose especifica (s .. ,) • Para altura da planta, a análise 
JJ 

da variância apresentou resultados semelhantes aos da produ-

ção de grãos, com significância adicional para a heterose es

pecífica (s .. ,) . Para altura da espiga, encontraram-se resul 
JJ 

tados semelhantes aos da altura da planta, com exceçãc da he-

terose de variedades (h.), que não se mostrou significativa.J 

Da soma de quadrados total, para produção de 

graos, 40,6% foi atribuida aos efeitos de variedades e 59,4% 

a heterose total, sendo que foi assim distribuida para os com 

ponentes da heterose: 31,4% a heterose média, 17,9% a hetero

se de variedades e 10,1% a heterose especifica (capacidade es 

pecifica de combinação). Para altura da planta, a soma de 

quadrados foi assim distribuida: 76,0% para variedades, 24,0% 

para heterose total, sendo 3,0% para heterose média, 7,0% pa-

ra heterose de variedades e 14,0% para heterose específica. 

Para altura da espiga, a soma de quadrados teve um padrão de 

variação semelhante a altura da planta, sendo: 78,8% para va

riedades, 21,2% para heterose total, das quais 2,3% atribuída 

a heterose média, 2,9% para heterose de variedades e 16,0% p� 

ra heterose específica. 

Na Tabela 14 encontram-se as estimativas da me 

dia das variedades parentais (G), dos efeitos de 

(v., ) , da heterose média (h) e das heteroses deJ s 

variedades 

variedades 

(h., ) e na Tabela 15 encontram-se as estimativas das heteroJ s 

ses específicas (s .. 1 ) , para os três caracteres em estudo. 
JJ s 
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As estimativas da média das variedades paren -

tais, foi de: u = 5,403 t/ha para produção de grãos, 
-

=

1,729 m para altura da planta eu= 1,020 m para altura da 

espiga. As estimativas dos efeitos de variedades variaram de: 
- -

v
2 = -1,674 a v

1 = 0,974 t/ha para produção de grãos; = 

-0,162 a v1 = 0,219 m para altura da planta; e, v
5 = -0,170 a

-

v1 = 0,196 m para altura da espiga, com um padrão de variação 

semelhante a altura da planta. 

Para os componentes da heteróse, obteve-se, pa 
-

ra produção de grãos ,  urna heterose média de h = 0,8596 t/ha , 

sendo que os efeitos de heterose de variedades variaram de 
-

h4 = -0,564 a h2 = 0,730 t/ha e, os efeitos de heterose espe-
-

cifica de s16 = -0,476 a s26 = 0,529 t/ha; para altura da 

planta obteve-se uma heterose média de h = 0,0371 m, com os 
-

efeitos de heterose de variedades variando de h4 = -0,054 a 
-

h6 = 0,057 rn e, os efeitos de heterose especifica de = 

-0,088 a s14 = 0,070m; para altura da espiga obteve-se uma he

terose média de h = 0,030 rn, com os efeitos de heterose de va 

riedades variando de fi4 = -0,034 a fi5 = 0,031 m e, os efeitos

de heterose específica de 524 = -0,089 a 523 = 0,072 rn. 

4.4. Resultados das correlações entre as medias dos hibri

dos intervarietais e as medias das respectivas varie

dades parentais 

Na Tabela 16 encontram-se as estimativas dos 
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componentes da variância entre as médias das variedades pare� 

tais (o�) e da variância entre as médias dos hibridos interva 

rietais (o�), segundo a metodologia de MIRANDA FILHO (1974a). 

Note-se que, para todos os caracteres, a covariância entre os 

efeitos fixos de variedades e heterose de variedades 

foram negativas. 

Na Tabela 17 encontram-se as estimativas das 

variâncias dos dados médios das variedades parentais 

das variâncias dos dados das médias dos respectivos 

2 
(ox) , 

hibridos 

(o�), das covariâncias (CovXY) e dos coeficientes de correla

ção (r) entre as duas variáveis, para os três caracteres em 

estudo. 

Para o caráter produção de graos encontrou - se 

um coeficiente de correlação de r = 0,418, que não é signifi

cativo ao nivel de 5% de probabilinade. Para altura da plan

ta encontrou-se um valor de r = 0,755 e para altura da espiga 

r = 0,829, sendo que estes coeficientes de correlação foram 

significativos ao nivel de 1% de probabilidade. As regre,§_ 

soes lineares correspondentes estão apresentadas nas figuras 

1, 2 e 3. 

4.5. Resultados da predição das medias dos compostos e dos 

cruzamentos entre compostos 

Na Tabela 18 encontram-se as principais especi 
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ficações referentes aos 2n - (n + 1) = 57 compostos possiveis

envolvendo as seis variedades. Encontrou-se uma amplitude de 

variação de 5,097 a 6,555 t/ha e um desvio padrão de 0,273 

t/ha entre as médias estimadas dos compostos. 

o composto mais promissor seria aquele envol

vendo as variedades 1 e 4 (Pi�anão vv
1 

e Pi�anão VV
2

) que, 

sintetizado, produziria em torno de 6,555 t/ha e, o composto 

amplo (envolvendo as seis variedades) produziria em torno de 

6,119 t/ha, sendo que a diferença entre estes compostos seria 

de 0,436 t/ha. 

Na Tabela 19 encontram-se as principais especi 

ficações referentes aos 4 possíveis compostos dentados e aos 

4 possiveis compostos flints (duros). 

Encontrou-se uma amplitude de variação de 

5,988 a 6,555 t/ha e um desvio padrão de 0,2576 t/ha para os 

compostos dentados e, urna amplitude de variação de 5,097 a 

5,645 t/ha e um desvio padrão de 0,2615 para os compostos 

flints (duros). 

O composto dentado mais promissor seria aquele 

envolvendo as variedades 1 e 4 (Pinanão vv
1 

e Pi�anão VV
2

) 

que, sintetizado produziria 6,555 t/ha e, o composto dentado 

amplo (envolvendo as três variedades braquiticas dentadas) 

produziria 6,262 t/ha, sendo que a diferença entre estes com 

postos seria de 0,293 t/ha. O composto flint (duro) mais pr� 

rnissor seria aquele envolvendo as variedades 3 e 5 (Pi�anão 
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VF
1 

e Compo�to H.S. Flint b�
2

) que, sintetizado, produziria 

5,645 t/ha e, o composto flint amplo (envolvendo as três va

riedades braquíticas flints) produziria 5,641 t/ha, sendo que 

a diferença entre estes compostos seria de 0,004 t/ha. 

Na Tabela 20 encontram-se as principais especl 

ficações referentes a todos os possíveis cruzamentos entre os 

compostos flints e dentados. Encontrou-se uma amplitude de 

variação de 6,086 a 6,517 t/ha e um desvio padrão de 0,1414 

t/ha. O cruzamento mais promissor seria entre o composto deg 

tado que envolveria as variedades 1 e 6 e, o composto flint 

que envolveria as variedades 2 e 3; tal cruzamento produziria 

6,517 t/ha e, o cruzamento entre os compostos amplos denta

dos e flints produziria 6,394 t/ha, sendo que a diferença en

tre estes cruzamentos seria de 0,123 t/ha. 
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5. DISCUSSÃO

5. 1. Avaliação do material e do seu potencial heterõtico

As plantas de milho das regiões tropicais e 

sub-tropicais são típicamente altas e, portanto, mais sujei

tas ao acamamento; consequentemente a colheita mecânica torna 

-se bastante dificultada. Assim, a obtenção de variedades de

milho de porte baixo e, portanto, menos sujeitas ao acamamen

to foi necessária para acompanhar a crescente mecanização a

grícola. No Instituto de Genética da E.S.A.L.Q./U.S.P., exi� 

tem, atualmente, seis variedades de milho braquitico que fo

ram obtidas através da introdução do gene b�
2 

[b�aqultieo 
2 

) 

em variedades de porte normal e, que fazem parte do presente 

estudo. 

A introduç�o do gene b�
2 

lt�aqultieo
2

) em cul

tivares normais, reduz a altura da planta e da espiga, consi-
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deravelmente. Assim, no estudo em questão, as variedades a

presentaram altura da planta e espiga bastante reduzidas; sen 

do que na variedade com porte mais elevado (Pinanão VV
1
), ob

servou-se uma altura média de planta de 1,95 m e  1,22 m para 

altura da espiga e, para a variedade com porte mais reduzido 

(Compo�to H.S. Fiint bn
2
) observou-se uma altura média de 

1,57 m e  0,85 m para planta e espiga, respectivamente. Os hi 

bridos intervarietais apresentaram uma altura média da planta 

de 1,77 m e  1,05 m de altura da espiga. 

Verifica-se, com a amplitude de variação obser 

vada do porte da planta nas variedades que, como observaram 

LENG (1957), ANDERSON e CHOW (1963), SCOTT e CAMPBELL (1969) 

e PATERNIANI (1973), além do gene principal (bn
2
), há a pre-

sença de genes modificadores de herança poligênica afetando 

este caráter, fazendo com que a redução na altura da planta e 

da espiga varie b�stante com as diferentes constituições gen� 

típicas onde o gene bn
2 

é incorporado. Esta observação é es

tatisticamente válida pois a análise da variância acusou sig

nificância, ao ní vel de 1% de probabilidade, para estes carac 

teres, entre variedades. 

Vale acrescentar, que achou-se desnecessário a 

notar dados de acamamento, visto que para os materiais inclui 

dos no presente estudo a presença de plantas acamadas foi ex

tremamente baixa (aproximadamente 0%). 

Para produção de graos, a variedade mais prod� 
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tiva foi Pinanão VV
1 

com 6,378 t/ha e a menos produtiva foi 

Cimmyt bn2 com 3,729 t/ha, sendo que em porcentagem da melhor

testemunha (AG-3058) estes valores se tornam 77,48% e 45,30%, 

respectivamente. A melhor testemunha (AG-305B) é considera

velmente superior (8,232 t/ha) às variedades e seus híbridos 

intervarietais, apresentando, também, um porte de planta bai 

xo, com 1,67 e 1,13 m de altura da planta e espiga, respecti

vamente; esta superioridade na produção de grãos pode ser de

vido ao fato desta testemunha ser um híbrido simples. 

A significância para "Variedades" e nao signi

ficância para "Cruzamentos intervarietais" na análise da va

riância para produção de grãos, indicam que apesar das varie

dades diferirem quanto as suas capacidades produtivas, seus 

híbridos intervarietais não diferiram para este caráter. Is

to só é possível devido a presença da heterose para este cará 

ter, indicando, ainda, haver uma correlação negativa entre ní 

vel de produtividade das variedades e a heterose manifestada 

nos seus cruzamentos, pois o híbrido entre as duas piores va-

riedades ( Cimm yt bn 2 x C ompo.õ to H. S. F ,fint bn
2
) não diferiu

estatisticamente do cruzamento entre as duas melhores varieda 

des (Pinanão vv
1 

x Pinanão VV
2

) 

A interpretação genética desta correlação neg� 

tiva entre nível de produtividade das variedades e heterose, 

pode ser visualizada tomando por base o fenômeno da dominân-

eia para explicar a heterose: as variedades mais produtivas 

serão aquelas que terão em maior quantidade os genes dominan-
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tes favorãveis per se e, quando cruzadas os seus híbridos Fis 

nao diferirão muito dos pais na quantidade de genes dominan

tes favorãveis acumulados, apresentando baixos valores de he

terose; as variedades menos produtivas terão menor quantidade 

de genes dominantes per se, mas quando cruzadas, os seus hí

bridos Fis poderão diferir consideravelmente dos pais na 

quantidade de genes dominantes favorãveis acumulados, aprese� 

tando altos valores de heterose. Assim, os cruzamentos entre 

as piores variedades, podem ser tão produtivos quanto os cru

zamentos entre as melhores variedades, como mostram os resul

tados do presente trabalho. 

Para a produção de graos, a heterose, em rela

çao à média dos pais, mostrou-se positiva em todos os cruza

mentos, sendo que a heterose média encontrada foi de 17,09% a 

qual é de manitude comparãvel aqueles obtidos por EBERHART 

(1971), HALLAUER (1972), MIRANDA FILHO (1974a), entre outros. 

O híbrido que apresentou maior valor de heterose foi C{mmyt 

b1t
2 

x Compo.óto H. S. Ve.nt btr..
2 

(h26 = 2,221 t/ha ou 49, 25%) e o

híbrido que apresentou menor valor de heterose foi 

VF
7 

x Pitr..anão vv
2 

(h34 = 0,150 t/ha ou 2,46%).

Pitr..anão 

Para a altura da planta e espiga as heteroses 

médias, em relação à média dos pais, encontradas foram de ba.:!:_ 

xas magnitudes, sendo de 0,0371 m (2,24%) e de 0,030m (3,14%) 

para os dois caracteres, respectivamente. Estes resultados 

são da mesma ordem de grandeza daqueles encontrados por PATER 
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NIANI (1970), BARRIGA e VENCOVSKY (1973) e MIRANDA FILHO 

(1974a) que utilizaram-se de cultivares normais e de cultiva

res de porte baixo (poligênicos); estes resultados estão um 

pouco abaixo daqueles encontrados por VALVA (1976) que utili

zou-se de duas das variedades e seu híbrido intervarietal(bra 

quíticos) que fazem parte do presente estudo. De qualquer ma 

neira, os resultados mostram que, com relação a heterose da 

altura da planta e espiga, os milhos braquíticos não diferem 

daqueles com porte normal. 

O vigor do híbrido, principalmente para produ

çao de graos, só terá sentido prático quando o híbrido supe

rar o pai superior. Neste sentido, o híbrido que se apreseE 

tou com o maior valor de heterose em relação ao pai superior 

foi, novamente, Cimmyt b�z x CompoJto H.S. Vent b�z (h26 =

1,441 t/ha ou 27,25%). Desta maneira, podemos inferir que 

apesar da variedade Cimmyt b�
Z 

ser mais pobre em quantidade 

de genes favoráveis para produção de grãos (variedade menos 

produtiva do conjunto), os genes favoráveis que contém compl� 

mentam de maneira satisfatória os que faltam na variedade 

CompoJto H.S. Vent b�2, fazendo com que o híbrido entre elas

tenha maior quantidade de genes favoráveis acumulado no hÍbri 

do que o pai mais produtivo. 

Autores como MOLL et alii (1962} e MOLL et alii

(1965), varificaram a estreita relação que existe entre a ma� 

nitude da heterose e a divergência genética entre os pais. De 

fato, a magnitude da heterose observada (h .. ) no cruzamentolJ 



entre populações é diretamente proporcional às diferenças de 

frequências gênicas entre as populações, nos locos que apre-
N 

2 
sentam algum grau de dominância, ou seja: h.

J
. = l (p .. -p .. ) ô., 

l i=l 11 ]1 1

onde pii e p
ji são as frequências gênicas dos alelos favorá-

veis nas duas populações e, ôi é o efeito de dominância; as

sim, populações com diferentes frequências gênicas, no que 

diz respeito aos locas com dominância, serao, necessariamen

te, aquelas divergentes genéticamente. 

No entanto, CRESS (1966) concluiu que a ausen

cia de heterose não implica, necessáriamente, na falta de di

vergência genética, pois se os efeitos de dominância nao fo-

rem unidirecionais em grande parte dos locas, pode ocorrer 

compensação nos efeitos dos diferentes locas e, consequente-

mente, a ausência de heterose. Mas, a presença da heterose 

implica, necessáriamente, em evidência de divergência genéti

ca. No estudo em questão, foram encontradas magnitudes am

plas de heterose para produção de grãos, variando de 0,150 ou 

2,46% {fi34) a 2,221 t/ha ou 49,25% (fi26), indicando haver pa

res de variedades mais divergentes genéticamente que outros. 

Este resultado é bastante alentador para melhoristas, visto 

que esta divergência genética entre as variedades poderá ser 

aproveitada na síntese de populações base {compostos) para o 

melhoramento, pois assim, poder-se-á, potencialmente e no que 

diz respeito aos locos com algum grau de dominância, incremen 

tar a variabilidade genética para produção de grãos. 

o comportamento de um híbrido intervarietal re
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presenta o comportamento médio de todos os possíveis híbridos 

simples provenientes do cruzamento entre linhagens das duas 

variedades parentais, já que os genes das linhagens que gera

rão os híbridos simples são funções das frequências destes ge 

nes nas variedades de onde foram obtidas. Consequentemente,a 

presença de um híbrido intervarietal altamente produtivo 

bastante alentador, pois espera-se que alguns híbridos sim-

ples (também híbridos duplos ou triplos) selecionados deverão 

exceder em muito o comportamento do híbrido intervarietal. 

No estudo em questão, apesar da análise da va

riância nao ter detectado significância entre os híbridos in

tervarietais, o melhor híbrido intervarietal foi Pi�anão vv
1 

x Pi�anão VF
1 

que produziu cerca de 7,0 t/ha. Assim, a médio 

prazo, pode-se recomendar as variedades Pi�anão VV
1

_e Pi4anão 

VF
1 

para a obtenção de linhagens endogâmicas para produção de 

híbridos e, a longo prazo, o comportamento do híbrido interva 

rietal Pi4anão VV
1 

x Pi4anão VF
1
, poderia ser melhorado atra

vés da Seleção Recorrente Recíproca, melhorando, consequente

mente, após alguns ciclos de seleção, a capacidade produtiva 

dos híbridos provenientes dos cruzamentos entre as linhagens 

endogâmicas obtidas daquelas variedades. Vale acrescentar 

que o tipo de grão, proveniente do cruzamento entre estas 

duas variedades ou entre suas linhagens, será semi-dentado de 

-

cor amarela, que, atualmente, e um tipo de grande aceitação 

por agricultores e pelo mercado. 
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5.2. Avaliaçio do material com base no modelo de GARDNER e 

EBERHART (1966) 

As análisés da variância das tabelas dialéli

cas para produção de grãos, altura da planta e altura da espi 

ga, detectou significância, ao nível de 1% de probabilidade, 

para os efeitos de variedades, sendo, portanto, estatistica 

mente válida a discriminação para estes caracteres, entre as 

variedades. Assim, para produção de grãos destacou-se a va

riedade Pi�anão VV
1 

(v
1 = 0,974 t/ha) como a melhor do conju�

to e a variedade Cimmyt b�
2 

(v2 
= -1,674 t/ha) como o pior do

conjunto; para a altura da planta e espiga, as variedades Pi

�anão VV
1 

e Compoéto H.S. F�int b�
2 

destacaram-se como as va

riedades com portes mais elevado e mais reduzido, respectiv� 

mente. 

Quanto a decomposição dos efeitos de heterose 

para produção de grãos, a análise da variância acusou signifi 

cância, ao nível de 1% de probabilidade, dos efeitos de hete

rose média e heterose de variedades e, não acusou significân

cia dos efeitos de heterose especifica, indicando que existem 

diferenças entre os valores observados de heterose e, que a 

variação entre estes valores se deve ao fato de que certas va 

riedades ocasionam um efeito heterótico particular, diferen 

ciando certos valores de heterose das demais. Resultados se-

melhantes a estes mostrando que as variedades diferem entre 

si como tais e, também, quanto ao seu potencial heteróticonos 
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cruzamentos devido a significância dos efeitos de variedades, 

heterose média e heterose de variedades, foram relatados por 

HALLAUER e EBERHART (1966), VENCOVSKY (1970a), BARRIGA e VEN

COVSKY (1973) e MIRANDA FILHO (1974). 

Quando aos valores dos parâmetros de heterose 

de variedades, a variedade Cimmyt b� 2 apresentou o mais alto 
-

valor (h2 = 0,730 t/ha) e, a variedade Pi�anão vv
2 

apresentou
-

o mais baixo valor (h4 = -0,564 t/ha). Portanto, a variedade

Cimrnyt b� 2 deve ter as frequências gênicas, dos locos com do

minância, bem contrastantes com as frequências gênicas médias 

das variedades incluldas no conjunto, dai o seu alto valor he 

terótico positivo. Por outro lado, a variedade Pi�anão VV
2

deve ter as frequências gênicas, dos locas com dominância,bem 

proximas das frequências gênicas médias do conjunto, ocasio

nando o seu baixo valor heterótico. 

Segundo VENCOVSKY (1970a), existem três situa

çoes em que certas variedades apresentarão um alto valor de 

heterose de variedades: a. as variedades que tiverem muitos 

locas com altas frequências dos genes dominantes; b. as ,que 

tiverem muitos locos com baixas frequências dos genes domina� 

tes e c. as que apresentarem maior dispersão das frequências 

gênicas em relação às frequências gênicas médias do conjunto. 

De acordo com esta interpretação, a variedade Cimmyt b� 2 foi 

a que apresentou, para produção de grãos, o menor valor do 

efeito de variedade (v2 = -1,674 t/ha) e o maior valor do e-

feito de heterose de variedades (h2 = 0,730 t/ha) do conjunto 
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e, assim, esta variedade é a mais divergente genéticamente em 

relação às outras variedades incluídas no estudo, devido ao 

fato das suas frequências dos genes favoráveis, com algum grau 

de dominância, estarem bem abaixo das frequências gênicas me

dias das outras variedades. 

Para o caráter altura da planta, todos os com

ponentes da heterose foram significativos, ao nível de 1% de 

probabilidade e, para o caráter altura da espiga sómente o 

componente heterose de variedades não se mostrou significati-

vo, na análise da variância. Estes resultados diferem daque-

les encontrados por BARRIGA e VENCOVSKY (1973) e por MIRANDA 

FILHO (1974a), os quais utilizaram-se de cultivares normais 

e cultivares de porte baixo poligênicos, que são homozigotos 

dominantes para o gene Bn
2
, no sentido de que para estes ca

racteres não havia sido detectado, ainda, significância para 

heterose específica. Mesmo para produção de grãos que e um 

caráter mais complexo e com maior nível de dominância (vide 

valores das heteroses), poucos são os relatos na literatura 

em que se encontrou significância para heterose específica, 

sendo os trabalhos de HALLAUER e SEARS (1968), TROYER e HAL

LAUER (1968) e HALLAUER (1972) aqueles em que foram detecta-

dos significâncias de heterose especifica para produção de 

graos. 

A presença de genes modificadores e de herança 

poligênica afetando a expressão do gene bnaquitieo (bn2), po-

de exolicar estes resultados. Isto porque os genes modifica-
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dores sendo variáveis entre as diferentes variedades, fazem 

com que ocorra uma grande variação para altura da planta e es 

piga entre as variedades como já discutido anteriormente. As 

sim,nos cruzamentos entre variedades muito divergentes quanto 

aos genes modificadores com algum grau de dominância, poderá 

ocorrer diferenças entre os graus de complementação nos híbri 

dos. Isto ocasionaria o aparecimento da variação devido à he 

terose específica (capacidade específica de combinação). 

Apesar da significância dos efeitos de hetero

se especifica na análise da variância, as médias de altura da 

planta e espiga nos hibridos intervarietais não apresentaram 

valores discrepantes, sendo que para o híbrido com porte mais 

elevado obteve-se 1,926 e 1,208 m e  para aquele com o porte 

mais reduzido obteve-se 1,623 e 0,954 m para a altura da plan 

ta e espiga, respectivamente. 

5.3. Correlação entre as mêdias dos hibridos intervarie-

tais e as medias das respectivas variedades parentais 

A correlação entre as médias dos híbridos e as 

médias das suas respectivas variedades parentais é, sem dúvi

da I de grande interesse para o r:-,elhoramento, pois permite ava 

liar o quanto das médias dos hibridos depende das médias das 

variedades parentais. Os resultados da literatura, para pro

dução de grãos, mostram que esta correlação é positiva e alta 
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mente significativa; assim ·PATERNIANI e LONNQUIST (1963) obti

veram um valor de r = 0,677 em um estudo envolvendo cruzamen

tos entre diversas raças de milho, .MIRANDA FILHO e VENCOVSKY 

(1978) obtiveram valores der = 0,750 e r = 0,556 em cruzamen 

tos dialélicos envolvendo sete variedades de porte baixo (po

ligênico) e duas variedades de porte normal; tais valores são 

altamente significativos estatísticru�ente. 

Estes resultados sao muito importantes, pois 

mostram que se as médias dos híbridos são correlacionadas com 

as médias das suas respectivas variedades parentais, estas 

quando melhoradas, a nível intrapopulacional, irão acarretar 

urna melhoria no híbrido intervarietal. Aliás, tal resultado 

foi obtido por PATERNIANI (1968) em estudos com Seleção Entre 

e Dentro de Famílias de Meios Irmãos. 

� preciso ressaltar, que estes resultados cit� 

dos, foram obtidos com variedades de milho não portadoras 

genótipo b�
2
b�

2 
(bhaquZticoh), portanto, a inclusão deste 

do 

tem no presente estudo justifica-se pela necessidade de v�ri

ficar se o comportamento destas variedades braquiticas dife -

rem dos resultados citados na literatura. 

O coeficiente de correlação entre as médias dos 

híbridos e as médias das respectivas variedades parentais, foi 

calculado segundo a metodologia sugerida por MIRANDA FILHO 

(1974a}, o qual se haseou no modelo de GARDNER e EBERHART 
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(1966) para que os resultados possam ser melhor interpretados 

do ponto de vista genético. 

Segundo MIRANDA FILHO (1974a), esta correlação 

é dada pela seguinte fórmula: 

"2 ( / "'2 2 8 2 - _n_(n_-_3_) _ 8s
2~) J 1/2 

0- 1 2 0- + - + 2 Cov-fi + -
V V V V n(n-l}-2

Observa-se da fórmula, que esta depende em gr� 

de parte da magnitude da variância entre os efeitos fixos de 

variedades (ô�) e da magnitude da covariância entre os efei-
v 

tos fixos de variedades e os efeitos fixos de heterose de va-

riedades (Côvvfi). Se a variância entre os valores de hetero

se tenderem a zero, o coeficiente de correlação tende ao seu 

valor máximo, isto é: lim r = 1, pois quando isto ocorre os 
r<

2 
-+ o 

vhij 

componentes da heterose também tendem a zero e, o coeficiente 

de correlação será: r = (1/2) &J / (1/2) aJ = 1,0. 

Para o caráter produção de graos encontrou-se 

um valor de r = 0,418, que não é significativo ao nível de 5% 

de probabilidade. Apesar da não significância deste coefi-

ciente de correlação, pode-se observar pela Figura 1 que há 

uma tendência de aumento de produção de grãos nos híbridos a 

medida em que se aumenta o nível das médias das variedades;e, 

além disso, o valor deste coeficiente de correlação não é de 



.65. 

magnitude desprezível e, portanto, a sua nao significância p� 

de ser devido ao baixo número de graus de liberdade para tes

tar a sua significância. Assim, provavelmente, tal resultado 

deve estar de acordo com aqueles obtidos por PATERNIANI e LONN

QUIST (1963) e MIRANDA FILHO e VENCOVSKY (1978), mas deve ser 

objeto de mais estudos desta natureza, com maior qúantidade 

de dados para verificar se esta conclusão pode ser confirmada. 

Quanto aos caracteres altura da planta e altu

ra da espiga, encontraram-se valores de r =  0,755 e r = 0,829, 

respectivamente, os quais são significativos ao nível de 1% 

de probabilidade e, cujos resultados estão de acordo com ague 

les obtidos por MIRANDA FILHO e VENCOVSKY (1978). Portanto, 

quanto a este aspecto, tais caracteres devem ter comportamen

to semelhante às variedades não portadoras do genótipo bn
2

b�
2

• 

Para os três caracteres, as estimativas da co

variância entre os efeitos fixos de variedades e os efeitos de 

heterose de variedades (CÔ-h
-) foram negativos, contribuindo pa 

V -

ra diminuir os valores dos coeficientes de correlação. Ainda , 

estes resultados estão de acordo com a discussão no item 5.1. 

a respeito da correlação negativa entre o nivel das varieda

des e seu potencial heterótico. 

Deve-se salientar, que como realçaram MIRANDA 

FILHO e VENCOVSKY (1978), o coeficiente de correlação não de

pende da magnitude da heterose total, mas da variabilidade dos 

efeitos de heterose de variedades e heterose especifica. Con 
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sequentemente, altos valores de heterose não é sinônimo de 

baixos valores de correlação pois se estes valores forem,aprQ 

ximadamente, da mesma magnitude (significância de apenas hete 

rose média na análise de variância), pode-se obter altos valo 

res de correlação. 

Apesar das médias nao serem um meio eficiente 

para se obter inferências sobre o tipo de ação gênica envolvi 

da no controle dos caracteres, pode-se especular a respeito 

com os resultados obtidos. Assim, para produção de grãos, o� 

tiveram-se valores relativamente altos de heterose e, um coe

ficiente de correlação (entre as médias dos hibridos e suas 

respectivas variedades parentais), relativamente baixo. Como 

a heterose é função dos efeitos de dominância e o coeficiente 

de correlação é inversamente proporcional a variabilidade dos 

efeitos de dois dos componentes da heterose, possivelmente, 

um grande número de locos gue controlam este caráter deve ter; 

ação gênica dominante. Quanto a altura da planta e da espiga, 

obtiveram-se baixos valores de heterose e altos valores para 

os coeficientes de correlação (entre as médias dos híbridos e 

suas respectivas variedades p arentais), indicando que a maio-

- -

ria dos locos gue controlam estes caracteres deve ter açao g� 

nica predominantemente aditiva. Isto é compreensível, visto 

que se estes caracteres fossem controlados unicamente por ge

nes de efeitos aditivos, não existiria heterose e, os coefi -

cientes de correlação entre as  médias dos híbridos e as mé

dias das suas respectivas variedades parentais atingiria o 
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seu valor máximo. Tais considerações sao limitadas devido a 

possível ocorrência de dominância gênica não unidirecional,co 

mo salientado por CRESS (1966). 

Os resultados mostrando que os caracteres altu 

ra da planta e altura da espiga dos híbridos intervarietais 

são práticamente determinados pelas médias das variedades pa

rentais (apesar da significância para heterose específica na 

análise da variância) e, apresentando baixos valores de hete

rose, são bastante alentadores para os rnelhoristas, visto que 

a heterose para produção de grãos, poderá ser explorada atra 

vês da Seleção Recorrente Recíproca ou através de cruzamentos 

intervarietais, sem comprometer a altura da planta e da espi

ga. MIRANDA FILHO (1974a), chegou as mesmas conclusões utili 

zando-se de cultivares não portadores do genótipo b�
2
bn

2
, in

dicando que a presença do genótipo (bn
2
bn

2
) em variedades, não

deve se constituir em cuidados adicionais em programas de me

lhoramento. 

5.4. Predição de medias de compostos e dos cruzamentos en

tre compostos 

A formação de compostos obtidos pelo intercru

zarnento de variedades ou raças genéticamente divergentes, vem 

sendo recomendada por rnelhoristas corno HALLAUER e EBERH.ART 

(1966), PATERNIANI (1967), LONNQUIST (1969), MIRANDA FILHO 
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(1974a), entre outros. Isto se deve ao fato de que estes com 

postos apresentarão urna quantidade apreciável de variabilida

de genética, os quais servirão corno populações base em progr� 

mas de melhoramento; além de que, com as metodologias de pre

dição de médias de compostos, pode-se optar pela escolha de 

compostos que apresentem uma boa produtividade média inicial, 

aliada a boas caracteristicas agronômicas. 

No presente estudo, foram preditas as médias 

dos 57 possiveis compostos envolvendo as seis variedades bra

quiticas. O composto amplo (envolvendo as seis ,variedades) 

produziria 6,119 t/ha, que seria apenas 6,65% ou 0,436 t/ha 

menos produtivo que o composto mais promissor (envolvendo as 

variedades Pi�anão vv
1 

e Pi�anão VV2), que produziria 6,555

t/ha. O composto amplo seria 4,05% menos produtivo que a me

lhor variedade do conjunto, mas terá alto potencial para o me 

lhoramento, devido ao fato de que deverá apresentar urna quan

tidade apreciável de variação genética. Assim, a recomenda

ção da sintese do melhor composto, recaiu no composto amplo; 

este mesmo procedimento foi adotado por MIRANDA FILHO (1974a) 

e por CARVALHO (1980), cujo objetivo principal é aproveitar me 

lhor a variabilidade genética potencial, sem comprometer a 

produção de grãos. 

Outra estratégia a ser seguida na formação de 

compostos, é a síntese de um par de compostos que além de bom 

comportamento per se, o hibrido proveniente do seu cruzamento 
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também tenha um bom comportamento. Isto visando, principal

mente, a utilização deste par de compostos em programas de Se 

leção Recorrente Recíproca para posterior extração de linha

gens e produção de híbridos. 

Quanto a este aspecto, há uma certa preocupa

çao por parte dos melhoristas, em sintetizar compostos com ti 

po definido de grão. Assim, diversas variedades obtidas no 

Instituto de Genética da ESALQ/uSP tem grão do tipo dentado ou 

grao do tipo flint (duro); note-se que cada variedade braquí

tica incluída no presente estudo, tem tipo definido de grão . 

Tal fato se deve a grande aceitação, no Brasil, de híbridos 

semi-dentados, que são provenientes do cruzamento entre linh� 

gens ou variedades flints e linhagens ou variedades dentadas. 

Neste sentido, foi dada atenção às predições 

dos compostos formados a partir das variedades flints (duras) 

e os compostos formados a partir das variedades dentadas; a

lém disso, foram previstos o comportamento dos cruzamentos en 

tre estes compostos, no que diz respeito a produção de graos. 

Com base nos resultados, optou-se pela recomen-

dação da síntese do composto dentado que envolveria as três 

variedades braqulticas dentadas incluídas no estudo e, o com

posto flint (duro) que na sua síntese envolveria as três va

riedades braquiticas flints incluídas no estudo. Este compos 

to dentado braquitico a ser sintetizado, produziria apenas 

4,47% (0,293 t/ha) a menos que o composto dentado mais premi� 
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sor e, este composto flint braquitico a ser sintetizado, pro

duziria apenas 0,07% (0,004 t/ha) a menos que o composto flint 

mais promissor; o hibrido proveniente do cruzamento entre es

tes dois compostos produziria 6,394 t/ha, ou s�ja, apenas 

1,89% (0,123 t/ha) a menos que o cruzamento predito mais pro

missor entre compostos dentados e flints. 

Esta recomendação foi feita segundo o mesmo ob 

jetivo citado na recomendação do composto amplo (envolvendo 

as seis variedades), visando, p rincipalmente, aproveitar me

lhor a variabilidade genética potencial, sem comprometer a 

produção de grãos. 



6. CONCLUSÕES

As interpretações dos resultados do 

trabalho, permitiram chegar as seguintes conclusões: 

.71. 

presente 

a.  As variedades braquíticas de milho incluí

das no estudo, diferem genéticamente entre si como tais e, 

também, quanto ao seu potencial heterótico, no que diz respei 

to'a contribuição das variedades para a heterose, para o cará 

ter produção de grãos. 

b. Os valores de heterose para produção de 

graos, mostraram elevada amplitude de variação, evidenciando 

a presença de pares de variedades mais divergentes genética 

mente que outros. 

c. Os resultados das análises da variância das

tabelas dialélicas dos caracteres altura da planta e espiga, 

foram diferentes daqueles encontrados na literatura, no que 

diz respeito"à significância da heterose específica. Tais re 
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resultados foram interpretados como sendo devido 'a grande di-

versidade genética entre as variedades no que diz respeito 

aos genes modificadores (como algum grau de dominância), oca

sionando diferenças entre os graus de complementação nos hí

bridos. 

d. A variedade Cimrnyt b�
2 

é a mais divergente

genéticamente em relação às outras variedades incluídas no es 

tudo, devido ao fato das suas frequências dos genes favorá

veis com algum grau de dominância, estarem bem abaixo das fre 

quências gênicas médias das outras variedades. 

e. O melhor híbrido intervarietal resultou do

cruzamento entre as variedades Pinanão vv
1 

e Pi�anão VF,- Por

tanto, estas variedades foram indicadas para serem, a médio 

prazo, utilizadas em programas de obtenção de híbridos de li

nhagens; e, a longo prazo, para serem utilizadas em programas 

de Seleção Recorrente ·Recíproca para posterior obtenção de no 

vos híbridos de linhagens. 

f. O coeficiente de correlação entre as médias

dos híbridos e as médias das suas respectivas variedades pa

rentais, para o caráter produção de grãos, mostrou-se não si� 

nificativo. Tal resultado foi interpretado como sendo devid� 

provavelmente, ao baixo número de graus de liberdade disponí

veis para testar a sua significância. Tal resultado indica 

que, provavelmente, quanto a este aspecto, as variedades bra

quíticas têm comportamento semelhante às variedades não port� 
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doras do genótipo bn 2 bn 2 (normais); este tipo de estudo deve 

ser melhor investigado, para verificar se esta conclusão pode 

ser confirmada. 

g. Os coeficientes de correlação entre as me-

dias dos híbridos e as médias das suas respectivas variedades 

parentais, para os caracteres altura da planta e altura da es 

piga, foram de magnitudes elevadas e altamente significativas. 

Tais resultados indicam que, quanto a estes aspectos, tais c� 

racteres têm comportamento semelhante às variedades não porta 

h. Os caracteres altura da planta e altura da

espiga apresentaram baixos valores de heterose e alta correla 

ção entre as médias dos híbridos e as médias das suas respec

tivas variedades parentais, indicando que as médias das varie 

dades parentais determinam, em grande parte, estes caracteres 

nos seus híbridos intervarietais. Assim, tais resultados in

dicam que pode-se explorar a heterose para produção de grãos, 

sem comprometer a altura da planta e da espiga. Tal conclu

sao é bastante alentadora, visto que e semelhante àquelas ob

tidas com variedades não portadoras do genótipo bn
2

bn
2 

e, po�

tanto, a presença deste genótipo em variedades não deve se 

constituir em cuidados adicionais em programas de melhoramen

to. 

i. A recomendação da síntese do melhor compos

to recaiu sobre o composto amplo (envolvendo as seis varieda-
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des braquiticas), pois este seria apenas 6,65% menos produti

vo que o composto mais promissor e, dessa maneira espera-se � 

proveitar melhor a variabilidade genética potencial, sem com

prometer a produção de grãos. 

j. Com relação à predição de um par de compos

tos para serem utilizados em programas de Seleção Recorrente 

Reciproca para posterior produção de híbridos de linhagens, 

optou-se pela recomendação da síntese de um composto dentado, 

que envolveria as três variedades dentadas braquiticas incluí 

das no estudo e, da síntese de um composto flint, que envolve 

ria as três variedades flints braquíticas incluídas no estudo 

em questão. Tal opção foi feita visando incrementar a varia-

bilidade genética dos compostos per se e do seu cruzamento, 

sem comprometer a produção de grãos, visto que tais compostos 

e seu cruzamento seriam apenas um pouco menos produtivos que 

aqueles mais promissores. 
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Tabela 1. Valores e significâncias dos quadrados médios obti-
_, 

dos nas análises da variância para os três caracte

res em estudo: PG: produção de grãos (t/ha), AP: al 

tura da planta (m) e AE: altura da espiga (m). Blo 

cos casualizados com seis repetições. 

SP - 1979/80.

Piracicaba-

F.V. G.L. Quadrados Médios 

PG -2AP·(xlO )

Blocos 5 1,245* 3,382** 

Tratamentos (22) 4,645** 5,856 ** 

Variedades 5 6,108** 12,438** 

Cruzamentos 
Intervarietais 14 0,777ns 3,774** 

Híbridos comerciais l 0,98lns 0,152ns 

Entre grupos 2 29,888** 6,827** 

Erro experimental 110 0,517 0 1 655 

Coeficiente de variação (%) 11,63 4,63 

-

ns: nao signficativo 

* : significativo ao nível de 5% de probabilidade.

**: significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

AE (xl0-2
)

1,782** 

5,006** 

10,479** 

3,335** 

O,Ol3ns 

5,511** 

0 1 416 

6,15 
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Tabela 2. Médias observadas de produção de grãos (t/ha) de 

seis variedades e seus respectivos hibridos interva 

rietais em cruzamentos dialélicos. Médias das seis 

repetições (1979/80). 

1 2 3 4 5 6 

1 6,378 6,085 6,949 6,760 6,628 6,144 

2 3,729 6,330 5,842 5,898 6,729 

3 5,836 6,229 5,940 6,303 

4 6,323 5,788 6,279 

5 4,865 6,035 

6 5,288 

Testemunhas: AG-781J: 7,660 t/ha AG-305-B: 8,232 t/ha 

Tabela 3. Porcentagem (%) em relação a testemunha superior 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

(AG-305-B) das médias observadas de produção de 

grãos de seis variedades e seus respectivos hibri

dos intervarietais em cruzamentos dialélicos. Mé

dias das seis repetições (1979/80). 

2 3 4 5 6 

77,48 73,92 

45,30 

84,41 

76,89 

70,89 

82,12 

70,97 

75,67 

76,81 

80,51 

71, 65 

72,16 

70,31 

59,10 

74,64 

81,74 

76,57 

76,30 

73,31 

64,24 

Testemunhas: AG-7811: 93,05 AG-305-B: 100,00 

1. Pinanão VV
1

; 2. Cimmyt bn
2

; 3. Pinanão VF
1

; 4. Pinanão VV
2

;

5. Compo-0to H.S. Flint bn
2

; 6. Compoéto H.S. Vent bn
2

•
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Tabela 4. Médias observadas de altura da planta {m) de seis 

variedades e seus respectivos hibridos intervarie

tais em cruzamentos dialélicos. Médias de seis re-

petições (1979/80). 

1 2 3 .4 5 6 

1 1,95 1,81 1,80 1,93 1,81 1,84 

2 1,62 1,77 1,62 1,70 1,72 

3 1,75 1,77 1,67 1,84 

4 1,84 1,71 1,80 

5 1,57 1,70 

6 1,65 

Testemunhas: AG-7811: 1,65 AG-305-B: 1,67 

Tabela 5. Médias observadas de altura da espiga (m) de seis 

variedades e seus respetivos híbridos intervarie

tais em cruzamentos dialélicos. Médias de seis re-

petições (1979/80). 

1 2 3 4 5 6 

1 1,22 1,15 1,07 1,21 1,11 1,07 

2 0,98 1,09 0,95 0,97 0,98 

3 1,01 1,07 0,95 1,05 

4 1,13 1,03 1,06 

5 0,85 0,98 

6 0,93 

Testemunhas: AG-7811: 1,13 AG-305-B: 1,13 

l. Pi�anão VV
1

; 2. Cimmyt b�
2

; 3. Pi�anão VF
1

; 4. Pi�anão VV
2

;

5. Compo�to H.S. Flint b�2; 6. Compo�to H.S. Vent b�2.
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Tabela 6. Intervalos de confiança, ao nível de 95% de probabi 
lidade, das médias observadas das variedades e dos 
híbridos intervarietais, para os caracteres: PG_:pro 
dução de grãos (t/ha), AP: altura da planta (m) e 
AE: altura da espiga {m). 

Caráter Intervalos de confiança 
A 

PG (t/ha) Y . .
.: J. J 

± 0,5819 
AP (m) Y . . ± 0,0657 

.: J.J 
(m) Y . .  ± 0,0524 

J.J 

Tabela 7. Valores e significâncias�/ das heteroses para pro
dução de grãos (t/ha) em relação à média dos pais 
(acima da diagonal) e em relação ao pai superior (� 
baixo da diagonal), observadas nos hibridos interva 
rietais. 

1 2 3 4 5 6 

1 1,032** 0,842* 0,410ns 1,007** 0,3llns 

2 -0,293ns 1,548** 0,816* 1,601** 2,221** 

3 0,57lns 0,494ns 0,150ns 0,590ns 0,741* 

4 0,382ns -0,48lns -0,094ns 0,194ns 0,474ns 

5 0,250ns 1,033* 0,104ns -0,535ns 0,959** 

6 -0,234ns 1,441** 0,467ns -0,044ns 0,747ns

a/ 
: Obtidas pela comparaçao dos valores das heteroses com ze-

ro pelo teste t. 

ns: não significativo. 

* . Significativo ao nível de 5% de probabilidade. . 

**· Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. . 
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Tabela 8. Valores das heteroses da produção de graos em por.---

centagem da média dos pais (acima da diagonal) e em 
porcentagem do pai superior (abaixo da diagonal), 
observadas nos hibridos intervarietais. 

1 2 3 4 5 6 

1 20,41 13,79 6,45 17,90 5,33 
2 -4,59 32, 36 16,24 37,26 49,25 
3 8,95 8,46 2,46 11,02 13,32 
4 5,99 -7,61 -1,49 3,47 8,16 
5 3,92 21,23 1,78 -8,46 18,88 
6 -3,67 27,25 8,00 -0,70 14,13 

Tabela 9. Valores e significâncias�/ das heteroses da altura 

da planta (m} em relação à média dos pais (acima da 
diagonal) e em relação ao pai superior (abaixo da 
diagonal), observados nos híbridos intervarietais. 

a/ 

ns 

* 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. 

. 

. 

. 

: 

. 

. 

1 2 3 4 5 6 

0,026ns -0,050ns 0,035ns 0,057ns 0,046ns 
-0,138** 0,081* -0,105* 
-0,147** 0,015ns -0,026ns
-0,022ns -0,211** -0,066ns
-0,134**
-0,103*

0,075ns -0,08lns -0,121* 
0,068ns 0,090ns -0,038ns 

Obtidas pela comparaçao dos valores das 

ro pelo teste t. 

Não signficativo. 

0,102* 
0,012ns 
0,013ns 

0,048ns 

heteros.es 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

0,083* 
0,142** 
0,054ns 
0,090* 

com ze 
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Tabela 10. Valores das heteroses da altura da planta (m) em 
porcentagem da média dos pais (acima da ,diagonal) 
e em porcentagem do pai superior (abaixo da diago-
nal), observadas nos hibridos intervarietais. 

1 2 3 4 5 6 

1 1,43 -2,67 1,85 3,21 2,56 
2 -7,08 4,80 -6,05 6,40 5,04 
3 -7,55 0,86 -1,42 0,72 8,32 
4 -1,13 -11,50 -3,60 0,74 3,10 
5 -6,88 4,63 -4,62 -6,60 5,56 
6 -5, 29 4,12 5,13 -2,07 2,91 

Tabela 11. Valores e significâncias a/ das heteroses da altu
ra da espiga (rn) em relação à média dos pais (aci
ma da diagonal) e em relação ao pai superior (abai 
xo da diagonal), observados nos híbridos interva
rietais. 

1 2 3 4 5 6 

1 0,053ns -0,040ns 0,037ns 0,073* -0,004ns 
2 -0,065ns 0,096** -0,100** 0,052ns 0,024ns 
3 -0,143** 0,082* O,OOlns 0,019ns 0,079* 
4 -0,008ns -0,172** -0,058ns 0,045ns 0,033ns 
5 -0,110** -0,014ns -0,06lns -0,093* 0,088** 
6 -0,144** O, O,Olns 0,042ns -0,063ns 0,045ns

!!/ 
: Obtidas pela cornparaçao dos valores das heteroses com ze 

ro pelo teste t. 

ns . Não significativo. . 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

** . Significativo ao nível de 1% de probabilidade. . 
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Tabela 12. Valores das heteroses da altura da espiga (m) em 

porcentagem da média dos pais (acima da diagonal ) 

e em porcentagem do pai superior (abaixo da diago
nal), observadas nos hibridos intervarietais. 

1 2 3 4 5 6 

1 4,78 -3,55 3,16 7,07 -0,33
2 -5,35 9,65 -9,44 5,63 2,51
3 -11,76 8,13 0,05 1,99 8,13
4 -0,66 -15,28 -5,15 4,55 3,15
5 -9,05 -1,43 -6,05 -8,26 9,80
6 -11,84 0,10 4,16 -5,60 4,81 

Tabela 13. Valores e significâncias dos quadrados médios obti 

dos nas análises da variância das Tabelas dialéli

cas para os caracteres: PG: produção de grãos, AP: 
altura da planta� AE: altura da espiga, segundo a 

metodologia de GARDNER e EBERHART (1966). 

F.V. G.L. Quadrados médios 
PG AP 

Populações (20) 0,5034** 0,0099** 

variedades 5 0,8168** 0,0300** 

heterose (15) 0,3990** 0,0032** 

heterose média 1 3,1655** 0,0059** 

heterose variedades 5 0,3612** 0,0028* 

heterose especifica 9 0,1127ns 0,0031** 

Erro médio 110 0,0862 O t 001.1 

ns: Não significativo 
* :  Significativo ao nivel de 5% de probabilidade

**: Significativo ao nivel de 1% de probabilidade

AE 

0,0085** 

0,0267** 

0,0024** 

0,0039** 

0,00l0ns 

0,0030** 
0,0007 
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Tabela 14. Estimativas dos parâmetros v. (efeito de varieda-
J 

-

V• 's 
-

"1 

-

Tabela l 5.

s' . 1 
lJ S 

512 
-

sl3

sl4
-

515 

sl6

523 

524 
-

525 

des), fij (heterose de �ariedades), u {média das va

riedades parentais) eh (heterose média), para os 

caracteres: PG: produção de grãos (t/ha), AP: altu 

ra da planta (m) e AE: altura da espiga {m). 

PG 

0,974 

-1,674

0,433

0,920

-0,538

-0,115
5,403

AP 

0,219 

-0,108

0,024

0,105

-0,162

-0,078
1,729

Estimativas dos 

AE 

0,196 

-0,038

-0,010

0,106

-0,170

-0,084
1,020

fi • t s

parâmetros 

PG 

-0,174

0,730

-0,107

-0,564

0,013

0,102
0,8596

AP 

-0,018

0,000

-0,007

-0,054

0,022

0,057
0,0371

-

(heterose s . .  ' 
lJ S 

AE 

-0,008

-0,007

0,001

-0,034

0,031

0,017
0,030

.,. especi-

fica ou capacidade especifica de combinação) , para 

os caracteres: PG: produção de grãos (t/ha) , AP :

altura da planta (m) e AE: altura da espiga (m) •

PG AP A.E 
- PG AP AE s. • 1 

lJ S 

-0,384 0,006 0,037
- 0,529 -0,012 -0,016s26

0,264 -0,062 -0,063
- -0,039 -0,002 0,003 S34

0,288 0,070 0,049 535 -0,176 -0,040 -0,044

0,308 0,016 0,020 - -0,114 0,054 0,031 536 

-0,476 -0,030 -0,043 545 -0,115 0,007 0,018 

0,065 0,050 0,072 
- 0,076 0,014 0,019 546 

-0,209 -0,088 -0,089 556 -0,016 -0,026 0,009 

-0,001 0,043 -0,003 
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Tabela 16. Estimativas dos componentes da variância entre as 

médias das variedades parentais (Ôi) e da variân-

Componentes 

ô� 

ô2

fi 
ô� s 

côvvfi

+ onde: 

eia entre as médias dos hibridos intervarietais 
,:,2 ~ -(uy) para: PG: produçao de graos, AP: altura da

planta e AE: altura da espiga. 

+ PG AP AE 

1,017502 0,020711 0,017430 

0,180659 0,001404 0,000504 

0,072431 0,001972 0,001931 

-0,395086 -0,003558 -0,002323

ô� : estimativa da variância entre os efeitos 
V 

fixos de variedades; 

ô�: estimativa da variância entre os efeitos 

fixos de heterose de variedades; 

â� : estimativa da variância entre os efeitoss 
fixos de heterose especifica; 

côvvfi: estimativa da covariância entre os efei

tos fixos de variedades e heterose de va

riedades. 
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Tabela 17. Estimativas das variâncias dos dados médios das va 

riedades parentais (8�), dos dados médios dos res

pectivos hibridos (8�), das covariâncias entre es

tas duas variáveis (CÔvXY) e dos coeficientes de

correlação entre as médias das variedades e seus 

respectivos hibridos (r), para PG: produção de 

grãos, AP: altura da planta e AE: altura da espiga. 

Estimativas de: PG AP AE 

82 
X 0,363394 0,007397 0,006225 

82 

y 
0,103632 0,005587 0,004868 

CovXY
0,081189 0,004855 0,004566 

+ 0,418ns 0,755** 0,829** r 

ns: Não significativo 

**· Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
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Tabela 18. Amplitude de variação e desvio padrão das médias 

dos 57 possíveis compostos entre as seis varieda -

des braquíticas. Produções estimadas do composto 

amplo, do composto mais promissor e, produções ob

servadas das testemunhas. 

Especificações Produção de graos (t/ha) 

Amplitude 

Desvio padrão 

Composto mais promissor (1,4) 

Composto amplo (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

Diferença (a) 

Testemunhas: AG-305-B

AG-7811 

5,097 a 6,55 

0,273 

6,555 

6,119 

-0,436

8,232

7,660

(a) Diferença entre o composto amplo e o composto mais promi�

sor.

Tabela 19. Principais especificações referentes as médias pr� 

ditas dos 4 compostos envolvendo as variedades den 

tadas braquiticas e das médias preditas dos 4 com

postos envolvendo as variedades flints braquiticas. 

Especificações 

Amplitude 

Desvio padrão 

Compostos mais promissores 

Compostos amplos (b) 

Diferença (e) 

(a) 

Produção 

Dentado 

5,988 a 6,555 

0,2576 

6,555 

6,262 

-0,293

de 9:raos (t/ha) 

Flint 

5 7 097 a 5,645 

0,2615 

5,645 

5,641 

-0,004

a. Tipo Dentado: envolveria as variedades 1 e 4; tipo Flint:

envolveria as variedades 3 e 5.

b. Composto Dentado envolveria as três variedades dentadas e

o composto Flint envolveria as três variedades flints.

e. Diferença entre o Composto amplo e o Composto.mais promis

sor.
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Tabela 20. Principais especificações referentes a predição de 

todos os cruzamentos posslveis entre os compostos 

dentados e flints preditos. 

Especificações 

Amplitude 

Desvio p adrão 

Cruzamento mais promissor (a) 

Cruzamento entre os compostos amplos 

Diferença (b) 

Produção de graos (t/ha) 

6,086 a 6,517 

0,1414 

6,517 

6,394 

-0,123

a. Cruzamento entre o composto dentado que envolveria as va

riedades 1 e 6 e o composto flint que envolveria as varie

dades 2 e 3.

b. Diferença entre o cruzamento mais promissor e o cruzamento

entre os compostos amplos.
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