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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo

liar a capacida de de combinação de linhagens

s4

ava-

através

de

"top-crosses" em dois compostos de porte intermediário, usan

d o como testador um sintético da população constrastante com
base genética estreita e produtividade média.

Como

estudo

complementar, foram utilizadas estimativas de parametros ge

néticos e fenotípicos para se obterem informações sobre a va
riabilidade, estrutura genética e outras propriedades

dos

testadores utilizados.

O material utilizado compreende 628

"top-crosses" sendo 264 de C.

e 364 de C.

Flint-PB(S4) x SIN

híbridos

Dentado-PB

Dentado-PB(S4) x SIN Flint-PB; e 400 progênies de

meios-irmaos obtidos dos testadores utilizados, sendo 200 do
SIN Flint-PB ou MISF-PB e 200 do SIN Dentado ou MISD-PB;
uma testemunha (híbrido Cargill 511).

As progênies

e

foram

avaliadas em onze experimentos segundo o delineamento de la

tice simples, no ano agrícola 1982/83.
Em todos os experimentos foram tomados

dados

Adicionalmente,

nas

de produção de grãos e sobrevi vência, peso de cinco espigas,
altura da planta e altura da e spiga.

progênies de meios-irmios foram tomados dados referentes

ao

• X. V,{,.

nÜmero de ramificações do pendão.
Os dados experimentais foram submetidos

anãlises de variância para todos os caracteres nos dois
pos de progênies.

Nas progenies de meios-irmãos também

as

ti

fo-

ram feitas análises de covariância envolvendo combinações de
caracteres.

A partir destas foram estimados os coeficientes

de herdabilidade a nivel de médias e distribuição de frequê�

cias de mêdias para os quatro caracteres estudados nos hibri
dos "top-crosses".

dores

Nas prog�nies de meios-irmãos dos testa-

foram estimados os c oeficientes de herdabilidade

nivel de plantas para os cinco caracteres, os

a

coeficientes

de correlação genética aditiva e fenotipica entre a combina
ção de todos os c aracteres e ganhos esperados com seleção

<li

reta para aumento da produção de grãos e diminuição da altu

ra p 1 anta.

Apesar das diferenças ambientais

entre os grupos de experimentos, as diferenças de

observadas

natureza

genética foram evidenciadas entre pcpulaçÕes pelo uso de ca

racteres de alta h erdabilidade, permitindo assim mostrar

a

relação existente entre as populações de "top-cresses" e seu
respectivo testador.

A superioridade dos "top-cresses"

e.

-PB(S4) x SIN Dentado-PB sobre os C. Dentado-PB(S4)

x

FlintSIN

Flint-PB e de MISD-PB sobre MISF-PB com respeito i variabili

dade de todos caracteres estudados, indicaram claramente uma
influência do testador sobre o comportamento dos "top-crosses".
Entre os "top-cresses" C. Flint-PB(S4)

SIN Dentado-PB e C. Dentado-PB(S4) x SIN Flint-PB, 13,3%

X

e

21,7%, res�ectivamente, superaram a média da testemunha (hI

brido duplo Cargill 511) quanto à produção de grãos, os tes

tadores SIN Flint-PB e SIN Dentado-PB, foram considerados com
bom potencial para ser progenitores de hibridos.

Foi observado que apesar dos MISF-PB

MISD-PB terem base genética estreita

e

os

devido a ter diminui-

do drasticamente o tamanho populacional, apresentaram uma boa
parcela de variabilidade em comparação com estimativas

de

nético dos testadores via seleção recorrente, para todos

os

outras populações.

É possível, portanto, o melhoramento ge

caracteres.

Foram encontradas discrepâncias entre as cor

relações dos caracteres nos dois testadores sendo atribuidas
às diferenças de sua constituição genética.

EVALUATION OF THE GENETIC POTENTIAL OF INBRED
LINES AND RESPECTIVE TESTERS OBTAINED FRO"
n:o POPULATIONS OF i•1AIZE (Zea ma.yl.) L.)
JUAN FERNANDO AGUILAR MOR�N
Adviser: Prof. Dr. JOSE' BRANCO DE MIRANDA F9.

Autnor:

SUMMARY
The objetive of this project was the

s

inbred lines from two
4
broad base composites, through topcrosses by using a
evaluation of combining ability of

synthetic from the opposite p opulation as tester. The testers show
narrow genetic base and intermediate yield. As a complementary

study, genetic and phenotypic parameters were estimated,
related to variability, genetic structure and other

properties of the testers.

The material comprised 628 topcross hybrids;

i . e ., 264 frorn C. Flínt-PB(S4) x SIN Dentado-PB and 364 from

C. Dentado-PB(S4) x SIN Flint-PB; and 400 half-sib progenies
from the tester populatíons; i . e., 200 from SIN Flint-PB or
MISF-PB and 200 from SIN Dentado-PB or MISD-PB and

commercíal hybrid (Cargill 511) as check.

a

The progeníes

were evaluated on eleven exper imental trials (simple lattice)
on 1982/83.

In all the experirnents data were taken for

grain yield and final stand, weigth of five ears, plant

height and° ear height.

Additionaly, the number of primary

branches in the tassel was taken in the half-sib progenies.
The analysis of variance was performed for

. x.ix..
the evaluated traits in both top-crosses and half-sib

progenies.

ln the half-sib progenies the analysis of

covariance also was performed for the combinations of traits,

from the topcross analysis the coefficient of heritability

on a progeny mean basis was e stimated; also the distributions
of mean frequencies were presented for all traits.

analysis of half-sib progenies, the coefficient of

ln the

heritability on a plant basis and the coefficients of genetic
and phenotypic correlation for combinations of traits were

estimated; also, the expected gains from direct seletion for
increasing yield and decreasing plant-height were given.
Despite of the environmental differences

among groups of experiments, genetic differences were

evident among populations, mainly for traits of higher

heritability; thus, allowing to show the relations between

the populations of topcrosses and their respective testers.
The superiority of the topcrosses C. Flint-PB(S4) x
Dentado-PB over C.

SIN

Dentado-PB(S4) x SIN Flint-PB and of

MISD-PB over MISF -PB, respective to the variability for all
the studied traits, is a clear indication of the influence of
the tester on the performance of topcrosses.
Among the topcrosses C. Flint-PB(S4) x

Dentado-PB and C.
21.7%, yieldeJ

respectively.

SIN

Dentado-PH(S4) x SIN Flint-PB, 13.3% and

more than the hybrid check (Cargill 511),

The testers SIN Flint-PB and SIN Dentado-PB

were considered with good potential to be used as parents in
hybrid crosses.

Despite of the narrow genetic base of the

testers, as a consequence of the decrease in the effective
size, they showed a good amount of genetic variability, as
compareci with estimates from o ther populations.

Therefore,

the genetic improvement of the testers via recurrent

• x.x.:
selection 1s possible at some extent for all traits.
Some discrepancies were observed for the

correlation between t raits,

1n the tester populations; such

d i f fere n e e s we r e atribute d to d i f feren e e s i n their. geneti e
structurcs .

1.

INTRODUÇÃO
O melhoramento de milho no Brasil tem alcanç�

do progressos consideráveis no tocante à produtividade,

po-

rém, menor ênfase tem sido dada a outros caracteres como al
tura da planta ou da espiga,

razão pela qual os

cultivares

existentes, embora com boa produtividade, deixam muito a de
sejar no que diz respeito à a rquitetura da planta.
A utilização de cultivares de porte

reduzido

pode apresentar urna série de vantagens corno resistência
acamamento, facilidade de colheita, maior densidade
cional, entre outros.

ao

popula

Tais fatos justificam a atribuição de

prioridade no melhoramento para porte reduzido em milho, ap�
sar de existir uma correlação negativa entre altura da plan

ta e produção de g rãos.

Recentemente,

está havendo um crescente inte

resse por cultivares de milho com porte baixo.

Existem

guns materiais disponíveis, destacando-se o emprego do

al

gene

braquític�-2, que foi incorporado a várias populações (PATER
NIANI, 1973; CIMMYT, 1972; MIRANDA FILHO, 1979) e também ma

teriais de porte baixo como característica poligênica(CIMMYT,
1972; MIRANDA FILHO,

1974; MÔRO et alii, 1981).

No Brasil , têm sido desenvolvidos

híbridos

2•

bastante produtivos, porem a partir de germoplasmas que apr�
sentam plantas naturalmente de porte alto, mas poucas sao as

informações sobre híbridos desenvolvidos a partir de
plasmas com porte reduzido de natureza poligênica.

eermo

Em

qual

quer caso, a fase de avaliação das linhagens, quanto à capa

cidade de combinação, é de importância fundamental para

identificação de híbridos superiores; neste aspecto, o

a

uso

de testadores adequados pode contribuir sensivelmente

para

do presente estudo se resume na avaliação de linhagens

atra

aumentar a eficiência da seleção.
vês do

11

top-crosses

11

Assim sendo, o

propósito

d€ dois compostos de porte baixo, usan

do como testador um sintético da população contrastante
base genética estreita e produtividade média.

Como

com

estudo

complementar, são utilizadas estimativas de parâmetros gené

ticos para se obterem informações sobre a variabilidade, es

trutura genética e outras propriedades dos testadores utili
zados.

.3•

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Estudos visando a redução do porte da planta
A ma1or1a das variedades de milho nos

trópi-

cos, tendem a crescer muito, atingindo porte demasiado alto,
o que pode originar sérios problemas de acamamento.

quemas de seleção usados para aumentar a produção de

Os

es-

graos,

têm produzido plantas mais altas e com tendência à maturidade tardia.

Além da altura da planta, a localização da espi-

ga na metade superior do colmo também tende a reduzir o ren-

-

.

dimento da colheita mecan1ca, devido a perdas causadas
acamamento.

pelo

RISSI e PATERNIANI (1981), indicam que a ten

dência entre os melhoristas é conduzir programas de melhora

mento focalizando a arquitetura da planta, dando ênfase a ne
cessidade de modificar a altura da planta e da espiga.

gundo MIRANDA FILHO (1974), essas características podem

Se

ser

alteradas geneticamente de duas formas diferentes:

(a) atra

racterística e, (b) através de genes maiores como

o

vés de poligenes, os quais controlam quantitativamente a ca

"br "
2
da
(braquítico-2), os quais reduzem drasticamente a altura

planta quando estão na condição homozigota recessiva.
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Ainda com relação à redução da altura

planta, CIMMYT (1970) apresentou três alternativas:
uso de anões genéticos,

da

(1)

o

(2) o cruzamento entre plantas

com

fenótipo de porte baixo com planta com fenótipo alto, recup�

rando recombinações de porte baixo em gerações segregantes e
retrocruzando com o progenitor recorrente de porte alto;

a seleção recorrente de irmãos-germanos dentro dos tipos
porte alto.

(3)
de

Como resultado, foram produzidos tipos de porte

mais baixo, tendo os anões genéticos apresentado o maior con
traste quanto à altura da planta.

CIMMYT (1970), também con

sidera que o melhor enfoque pode ser uma melhor

recuperaçao

dos grãos produzidos, em contraste com as grandes perdas oca
sionadas pelo acamamento no material original.

JOSEPHSON e KINCER (1977), consideram que ou

tro meio de reduzir o acamamento ê efetuar seleção para redu

zir a altura da espiga sem diminuir a altura da planta, devi
do à força de alavanca que exerce uma espiga localizada mui
to alto no colmo.
Quanto ao uso de genes maiores, nos

Estados

Unidos, os primeiros resultados com milho braquítico

não tiveram o sucesso esperado em termos de

(br br )
2 2
produtividade;

entretanto, mostraram alta resistência ao acamamento.

O in-

sucesso inicial dos braquíticos em relação à produção foi mo

tivado por uma série de fatores, apontados

(1965).

por

CAMPBELL

Esses resultados repercutiram negativamente não

so

nos Estados Unidos, mas em outros países, no desenvolvimento
de pesquisa com milho braquítico.

ção do ge�e br

RISSI (1980),
2

indica que no Brasil, a utiliza

como alternativa para a redução da altura da

planta, tem-se mostrado bastante promissora.

da metodologia utilizada nos Estados Unidos,

Diferentemente

PATERNIANI

(1973, 1974), introduziu o gene br2 em populações permitindo
a seleção de genes modificadores, no sentido de obter plan-

tas com as características desejadas.

A variedade

"Piranão

.5.
,
(br2br ) 11 assim obtida, tem apresentado resultados bastante
2
satisfatórios, não obstante se encontre ainda em fase de se

leção .

A grande variabilidade apresentada por essa

popula

ção, em relação à altura da p lanta, permitiu a divisão

duas outras subpopulaçÕes: o

em

Piranão A", de porte médio

e,

Quanto ao uso de poligenes para a redução

do

11

o "Piranão B", de porte mais baixo.

porte da planta, como citado em CIMMYT (1972), iniciou-se em
1968 no México um programa de seleção recorrente de

irmãos-

-germanos e introdução do gene braquítico para a redução
altura da planta na população denominada "Tuxpeno Crema

da

I".

A seleção recorrente de irmãos-germanos dentro de populações

de ampla base genética, tem demonstrado ser uma forma rápida

.

-

e efetiva para reduzir a altura da planta, Ja que os

riais selecionados por esse método são comparáveis em
ra da planta à versão tipo braquítico-2, do mesmo

mate

altu-

material;

em uma comparação preliminar o material "Tuxpeno planta bai
xa" teve um re ndi men to de 4,3 2 6 t / ha e uma a 1.tura da

p 1 anta

e da espiga de 2,06 e 1,10 mJ respectivamente; em contrapart!

da, o "Tuxpeno br 2 11 teve um r endimento de 4,175 t/ha e 2,03
e 1,09 m para a altura da planta e da espiga, respectivamente.
Ainda, segundo o CIMMYT (1973), soube-se que a redução na al

tura da planta não foi acompanhada por redução no rendimento,
quando comparada com a população original.

PATERNIANI (1978�

fez um estudo similar, e observou superioridade dos

mate

riais braquíticos sobre os materiais de porte baixo de natu
reza poligênica, sendo esses Últimos precoces.

O CIAT (1975 ), também relata sobre um esquema

de seleção similar à do CIMMYT, para a redução do porte

da

planta, r�latando que os materiais braquíticos são mais está
veis que os materiais de planta baixa controlados por

genes

menores, quanto à expressão d a altura da planta sob as condi

çÕes de fotoperíodo e temperatura da Colômbia.

Porém, o mi

lho com essas características nao ê adequado ao cultivo con-
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sorciado com feijão e inhame, por apresentar internódios mui
to reduzidos que inibem o desenvolvimento vegetativo e impe
dem as plantas trepadoras de aderir-se (CIAT, 1976).

MOSHI (1983), avaliou 5 dos 18 c iclos de sele

çao recorrente de irmãos-germanos para redução da altura
planta da população "Tuxpeno Crema I", obtida pelo

da

CIMMYT.

O autor comprovou que os 18 c iclos de seleção reduziram a al

tura em 53% e observou respostas correlacionadas entre acama

mento reduzido, altura da planta e precocidade.

Também veri

ficou considerável variabilidade genética para altura

planta, produção e início do florescimento no décimo

da

oitavo

ciclo, mas a variabilidade genética para acamamento e o nume
ro de espigas por planta foram reduzidas.

Outra linha de pesquisa utilizando poligenes

é a seleção para redução da altura de inserção da espiga. Vi

rios pesquisadores, têm demonstrado que a altura da inserção
da espiga pode ser reduzida por seleção.

THOMPSON

e

RAW

LINGS (1960), indicam que para o desenvolvimento de híbridos

com espigas baixas, a seleção inicial das linhagens é basea

da na altura da espiga.

A seleção seguinte se baseia na ava

liação das linhagens em combinações híbridas com um
dor.

testa-

GIESBRECHT (1961), ao selecionar para espiga baixa, o�

servou que a altura da planta, o niimero total de internódios

e o número de internôdios abaixo d a espiga foram reduzidos e

também indicou uma correlação negativa entre o comprimento e
o niimero de internódios.

Do mesmo modo , VERA e CRANE (1970),

selecionaram plantas para espiga baixa em uma população sin
tética e depois de efetuarem dois ciclos de

seleção,

uma intensidade de seleção de 50%, obtiveram uma redução
4,5% em a}tura por ciclo com uma ligeira redução

ção.

da

com

de

produ

Em outro estudo, ACOSTA e CRANE (1972), reduziram a al

tura da espiga em 6% por ciclo, com outros dois ciclos de se

leção no mesmo material, mas aplicando uma intensidade de se
leção de 20%.

A altura da planta foi reduzida em menor grau

.7.
e os materiais selecionados produziram menos do que a teste
munha em cada ciclo de seleção.

JOSEPHSON e KINCER (1977), fizeram uma

sele-

çao de 10 ciclos para espiga baixa, com o fim de obterem sin

téticos com uma alta relação entre a altura da planta e alt�
ra da espiga sem diminuir a altura total da planta e mantendo a maturidade similar à população original.

Os autores de

terminaram que o efeito da seleção foi encurtar os

internó

dios, sendo que as espigas foram produzidas em um nó

mais

abaixo e nao houve alteração no número de dias atê o flores

cimento, mas a produção de grãos diminuiu nos ciclos sucessi
vos.

HARVILLE et alii (1978), ao testar os ciclos 1, 3,

7, 8, 9 e 10 do mesmo ffiaterial confirmaram os resultados
JOSEPHSON e KINCER (1977), em que a altura da espiga

ser reduzida sem redução da altura da planta.

5,

de

pode

Outros aspectos relacionados com a seleção p�

ra altura da espiga são também mencionados na

literatura.

MOLL et alii (1975), determinaram que a associação

genética

entre a produção e altura da espiga pode não ser linear

e

que pode existir um ótimo de altura da espiga para a

máxima

produção.

altura

VEGA (1972), observou que a relação entre

da espiga e altura da planta em 8 linhagens e 4 híbridos si�
ples não variou com a alteração do meio ambiente,

recomen

dando que essa relação seja usada como um critério na

ção de plantas de porte baixo.

PATERNIANI (1968), ao

sele-

car seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos,

pratl
ob

servou que a seleção entre famílias foi efetiva para reduzir
a altura da espiga e, a seleção dentro somente foi
para a resistência ao acamamento e às doenças.

Outro enfoque diferente dentro da

utilização

de poligenes para a redução do porte das plantas ê a

ção de compostos.

efetiva

forma

MIRANDA FILHO (1974), iniciou um programa

de melhoramento de milho visando produtividade e porte baixo

da planta e da espiga.

Foram utilizadas nove populações

de

. 8.
polinização livre, sendo duas de porte normal

"Dentado" e "Flint") e sete de porte reduzido.

A

(Compostos

seleção

foi feita considerando-se principalmente a produção de graos
no composto sintetizado a partir de sete variedades de altu

ra reduzida de planta e de espiga, atualmente
ESALQ-PB1.

designada

de

VIEGAS e MIRANDA FILHO (1980), citam que a popu-

lação "ESALQ-PB1", produziu em média 14,3% mais
riedade "Piranão",

do que a v�

citada na parte inicial dessa

rev1sao.

Em dois compostos sintetizados a partir de cruzamentos entre

variedades de porte normal e variedades de porte baixo o en

foque maior foi para a redução da altura da planta e da esp�
ga.
MIRANDA FILHO (1974), informou que os compos

tos a partir do cruzamento entre variedades de porte

e variedades de porte baixo, atualmente chamados

normal

de "Compo�

tos Flint PB" ou ESALQ PB 3 e "Composto Dentado PB ou

ESALQ

PB 2", apresentariam maior produção que a população
PB 1.

ESALQ

MIRANDA FILHO (1983) relata que em um cruzamento dia-

lélico parcial os compostos ESALQ PB 2 e ESALQ PB 3 produzi

ram 100,7% e 110,7%, respectivamente mais do que a população
ESALQ PB1, as três populações foram submetidas a seleção

pós síntese, sendo que o ESALQ PB 1 tem sofrido mais

a-

ciclos

de seleção.

2.2. Testadores e capacidade de combinação
A utilização d a heterose via endogamia-hibri-

dização, constitui

o esquema fundamental de exploração

híbridos, conforme delineado por S HULL (1909), mas só

utilizada'quando JONES (1918), propôs o uso de híbridos

ples para produzir híbridos duplos.

de

foi

sim-

De 1920 ate 1930, devido ao pequeno número de

linhagens disponíveis, as avaliações em combinações híbridas

eram feitas em todas as n(n-1)/2 combinações possíveis (MAT-

. 9.

ZINGER, 1953).

Entretanto,

à medida que o número de

linha-

gens aumentava no programa de melhoramento, esse procedimen

to tornou-se proibitivo.

DAVIS (1927),

introduziu o uso de

"top-cros

ses" para a avaliação de linhagens endogâmicas, sendo um ti

po de teste de progênie que consiste no cruzamento de uma li

nhagem com uma variedade para avaliar a capacidade de combi
nação da linhagem.

LINDSTROM (1931), verificando que

algu

mas linhagens destacavam-se pelo seu comportamento em combi

naçoes, sugeriu que fosse utilizado o esquema de " top-cross 11

para avaliação.

JENKINS

e BRUNSON (1932), encontraram

tas correlações entre a produção das linhagens e dos
·-crosses".

al

"top

Então, o uso de 'top-cross" se tornou o método ge

ral para avaliar o comportamento preliminar das
principalmente para capacidade de combinação.

JENKINS (1934), St. JOHN (1934) e

linhagens,

JOHNSON e

HAYES (1936), indicaram aumento na eficiência na seleção

de

1 inhagens para produção, ava 1 iados pe 1 o método de " t o p � cross",

devido ao grande número de linhagens que podem ser descarta

das com base em um teste preliminar, sendo possível a avalia

ção das linhagens selecionadas em combinações de

híbridos

simples ou duplos.
Recentemente,

BAKTASH et alii (1981), ao esti

mar coeficientes de correlação entre "top-crosses" e cruzamen

tos dialélicos, obtidos do c ruzamento de dez linhagens,
servaram correlações positivas e significativas entre
"top -er:osses" e os híbridos s imples para produção de

ob-

os

graos,

numero de grãos por espiga e comprimento da espiga, indican
do que o método de "top-cross" pode ser usado

na avaliação das linhagens.

eficientemente

SPRAGUE e TATUM (1942), introduziram os

con-

ceitas de capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade

específica de combinação (CEC), surgindo então novas modifi-
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caçoes para o uso dos

II

top -� c r o s s e s".

Na se 1 eção para capaci-

dade geral de combinação é usado como testador uma população
de ampla base genética e, quando o testador tem uma base ge

nética estreita, diz-se que a seleção é para capacidade esp�
cífica de combinação.

Os termos "capacidade geral" e "capacidade es

pecífica de combinação" são muitas vezes mal empregados
literatura (KEMPTHORNE, 1966).

na

A capacidade seral de cornbi-

nação de uma linhagem não é urna propriedade fixa da

pois depende da constituição genética da população
da como testador (KEMPTHORNE e CURNOW, 1961).

Além

mesma,

utiliza
disso,

GARDNER e EBERHART (1966) mostram que em um cruzamento dialé
lico de linhagens ou de variedades, a capacidade geral

de

combinação de uma delas (g.) depende também de h., um parame
J

J

tro que mede a heterose da linhagem quando cruzada com

uma

mistura de todas as outras, sendo portanto, função dos efei
tos de dominância que se manifestam nos cruzamentos.
Segundo HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981,

p.

267), o uso de "top,;-crosses" ou "test-crosses", em melhoramen

to de milho tem os seguintes objetivos:

(1) avaliação da ca

pacidade de combinação de linhagens endogâmicas num programa
de melhoramento de híbridos e,

(2) avaliação do valor genéti

co dos genótipos da população a melhorar.

Mas, em cada

so, o problema da escolha do testador, que promove a

ca-

melhor

discriminaçaÕ entre os genótipos de acordo com os propósitos
de seleção, é essencialmente o mesmo.

Para HALLAUER e LOPEZ-PEREZ (1979), o

rista considera várias alternativas na seleção de um

dor:

melho

testa

(1) ampla base genética vs. estreita base genética,

alta frequência vs. baixa frequência gênica,

geral de combinação (CGC) vs.
naçao (CEC) e,

(3)

(2)

capacidade

capacidade específica de combi

(4) alta produção vs. baixa produção.

Os au

tores, também indicam que outros fatores a se considerar

escolha de um testador podem ser:

na

(5) o estágio de desenvol-
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vimento do programa,

(6) a disponibilidade de

(7) os tipos de materiais sob teste e,

testadores,

(8) os tipos de hÍbri_

dos para os quais as linhagens sob estudo serão usadas.
Os testadores têm sido definidos de

diferen

tes formas e, MATZINGER (1953), definiu um "testador

desej�

vel" como sendo aquele que combina simplicidade no uso

máxima informação do rendimento das linhagens.

com

Um "bom tes-

tador" foi definido por RAWLINGS e THOMPSON (1962), como
que classifica corretamente,

referindo-se ao rendimento

linhagens e discriminando eficientemente entre

testado.

o

o

das

material

ALLISON e CURNOW (1966), consideram que o

"melhor

testador" é aquele que maximiza a produção média esperada de

uma variedade sintética produzida por cruzamento ao acaso de

genótipos selecionados.
"testador adequado

11

HALLAUER (1975), considera que

deve incl uir:

um

(a) simplicidade no

uso,

(b) informação que corretamente classifique o mérito relati

vo das linhagens e (c) maximização do ganho genético.

Os testadores de base genética ampla têm sido

usados sob a hipótese de que a superioridade das

linhagens

selecionadas é devida à sua maior capacidade geral de combi

nação, a qual está associada principalmente aos efeitos gêni_
cos aditivos.

HALLAUER e LOPEZ-PEREZ (1979), indicaram

que

a vantagem do uso de um testador de base genética ampla

e:

a presença de menor influência devida as interaç5es linhagem

x ambiente e linhagem x testador.

No entanto, os testadores

de base genética estreita não possuem os problemas de

tragem dos gametas de um testador de base ampla.

amos-

Diversos experimentos têm sido conduzidos vi

sando a obtenção de evidências para orientação

na

escolha

acertada de testadores, tanto para a seleção de linhagens em
um programa de híbridos, como para a seleção de

dentro de uma população (GREEN,

1948; KELLER, 1949;

genótipos
LONN

QUIST e RUMBAUGH, 1958; HORNER et alii, 1963; LONNQUIST
LINDSEY, 1964; HORNER et alii, 1969).

Outros

e

pesquisadores
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como RAWLINGS e T HOMPS O N

(1962), COMS TOCK (1964), ALLISON

e

C URN OW (1966), associaram seus resultados a uma base teórica

de genética quantitativa.

De um modo geral, tanto os

estu-

dos teóricos como as evidências experimentais, estão a favor
da superioridade de um testador homozigoto recessivo ou

de

uma variedade com baixa frequência dos genes importantes,co�
f orme preconiza a hipótese de H U LL (1945).

ALLISON e CURNOW (1966), apresentaram consid!

raçoes teóricas para a escolha de testadores no melhoramento

de populações; os autores concordam com RAWLINGS e

THOMPSON

(1962) que o melhor testador é um homozigoto recessivo

para

todos os loci, mas indicam que na prática a frequência gêni-

ca e, a quantidade e direção da dominância no testador

desconhecidos, e portanto sugerem o uso da variedade

sao

tal como sendo a melhor escolha para fins de testador.

de outras variedades como testadores pode nao ser

paren

O uso

desejável

devido a o fato que a outra variedade pode ter f requências g�

nicas contrastantes.

Em um programa de seleção recorrente recípro

ca não existe oportunidade para a escolha dos

testadores,

porque cada população é um testador natural da população co�

trastante, embora existam variações quanto
dade das populações como testadores.

à representativi

No entan to, os resultados conseguidos por D A�

RAH et alii (1972) e HORNER et alii (1973), em dois

mas de seleção recorrente em milho, mostraram que a

progra-

.-

varian-

eia genética entre famílias d e "test-=crosses" foi aproximada-

mente duas vezes maior para um testador endogâmico que

a p�pulaçio parental usada como testador; nesse caso o
nho por seleção, poderia ser maior com o uso de um

para
ga

testador

endogâmico, embora a interação genótipo x ambiente, seja esper�
da c o mo sen do ligeiramente maior para os 11 test-crosses 11
feitos

com testador endogâmico. Tais suposições levaram RUSSELe EBERHART

. 13.

(1975), a propor que os avanços em seleção reco rrente

proca, poderiam ser maiores se linhagens endogâmicas

recí

fossem

extraídas da população parental, para usá-las como testadores

em vez da própria população, conforme originalmente proposto
por COMSTOCK et alii (1949).

Resultados recentes de SPRAGUE

e EBERHART (1977) e WALEJKO e RUSSELL (1977), concordam
uso de linhagens endogâmicas como testadores.

no

Os autores su

gerem que, com o progresso dos programas de seleção as linha
gens usadas como testadores podem ser substituídas por melho
res linhagens sem resultados deletérios relativos à

ção melhorada, devido a que nenhuma pressão de

popula

seleção pode

ser aplicada em loci onde o testador é fixado para alelos fa
�

.

vorave1s.
Entretanto, COMSTOCK (1979) apresentou compa

raçoes teóricas em relação ao procedimento proposto por RUS
SELL e EBERHART (1975), demonstrando que não existem

razoes

para esperar melhores resultad�s usando uma linhagem

como

testador em vez da população original, pois o fato de testa

dores endogâmicos resultarem em maior variância genética en

tre "test-crosses" não leva necessariamente a um maior aumen
to na alteração das frequências alêlicas.

Ainda em relação à escolha de testadores, HA_!:

LAUER e MIRANDA FILHO (1981, p. 260), mencionam outros estu

dos que têm sido conduzidos visando determinar:

(1) a

rela

cio entre o rendimento das linhagens e o rendimento dos

bridos;

(2) a efetividade da seleção visual para o desenvol-

vimento de linhagens que tenham boa capacidade de

çao;

das;

hí

(3) a diversidade genética das linhagens sendo

combina-

(4) o estágio apropriado do desenvolvimento das

testa-

linha-

gens endogâmicas para testar a capacidade de combinação

e;

(5) a importância relativa das capacidade geral e específica

de combinação.

Os autores indicam que estudos

relacionando

cada um dos cinco itens acima citados, não tem sido abrange�
tes em todos os casos e que os resultados sio frequentemente

conflitantes.
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O trabalho de HALLAUER e LOPEZ-PEREZ

(1979),

tentou a'branger vários desses aspectos e, para isso foi con ....

s1

<luzido um estudo que incluiu 50 linhagens

cionadas; linhagens

uma unica

planta

s8

obtidas por descendência

a partir das linhagens

s8

e

s 1.

não sele

direta

Essas

de

linha

gens foram cruzadas com cinco testadores escolhidos por suas

supostas diferenças nas frequências gênicas para
Os testadores foram:

gem melhorada
média;

(1) a população original;

produção.

(2) uma linha

obtida da população original e com

(3) uma linhagem

s8

produção

derivada da população base e elas

sificada como sendo de baixa produção;

(4) uma linhagem

de

alta produção; sendo todas elas relacionadas às linhagens sob
avaliação e,

(5) uma linhagem de alta produção não ·relaciona

da com as linhagens sendo avaliadas.

Para os testadores relacionados, a maior

riação entre "test-crosses" foi para os testadores de

'Va

base

genética estreita, esses resultados concordam com a hipótese
"\

de HULL (1945), sendo que os testadores com baixa frequência

de alelos favoráveis mostraram a maior variabilidade
as linhagens em ambos os níveis de endogamia.

entre

Porém, o tes

tador não relacionado, de alta produção, obteve a maior pro-

dução em ambos os níveis e a variabilidade entre

ses" foi similar aos testadores de baixa produção.

res sugerem que o testador não relacionado pode

"test-cros
Os auto

identificar

asr 1 inhagens que têm boa capac idade de combinação com as 1 i

n h agens da população contrastante.

Outro problema relacionado à avaliação de li

nhagens se refere ao estágio de teste para capacidade de com
binação.

JENKINS (1935) e SPRAGUE (1939, 1946),

consideram

que o pro0esso de endogamia por 5 ou 7 geraç5es acompanhadas
de seleção visual e um processo estático e por isso
ram a avaliação precoce das linhagens.

sugeri

O teste precoce dif�

re do procedimento usual em dois aspectos:

(1) as plantas S 0

são cruzadas com um testador por ocasião da primeira autofe

cundação, permitindo assim a avaliação da capacidade de com-
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binação e do comportamento geral dos

"top-crosses"

primeiro descarte, permite maior concentração

nas linhagens promissoras durante as geraçoes

de

s1

e,

s

(2)

o

esforços

, quan
2
do existe maior oportunidade para a seleção dentro das linha

gens (SPRAGUE, 1946).

e

Para VIEGAS e MIRANDA FILHO (1980), o

referido teste é baseado em duas premissas:

(1) existe

grande diferença na capacidade de combinação entre

de uma mesma população e,

(2) a amostra, com base

uma

plantas

no

teste

de capacidade de combinação, dará mais segurança em selecio

nar melhores progênies do que aquelas obtidas com base na se
leção fenotípica.

RICHEY (1945), levantou dúvidas quanto ao va

lor de seleção baseado no teste prococe devido aos seguintes

argumentos:

(a) o "test--:cross" permite avaliar o comportamen

to de uma linhagem em qualquer estágio do programa, mas

nao

existem bons indicadores da capacidade de combinação de

uma

linhagem antes que ela atinja um nível razoável de homozigose;

(b) o comportamento de uma progênie autofecundada não é bom cri

tério para capacidade de combinação antes de eliminar, por sele
ção, os genes recessivos de maior efeito individual e

frequência.

O autor considera que com a

menor

eliminação dos ge

nes recessivos e progresso para maior homozigose, os resulta

dos obtidos pelos testes das progênies autofecundadas ou cru
zadas, serão mais consistentes; também considerou que

pela

autofecundação ê possível selecionar dentro de famílias, en

quanto que na avaliação em cruzamentos a seleção é feita so

mente entre famílias.

Segundo VIEGAS e MIRANDA FILHO (1980), existe

um terceiro grupo de melhoristas que fazem seleção visual du
rante um ou dois anos de autofecundação e as melhores proge-

nies

s

são cruzadas com um testador apropriado, para serem
2
avaliadas quanto à sua capacidade de combinação, sendo
que

as melhores progênies podem ainda ser avaliadas em

s3

ou

s 4.

A despeito da grande quantidade de estudos sobre testadores,
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ainda existem muitos aspectos que deverão ser

esclarecidos

para se chegar a um critério seguro sobre o uso de
res no melhoramento do milho.

testado-

Na maioria dos casos, os

me-

lhoristas utilizam critérios próprios e subjetivos para a es

colha de testadores nos seus programas de melhoramento.

2.3. Estimativas de parâmetros genéticos em populações
milho

de

Deve-se salientar inicialmente que devido aos

objetivos desse trabalho somente sao incluídos nesta
sao, os estudos sobre os componentes da variância

revi

genética

para os caracteres produção d e grãos, altura da planta, alt�

ra da espiga e número de ramificações do pendão, bem como in

forma ções sobre a correlação entre esses caracteres.

OBILANA e HALLAUER (1974), indicam que a pri�

cipal razao, no me.lhoramento de plantas para estimar as
riâncias genéticas é o seu valor na escolha do método

efetivo e eficiente de seleção e melhoramento,

va-

mais

como também

o conhecimento sobre a natureza e quantidade da variação genética.

Segundo OBILANA e HALLAUER (1977), melhoristas

geneticistas têm usado a divisão de variância genética

estudar as características quantitativas.

e

para

Os mesmos autores

reportam que várias metodologias e diferentes tipos de mate
riais genéticos têm sido usados para obter estimativas

parâmetros genéticos.

dos

Entre as metodologias empregadas na obtenção

das

tos I, II .e III propostos por COMSTOCK e ROBIN SON (1948

e

estimativas dos componentes da variação genética, os delineamen

1952) têm grande significado, pois permitem estimar a variância ge

nética aditiva, a variância genétida dominante, o grau médio
de dominâ ncia e variância epistática.

Utilizando tais deli-

neamentos, estimativas dos componentes da variância têm sido

das por ROBINSON et alii ( 1949), SPRAGUE ( 1964), E BERHART

obti-

et
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alii (1966), OBILANA e HALLAUER (1977) e REGAZZI et

alii

(1979, 1980) entre outros.

Outra metodologia frequentemente empregada

a obtenção da variância genética aditiva, através de
lias de meios-irmãos.

e

famí

No Brasil, vários trabalhos têm

sido

feitos utilizando tal metodologia, podendo-se citar: QUEIROZ
(1969), PATERNIANI (1967), CARMO (1969), SILVA (1969), MIRA�

DA FILHO et alii (1972), SUAREZ LEZCANO (1976),

GERALDI

(1977), CRISOSTOMO (1978),e RISSI (1980).

2.3.1. Estimativas para o carãter produção de graos
Vários autores (LINDSEY et alii, 1962;

MAN, 1965; MOLL e ROBINSON, 1966; EBERHART et alii,

GOOD-

1966;

SUBANDI e COMPTON, 1974; SILVA e HALLAUER, 1975), têm obtido

estimativas dos componentes da variância genética para prod�

ção de grãos, indicando que a variância genética aditiva é o
componente mais importante.

RAMALHO (1977), ao fazer um levantamento

das

mentos propostos por COMSTOCK e ROBINSON (1948 e 1952),

de

estimativas dos parâmetros genéticos obtidas com os delinea

populações F , variedades de polinização livre e sintéticos,
2
observou que os resultados obtidos para a produção de graos

e outros caracteres no milho mostram que existe variância g�
nética aditiva mesmo em variedades que estão em cultivo
longo tempo.

O autor também observou que as estimativas

há

do

grau médio de dominância (i), utilizando populações F ,
fo
2
ram, em quase todos os casos, maiores que 1 para a produção
de grãos,· indicando a presença de sobredominância entre
alelos que controlam essa característica.

os

Com respeito a is

so, HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981, p. 122), indicam que es

timativas do grau médio de dominãncia maiores que 1 em popu

lações F2 são devidas a efeitos de ligação em fase de repul-
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sao e por isso a ligação subestima a variância aditiva e su
perestima a variância dominante, sendo que os efeitos de li
gação podem ser dissipados durante vários ciclos de seleção.

Nas variedades de polinização livre e varieda

des sintéticas, as estimativas do grau médio de

dominância

nao podem ser obtidas diretamente, uma vez que não se conhe

ce a frequência alélica da população.

Nesses casos, a rela

ção variância dominante/variância aditiva ê empregada

como

uma maneira de se avaliar a importância relativa dos

·tipos

Nos levantamentos efetuados por
RAMALHO
(1977) e HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981, p. 116), na
maio-

de ação gênica.

ria dos casos estimados, essa relação foi inferior a 1,0

e

bem inferior à observada para as populações F , os
autores
2
concluem que os loci sobredominantes nao são de grande impoE
tância para a variabilidade genética das populações

das.

estuda

RAMALHO (1977), também realizou um levantamen

to das estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos pa
ra produção de grãos obtidos de ensaios de famílias de meio-

-irmãos, resumindo trinta estudos do Departamento de Genéti-

ca da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" e, o�

servou que o intervalo das estimativas da variância genética
aditiva foi de 7,58 x 10-

4

4

até 0,41 x 10- , com uma estimati

va média da variância genética das trinta populações de 3,20
4
x 10- , sendo a produção estimada em kg/planta.
Indicou que
os problemas dessas estimativas consistem no fato que por s�

rem obtidas de famílias de meios-irmãos não ê possível

ter

disso,
estimativas da variância de dominância (aD) e, além
as mesmas foram obtidas de ensaios na maioria dos casos, em

- .

apenas uma localidade e num un1co ano

portanto foram sup�

restimados devido ao componente de variação resultante da in
2
teração genótipo x ambiente (oAE), que não pode ser isolado.
O autor comparou as estimativas antes citadas com outro lavantamento de estimativas que isolaram a compon�nte 2
e
ª AE '
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observou que apesar das estimativas da variância genética a

ditiva estarem superestimadas, os valores foram

semelhantes

et alii
(1972),

e bem inferiores às estimativas obtidas por LINDSEY
(1962) e GOO DMAN (1965).

MIRANDA FILHO e V ENCOVSKY

utilizando algumas das populações do levantamento de RAMALHO
(1977) chegaram à mesma conclusão.

Uma das razões para o fa

to que as estimativas apresentadas por RAMALHO (1977), obti

das de famílias de meios-irmãos, não estejam fortemente sup�

restimadas, foi fornecida por COMSTOCK e MOLL (1963); estes pesquisadores argumentam que os resultados mais críticos da in

teração genótipo x ambiente, sao obtidos usando tipos de fa-

mílias que exibem maior variância genética.

Assim sendo, as

famílias de meios-irmãos liberam pouca variância genética a
ditiva e consequentemente é pequena a interação '.dos

aditivos x ambiente.

efeitos

Efeitos epistáticos significativos têm

sido

detectados principalmente em trabalhos que envolvem compara
ção

entre

médias de híbridos simples e triplos

(BAUMAN,

1959; GORSLINE, 1961; SPRAGUE e THOMAS, 1967; e STUBER

MOLL, 1969), mas não se mostraram importantes em termos

e

de

componentes de variância conforme mostrado por diversos auto
res (RO BINSON et alii, 1955; COMPTO N et alii, 1965;

et alii, 1966; GARDNER e PAT ERNIANI, 1967 e SILVA

UER, 1975).

e

STUBER

HALLA

2.3.2. Estimativas para os caracteres altura da pla�
ta, altura da espiga e numero de ramificações
do pendão
Segundo SHEHATA (1975), entre os

res de milho, existem diferentes pontos de vista

pesquisadoquanto

valor de análise de componentes na interpretação de
çao.

O autor determinou que

ao

produ

caracteres como altura

da

planta, altura da espiga e dias ao florescimento são relacio

-
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.

nados a aspectos agronom1cos.

Os resultados

de

(1975), foram parcialmente confirmados por FAKOREDE

ao analisar 18 caracteres pelos métodos de fator
correlação e regressão.

SHEHATA

(1979)

análise,

Por essa razão se explica que as es

timativas da variância genética para altura da planta e
espiga sejam obtidas paralelamente com as estimativas
produção.

da

para

As magnitudes das estimativas dos componentes

da

variância genética para os caracteres altura da planta e

da

espiga, têm sido semelhantes para esses dois caracteres (RO

BINSON et alii, 1949; GARDNER et alii, 1953; GARDNER e LONN

QUIST, 1959).

HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981, p. 116),

num

levantamento de 45 estimativas para altura da planta e 52 p�
ra altura da espiga verificaram que a maior parte da var1an
cia genética para esses caracteres têm sido do tipo aditivo,

observando que as estimativas do grau médio de dominância 1n
clicam apenas a presença de dominância parcial.

timativas da herdabilidade desses caracteres, os

Quanto às es

servaram que são similares e com valores altos.

autores ob

CORNELIUS e DUDLEY (1976), dete�taram efeitos

significativos de dominância p ara altura da planta e da esp�

ga e RAMAMURTHY (1980), somente para altura da planta.

Vários autores (ROBINSON et al1'.i, 1955; LIND

SEY et alii, 1952; GOODMAN, 19 65; e LONNQUIST et alii, 1966),

têm encontrado estimativas negativas da variância dominante,
para as quais LINDSEY et alii (1952) , têm explicado que

es

sas resultam do erro de estimativas de quantidades muito pe
quenas, quase nulas.

MOCK e SCHUETZ

(1974), consideram que o tama

nho do pendão é um dos caracteres relacionados à

eficiência

das plantas de milho, e que o melhor critério para se

liar esse caracter é o numero de ramificações do pendão.
autores determinaram que:

(1) o número de ramificações

ava

Os
do
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pendão é herdado com um mínimo de oito fatores

genéticos,

(2) um número alto de ramificações é dominante comparando-se

com o numero

baixo

(3) os efeitos gênicos aditivos

importantes para esse caráter e,

ráter está em torno de 50%.

são

(4) a herdabilidade do

ca

OBILANA e HALLAUER (1974), GERALDI (1977)

ANDRADE e MIRANDA FILHO (1979), têm estimado componentes
variância para o numero de ramificações do pendão,

e

da

obtendo

valores de variância aditiva que vão de 6,5012 até 15,2320 e
herdabilidade de 45,8% a 61,6%.

2.3.3. Correlações entre os caracteres: altura
da
planta, altura da espiga, numero de ramifica
çoes do pendão e produção de grão�
Um aspecto genético de grande importância pa

ra o melhoramento de plantas é a correlação entre caracteres,
pois a seleção para um caráter pode aumentar ou

diminuir

a

expressão de um outro caráter, dependendo da correlação gen�
tica aditiva entre elas; a esse efeito indireto,

(1964), chamou de resposta correlacionada à seleção.

FALCONER

Na literatura disponível, existe ampla evidên

eia da associação genética entre os caracteres altura

da

planta, da espiga e produção de grãos, mas informações sobre
a associação desses caracteres com o número de ramificações

do pendão são escassas devido ao fato que esse caráter só ad
quiriu importância recentemente nos programas de melhoramen

to.

HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981, p. 151), fiz�

ram um levantamento das estimativas de correlação

entre 13 caracteres de milho, estimadas até 1981.

genética

Os

res mostram alta correlação entre os caracteres altura
planta, altura da espiga e produção, sendo que entre

auto-

da

esses
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caracteres,

o car�ter mais c orrelacionado com a produção

é

a altura da espiga (0,31) e entre os 13 caracteres citados a
altura da planta e da espiga são os que apresentam a

maior

correlação (0,81).

Correlações positivas e significativas

altura da planta e da espiga foram verificados por

entre

ROBINSON

et alii (1951), QUEIROZ (1969), MIRANDA FILHO et alii (1974),

LIMA e PATERNIANI (1977), CRISOSTOMO (1978), e RISSI (1980).

Correlações positivas entre p rodução e altura da planta e/ou

espiga foram encontradas por ROBINSON et alii (1951), LINSEY

et alii (1962), GOODMAN (1965 ), TAVARES e ZINSLY (1971), RI�

SI (1980); enquanto que correlações não significativas foram

encontradas por QUEIROZ (1969), HALLAUER (1971), OBILANA
HALLAUER (1974), LIMA e PATERNIANI (1977)
(1976) .

e

e

CRISOSTOMO

Os resultados até agora relatados indicam que

altura da planta é positivamente correlacionada com a altura

da espiga.

A produção mostra uma forte tendência de correla

çao com a altura da planta e da espiga; entretanto, essa coE

relação tem sido variivel de acordo com o material em estudo.
Sob esse aspecto, MIRANDA FILHO (1974) ,salientou que é provi

vel que a correlação entre esses caracteres seja uma propri�
dade intrapopulacional ou intraracial.

RISSI (1980), também

indicou que os resultados dão indícios de que provavelmente

genes ligados sejam a principal causa genética dessa correla
ção na espécie, uma vez que, determinadas populações aprese�
tam correlações negativas, nulas ou positivas, demonstrando
uma diversidade dentro da espécie.

O interesse pelo tamanho do pendão tem aumen

tado desde que DUNCAN et alii (1967) e HUNTER et alii (1969),
indicaram sua influência sobre a produtividade de graos

servando que o pendão compete com a espiga pelos

ob

nutrientes

disponíveis, além de um efeito prejudicial de sombreamento

Estudos adicionais mostraram que pendões pequenos são benéfi

• 23•
cos para produção mais alta, especialmente em condições

ad

versas (MOCK e BUREN, 1972; BUREN et aZii, 1974).

As correlações genéticas entre a produção

graos e o número de ramificações do pendão têm-se

de

mostrado

negativas; evidências desses resultados são apresentadas por
OBILANA e HALLAUER (1974), GERALDI (1977), SOUZA JR. et aZii

(1980) e PATERNIANI (1981).

OBILANA e HALLAUER (1977),

contraram uma correlação quase nula entre esses

caracteres

em uma população obtida a partir de 10 gerações de
-germanos seguida de três geraçoes

nhagens

s6

en

irmaos-

de autofecundação.

OBILANA e HALLAUER (1974), utilizando 247 li

nao selecionadas,

determinaram as

correlações

genéticas entre o número de ramificações do pendão e

da planta e/ou da espiga, observando que ê maior a

altura

correla

çao entre altura da espiga e o número de ramificações.

AN

DRADE e MIRANDA FILHO (1980), obtiveram resultados semelhan

tes aos de OBILANA e HALLAUER (1974) sendo que as
vas foram 4 vezes maiores.

estimati

As perspectivas de melhoramento para o

tama-

nho do pendão e uma previsão de suas consequências, sao apr�
sentadas por GERALDI (1977) e GERALDI et aZii (1984).
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3. MATERIAL
A finalidade principal deste trabalho foi

a

avaliação de linhagens endogâmicas quanto à capacidade
combinação quando em cruzamento com um testador.

de

Assim, fo

ram utilizadas 264 linhagens S, do "Composto Flint-PB" e 3 64
linhagens

s4

'+

do "Composto Dentado-PB".

As linhagens de cada

população foram cruzadas com um testador proveniente da pop�
lação contrastante.

Assim, o btiveram-se 628 híbridos

"top

-cross" que se constituíram n o material experimental do pre

sente estudo.

Simultaneamente� foram avaliadas 400 famílias

de meios-irmãos, sendo 200 de cada testador (SIN Flint-PB
SIN Dentado-PB).

A seguir, sao apresentadas as descrições

materiais utilizados no presente estudo.

cos, sobre os quais recaem as inferências do presente
Os itens 3.4 .• 3.5. e 3.6.

referem-se à descrição

materiais experimentais utilizados.

dos

Os itens 3.1., 3.2.

e 3.3. referem-se à descrição e origem dos m ateriais
do.

e

bãsi-

estu

dos

. 2 5.

3.1. Populações
P B"

11

Composto Dentado-PB" e

11

Composto

Flint-

A descriçio e origem das populações-base

sao

apresentadas por MIRANDA FILHO (1974, 1979) e são apresentadas resumidamente a seguir.

do·-PB" e

"e.

As populações "Composto

Flint-PB 11 foram obtidas a partir do

Denta-

cruzamento

das populações Composto Dentado e Composto Flint, respectiv�
mente, com sete variedades que apresentam porte reduzido
planta, corno característica
(1) Tuxpeno Crema-I;

amarilla;

poligênica; tais variedades sao:

(2) Piracar-I;

(5) Eto Blanco;

da

(3) MEB-I;

(6) Antigua Gpo.

(4)

Mezcla

2; e (7)

Cateto

Argentina-Uruguai; e são descritas por MIRANDA FILHO (1974).
A população C.

Dentado foi obtida no Instituto de

Genética

(ESALQ-USP) a partir de 12 populações de milho, brancos

e

amarelos, representativas de g ermoplasmas do México, da América Central e da América do Sul.

O "C.

F1int li foi

simultaneamente a partir de cruzamentos entre 18

obtido

populações

de milho, brancos e amarelos de endosperma duro, originirios

principalmente da América Central, Col3mbia e Brasil.
res detalhes sobre o C. Dentado e
por QUEIROZ

-PB''

e.

Fli.nt são

(1969).

Assim, as populações

11

fornecidos

C. Dentado-PB" e "C.Flint

foram obtidas a partir dos hfbridos F

ji

1
dos, cujos cruzamentos foram realizados em 1971/72.

menciona

1972/73 os hibridos F , referentes a cada uma das
1

Maio

çoes, foram plantadas em lote isolado com

Em

popula-

despendoamento,

sendo as linhas femininas (despendoadas) representadas pelos

híbridos e, as linhas masculinas (polinizadoras)

constitui-

das de uma mistura de igual quantidade de sementes dos hibri
dos correspondentes.

Na colheita, foi tomada uma amostra de

igual niimero de espigas por fileira feminina e mesmo
de sementes por espiga.

numero

Nos anos seguintes (1973/74 e 1974/

75), as populações foram plantadas em lotes isolados de

re-

. 2 6.
combinaçio,procedendo-se a seleção branda para caracteristi

cas agron3micas desejiveis (altura da espiga. resist�ncia ao
acamamento, resist�ncia a doenças, etc.).

Em 1975/76,

ciou-se um programa de seleção controlada, em ambas as popu

lacÕes, através da seleção massal estratificada em lotes iso

lados, obtendo-se 662 espigas para o "C. Dentado-PB" e
espigas para o "C.

Flint-PB",

boratório (MIRANDA FILHO,

3.2. Linhagens

s4

645

após seleção no campo e no la

1979).

do "C. Dentado-PB 11 e "C. Flint-PB"

As espigas selecionadas de cada população

em

1975/76, foram plantadas em espiga por fileira no ano

de

1977/78, sem repetições e utilizando-se o hibrido duplo Hmd-

-7974 como testemunha intercalar.

Foi feita a seleção entre

familias e das melhores plantas dentro de cada familia,

an

tes do florescimento; as plantas selecionadas, foram em
guida, autofecundadas, resultando 980 espigas

tado-PB" e 9L10 espigas

s1

do "C.

Flint-PB".

s1

se

do "C. Den

Nos tres

anos

subsequentes, continuou-se o processo de autofecundação, com
seleção entre e dentro de familias endogimicas (MIRANDA

FI

que após seleção e autofecundação, resultaram em 392 e

270

LHO, 1979).

Assim, em 1980/81

foram plantadas as linhas

linhagens S, para as populações "C. Dentado-PB" e "C.

-PB",

4

s 3,

Flint-

respectivamente, e que se constituiram no material bi

sico do presente estudo.

3.3. Testadores "SIN Dentado-PB ll e "SIN F1int-PB 11
Dos lotes de seleção massal

estratificada

plantados em 1975/76, tomou-se uma amostra de sementes de ca
da espiga selecionada para representar as populações
tado-·PB" e "C.

Flint-PB".

11

As amostras foram divididas

C. Den

em

. 2 7.
duas subamostras, sendo uma delas irradiada (R) com ra1os-g�

ma (bomba de Cobalto a 12 Kr)

e a outra mantida como contra-

As sub-populações p assaram a ser designadas de

le (C).

Dentado-PB (R)", "C. Dentado-PB

Flint-PB (C)11

,

(C)",

"C.

"e .

Flint-PB (R)", "C.

As quatro sub-populações f�

respectivamente.

em 1977/78, que fo1
Esses materiais fazem parte de o�

ram autofecundadas, obtendo-se linhas S
ram plantadas em 1978/79.

tro projeto, mas deles se originaram os testadores

Assim, em 1979 foram

dos no presente estudo.

utiliza-

selecionadas

� .
linhas s de boas caracteristicas agronom1.cas (porte, vigor,
1
resist;ncia ao acamamento, resist;ncia a doenças), boas
racteristicas da espiga (forma, aspecto, sanidade)
graos (coloração, textura, forma).

do "C.

e

ca-

dos

A linha (S ) de n9 4552
1
Dentado-PB (R)" deu origem a uma linha s ,
enquanto
2

que a linha (S ) de n�• 3629 do "C. Flint-PB (C)11 , deu origem
1
para
a 3 linhas S 0 ; esses foram os materiais selecionados

dar origem aos testadores.

Assim, em 1980/81 foram

feitos

os cruzamentos fraternais entre plantas da mesma linha,

ob

tendo-se dois sint�ticos de base gen�tica estreita e que fo

ram designados de "SIN Dentado·-PB" e "SIN Flint-PB", respec
tivamente.

3.4.

11

Top-crosses": linhagens x testador
No ano de 1981/82,

foram plantadas as

linha-

gens st, em lotes isolados para a obtenção dos híbridos "top-crosses".

As linhagens foram plantadas como linhas femini-

nas (despendoadas), intercaladas de linhas masculinas (testa
dor) na proporção de 2:1.
plantadas 364 linhas

s4

Assim,

do "C.

em um lote isolado

Dentato-PB" como fêmeas,

tercaladas com o testador "SIN Flint-PB".

foram

1.n-

Do mesmo modo, as

264 linhas S 1 do "C. Flint-PB" foram plantadas em outro lote
'➔
Desisolado intercaladas com o testador "SIN Dentado-PB".

se modo, obtiveram-se 628 híbridos "top-cresses", referentes

.28.
as duas populaç�es, os quais serao c itados como "CDPB(S4)
SFPB" e "CFPB(S4) x SDPB", respectivamente, e que

x

consti-

tuem parte do material experimental do presente estudo.

3.5. Famí1ias de meios-irmãos dos testadores
Nos lotes de polinização mencionados em 3.4.,

as linhas masculinas, representadas pelos testadores,
polinizadas ao acaso pelo pr5prio testador.

foram

Assim, as espi-

gas tornadas ao acaso das linhas masculinas de cada lote, de

ram origem a famílias de meios-irmãos representativas
respectivos testadores.

Deste modo, obtiveram-se 400

lias de meios-irmios, sendo 200 de cada um dos

dos

famí-

testadores

"SIN Dentado-PB" e "SIN Flint-PB", os quais serao c itados co

mo "MISD-PB" e "MISF-PB", respectivamente e, que completaram
o material experimental utilizado no presente estudo.

3.6. Testemunha; Híbrido duplo "Cargill 511 11
O híbrido duplo comercial C-511, da companhia

de sementes "Cargill Agrícola Ltda.", foi utilizado como tes
temunha no presente estudo.

Trata-se de um híbrido atualmen

te comercializado, de porte e ciclo intermediirios e de
produtividade.

boa
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4. METODOS
4. 1. Execução experimental
No ano agrícola 1982/83, foram avaliados

628

híbridos "top-crosses", sendo 264 de C. Flint-PB(S ) x SIN
4
x
Dentado-PB ou CFPR(S4) x SDPB e 364 de C. Dentado-PB(S4'

SIN Flint-PB ou CDPB(S4) x SFPB; e 400 famílias de meios-ir

maos, sendo 200 do SIN Flint-PB ou MISF-PB e 200 do SIN Den

tado-PB ou MISD-PB, na Estação Experimental do

Departamento

de Genética ESALQ/USP no município de Piracicaba, Estado

de

São Paulo, em 11 experimentos, segundo o delineamento de li-

tice simples com duas repetiç�es, sendo nove 10 x 10 e

8

X

8.

Nos 11 experimentos, em cada repetição,

mente a cada vinte tratamentos foi plantada
"Cargill 511 11 •

a

dois

intercalada
testemunha

Utilizaram-se parcelas de cinco metros,

com

Cada cova recebeu duas sementes, deixando-se uma planta

por

um espaçamento de 0 1 90 m entre linhas e 0,20 m entre

cova apos

covas.

o desbaste, o que corresponde a 25 plantas por

PªE

cela, totalizando uma população de 55 mil plantas por hecta

re.

Em todos os experimentos foram tomados e ana

lisados dados de produçio de grios e sobrevivincia, peso
cinco espigas, altura da planta

e altura da espiga.

de

Adicionalmen

. 30.

te nas progenies de meios-irrnaos foram tomados dados referen

tes ao número de ramificações do pendao.

A obtenção dos dados iniciou-se em janeiro de

1983, apôs decorrido o período mais intenso do processo nor

mal de polinização.

Foram identificadas S plantas competiti

vas dentro de cada parcela, tornando-se nessas plantas

dados

referentes a: altura da planta (metros), medida do solo

até

o inserçao da Última folha; altura da espiga (metros), medi

da do solo ate a inserçio da primeira espiga (superior); pe

so de cinco espigas (quilogramas) foi tomado durante a pesa

gem da produção de cada parcela , quando foram escolhidas

espigas representativas.

5

O numero de ramificações do pendão

foi tomado através de contagem , no laboratório, das ramifica
çoes primárias dos pendões coletados na amostra de

cinco

plantas.

Considerando o s propósitos do presente estudo

foi tomad� antes da colheita, uma amostra de 25% das

proge

nies de meios-irmaos de cada população e dentro de cada pro

gen1e a produção das 5 plantas etiquetadas foi pesada indivi
dualmente.

Depois da colheita, o peso das espigas

das foi adicionado à produção total das parcelas
dentes.

amostra

correspon-

Essas amostragem foi feita apenas com o objetivo de

estimar a variação dentro de parcelas, do caráter

produção

de grãos.

Para o carater produção de graos, tomou-se

peso total de espigas despalhadas por parcela.

o

Durante a P!:_

sagem foram coletadas amostras de grãos de cada parcela para

a determinação da umidade de cada progenie.

efetuou a correçao para 15,5% de umidade.

Logo depois

Pelo fato dos en

saios apresentarem variação quanto ao "stand" final,

foram

feitas correções da produção t otal para um "_stand" ideal
25 plantas utilizando-se o método de correção por

cia (STEEL e TORRIE,

se

1960), introduzindo-se uma

de

covariân

modificação

.31.

de metodologia.

Assim, foram efetuadas as analises da

va-

riância como blocos casualizados para o "stand" e análise de

covariância como blocos casual izados para "stand"x produção.

Desta análise foi estimado o coeficiente de regressão linear
(b), calculado com a soma de quadrados residual da

análise

de variância para "stand" (SQ ) e com a soma de produtos re
x
covariância
"stand" x produção (SP ),
da
análise
de
sidual
xy
isto é SP /SQ , sendo x e y representativos do "stand" e da
xy
X
A correção foi feita a nível de
produção, respectivamente.
ao invés de médias de

parcelas individuais,

tratamentos.

Assim, o peso de campo corrigido (Pcc) foi obtido da
te maneira:

Pcc

e

segui E_

Pc - b(x - 25)

sendo:
Pc

o peso de campo corrigido para 15,5% de umidade.

b

o coeficiente de regressão linear do peso de campo
relação às variaçoes de "stand".

X

em

"stand" observado.
A correçao dos dados de produção pelo

método

.� .
da covariancia mostrou-se superior ao método que utiliza

fÔrmula de ZUBER (1942), no que diz respeito as
dos coeficientes de variação experimental.

magnitudes

Pelo método

correçao utilizado, o coeficiente b é calculado com base

equivale a

variaçao residual e na análise pelo delineamento em

.
variaçao

ro) intrabloco.

a

de

na

la.tice

ambiental entre blocos e ã variação (e r-

. 3 2.

4.2. Anãlise estatístico-genetica
Os dados experimentais dos híbridos

-crosses" e das progênies de m eios-irmãos de cada

"top-

população

foram analisados obedecendo ao delineamento em litice.
A fim de se obterem estimativas dos

tros genéticos e ambientais utilizados nesse estudo,

parame-

foram

realizadas as anilises de variincia para todos os caracteres
nos dois tipos de progênies.

Adicionalmente, nas

progenies

de meios-irmios foram feitas an�lises de covariincia entre a
combinação de

todos os caracteres considerados.

4.2.l. Anãlise da vari�ncia
As an�lises da variincia foram realizadas com

totais de parcelas (produção total de grãos e peso de

cinco

espigas) ou com médias de parcelas (altura da planta e da es
e� numero de ramificações do pendão).

Em ambos os

sos, o modelo matemitico utilizado foi o referente ao
neamento em litice:

l-1 + p.l + r.

ca

deli-

+

onde tem-se:
y . ·1
lJ <
µ
p.

l

= total ou m�dias da progênie 1 no bloco k da
ç ao j ;

repeti-

= média geral;

= efeito aleatório da progênie ("top-cross" ou
de meios-irmãos) i, E(p.) = a 2
l
p
= efeito aleatório da repetição j;

r.
J
b
k (j) = efeito aleatório do bloco� da repetição J ;
= erro intrablocos,ou seja, erro experimental
e .k
l. ( j )

família

asso-

. 3 3.
ciado ao tratamento 1 dentro do bloco k da

çao j ;

e.
k
1

( j)

fl

repeti-

N(O� o ).

� .

Nos experimentos com progen1es de

maos foram tambêm calculados os quadrados médios entre plan

tas dentro de progen1es (QMd), em uma amostra de 25% das pr�
gênies para a produção total de graos e em tódas as

proge-

n1es para os demais caracteres.

As análises da variância foram realizadas

em

computador IBM-1130, segundo o procedimento dado por COCHRAN
e COX (1957).

Os esquemas das análises da variância sao mos

trados nas tabelas 1 e 2, incluindo-se os quadrados

dentro de progênies para o caso dos experimentos com

Os quadrados médios dentro de

lias de meios-irmãos.

nies foram calculados por:

QMd

=

Eg .. Q .•
• . l.J l.J
l.J

-r
g ..
.�
]
1.J

1

=

médios
famí-

proge-

Es ..
ij l.J
Eg..
. • l.J
l.J

sendo:
=

quadrados mêdíos dentro de paréelas;

s. .

=

sornas de quadrados dentro da parcela i j;

g ..
1. J

=

graus de liberdade dentro da parcela i j ;

Q ..
l.J
1. J

.

-

A analise de var1.anc1.a conjunta dos exper1.meE_

tos referentes a cada população (C. Dentado-PB

e

e.

PB) e ao tipo de progênie ("top-crosses" e meio-irmão)

feita atraves da ponderação pelos graus de liberdade,
quadrados

médios

obtidos

nas

Flint-

foi

dos

analises d e variância

individuais de cada experimento ("pooled").
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As esperanças matem�ticas dos quadrados

dias assim obtidos estão apresentados nas tabelas 1 e 2.

me-

4.2.2. Estimativas dos componentes da variância
4.2.2.1. Híbridos
rarn obtidas a

11

top-cross 11

Todas as estimativas da variância genética fo

nivel de plantas individuais.

De acordo

com

as esperanças dos quadrados mêdios das tabelas 1 e 2, a esti

mativa da variância genética entre "top-cresses" de cada população (0 C) foi obtida a partir dos quadrados
pT
lo seguinte processo:

médios, p�

nr
sendo: n = 25 nas análises feitas com totais de parcelas,
n = 5 nas análises feitas com médias de parcelas.

e

As estimativas do coeficiente de variação ge-

nética (CVg), do coeficiente de variação experimental

( CVe)

e o 1n
... d'ice de var1açao
"
~
"b" f oram o b t1'd os pe 1 as seguintes ex-

pressoes:

CVg

�--2

CVe

b

X

100

X

100

X

x

=

CVg

CVe

+

Q 2'

Q'1

Q. M.

0

o
2

2

,

1

p

+ ro 2'

E( .M.)
Q

A nível de totais

Q3

Q2

Ql

= Q'/n
2

= Q'/n
1

. M.
Q

od

2
2
o + no
d
e
2
o2 + no
e
d
2

E(Q.M.)

2
p
+ nro

A nível de plantas

-

para

Q2/Q3

Q/Q2

F

de

=

n0

peso de cinco espigas.

çoes e n o numero de plantas por parcela (n = 25 para produção de grãos e n = 5

2
a ,

2
..
.
·
2
..
2 2
n o , send o 0 a var1.anc1.a ambiental entre parcelas e o a var1.anc1.a fenod
d
e
e
,
2
.
típica dentro de parcelas; o 2 e o representam a variância genética entre progen1.es
p
p
a nível de totais e de plantas individuais, respectivamente; r e o número de repeti-

2

g3

Dentro

2

g

Erro intrabloco

l

g

G. L.

Progênies ajustadas

F. V.

plantas individuais.

grãos e peso de cinco espigas, a nível de totais de parcelas e a nível

de

var1.an-

eia segundo o delineamento em lãtice, para os caracteres produção total

TABELA 1. Esperança matemática dos quadrados médios E(Q.M.), nas analises de

V,

w

+ a

e

2

,

s en do a

e

2

p

Q3

Q2

"'n
2

Q'

Ql = n Q'1

Q. M.

E(Q.M.)

ºd
2

altura da

2
2
+n o
e
ad

2
2
2
o +na +n ro
d
p
e

a var1anc1a
aro b.1enta 1 entre parcelas e a
..

ª2 ,

e/,+ ro2'

E(Q.M.)

A nível de plantas

espiga

Q2/Q 3

Ql/Q 2

F

e número de ramificações do pendão).

e n o número de plantas por parcela (n

o

=

5 para altura da planta,

a variância fenotí
d
2
representam a variância genética entre progênies a
pica dentro de parcelas; a 2 1 e o
p
p
nível de medias e de plantas individuais, respectivamente; r é o número de repetições

= a d ln

2

g3

Dentro

21

t

g
2

Erro intrabloco
Q2

1

Q1

Q. M.

gl

G.L.

A nível de médias

parcelas e a nível de plantas individuais.

lises de variância foram feitas com médias de parcela, a nível de medias de

Progênies ajustadas

F.V.

.�

var1an-

eia segundo o delineamento em lãtice, para os diversos caracteres cujas ani

TABELA 2. Esperança matemática dos quadrados médios E(Q.M.), nas análises de

w
O\
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2
)
estimativa da variincia fenotípica (a
iTC
2
mee do coeficiente de herdabilidade (hX ) associados às
TC
dias de "top-crosses" foram obtidas da seguinte maneira:
A

ªFTC
2

=

cr 2

Ql /nr

/a�

FTC

pTC

i

A estimativa da variância associada

2

estima-

)-1 foi
tiva da variância genética entre "top-crosses" I-V(o
pTC e
VENCOVSKY
obtida de acordo com a metodologia de VELLO

(1974) e BARBIN (1975),

partir dos quadrados médios e, es

a

timativas de variincia a

nível de plantas (tabelas 1 e

da seguinte maneira:

2
--2-2
n r

+

2).

(gl + 2)
2

4.2.2.2. Progênies de meios-irmãos
As estimativas das variâncias genéticas e am-

bientais foram também obtidas a nível de plantas

indivi-

De acordo com as esperanças dos quadrados médios das

duais.

tabelas 1 e 2, as estimativas de variância genética

progenies de meios-irmios (o! )• da variância do erro
Mr
2

entre
am-

biental entre parcelas (a ) e da variância fenotÍpica dentro
e

de prog�nies de meios-irmios (a! ) de cada populaçio foram
MI
obtidas a partir dos quadrados médios, pelo seguinte proces
so;

=

nr

2
o
e

(Q - Q3 )

2

n

. 3 8.

As estimativas do CVg, CVe e b foram calcula

das da mesma forma que para os híbridos "top-cross".
As estimativas da. variância genética

aditiva

da variincia fenotípica entre plantas (a ) ,
da vaF
riância fenotipica entre m�dias de prog�nies
(af MI) e, do coe
ficiente de herdabilidade a nivel de plantas (h ) e de me MI
2
dias de prog�nies (hi ), foram obtidos da seguinte forma:
MI

2
4op
M

=

I

0

=
h::.
XMI

2

pHI

a

2

p MI

+ 0

2
2
e + crdMI'

2

I crFMI

A precisao das 0stimativas dos componentes da
2
�
2
2
) e V(cr ) e dos coeficientes de her
), V(cr
variância V(cr
pMI
dMI
A
calculada conforme a metodologia de
dabilidade �(h 2 ), foi
VELLO e VENCOVSKY (1974) e BARBIN (1975), a partir dos

drados médios e estimativas de variância a nível de

plantas

(tabela 1 e 2), da seguinte maneira:

v

-

<êr 2 >
p

')

V(Ô�)
e

2
Q

2

1

22
n r

i-

(gl + 2 )
l
Q

2
-2-

(gl
+
2

n

2

(gl

2Q
. 3
3

+

2
2

2

)

i'

2)

2
Q2
(gl2 +

+

2)]
Q

(gl

qua

3

2

+ 2)

.39

-

2

V(CJA)

=

2

16

2 2
n r

ã2

(

gl

Ql

+

+

1

2

gl

Q2
2
2

+

-1
J

1

+

c
=

2)

.

16

- -2
• [cov(a
e

� �2
2
onde: cov(a , â )
d
e

- �2
2
cov(a , â )
e
p

1

=

=

n

-2

rn

2

,-

2
2Q3

(g13 + 2)

Q2

2

(gl

2

+ 2)

-,

_I

-,

_I

4.2.3. Anãlise de covariância nas progênies de meios
-irmãos
Os produtos médios entre o� caracteres Íncluí

dos nas progênies de meios-irmãos de cada população foram o�

tidos pelo método relatado por KEMPTHORNE (1966).

Esse méto

do permite a obtenção das estimativas de covariância

zando-se apenas os processos de analise de variância.

utili
As

sim, inicialmente foi feita uma analise de variância da soma

dos caracteres, segundo o delineamento em latice.

O produto

médio entre os caracteres foi obtido a partir do quadrado m�
dia da soma dos caracteres e dos quadrados médios

indivi-

duais de cada caráter da seguinte maneira, para cada fonte de

. 40.

variaçao.

Quadrados médios

y
QMP
y

X

Progênies

QMP

X

QME

Erro

X

u

QMP

U

QMEy QME
u

Produtos medias
x.

PMP
PME

x,y

x,y

= l/2(QMP
l/2(QME

u
u

QMP
- QME

X

- QMP )
y

X

- QME )
y

Sendo:
X e y

=

caracteres em estudo;

u

=

X

=

quadrado mêdio entre progeníes para o carater x;

=

quadrado médio ent te progenies para o caráter y;

=

quadrado médio entre progen1es para a

QMP

X

QMP
y
QMP

U

�
�

U

QME

X

=

PME

x,y

x,y

+ y;

X

quadrado mêdio do erro entre parcelas para o caraquadrado médio do erro entre parcelas para o cara

ter y;
quadrado mêdio do erro entre parcelas para a combi

u

PMP

=

combinação

ter x;

QME
y
QME

+ y

U = X + y

naçao
=

produto médio entre prog�nies, entre os caracteres
X e y;
produto mêdio do erro entre parcelas, entre os ca
racteres x e y.

Os produtos médios dentro de progênies

de

meios-irmaos de cada população foram obtidos independenteme�

te, de maneira semelhante aos q uadrados médios dentro de pr�
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gênies, isto e, atraves das m edias ponderadas pelos graus de

liberdade, das estimativas das covariâncias individuais den
tro de parcelas.

As análises de covariância conjuntas dos exp�

rimentos referentes a cada população e tipo de progênie
ram obtidas através da ponderação pelos respectivos

fo

numeros

de graus de liberdade, dos p rodutos mêdios obtidos nas anâli
ses individuais, para cada fonte de var1açao ("pooled").

Considerando que as analises para produção de

graos e peso de cinco espigas foram efetuadas com totais

de

parcelas (n = 25 e m = 5 plantas por parcela, respectivamen
te) e as analises para altura da planta, altura da espiga
número de ramificações do pendão foram efetuadas com

e

medias

de parcela (m = 5 plantas por parcela), utilizou-se o proce�

so para estimaçao dos componentes de covariância entre cara�

teres avaliados com números diferentes de indivíduos por pa�

cela, conforme proposto por GERALDI et alii

(1978).

maneira, as esperanças matemáticas obtidas para os

Dessa

produtos

médios, a nível de plantas acham-se apresentadas nas tabelas

3, 4 e 5.

4.2.4. Estimativas dos componentes da covariância de
progênies de m eios-irmãos
De acordo com a s tabelas 3, 4 e 5, as estimati

vas das covariâncias genética aditiva (Cov ), fenotípica en
A
tre medias de progênies (CovF) e fenotípica entre
plantas
(Cov ), entre os caracteres estudados foram obtidas a partir
F
dos produt?S médios das análises conjuntas de maneira análo

ga à utilizada para a estimação dos componentes da variância.

d

+

e

COV'

l

1

:::: p' / m.

p

p = p, /m
2
2

p

p. M.

p

cov + ncov
e
d

COV + nCOV + nrCOV
p
e
d

E(P.M.)

A nível de olantas

estuda-

de

ra peso de 5 espigas).

plantas por parcela para os dois caracteres (n = 25 para produção de grãos e m = 5 p�

duais, respectivamente; r é o número de repetições; n e m representam o número

variância genética de progênies entre caracteres a nível de total e de plantas indivi

a covariância fenotípíca entre caracteres dentro de
d
a covariância ambiental entre parcelas; Cov' e Cov representam a co

mnCov , sendo Cov

progênies e Cov

Cov' = mCov

p1
2

g
2

Erro íntrabloco

COV' + rCOV'
p

1

p'

1

E(P.H.)

p. M.

A nível de totais

g

G.L.

Progênies ajustadas

F.V.

.�

covar1.an-

dos, a nível de totais de parcelas e a nível de plantas individuais.

eia segundo o delineamento em lâtice, para os diversos caracteres

TABELA 3. Esperança matemática dos produtos médios E(P.M.), nas analises de

.;:-..
N

83

Dentro

-

mP'
2

m P'
1

-

mnCOV'

mnCOV' + mnrCOV'
p

estudados,

p3

P'
2

- l

cov
d

cov + nCOV
d
e

COV + nCOV + rnCOV
d
e
p

A nível de plantas
E(P.M.)
p. M.
p 1

·~

covarian-

(n = 25 para produção

espiga e número de ramificações do pendão).

de graos, n = 5 para peso de 5 espigas e m = 5 para altura altura da planta, altura da

ro de plantas por parcela para os dois caracteres, sendo m < n

tas individuais, respectivamente; r é o número de repetições; m e n representam o núme

Cov'

.
.= Cov d/n
nCove, sendo Covd a covarianc1a fenotípica entre caracteres dentro de
progêníes e Cov a covariâncía ambiental entre parcelas; Cov' e Cov representam a coe
p
p
variância genética de progênies entre caracteres a nível de totais-médias e de
planT

g2

gl

A nível de totais-médias
G.L. p. M.
E(P.M,)

Erro intrabloco

Progênies ajustadas

F.V.

a nível de totais-médias e a nível de plantas.

eia segundo o delineamento em lãtice, para os diversos caracteres

TABELA 4. Esperança matematica dos produtos médios E(P.M.), nas anilises de

+:'

w

g3

Dentro

de

p

COV'

p
1

COV' + rCOV'
p

P'
1
2

E(P.M.)

p. M.

A nível de uêdias

p

l

= mP'
l

p3

p2 = mP'2

P

p. M.

d

+ mCOV

e

COV
d

COV + mCOV
e
d

COV

E(P.M.)

+ rmCOV

A nível de plantas

r

p

dois caracteres, sendo m ; 5.

é o número de repetições; rn

entre progênies a nível
representa

o número de plantas por parcela para

médias e de plantas individuais, resp�ctivamente;

os

Cov' = Cov /m + Cov , sendo Cov a covariância ambiental entre parcelas e Cov a cova
d
e
e
d
riância fenotÍpica dentro de parcelas; Cov' e Cov representam a covariâncía genética

2

g

Erro íntrabloco

l

g

G.L.

a nível de médias e a nível de plantas individuais.

Progênies ajustadas

F. V.

covariân-

eia segundo o delineamento em lâtíce, para os diversos caracteres estudados,

TABELA 5. Esperança matemática dos produtos médios E(P.M.), nas análises de

+"'
+"'
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4.2.5. Correlações genéticas e fenotípicas entre ca
racteres de meios-irmãos
Os coeficientes de correlação genética aditi

va (r ), fenotípicd entre médias (r ) e fenotípica a nível
F
A
de plantas individuais, foram calculados pelas seguintes fÓr

mulas:

02 .

2

=

//
CÔV
0
A x,y
Ax Ay

rF

=

côv-F

r

=

CÔV
1/4!,0
F x,y
F
y

r

A

F

x,y

11a�.0�
F
F
X

y

2

4.2.6. Ganhos esperados com a seleção entre progênies
meios-irmãos

de

Os ganhos esperados com a seleção foram calcu

lados a partir do procedimento relatado por VENCOVSKY
e HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981).

(1980)

Para tal, foi considera-

da a seleção entre progênies de meios-irmãos com uma intensi

dade de 20% nos caracteres produção de grãos e altura
p1 anta.

da

Dessa maneira o ganho esperado com seleção foi cal-

culado de acordo com a seguinte expressão:

=

(1/4)0!
l.

= ganho esperado com seleção entre progenies de
sendo: GS
MI
meios-irmaos, em ambos os sexos (um ciclo a ca
da dois anos).

. 4 6.

2

aA
i

= variância aditiva da população-base.
= coeficiente associado ã porcentagem de indivíduos selecionados.

Corresponde ao diferencial

de seleção, em unidade de desvio padrão da uni

dade de seleção; para 20% de seleção,

1,3998.

i

=

4.2.7. Distribuição de frequência das médias dos ca
racteres dos híbridos "top-crosses 11
Foi tambêm apresentad� a distribuição de fre

quência dos híbridos "top-crosses" de cada população para to

dos os caracteres em estudo,

que foi efetuada a partir da de

terminação de porcentagem das mêdias ajustadas de cada cara-

ter em cada experimento, com relação ã média da
"Cargill 511", a fim de mostrar a

testemunha

amplitude de variaçao

permitir a comparação entre as duas populaç�es.

e

. 4 7.

5. RESULTADOS
5.1. Avaliação geral dos dados
A apresentaçao que se segue resume

lise geral dos resultados estatísticos experimentais,

uma ana
refe-

rentes a onze experimentos em lãtice simples, instalados

na

Estaçao Experimental do Departamento de Genética (ESALQ/USP)

durante o ano agrícola de 1982/83.
Na Tabela 6,

sao apresentados, para cinco ca

racteres: a eficiência do experimento em latice (EFL%) sobre
blocos casualizados; o coeficiente de variaçao

experimental

(CVe%); as médias de tratamentos nas unidades originais

(X)

e efu porcentagem de testemunha (X%) e, as médias de testemu
nha (T).
Com relação a EFL%, observa-se uma grande va

riaçao entre experimentos e entre caracteres, com

amplitude

de variação de 104,3 a 157,9 para produção de graos (PG), de

102,0 a 155,8 para peso de cinco espigas (PE), de 103,7

a

201,2 para·altura de planta (AP), de 102,4 a 171,5 para altu
ra da espiga (AE) e de 104,1 a 116,1 para niimero de ramific�
çÕes do pendão (NR).

O caráter NR somente foi avaliado

em

quatro experimentos e foi o que apresentou menor variaçao p�

. 4 8.

ra EFL%.
Os coeficientes de variaçao

(CVe%) variaram de 10,5 a 17,9 para PG, e sao

médios de acordo com a herdabilidade do caráter.

experimental

considerados
Para PE, a

variação foi de 12,9 a 26,8%, indicando que uma amostra

de

cinco espigas por parcela resulta em maior sensibilidade

variação não controlãvel do que o peso total de grãos da pa�

cela (PG).

�

.

-

A AP e AE são menos sens1ve1s as var1açoes

am-

bientais e às variações do CVe% (3,8 a 8,9% e, 5,4 a 10,2% ,

respectivamente).

Considerando a alta herdabilidade

para NR, este caráter

obtida

apresentou os valores mais altos

de

CVe% (11,8 a 14,0%).

A média da testemunha apresentou valores dif�

renciados entre os onze experimentos, para todos os caracte

res em estudo, sendo mais consistente para o numero de ram1ficaçÕes do pendão.

Para PG e PE, os menores valores

foram

obtidos nos experimentos 6 e 7 (109,3 g/pl e 115,1 e 148,2 e

167,4 g/pl, respectivamente).

A diferença de comportamento

da testemunha é mais evidente quando é comparada com a média
de cada experimento e dentro de grupos de experimentos

os diferentes caracteres.

para

Os experimentos 1, 2 e 3 que cons

tituem 264 híbridos "top-crosses" CFPB(S4) x SDPB apresenta

ram os maiores valores tanto para a média da testemunha como
para a média dos tratamentos nesse grupo de experimentos
não diferem muito entre si.

e

Os experimentos 4, 5, 6 e 7 que

constituem 364 híbridos "top-cresses" CDPF(S4) x SFPB, dife

rem muito entre si, mostrando dois sub-grupos distintos,

ou

seja, experimentos 4 e 5 tendo comportamento superior aos ex
perimentos 6 e 7, sendo que essa superioridade se

evidencia

também na média da testemunha, nos diferentes caracteres.Nos
experimentos 8 e 9 que constituem 200 prog�nies de

me1os-1r

mãos do MISF-PB, o experimento 8 apresentou magnitudes supe

riores de médias de tratamentos e da testemunha, com a exce
ção da produção de grãos, no qual a média de tratamentos

do

• 49.
experimento 9 se mostrou um pouco superior (94,4 g/pl),

Os

experimentos 10 e 11, que constituem 200 prog�nies de meios

-irmãos do SD�PB, os tratamentos apresentaram média superior

no experimento 11 para todos os caracteres exceto PE; as te!
temunhas também apresentaram uma média maior no experimento

11 para os caracteres PG, AP e AE sendo que para PE e NR fo

ram inferiores ao experimento 10.

Devido às diferenças apresentadas no comport�

mento da testemunha nos diferentes experimentos, as
dos caracteres foram expressas em porcentagem da
testemunha de cada experimento,

médias

média

da

Para os caracteres PG e PE,

os experimentos de avaliação dos testadores (Experimentos 8,
9, 10 e 11) apresentaram médias (X%) nitidamente menores

que os experimentos de avaliação dos "top-cresses"; para

e AE as diferenças não foram consistentes.

Os

do

AP

experimentos

10 e 11 também apresentaram médias (X%) nitidamente superio

res aos experimentos 8 e 9, para todos os caracteres.

5.2. Avaliação dos

11

top-crosses 11

Nas Tabelas 7 e 8, sao apresentados os resul-

tados da análise da variância, agrupados por experimento
mesma população, e estimativas de parâmetros

da

estatísticos

que constituem uma base de comparação entre populações quan

to às suas propriedades intrínsecas,

Neste item são apresentadas, para cada

ter, somente as duas primeiras linhas, referentes aos

caracon-

juntos de "top-crosses" CFPB(S4) x SDPB e CDPB(S4) x SFPB.

. 50.
Na Tabela 7, encontram-se os valores e signi

ficâncias dos quadrados mêdios, coeficiente de variação exp�
rimental, coeficiente de variação genitica, Índice de variação "b", média de tratamentos "top-cresses" 00,

média

da

testemunha (T), média de tratamentos em porcentagem da test�

munha (X%) e amplitude, obtidos de anâlises da variância

a

grupadas de três experimentos ( 1, 2 e 3) para os lltop...crosses"
CFPB(S4) x SDPB (264 tratamentos) e de quatro

(4, 5, 6 e 7) para os

tamentos).

l

experimentos

ltop,-.crosses" CDPB(S4) x SFPB (364 tra

Os quadrados médios de tratamentos

significância pelo teste F, a nível de 1% de

mostraram

probabilidade,

com exceção da produção de grãos e peso de cinco espigas dos
"top-crosses ll CDPB(S4) x SFPB, que tiveram significâncias

nível de 5% de probabilidade,

Os coeficientes de variação experimental

acordo ao coeficiente de herdabilidade de cada cariter

a

de

sao

considerados como médios para PG (11,0% a 15,8%) e PE (13,2%
a 20,6%) e de baixos para AP (4,6% a 6,6%) e AE (6,1%

a

8,8%), sendo que as análises de produção de grãos apresenta
ram maior precisão do que as análises de peso de cinco espi

gas.

de variação

1

1

b

11

O coeficiente de variação genética e o Índice
foram maiores para os

11

top-crosses 11 CFPB(.S4)

x SDPB do que para os "top-cresses" CDPB(S4) x SFPB e,

os

maiores valores de coeficiente de variação genética foram ob

tidos para PE (7,67 e 6,39%, respectivamente), no

entanto
ttb"
mostraram o·s menores valores para o Índice de variação
(0,58 e 0,31, respectivamente),

As estimativas do Índice de variação

11

h 11

dos

"top-crosses" CFPB(S4) e SDPB foram quase o dobro das estima
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tivas dos "top'""crosses CPPB(S4) f( SFPB,

Os valores de

11

b 11

para AP e AE sio supeiores aos outros dois caracteres, sendo
que a s maiores estimativas foram obtidas para AE (0,92

e

0,50, respectivamente),

Os valores médio s por planta dos "top-crosses"

CFPB(34) x SDPB foram maiores em todos os caracteres.

Mesmo

com as médias em porcentagem da testemunha, os "top-crosses"

CFPB(S4) x SDPB foram superiores com exceçao de PG.
As figuras 1, 2, 3 e 4, mostram a

distribui

çao dos 4 caracteres nas duas populaç�es em porcentagem

relação à média da testemunha.

Nota-se que a média de

população nos quatro caracteres difere

ur:1 pouco em

com

cada

relação

ao apresentado na Tabela 7; ist o se deve ao fato que as

me-

dias de cada experimento foram ajustadas de acordo com o valor da testemunha apresentado em cada experimento.

Observa-

-se nas figuras 1 e 2, que os c aracteres produção de grãos e

peso de cinco espigas obtiveram médias inferiores a testemu-

nha (100%).

Os "top-crosses " CFPB(S4) x SDPB foram superio-

res à media da testemunha quanto ã altura da planta e da es
piga (figuras 3 e 4).

As figuras 1, 2, 3 e 4, também mostram a

in

tensidade de seleção (k) ou porcentagem dos tratamentos sele
cionados como superiores (produção de grãos e peso de

cinco

espigas) ou inferiores (altura da planta e altura da espiga)
à média da testemunha.

Nos "top-crosses CFPB(S4) x SDPB fo-

ram selecionados 13,25%; 44,69%; 24,24% e 28,03% e nos "top-crosses" GDPB(S4) x SFPB 21,70%;

para produção de grios, peso de

29,39%; 59,89% e

cinco espigas, altura

planta e a1tura da espiga, respectivamente.

67,86%

da

A Tabela 8 1 complementa a informaçio da Figu-

ra 1, fornecendo uma descrição dos tratamentos

selecionados

das duas populações, observando-se que maiores produções por
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planta nao corresponderam em t odos os casos a maiores porce�
tagens em relação à mêdia da testemunha.

Nos

11

top- crosses 11

C FPB(S4) x SDPB foram selecionados 35 tratamentos (13,25%) e

nos

11

top-crosses" CDPB(S4) x S FPB foram selecionados 79 tra

tamentos (21,70%).
As estimativas das variâncias genéticas entre

progenies juntamente com os des vios padr�es

-

correspondentes

.

varian -

em valor absoluto e em porcentagem das estimativas;

eia fenotípica entre medias de progênies e o coeficiente

de

herdabilidade a nível de medias para os quatro caracteres de
híbridos "top - crosses", sao apresentados na Tabela 9.
Observa-se que para os 4 caracteres em

estudo,

as duas populações diferem muito quanto à varia ção genética

"top-crosses";

dos

nota - se que as estimativas dos "top-crosses" C FPB

(S4) x SDPB são cerca de duas vezes as estimativas dos "top-·
crosses" CDPB(S4) x SFPB, fato também observado nos valores
índice de variação

11 11

h

•

Nas duas popula ções, os maiores

do

valores

das estimativas, juntamente com os menores valores de desvio padrão

em porcentagem foram apresentadas pela altura
(74,1273!15,4% e 39,0189!28,2%).

da

planta

Nos "top-cresses" C DPB(S4)

x SFPB, foram observados os menores valores de

juntamente com os maiores valores de desvio padrão em

estimativas
porcenta

gem para produ ção de grãos (0 ,3363!58,8%) e peso de cinco es

pigas (1,0 11 � 62,8%).

As diferen ças entre as estimativas da variân

cia fenotípica entre médias de progênies entre as duas popu

lações foram baixas, sendo 0,49% para produ ção de grãos 8,68

% para peso de cinco espigas, 1 ,88% para altura da planta

6,95% para a altura da espiga.

e

Na maioria dos casos as esti

mativas dos "top-crosses" CFPB(S4) e SDPB foram maiores

do

que os "top-crosses" CDPB(s4) x SFPB, com exceção do peso de

cinco espigas (5,7553 e 6 ,2551, respectivamente).

Os coeficiente de herdabilidade a nível

de

. 53.
médias foram relativamente maiores para os
"top-cresses"
CFPB(S4) x SDPB (44,78%; 40, 35% ; 61, 29% e 63,00%) e menores p�
ra os "top-crosses" CDPB(S4) x SFPB (17,21%;

16,16%,

32,86%

e 33,51%) respectivamente para produção de grãos, peso

cinco espigas, altura da planta e altura da espiga.

de

Obser

va-se também, que dentro de cada população os coeficientes de

herdabilidade a nível de medias apresenta valores

semelhan-

tes entre produção de grãos e peso de cinco espigas

(sendo

maiores os valores de produção de grãos) e entre altura

da

planta e da espiga (sendo maiores os valores da altura da es

piga).

Geralmente, ocorre que a produção de

apresenta coeficientesde herdabilidade mais baixos.

graos

No pre-

sente estudo, o peso de cinco espigas apresentou maiores va

lores de variância genética que a produção de grãos, mas tam
bêrn apresentou valores mais altos quanto ã variância fenotí

pica entre médias, resultando maiores os valores de herdabi
lidade a nível de médias para a produção de grãos.

Os coeficientes variaçao experimental (Tabela

7), apresentaram relação com o coeficiente de

herdabilidade

de variação experimental corresponde ã maior

herdabilidade

a nível de médias (Tabela 9), sendo que o menor
a nível de médias.

coeficiente

5.3. Avaliação dos testadores
Os parâmetros genético-estatísticos

referen

tes às progênies de meios-irmãos das populações SIN Flint-PB
(MISF-PB) e SIN Dentado-PB (MISD-PB) estao apresentados

Tabela 7, juntamente com os parâmetros dos hibridos
tt

-crosses , jâ considerados no Ítem 5.2.

na

"top-

. 54.
Observa�se na Tabela 7, que todos os

quadra-

dos médios de tratamentos para os cinco caracteres mostraram

significância a nível de 1% de probabilidade com exceção

do

peso de cinco espigas para MISF-PB que teve significância

a

5% de probabilidade.

Os quadrados mêdios do resíduo para

produção

de grãos, altura da planta e numero de ramificações do
dão dos MISF�PB e, altura da planta e da espiga dos
foram significativos a 1% de probabilidade;

pen

MISD-PB

para numero

de

ramificações dos MISD�PB foi significativo a 5% de probabili
dade.

Para produção de grãos do MISD�PB e altura da

espiga

do MISF-PB não se detectou significância para o resíduo.

ra o peso de cinco espigas, não se fez teste de

Pa

hipótese

quanto ao erro experimental, pois não foi estimada a varia

ção dentro de parcelas para este caráter.

Os coeficientes de variação experimental

populações MISF-PB e MISD-PB, relacionados a

das

herdabilidade

do caráter são considerados baixos para altura da planta

e

vamente); médios para produção de grãos (12,38% e

,

altura da espiga (5,6%

e

7,6% e, 6,1%

e

10,0%,

respect!

11,93%

respectivamente) e, altos para peso de cinco espigas e nume
ro de ramificações do pendão (22,1%

13,0%, respectivamente),

e

22,1% e, 12,9%

e

Os MISD-PB apresentaram os maiores

coeficientes de variação experimental, com exceção da produ
ção de grãos,
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Os coeficientes de variaçao genética

dos

MISD-PB foram maiores do que os apresentados pelos

MISF-PB;

pulações de híbridos "top-cresses", também foram

maiores,

esses coeficientes em comparaçã o com os obtidos nas duas po

com exceçao da altura de espiga.

Deve-se mencionar que den-

tro das populações de "top-cresses", a que obteve os
res valores de coeficiente de variação genético foi
que usou como testador o SIN Dentado-PB (CFPB(S4) x

maio

aq ue 1 a
S DPB) ,

do qual são estimados parimetros genéticos através dos MISD
-PB.

Quanto ao Índice de variação "b", os

MISD- PB

foram superiores quanto a produção de grãos (0,74), peso
cinco espigas (0,60) e número d e ramificações

do

pendão

(0,92); por outro lado, os valores de "b" para MISF-PB
ram superiores quanto à altura da planta (0,79) e da

ga (0,63).

Os maiores e os menores valores do

de

fo-

espi-

coeficiente

de variação genética e o Índice de variação "b" a presentaram
o mesmo comportamento mostrado nos híbridos "top-cresses".

A amplitude de variaçao para os cinco caracte

res também foi maior para os MISD-PB.

Os MISD-PB foram sup�

riores para todos os caracteres com exceção do número de ra

mificações do pendão quanto à porcentagem da média da popul�

çao em relação à mêdia da testemunha.

Os MISD-PB foram superiores quanto a

médios por planta nos cinco caracteres, sendo que

valores da mesma ordem de magnitude
CDPB(S4) x SFPB.

dos

valores

obtiveram

"top-cresses"

Nota-se que n ao se apresentou a mesma rel�

ção mostrada nos "top-cresses", ou seja, que o maior

ciente de �ariação genético nao correspondeu a maior
do cariter.

Essa diferença se apresenta mais evidente

coefi

média
em

termos de porcentagem da média da população com relação a me

dia de testemunha, mostrando que para todos os
os "top-cresses" foram superiores.

caracteres,
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Na Tabela 9, sao apresentadas as

estimativas

a nivel de plantas individuais das variâncias. genéticas

en

tre progênies: erro ambiental entre parcelas, fenotípica den
tro de progênies, genética aditiva, fenotípica entre

médias

de progênies, fenotípica entre plantas e os coeficientes
herdabilidade a

nível de médias e de plantas

de

individuais,

juntamente com as estimativas d os desvios padr�es em

valor

absoluto e porcentagem associados às estimativas dos

diver

sos parâmetros, nas populações MISF-PB e MISD-PB para

cinco

caracteres em estudo.

Para o peso de cinco espigas somente se apre

sentam as variâncias genéticas e fenotípicas entre médias de
progenies e o coeficiente de herdabilidade a

- .
progenies.

nível de

dias, pelo fato de não ter sido obtida a variação dentro

Inicialmente observa-se que, com exceçao

numero de ramificações do pendão, todos os parâmetros

me-

de

do

sao

maiores para os MISD-PB, com a mesma tendência dos "top-cro�

ses" onde participou o SIN Dentado-PB como testador

x SDPB).

(CFPB(S4)

As variâncias genéticas dos MISD-PB para pro

dução de graos, peso de cinco e spigas, altura da planta e al

tura da espiga foram de 155,02%; 275,56%; 57,19% e

(respectivamente), em relação ã s estimativas obtidas

MISF -PB.

208,52%
nos

Esses resultados têm a mesma tendência das estima-

tivas da variância genética dos "top-crosses" C FPB(S4)

x

SDPB onde participou como testador o SIN D entado-PB, que fo
ram de 161,4%;

129,7%;

70,0% e 101,3% em relação ãs estimati

vas dos "tqp-crosses" C DPB(S4) x SFPB onde participou

como

riância genética dos meios-irmãos foram superiores as

dos

testador o SIN F lint-PB.

Os valores das estimativas de

"top-crosses", com exceção da altura da espiga.

va-
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Corno observado nos "top-crosses", os

maiores

valores das estimativas de variância genética junto com
menores valores de desvio padrão em porcentagem foram

os

apre-

sentados pela altura da planta e, os menores valores

junto

com os maiores valores de desvio padrão em porcentagem foram

apresentados para produção de grãos (0,3815.± 34 ,0%) e

peso

de cinco espigas (1,0878 ± 55,9%) para MISF-PB.

Antes de apresentar os resultados da

eia genética aditiva, deve-se lembrar que os MISF-PB

.-

varian-

foram

obtidos do SIN Flint-PB que foi desenvolvido a partir da re
combinação de 3 progênies

s2

provenientes de uma Única plan

e os MISD-PB foram obtidos do SIN Dentado-PB que
Q
desenvolvido a partir da recombinação de uma progênie s

ta S

veniente de uma Única planta S0 irradiada.

foi

2

pr�

As estimativas das variâncias genéticas aditi

vas (valores multiplicados x 10

-4 ) dos caracteres

produção

de grãos, peso de cinco espigas, altura da planta, altura da

espiga e n�mero de ramificaç�es do pendão para MISF-PB foram

l,5261; 4,3512; 217,4553; 46,1367 e 23,7292; e para

foram; 3,8917;
tivamente.

MISD-PB

16,3416; 341,8267; 142,3393 e 27,6757, respe�

.

.

-

.

Observa-se que existe ma:Lor variancia

genética

- .
aditiva nos MISD-PB, desenvolvidos a partir de uma un1ca pr.9
.
genie s para todos os caracteres.

-

2

As variâncias fenotÍpicas entre médias de pr�

gênies e entre plantas diferem muito entre as duas

çoes, o que não aconteceu nas populações de

popula-

"top-crosses",

onde as estimativas da variância fenotípica entre médias não
diferiram muito entre as duas populações.

Para MISD-PB observaram-se as maiores estima-

tivas da variância fenotÍpica entre médias com respeito

populações de meios-irmãos.

as

Do mesmo modo, os valores dessa

população, quando comparada com as mesmas estimativas

nos
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11

top ... crosses 11 CFPB(S4) x SDPB, somente foram superados

estimativa de produção de grãos,

Quanto is estimativas de herdabilidade a

vel de plantas individuais, a produção de graos

n l. -

apresentou

os menores valores sendo de 7,47% e 9,48% para MISF-PB
MISD-PB, respectivamente,

pela

O número de ramificações do

e

pen-

dão apresentou os maiores valores como sendo 48,44% e 67,48%,
respectivamente.

Observa-se que p ara produção de graos, as po

pulações de meios-irmãos apresentaram maiores

coeficientes

de herdabilidade a nível tle médias do que os apresentados p�
los híbridos "top.-.crosses"; mas somente sete progênies

de

MISD-PB e nenhuma progênie de MISF�PB foram superiores à me-

dia da testemunha; além disso deve�se mencionar que essas p�
pulaçÕes apresentaram maior variabilidade; sendo porém prog�
nies de meios-irmãos de uma população de base genética

treita, seria pouco provável a sua superioridade em
a um híbrido duplo atualmente comercializado.

es

relação

As estimativas dos coeficientes de correlação

genética aditiva, fenotípica entre médias de progênies e fe
notípica entre plantas, estão apresentadas na Tabela 11 sen
do que a covariância entre os caracteres foram calculados

partir da Tabela 10.

a

Deve-se salientar que somente foi esti

mada a significância das correlações fenotípicas entre

mé

envolvendo o peso de cinco espigas somente foi possível

ob

dias através do teste de t,

Nas combinações de

caracteres

ter os coeficientes de correlação genética aditiva e fenotí

pica entre médias de progênies,

Os maiores valores de correlação genética adi

tiva foram obtidos entre a altura da planta e altura da espi

ga (0,9809 e 1,044) e os menores valores entre a produção de

grãos e o número de ramificações do pendão (-0,0279 e 0,0396,
respectivamente para MISF-PB e MISD-PB).
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Entre os caracteres correlacionados com a pr�

dução de graos somente o numero de ramificações do pendão não
se comportou igualmente nas duas populações, sendo que o peso de cinco espigas é o mais correlacionado.

Quanto aos ca-

racteres correlacionados com peso de cinco espigas, com exce
ção da produção de grãos, os valores das cor�elaçÕes
foram
sempre superiores para MISD-PB.
As correlações da al tura da

planta e da espiga com o numero de ramificações do

pendão

sao contrastantes entre as duas populações, sendo

negativas

as correlações em MISF-PB e positivas as correlações

em

MISD-PB.

As estimativas das correlações fenotípicas en

tre mêdias e fenotípicas entre plantas sao maiores para

MISD-PB.

os

Em quatro das combinações de caracteres em MISF-PB

(PG x AE, PG x NR, PE x AP, e PE x NR) e duas em MISD-PB (PG

x PE, e PG x NR) os valores das correlações fenotípicas
tre mêdias sao um pouco maiores que os valores das

çoes genética aditiva.

Na Tabela 12, sao apresentados os

en

.correla

progressos

esperados com seleção por ciclo,devido ao ganho por

seleção

direta, visando o aumento da produção e a diminuição da altu
ra da planta, considerando-se a seleção de 20% entre

famí-

lias de meios-irmãos em ambos os sexos nas duas populações de
meios-irmaos.

Observa-se que, por esse esquema de

seleção

esperam-se ganhos relativamente maiores para produção

grãos nos MISD-PB (4,98 gr/pl) do que nos MISF-PB (2,60
pl); os ganhos por planta para a diminuição da altura

de

gr/

da

planta são semelhantes nas duas populações, sendo que os ga-

nhos em porcentagem da media são maiores para os

MISF-PB

(-2,31%) sendo que esta populaçãv já é naturalmente mais bai

xa do que os MISD -PB (Tabela 7).
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6. DISCUSSÃO
6.1. Anã1ise geral e precisão experimental
O ano agrícola 1982/83, durante o qual

foi

realizado o presente estudo, foi considerado irregular devi

do ao excesso de precipitação pluvial e ocorrência de fortes
ventos.

Alêm disso, ocorreram problemas de irregulari

dade de "stand", em parte devido a problemas de excesso

de

que as sementes dos "top-crosses" foram obtidas em lotes

de

das como fimeas.

da

ressalte-se

precipitação pluvial e qualidade das sementes;

despendoamento, onde as linhagens endogâmicas foram utiliza
Alêrn da irregularidade de topografia

ârea experimental, problemas de erosão contribuíram para di

minuir a precisão experimental.

Devido ao elevado número de

tratamentos (1.028), não foi possível aumentar o numero

repetições para melhorar a precisão das médias de

tos.

Tendo em vista os objetivos desse

que se prendem essencialmente à avaliação da

de linhagens avaliadas em "top-crosses" e de

de

tratamen-

trabal�o.

variabilidade
populações,

procurou-se avaliar, alêm da produção de grãos, outros carac
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teres que, segundo a literatura, sao menos influenciados pe

lo ambiente como altura da planta, altura da espiga e o núm�

ro de ramificações do pendão; a anãlise de tais

serviu

para complementar as infer;ncias sobre o

caracteres

potencial

de variabilidade do material em estudo.

Devido aos problemas de "stand", foi decidido

avaliar o peso de cinco espigas, como um caráter

complemen

tar i produção de graos, prevendo-se uma baixa precisao exp�
rimental com os dados da produção total, mesmo que

dos para as variaçoes de "stand".

corrigi

Entretanto, o ajuste para

as variações de stand, através do método da covariância
sultou em razoável precisão experimental para o peso

total

de grãos.

SOUZA JR.

et alii (1978) e ZINSLY

re-

et alii

(1982), recomendam a utilização de testemunha intercalar

a

cada duas parcelas de." top-cro sses" quando o numero de trata
mentos ê grande.

Em vez dessa técnica, optou-se pelo uso d e

duas repetições com uma testemunha (hfbrido duplo

Cargill

511) intercalada a cada vinte tratamentos.

Conforme mostrado na apresentaçao dos resulta

dos, a testemunha apresentou diferenças mais ou menos pronun
ciadas entre experimentos para todos os caracteres dando in
dicações de heterogeneidade ambiental na área

experimental.

Sigundo MIRANDA FILHO (1981), na experimentação em

melhora

mento de plantas a heterogeneidade do solo e do material ex

perimental são duas causas importantes do erro experimental.

Considerando este ponto de vista. serao discutidos em sequ��
eia as causas das diferenças observadas nos experimentos.

Uma análise dos experimentos individuais para

parametros como coeficiente de variaçao experimental,

efi

que deveriam apresentar valores semelhantes para cada

cara-

ciência do latice, média da população e média da testemunha,
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ter dentro de cada grupo de experimentos, indicam q,.e a hete
rogeneidade do solo foi a responsivel pelas diferenças obseE
vadas nesses parâmetros.

Esses resultados também sugerem que

o grupo de experimentos dos "top-cresses" CFPB(S4)

x

SDPB

(experimentos 1, 2 e 3) estiveram em melhores condições exp�

rimentais do que os outros experimentos; corrobora esta dedu

çao a comparaçao dos erros associados is estimativas da

v�

riância genética e os valores dos coeficientes de herdabilí

dade a nível de médias entre experimentos do mesmo grupo.

No entanto, o comportamento observado para

numero de ramificações do pendão (Tabela 6) foi

o

semelhante

nos quatro experimentos individuais de prog�nies de

meios

-irmãos de duas populações; pelo coeficiente de herdabilida

de a nivel de plantas, deduz-se que é um cariter pouco

in

fluenciado pelo ambiente.

Também merece ser ressaltada a relação

exis

tente entre as populações de "top-cresses" e a 'avaliação

seu respectivo testador através de prog�nies de

de

meios-ir

maos, quanto a estimativa da variância genética; os

maiores

e os menores valores da variância genética dos "top-crosses"

correspondem aos maiores e os menores valores das variâncias
genéticas das respectivas populações de meios-irmãos deriva

das do testador utilizado nos "top-crosses", mostrando

apesar das diferenças ambientais observadas entre os

de experimentos as diferenças de natureza genitica sio
denciadas.

que

grupos
evi-

Os valores das estimativas de variância feno

típica entre médias das duas populações de "top-crosses" di

ferem pouco, o que mostra que o ambiente teve uma influ;ncia
diferenciada nas duas populaç�es.

Com relação as estima tivas obtidas

a

partir

dos experimentos a grupados (Tabela 7), obtiveram-se coefici

entes de variação experimental baixos para os caracteres al-
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tura da planta e da espiga; m�dios para produç�o de grãos

altos para n�mero de ramificações do pendão
co espigas,

e

peso de cin-

Os valores dos coeficientes de variaçao experi-

mental para o n�mero de ramificações do pendão
que os obtidos por GERALDI

sao

maiores

(1977), em 3 populações de polinj

zação livre e semelhante aos r eportados por OBILANA e

LAUER (1974,

1977) em linhagens com alta endogamia.

produção de grãos, os coeficientes de variação
(entre 10,96 e

tisfatória.

e

HAL-

a

Para

experimental

15,80%) indicam uma precisão experimental sa-

Tais coeficientes encontram-se em torno da

me-

dia obtida para os coeficientes de variação experimental nas
nossas condições para esse car�ter (RAMALHO,

1977) e sao me

nores que os obtidos por IDE (1983) ao avaliar 1.000
gens

s2

e 64 linhagens

s5

no e squema de "top-crosses".

Segundo GERALDI

linha 

(1977), os caracteres de alta

herdabilidade apresentam coeficientes de variação experimen

tal mais baixos, fato que se comprovou com os caracteres altura da planta e da espiga.

Mas o peso de cinco espigas ob-

teve os menores valores dos coeficientes de herdabilidade

a

nivel de médias e os maiores valores dos coeficientes de va
riaçio experimental pelo que se deduz que é necessirio

maior nÜmero de observações a fim de se obter
mais precisas.

Martins;

c.s. ,

estimativas

Em condições experimentais mais
(informação

um

adequadas,

pessoal) obteve coeficien

tes de variação entre 10,69% a 15,76% para o peso de

cinco

espigas, na avaliaçio de híbridos simples entre duas popula
ções de milho braquítico; também observou uma alta

correla

ção (0,830) entre este carater e o peso total de grãos

parcela.

da

A literatura nao e muito vasta no que se ref�

re a prec1.sao de estimativas (BOGYO. 1964; GORDON

et

alii,

1972; e VELLO e VENCOVSKY,

1974),
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GERALDI ( 19 77),

afirma

que nada se pode dizer categoricamente quanto à precisio de!
sas estimativas, j5 que são obtidas atrav�s dos componentes

da vari�ncia que estão associados a erro relativamente altos.
Para VELLO e VENCOVSKY (1974), o valor de uma

estimativa afeta a magnitude do erro a ela associada,

espe-

rando-se erros maiores para as estimativas de menores magnitudes.

Esse aspecto foi comprovado no presente estudo,

que em geral os maiores erros padrões associados às

menores

estimativas foram obtidos nos "top,-,crosses" CDPB(S4) x

SFPB

e em MISF-PB para todos os caracteres.

Comprovou�se a observação feita por

GERALDI

(1977), no sentido que os coeficientes de herdabilidade apr�
sentaram erros de estimativas semelhantes às estimativas das
var1ancias gen�ticas entre prog�nies correspondentes,

.

-

Nos erros associados às estimativas da varian

eia fenotípica dentro de prog�nies em MISD-PB e MISF-PB, ob

servaram-se dois resultados:

(í) foram os mais baixos e,

(2)

tais coeficientes, para produção de grãos (7,4% e 7,2%, res
pectivamente) foram o dobro dos valores apresentados para

altura da planta, altura da espiga e o n�mero de
ç6es do pendão,

Tais fatos t�m tr�s explicaç6es:

a

ramifica

(1) as es-

timativas da vari5ncia fenotípica dentro de prog�nies

obtidas diretamente dos quadrados m�dios e não atravis

componentes da variincia; (2) a variincia fenotípica

foram

dos

dentro

d� prog�nies para produçio de grios foi obtida a partir

de

uma amostra de 25% das prog�nies enquanto que para altura da

planta, altura da espiga e o n�mero de ramificaç6es do

d�o foram obtidos a partir de todas as prog�nies,

pen

tamb�m de-

ve-se cons�derar que a herclabilidadc para produção de graos

e menor e, (3) essa fonte de variação apresentou n�mero alto

de graus de liberdade,

Finalmente os erros relativamente altos asso-
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i estimativas da var1açao ambiental entre

ciados

parcelas

(119,33% e 102,8%), sao conforme evidenciam BOGYO (1964)

VELLO e VENCOVSKY (1974), devidos ao fato que tais
estimam parametros muito pequenos ou nulos.

e

valores

Ainda com relação a precisao de estimativas

deve-se ressaltar o fato

dos

coeficientes de correlaçio g�
nética aditiva entre os caracteres altura da planta e altura
da espiga terem obtido valores de 0,9809 para MISF-PB e 1,044
.�

para HISD-PB.

Neste caso deve-se considerar que as var1an-·

cias genéticas aditivas

dos dois caracteres jâ estão

su-

perestimadas por terem sido obtidas de experimentos com ape

nas duas repetiç;es em uma s; localidade e, ambas apresentam
coeficientes de variação que oscilam de 20% a 32,9%.

Porém,

os resultados reportados por HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981,

pag. 151), a partir de um levantamento de 22 estudos para
correlação entre esses caracteres indicam um valor

alto

Al�m disso, o valor da correlaç�o fenotipica

(0,81).

a

entre

m�dias de prog;nies nio ultrapassou de 1 e foi relativamente

alto (0,7436 e 0,9190, respectivamente).

6.2. Avaliação dos "top-crosses"
As linhagens avaliadas provem de duas popula

çoes de base gen�tica ampla, o Composto Dentado - Planta Bai
xa e o Composto Flint - Planta Baixa.

das linhagens foi iniciado era 1975/76
At� a geraçao

s4

O processo de seleçio

(MIRANDA FIL�0 1 1979).

a seleçio das linhagens consistiu de 6

ses distintas em material e metodologia.

MIRANDA

fa-

FILHO

(1979), descreve as particularidades das quatro primeiras f�

ses.

(1)

seleção

(3) seleçio entre e dentro das

famílias

Resumidamente, as fases consistiram de:

massal estratificada,
de me1os-1rmaos e,

s1

atê S

!.;

(2) seleçio entre e dentro de famílias
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Um problema relacionado a avaliaçio de linha

gens se refere ao estágio de te ste para capacidade de combi

naçao, e, quanto a isso, existem posiç�es radiiais e
mediárias.

JENKINS (1935) e SPRAGUE (1939,

1946),

inter

conside

rando o processo de endogamia um processo est�tico e,sugerem
a avaliação precoce.

RICHEY

(1945) e contra o teste precoce

porque considera que com autofccundaç;es por 7 a 8

geraçoes

existe eliminação de genes recessivos, os materiais sao mais

homozig5ticos e � possivel selecionar entre e dentro de farnI
lias.

IDE (1983), indica que a avaliaçao e seleção de prog�

nies na geração

s2

� um procedimento adequado e eficiente p�

ra a obtenção de prog�nies

çao.

s5

com alta capacidade de combin�

RUSSEL (1975), informou que, a despeito ele qualquer av_�

liaçio precoce, o valor real ele uma linhagem não � conhecido
em sua totalidade ate que as avaliaç;es sejam feitas em com

binaç;es hfbridas.

No presente programa de seleção, a

avaliação

e seleção de linhagens esti sendo conduzida segundo o esque
ma tradicional, sendo que o presente estudo inclui a avalia

ção da capacidade de combinação das linhagens.

A escolha de um testador para a avaliação

potencial de uma linhagem para utilização em hfbridos,
dos aspectos discutiveis no melhoramento (HALLAUER,

Os estudos te5ricos, bem como as evid�ncias

e um

1975).

experimentais,

são em favor da superioridade de um testador homozigoto
cessivo ou de uma variedade com baixa frequ�ncia dos

importantes, conforme preconiza a hip6tese de HULL

HALLAUER e LOPEZ-PEREZ (1979), avaliaram linhagens não

cionadas S

do

re-

genes

(1945).

sele-

e S em cruzamento com quatro testadores relacio
8
l
â
pop.
u
lação
e um testador não relacionado, de diferenna dos
te base genética.

0s resultados mostraram que o testador de

baixa produç�o e relacionado i população (linhagem s7) e,
o
testador não relacionado e de alta produção (1 ínhagern MO 17) fo

ram os melhores, sendo o primeiro concordante com a hipótese de

HULL (19Lf5).
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No presente programa os prop6sitos se resumem

na exploraç�o de duas populaç�es geneticamente

divergentes,

corno fonte de linhagens pa�a a utilizaçio de hibridos (MIRAN
DA FILHO,

1979).

Os testadores usados neste estudo, para c�

da grupo de linhagens,
planta

s1

foram desenvolvidos a partir de

uma

selecionada de cada populaçio contrastante;

por

esse motivo sio de base gen�tica estreita, possivelmente com
alta frequ�ncia de alelos favor�veis e produtividade relativarnente alta.
Nao existem na literatura trabalhos que
te.

nham ava 1 iado 1 inh agens pe 1 o m é tod o de " top - cr osses" ,

mente à avaliação das propriedades genêticas do

junta-

respectivo

testador; sendo assim 1 na presente discussão alguns d0s

re

sultados obtidos na avaliação dos "top-cresses" serao acomp�

nhados de infer�ncias parciais da possivel influ�ncia do tes
tador.

As populaçoes

de onde foram extraí

das as lint1agens em estudo, não foram incluídas nos

ensaios

pelo fato de não mais existirem como tais, pois pasciaram por

um processo de seleção que as descaracterizou mais ou
intensamente.

menos

Alêm disso, as finalidades deste estudo estao

mais relacionadas com o valor d as linhagens av aliadas em cru
zamentos.

teresse.

Entretanto, algumas comparaç;es podem ser de

in-

MIRANDA FILHO (1974), apresentou os valo.re.s pr�

ditos de produção de graos, altura da planta e al tura da esp�
ga para os Compostos Dentado-PB e Flint-PB.

Ap6s virias

ci

clos de seleção, MIRANDA FILHO (1983), apresentou os ,zalores ob
servados para aqueles caracteres nas pupulaç;es ESALQ-PB 2
ESALQ-PB 3, obtidas por seleção dos Compostos Dentado-PB
F lint-PB, respectivamente.

e

e

Para fins comparativos, sao apr�

sentadas a seguir os resultados de MIRANDA FILHO

{1974,

1983) js.rntamente com as medias dos ''top-crosses" do pr0sente
estudo.

.68,

População

Produção
t/ha

e.

�\]._t ,_planta

Alt.Espiga
m

m

%

4,33

100,0

2,19

100,0

1,28 100,0

C.Dentado-PB

4,49

103,7

2,21

100,9

1,27

99,2

ESALQ-PB 3

3,71

100,0

2,51

100,0

1,48

100,0

ESALQ--PB 2

4,07

109,7

2,48

98, 8

1 ,44

97,3

CFPB(S4) x SDPB

7,39

100,0

2,10

100,0

1,15

100,0

CDPF(S 4) x SFPB

7,63* 103,3

2,00*

95,2

1,07*

93,0

Flínt-PB

Fonte

MIRANDA FILHO
(1974)

MIRANDA FILHO
(-1983)

(Presente
estudo)

* Valor corrigido de acordo com a m�dia da tes temu nha.

(1974,

Os resultados mostrados por

MIRAN DA

1983), embora não compar�veis diretamente,

FILHO

mostram

que, em termos relativos, a população C. Den tado-PB ap resen

ta superioridade de produção sobre C, Flint-PB, antes e ap6s
seleção; com relação ã altura da planta e da esp iga os valores praticamente se equivalem para as d uas populaç5es.

Infe

re-se destes resu ltados que linhagens endogimicas d a popu la

ção C. Fli nt -PB deveriam apresentar um menor potencial

de

produtivida�e do que as linhagens de C, Dentado-PB, fato que
foi confirmado na aval i ação dos "top-cros ses n do p resente es

tudo.
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Devido ãs var1açoes de comportamento da teste

munha nos diferentes experimentos os valores m�dios para ca-

da populaçio n�o podem ser usados para efetuar

comparaçoes

entre os materiais avaliados, sendo que � mais adequado usar
a porcentagem da m�dia de cada populaç�o em relaç�o �

m�dia

da testemunha e distribuiç5o de m�dias em porcentagem da m�-

dia da testemunha.

Em termos desses parimetros, os

"top-

-crosses" CDPB(S4) x SFPB mostram a maior amplitude de varia

çio para todos os caracteres e a maior m�dia em

testemunha para produç�o de grios, sendo que nas

rel.aç;o

�

prog�nies

de meios-irmios os MISD�PB mostraram a maior amplitude

variaçio e as maiores m�dias para todos os caracteres.

ses resultados sugerem o maior potencial das linhagens
Dentado-PB e do testador SIN Dentado�PB.

de

Es�
C.

A superioridade dos "top-crosses n de cada po

pulaçio, para produçio de grãos e indicada pelo
"top-crosses" selecionados;

numero

de

35 ou 13,3% para CFPB(S4) x SDPB

e 79 ou 21 ,7% para CDPB(S4) x SFPB,

Quanto aos outros carac

lecionados uma maior porcentagem de

ntop-crosses"

teres, com exceç�o do peso de cinco espigas sempre foram se-

CDPB(S4) x SFPB,

pulações de

11

em

As diferenças de seleçio entre as duas po-

top-crosses" contrastam com os

correspondentes

coeficientes de herdabilidade a nível de m�dias,

"top-crosses" CDPB(S4) x SFPB ar resentaram maior

pois

numero

os

de

tratamentos selecionados e os menores coeficientes de herda
bilidade e vice-versa para os ntop-crosses" CFPB(S4) x SDPB.

Esses resultados mostram a influ�ncia do testador na avalia

ç�o das linhagens e indicam que a avaliaç5o da capacidade de
combinaç�o efetuada pelo testador SIN Flint-PB nio foi

ciente,

P�ra fins priticos, a m�dia e a variabilidade

os reais indicadores do potencial de populações n o que

respeito a ocorrencia de genótipos superiores,

éfi-

sao

diz

O coeficien-

te de herdabilidade � indicador da efici�ncia da seleçio mas
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não diretamente da variabilidade (FALCONER,

1964).

Para comparar a variabilidade gen�tica de di

ferentes populações e diferentes caracteres, tem�se usado

coeficiente de variação genético (GERALDI, 1977).

te estudo, devido

a

.

..

variaçao no comportamento da

o

No prese�

testemunha

coeficientes

e considerando as diferenças apresentadas nos

de variação experimental dos caracteres estudados, este par�

metro não foi utilizado pelo fato de ser influenciado

média.

Por exemplo, os MISF-PB, apresentaram a menor

pela

c.édia

para produção de grãos mas f oram maiores que os "top-cresses"

CDPB(S4) x SFPB quanto ao coeficiente de variação genético e

o coeficiente de variação experimental,

Vencovsky (1975)

sugere a comparação da variabilidade das populações

do Índice de variação

11

II

através

h 11 que corresponde ao quociente entre

o coeficiente de variação genê�ico e o coeficiente de varia
ção experimental, eliminando assim a influ�ncia da média

..

carater nas comparaçoes,

do

GERALDI (1977) utilizou este proc�

dimento na comparação de tr�s populações de milho.

Nas populações d e "top�crosses" do CFPB(S4) x

SIN Dentado-PB apresentaram os maiores valores do Índice
variação b, sendo que nas populações de

.

~

.

meios-irmaos,

MISD-PB apresentaram estimativas maiores para

produção

de

os

de

grãos e peso de cinco espigas tanto comparadas a outra população como com os "top�crosses" e • foram menores que
MISF-PB quanto à altura da planta e altura da espiga.

resultados apresentaram a mesma tend�ncia

dos

os

Esses

coeficientes

de herdabilidade a nível de médias e mostram que o

testador

SIN Dentado-PB � superior ao testador SIN Flint com respeito
à quantidade relativa de variação genética entre

licitado por GERALDI (1977),

progênies
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para produção de graos e peso de cinco espigas e e um

pouco

inferior para a altura da planta e da espiga.

A variincia genética que se expressa

11

entre

top-crosses", e do tipo aditiva ou seJa, ê definida em fun

ção do efeito mêdio de substituição de genes e refere-se

nfvel interpopulacional, sendo portanto hom6logo da

ao

variin

cia aditiva ao nivel intrapopulacional.
.�
.
As variancias entre "top-crosses" CFPB(S4)

X

.�
SDPB foram aproximadamente o dobro das estimativas da varian
eia genética dos "top-crosses"

os caracteres.

CDPB(S4) x SFPB, para

todos

De acordo com HALLAUER (1975), a c apacidade de

combinação das linhagens selecionadas para cada

população

não foi alterada pelo uso dos testadores jâ que a capacidade

de combinação ê primeiramente selecionada para efeitos adit!
vos.

Mesmo considerando-se testadores de base ampla vs ba

se estreita, a capacidade de combinação nao e

grandemente

afetada (RUSSELL e EBERHART, 1975; WALEJKO e RUSSEL,

1977).

De acordo com os resultados de RUSSELL e EBERHART (1975),
variância genêtica entre "test-crosses

u

foi

a

cerca de duas ve

zes maior usando um testador de base gen�tica estreita e nao

relacionado

i

populaçio base, em relaçio a um testador de ba

se gen�tica ampla.

A esse respeito HALLAUER (1975), indicou

que linhagens relacionadas e nao relacionadas e a

populaç�o

parental t�m sido usadas como testadores, dependendo dos ob

jetivos do programa.

O presente programa se resume na expl�

ração de linhagens de duas populaç;es para a formação de

bridos duplos.

hI

Sendo assim, a seleçio dos testadores concor

da com o p�nsarnento de HALLAUER e LOPE�PEREZ (1979), que su
gerem que um testador n�o relacionado de base gen�tica

es

binaçio com as linhagens da populaçio contrastante.

uso

treita pode identificar linhagens com boa capacidade de com
O
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de testadores de base genética estreita também tem

i

favor�veis com relaçio

aspectos

amostra de gametas, pois poucos cru

zamentos individuais podem representar satisfa�oriamente

determinado "test-cross" (LOPEZ-PEREZ,

1979).

No

um

entanto,

os objetivos do presente trabalho foram avaliar a capacidade
de combinaçio das linhagens e como parte complementar

esti--

mar parimetros genéticos dos testadores utilizados; sendo as
sim as infer�ncias que se seguem nio devem ser
como conclusivas.

consideradas

A superioridade dos "top-crosses" CFPB(S4)

SDPB sobre CDPB(S4) x SFPB e de MISD-PB sobre MISF-PB,

x

no

que diz respeito à média e à variabilidade, indicam claramen

te uma influência do testador sobre o comportamento dos "top

Quanto à média, a c ontribuição do testador é evi

-crosses".

dente, pois os "top-cresses" de linhagens extraídas ao acaso
de uma população em cruzamentos com um testador,

apresenta--

ram a mesma média do testador·' a média de tal cruzamento in-

terpopulacional é função da média das populaç�es parentais e

da heterose do cruzamento.
Quanto

i

variabilidade, sabe-se que a n Íve 1 de

um loco, a variância de "top-crosses" é definida por
2

(J

') c

--

=
t
= l/2[r(l - r)a
sendo p a frequ�ncia g�nica da população
� .
parental das linhagens endogimicas e r a frequ�ncia
genica
= p(l - r) a

e a variância genêtica do t estador por
2

J,

(í

no testador; a e o efeito m�dio de substituiçio g�nica (HAL

Embora ambos tenham um compoLAUER e MIRANDA FILHO, 1981).
2
nente comum (a ) 1 as variaçoes d e p e r sao
independentes

quando a populaçio e testador nio sao relacionados; daí re
2
2
sulta que a
e a n ao sao correlacionadas em termos de espec

t

rança matemitica.

Entretanto, no presente caso, as

populações-

-base e os respectivos testadores sio parcialmente relaciona-
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d os..

Ambas as populaç�es base se originaram de

com as mesmas variedades de porte baixo

197ft).

cruzamentos

(MIRANDA

FILHO,

Do mesmo modo, ca2a testador se originou de

da respectiva população-base.

Assim, cada testador �

seleção
rela-

cionado geneticamente com a população-base e em menor

com a população contrastante.

grau,

Deste modo � possivel uma in

terf�ncia parcial da variabilidade do testador sobre a varia
bilidade dos

11

top-crosses".

Contudo pelo fato das linhagens

terem sido obtidas de maneira mais ou menos aleat6ria,

se pode excluir a hip6tese de que a maior variabilidade

"top-cresses" GFPB(S4) x SDPB seja devida princiµ0lmente

nao

dos

a

maior variabilidade das linhagens CFPB(Sl,) em relação as li-

n h age n s CDPB ( S !1 ) •

Para ser conclusivo neste aspecto, tal es

tudo deveria incluir as populaç;es parentais como

testado-

res.

6.3. Propriedades dos testadores
A escolha de testadores de base genética
a

treita 1 para utilização no present8 estudo, se deve

série de aspectos; (1) na função de testadores, os de

genética estreita apresentam menos problemas de
de gametas (LOPEZ-PEREZ, 1979);

es-

uma

base

amostragem

(2) os testadores de base es

treita também se prestam para avaliar a capacidade de combi

naçao (RUSSELL e EBERHART, 1975) e,

(3) os testadores de ba

se estreita, mesmo geneticamente heterog�neos, sao
ziveis em um certo grau, o que lhes confere a

reprodu

possibilidade

de participar como progenitor de h[bridos comerciais.

Os testadores do presente estudo sao conside

rados de base estreita,

tada no Item 3.3.

O testador SIN Flint-PB foi obtido a par-

tir de tr�s prog�nies
tral comum.

com base em sua genealogia, apresen-

s 2,

sendo uma planta S 0 o Ültimo ances

O testador SIN Dentado-PB foi obtido

a partir

� .
de uma progenie

S
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- .

s 2,

tamb�m representado por uma unica planta

Em ambos os casos, os sint�ticos foram obtidos a partir
...
.
Os n1.ve1.s
de cruzamentos fraternai-s dentro de progênies
Q

reais de endogamia em cada caso, sao imprevisrveis, pois de

pendem do grau de heterozigose das plantas
ra obtençio das progênies

amostradas pa

pode-se apenas afirmar

que,

apresentam pelo menos 50% de homo
1
De qualquer modo, a dristica reduçio do tamanho efe

em m�dia, as progênies s
z1.gose.

s 2;

s1

tivo leva, sem dÜvida, � homozigose ou fixaç�o

Entretanto. para as finalidades deste estudo,

de

alelos.

consideram-se

os sint�ticos como populaç�es com �strutura gen�tica e cara�
terfsticas pr&prias

1

as quais foram submetidas i avaliaçio.

Conv�m ressaltar que os testadores usados nes

te estudo sao de natureza um pouco diferente de outros test�
dores de base gen�ti�a estreita como linhagens relacionadas,

linhagens nio relacionadas ou híbridos si mples, conforme tem

sido mencionados na literatura.

As populaçÕ0s F

2 provenien-

tes do cruzamento de duas linhagens puras tamb�m podem

ser

consideradas de base estreita, e t�m sido utilizadas em estu
dos sobre a herança de caracteres quantitativos, sendo parti

cularmente adequadas para a �stimaçio do grau m�dio de domi
nincia (COMSTOCK e ROBINSON, 1948); tamb�m, nestes casos, as
populações F sao consideradas como tais, com característi2
cas pr5prias, independentemente de consideraç�es sobre a endogamia e tamanho efetivo populacional.

6.3.1. Parãmetros gen�ticos e fenotfpicos
a. P:r.'O dução de g:r> aos e peso de cinco espigas
Os valores médios em porcentagem da

testemunha
para produção ele grãos e peso de cinco espigas foram maiores para

os MISD-PB; essa população também apresentou o maior

de tratamentos que ultrapassaram a média

numero

da testemunha,indicando

a superioridade desta populaç�o sobre os MISF-PB.
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As produç�es mais baixas dos sintéticos

SDPB

e SFPB, em relação ãs médias dos "top-crosses" podem ser devidas

as seguintes causas:

(1) contribuição das

linhagens

endogâmicas, como progenitores dos "top-crosses";

de heterose nos "top-crosses";

(3) propriedades

(2)

nível

intrínsecas

<los sintéticos, no que diz respeito �s suas constituiç�es
ge
,
-

nêticas como resultantes do pr6prio processo de seleçio;

(4)

nível de endogamia, e consequenteme�te de homozigose, nos sin
téticos.

Embora seja difícil prever quais causas tem

maior

ou menor contribuiçio 1 pode-se inferir que o grau de endoga

mia dos sintéticos seja uma causa importante de menor produ
çao.

Por outro lado, a maior produçio do SIN Dentado-PB

relaçio ao SIN Flint-PB pode ser devida ãs causas (3) e
como acima mencionadas; porem, a superioridade do

em

(4)

material

dentado tem sido constatada desde a sua sintese, que em ter-

e.

mos percentuais foram de 21% do C. Dentado sobre o

Flint

(MIRANDA FILHO, 1974) e de 22,2% para a mesma comparaçao

uma avaliação mais ampla (MIRANDA FILHO e VENCOVSKY,

1984);

de 3,7% do C. Dentado-PB sobre o C. Flint-PB, em termos
produções preditas por MIRANDA FILHO (1974); e de 9,7%

sint�tico ESALQ-PB2 sobre ESALQ-PB3 (MIRANDA FILHO,
Assim, a superioridade do SIN Dentado-PR sobre o
-PB de

em

de

do

1983);

SIN Flint

19,1% para produção de grãos e de 27% para peso

de

cinco espigas corresponde i expectativa com base nas observa

çÕes anteriores.

As estimativas da variância gen�tica

aditiva

para produção de grios dos MISD-PB é superior ao valor m�dio

citado por RAMALHO (1977), obtido a partir de 30 populaç;es;

tambim � superior à relatada por MIRANDA FILHO (1979) para a

população ESALQ-PB-1; porem e inferior à apresentada por HA�
LAUER e HIR'ANDA FILHO (1981), obtidos a partir do levantamen

to de 99 estimativas, e à apresentada por GARDNER (1963) pa

ra progênies F

de híbridos simples.
Por outro lado, as es
2
timativas dos MISF-PB foram inferiores a todas as estimati-
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vas comparadas.
No entanto,

considera-se que as

comparaçoes

com as estimativas reportadas por RAMALHO (1977) e

MIRANDA

FILHO (1979) sao mais adequadas, visto que esses autores usa
ram progênies de rneios-irmaos para a obtençio das variâncias

genêticas aditivas.

Por outro

lado, as estimativas nio

diretamente comparáveis se forem considerados os
niveis de endogamia.

sao

diferentes

As estimativas de RAMALHO (1977) e MI-

RANDA FILHO (1979), pressup�em coeficiente de endogamia F

=

= O, sendo que no presente estudo o efeito de endogamia deve

ser levado em conta.

Para populaç;es em equilibrio a variâ�

eia aditiva aumenta na proporçao l + F, podendo ser, para v�

lorE:s de F de 0,5 a 1,0, de 1,5 a 2,0 vezes a variância da p�
pulação não endôgama.

-

Tambêm deve-se considerar, neste caso a

.

.

influência de frequência gênica sobre a variancia

aditiva.

genética

HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981, p. 31) mostram que,

para ausência de dominincia a mixima variincia aditiva ocor-

re para a frequência gênica

p = 0,5.

s 1,

As progênies

das por autofecundação de plantas S 0, apresentam
p = 0,5 para todos os locas segregantes.

obti

frequência

No caso do

testa-

s 2,

dor SIN Dentado-PB, que se originou de uma Ünica progênie

.- .
variancia

os locas segregantes também apresentam frequência p =

dando, deste modo• grande contribuição para a
da aos locas

sem dominância.

0,5,

devi

Do mesmo modo, as frequências

alêlicas de locos segregantes nao devem diferir muito de p =
= 0,5 se tres progênies

progenie

s 1.

s2

representarem razoavelmente

Para locas com dominância, a variância

va máxima ocorre para frequências alêlicas menores

uma

aditi

do

que

p = 0,75, sendo que para dominância completa a m�xima variân
eia ocorre para p = 0,25 (HALLAUER e MIRANDA FILHO, 1981).
A comparaçao efetuada dos MISD-PB e

quanto a variância genética aditiva

indi earo um

médio para os MISD-PB e, baixD para os MISF-PB.

MISF-PB

potencial

Porém, quaE,

. 77.
do se comparam com respeito a quantidade relativa de

varia

ção genética medida pelo Índice de variação "b", os

MISD-PB

e os MISF-PB sao sensivelmente superiores aos reportados por
RAMALHO (1977) e MIRANDA FILHO (1979).

Deve-se indicar

nos experimentos conduzidos no Departamento de Genética

Piracicaba, este fndice raramente excede de 0,7.

Os valores de herdabilidade a nível de

que
em

plan

tas são inferiores aos reportados por RAMALHO (1977) nas po

pulaç�es locais e também à população relacionada

ESALQ-PB1,

conforme MIRANDA FILHO (1979).
Esses fatos apresentados em conjunto

indicam

que o potencial genético para produção de grãos e de baixo a

médio para MISF-PB e médio para os MISD-PB,

Os

também confirmam que, apesar de ter diminuído

resultados

drasticamente

o tamanho populacional, as populaç�es ainda mostram uma

boa

parcela de variabilidade genética, suficiente para apresent�
rem resposta à seleção.

Convêm ressaltar que a superioridade

dos

MISD-PB em relação a parimetros de variabilidade foi confir

mada não s6 para•produção de grãos, mas também para

os

ou

tros caracteres; essa superioridade nao é explicada pelo n�-

mero de prog�nies que formaram os sintéticos, nem

pelo número de populações que formaram as populações

tampouco
paren-

tais, pois em ambos os casos os MISF-PB incluíram maior n�me

ro do que os MISD-PB.

� possível que a irradiaçio no C, Den

tado-PB tenha contribuído para uma maior variabilidade
SDPB.

Não existem na literatura, referências

no

para

comparar a variância genética aditiva do peso de cinco espi
gas; no entanto, esse car�ter apresentou a mesma

tend�ncia
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mostrada para produção de grãos,

isto e, maiores valores pa

ra os MISD�PB, sendo que a diferença em porcentagem das esti

mativas das duas populaç6es foi muito alta,

Devido ao

alto

erro associado ã estimativa dos MISF-PB, como já ressaltado,
este caráter apresentou os maiores valores dos

coeficientes

de variação experimental pelo que se conclui que na

avalia

ção de híbridos ºtop-cresses" e progênies de meios-irmãos,há

a necessidade de uma amostra maior para a avaliação deste ca

ráter.

b. Altura da planta e altura da espiga
Uma anilise dos valores médios em porcentagem

da testemunha dos MISD-PB, mostraram valores maiores do
os MISF-PB,

que

Conforme mostrados em 6,2,, nas populaç6es

an

cestrais o material nDentado" foi ligeiran,ente inferior

.;10

Portanto, as maiores

iuêdias

Tal como ocorreu com os resultados de

produ

"Flint" para estes caracteres.

para MISD-PB são atribuídas ao efeito da seleção por ocasiao

da obtenção dos sintéticos.

çao de grãos e peso de cinco espigas, também para altura

da

planta e altura da espiga as estimativas dos parimetros geni

ticos encontradas nos MISD-PB foram superiores ãs dos
-PB; apenas com relaç;o � herdabilidade a nível

de

MISF

plantas

para altura da planta foi superior nos MISF-PB, o que confir

ma a superioridade dos MISD-PB.

No presente estudo, foram encontradas maiores

variincias gen�ticas aditivas para altura da planta do
altura da espiga, sendo que os MISD-PB (material
apresentou os maiores valores,

que

dentado)

Esse resultado contrasta

em
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et

certo grau com os dados obtidos por MIRANDA FILHO

alii

(1974), ao avaliar as duas populaç5es que contribuíram

50%

com

na formação dos compostos de onde foram obtidos

MISF-PB e MISD-PB.

MIRANDA FILHO et alii

os

(1974), observaram

maior variincia gen�tica aditiva para altura da planta no C.

Flint e maior variincia gen€tica aditiva para altura da esp�
ga no C.

Dentado.

A maior vari�ncia aditiva do MISD-PB tam-

b�m � atribuida Ü origem desta população conforme ji discuti
do para a produção de grãos.

Parimetros gen�ticos para a altura da

planta

e da espiga na população ESALQ,..,PB1 foram estimados por MIRAl!.

DA FILHO (1978) e GHINI e MIRANDA FILHO (1979), e diferem em
GHINI

magnitude, sendo maiores os resultados reportados por

e MIRANDA FILHO (1979).

Entre os parimetros estimados

presente trabalho somente a variincia gen�tica

aditiva

MISD-PB foi superior ao relatado por aqueles autores.

no

dos

Dos parametros de variabilidade estimados pa

ra altura da planta � da espiga, pode-se concluir que existe

suficiente variabilidade gen�tica para ambos os

caracteres

em ambas as populaç5es, para propiciar um melhoramento

des-

tes caracteres, contribuindo assim para melhorar a arquitetu

ra da planta dos testadores.

e. Númer'o de ramificações do pendão
Quanto aos valores m�dios por planta e em po�

centagem da testemunha, observa-se que os MISF-PB

apresen-

tam maior n·Ú mer o de ramif i ca ç Õ e s do pendão , o que d e ve
uma característica gen�tica dos materiais de

graos

ser

duros,

tamb�m observado por GERALDI (1977) no G. Flint Branco.

. 80.
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Estimativas de parametros genéticos para o nu

mero de ramificações do pendão de milho não são tão frequentes na literatura.

No Departamento de Genética daESALQ/USP,

a partir da observação de GERALDI

(1977) de que esse car�ter

estâ negativamente correlacionado com a produção de
tem-se dado mais �nfase aos caracteres do pendão.
variincias genêticas aditivas,

aos MISF-PB; consequentemente,

os MISD-PB foram

tambêm um maior

graos 1

Quanto às

superiores

coeficiente

de herdabilidade a nível de plantas foi apresentado

pelos

MISD-PB.

Os MISF-PB sao materiais de tipo "flint" (en

dosperma duro) e os MISD-PB sao do tipo "dentado" e, ao

se

comparar os coeficientes de herdabilidade a nível de plantas
destas populaç�es com os resultados reportados por

GERALDI

(1977), observa-se que as estimativas do C. Flint Branco são

semelhantes às do MISF-PB e, do mesmo modo, as

. estimativas

para a variedade Centralmex (tipo dentado) assemelha a MISD
-PB; sendo que os coeficientes de herdabilidade são 11%

6% superiores para os MISF-PB e MISD-PB, respectivamente,

e

o

que indica que o cariter nÜmero de ramificações do pendão tem

diferente controle g�nico nessas populações.

Essa

ção, ê muito significativa para o presente estudo,

.Ja

compara-

que as

populações C. Flint Branco e a variedade Centralmex sao

de

dos MISF-PB e os MISD-PB apresentarem uma base genética

es

riabilidade se deve a que cada planta S 0 foi isolada do

C.

base genética ampla, o que nos leva a concluir que

apesar

treita, possuem uma ampla variabilidade, sendo que essa

va

Flint-PB e do C. Dentado-PB e deve ter apresentado uma

alta

heterozigosidade.

Convêm ressaltar que nas comparaçoes

apresentadas nao se considerou o Índice de variação

1

1

b

11

acima
,

que

para GERALDI (1977) ê sensivelmente superior aos indices dos
MISF-PB e MISD-PB; porêm essa s uperioridade se deve aos bai-
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xos coefi�ientes de variaçao experimental obtidos por GERAL-

DI (1977).

Por outro lado, os valores da variincia gen�tica

aditiva dos HISF-PB e MIS D-PB são o dobro dos valores

obti

dos por GERALDI (1977).

Ainda com referência ao coeficiente de herda

bilidade a nfvel de plantas LORDELÔ (1982) e ANDRADE e MIRAN

DA FILHO (1979), encontraram valores mais altos deste parim�
tro somente com relação aos MISF-PB.

No entanto,

LORDELÕ

(1982), trabalhou com duas populaç;es braquiticas uma de ti

po duro (Piranão VF-2) e outra tipo dentado (Piranão

VD-2),

sendo que os valores do coeficiente de herdabilidade

foram

quase iguais (57,42% e 57,72%, respectivamente).

6.3.2. Correlações gen�ticas e fenotTpicas e 1
gressos esperados por seleção
Como j ã ressa1 t a d o no í tem 6 . 1. , os

valores de correlação genética aditiva foram obtidos

proma 1 ores

altura da planta e altura da espiga, sendo que são de

entre
maior

magnitude com relação i estimativa m�dia obtida por HALLAUER
e MIRANDA FILHO (1981, p. 151).

Ainda assim, são

validas,

já que HALLAUER e MIRANDA ?ILHO (1981, p. 152), indicam

esses caracteres são altamente associados, pelo que em

tos estudos poder-se-ia eliminar a avaliação da altura

que

cer

da

planta, visto que � mais ficil a avaliação da altura da esp!

ga e as implicações por seleção em outros caracteres

corre

lacionados com a altura da espiga tamb�m seriam vilidas para

altura da planta.

As magnítudes das correlações genética aditi-

sao
va, fenotípica entre médias e fenotipica entre plantas
maiores para o material tipo dentado (MISD-PB) do que os ma

teriais tipo duro (MISF-PB); essa mesma tendincia também foi
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observada por LORDELO (1982), ao avaliar o Piranão VD-2

Piranão VF-1.

e

Al�m disso, todas as correlações são superio

res e positivas para os MISD-PB, o que indica que a

seleção

de um cariter afetari aos demais caracteres em maior ou

me

nor intensidade, o que pode causar problemas para o melhora
mento desta população.

As correlações gen�ticas e fenbtipicas

entre

peso de cinco espigas (PE), altura da planta (AP), altura da

espiga (AE) e número de ramificações do pendão (NR) com

a

ção de PG x NR; este comportamento tamb�m foi observado

por

produção de graos (PG), foram positivas em MISF-PB, com exce
LORDELÔ (1982).

O comportamento diferenciado de

populações

com relação as correlações entre caracteres pode ser atribui

do �s mudanças da estrutura gen�tica das populações,

das pela introdução do gene braquftico (LORDELÕ,

1982)

causa

ou

pela diminuiçio dristica do tamanho efetivo populacional, co
mo no presente estudo.

O carater mais correlacionado com PC foi

entretanto as magnitudes da correlaçio fenotfpica entre

me-

(informaçio

pes-

Entre os demais caracteres, alêm de PE,

os

dias foram inferiores i obtida por Martins
soal).

mais correlacionados com PG sio AP e AE

1

sendo que as

res magnitudes dessas correlaç�es foram verificadas
MISD-PB.

PE;

maio-

nos

Consequentemente, a seleçio para elevaçio do nivel

de produçio de grios,

acarretari mais alteraç�es nos caracte

res do porte nos MISD-PB.

Nesse mesmo sentido, a seleçio p�

ra reduçio do porte pode acarretar urna queda da produçio

de

-PB(S4) em cruzamento com o testador SIN Dentado-PB e,

os

graos.

Alêm disso, os "top-crosses

u

das linhagens C. Flint

MISD-PB ji apresentam m�dias em porcentagem superior i teste

munha, quanto i altura da planta e da espiga.

O

progresso

esperado por seleçio direta para a produçio de graos

(ganho
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por ciclo) pode ser considerado alto em relação ao

relatado

por MIRANDA FILHO (1979), mas a presenta o inconveniente
correspondente aumento da altura da planta, em

de resposta correlacionada ã seleção.

de um

consequencia

No entanto, considerando as menores m�dias em

porcentagem para produção de grãos e altura da planta e

espiga dos MISF-PB a seleção para aumento da produçio

da

de

grãos nos MISF-PB seria vantajosa devido ao fato que, com va

rios ciclos de seleção recorrente direta para aumento da pr�

dução de grãos os MISF-PB atingiriam valores semelhantes aos
MISD-PB quanto a produção de graos e altura da espiga.
As correlaç;es entre PG e NR,

apresentaram

baixas magnitudes e diferente comportamento nas duas
çoes

1

sendo negativos em MISF-PB,

popul�

com significincia a 5%

probabilidade para a correlação fenot{pica entre m�dias

de

de

progênies (rF); e positivos em MISD-PB, nao
significativos
A mesma situação foi observada por LORDELÔ
(1982),
para rF.
sendo que suas estimativas foram um pouco maiores.

GERALDI

(1977), reportou correlações genéticas aditivas negativas

e

significativas a 5%, entre aqueles caracteres para duas pop�
lações de graos dentados e uma de gr.aos "flint".

Al�m de PG 1 os demais caracteres correlaciona

dos com PE mostraram correlações sempre superiores para

MISD-PB.

Martins

(informação pessoal), obteve

correlações

fenotÍpicas entre médias, superiores aos MISF-PB e

res aos MlSD·-PB.

os

inferia�

Os dados obtidos indicam ainda que a corre

lação entre PE e AE ê a mais intensa para os MISD-PB o
indica os mesmos problemas citados para aumento da

que

produção

de graos, devido a alta associação entre PG e PE e, AE e AP.
A correlação gen�tica aditiva e

fenotípica

entre NR com AP e AE, constituem o maior contraste entre

as

correlações obtidas, visto que as magnitudes das correlações
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dos MISF-PB sao menores e negativas para a correlação genéti
ca aditiva e nao sao significativas para a correlação fenotI

pica entre mêdias e, vice-versa para os MISD-PB; esta tend�n
e ia t a rn bêm f o i r e p o rt ad a po r LORD E LÔ ( l 9 8 2 ) , send o que as di-

ferenças entre as correlações d as duas populações que

esse

çoes do MISF-PB e menores as correlações dos MISD-PB.

ANDRA

autor estudou são menores, isto

sao inferiores as correla

DE e MIRANDA FILHO (1980), apresentaram valores

semelhantes

em magnitude ã correlação genética aditiva entre AP e NR
superior ã correlação genética aditiva entre AE e NR

MISD PB; no entanto suas correlações fenotipicas entre

dias sao menores.

As observações acima apresentadas

e,

dos

me-

confirmam

que nem atreves da seleção de NR nos MISD-PB, pode ser alcan

çada uma maior produção, visto que a associação é bem

fraca

e nao e significativa, como t ambém devido ãs correlações positivas entre NR e AP e AE.

No entanto nos

MISF-PB, urna se

leçio para diminuir o NR aumentaria pouco a produçio

de

graos sendo que nio afetaria muito AP e AE como o faria a se

leção direta para aumento da produçio de grios.

Algumas tend�ncias discrepantes com relaçio i

correlação de caracteres nos dois testadores estudados,
atribuidas is diferenças de sua constituiçao gen�tica,
sua natureza de base gen�tica estreita.

sao

pela
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7. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nas condições do prese�

trabalho permitem apontar as seguintes conclusões:

1. Apesar das diferenças ambientais observadas entre os grupos de experimentos, as diferenças de natureza

genética

foram evidenciadas pelo uso de caracteres de alta herdabi
lidade, permitindo assim mostrar a relação existente
tre as populações de

11

dores.

top-crosses

11

en

e seus respectivos testa

2. O numeru de ramificações do pendão é um cariter de

alta

herdabilidade, menos influenciado pelo ambiente do que o�
tros caracteres como a altura da planta e altura da espi

ga, que apresentaram um coeficiente de herdabilidade seme
lhante.

3. Na aval.1.açâ.o de híbridos "top-cresses" e progenies

de

meios-irmaos que apresentam grande variaçio dentro de pr�
genies,o carater peso de cinco espigas não ê muito preci

so, necessitando por isso,
çoes a fim de se obter

de um

maior nÜmero de observa

estimativas mais precisas e seja
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um car�ter complementar na avaliação da produção dos mate
riais sendo testados,

4. A maior amplitude de variaçao para todos os caracter�s

e

produção

a maior m�dia em relação � testemunha, para

de

grãos dos "top-crosses" GDPB(S4) x SFPB e, a maior ampli

tude de variação e as maiores mêdias para todos os caracdas

linha-

top,-,crosses 11 GFPB(S4) x Sl)l?B

sobre

riabilidade, indicam claramente uma influ�ncia do

testa-

teres nos MISD-PB, sugerem o maior potencial

gens

e.

Dentado�PB(S4) e do testador SIN Dentado�PB.

5. A superioridade dos

11

CDPB(S4) x SFPB e de MISD�PB sobre MISF�PB referente

dor sobre o comportamento dos "top-crosses

11

•

i va

Entretanto,

pelo fato das linhagens terem sido obtidas de uma forma a
leatória, nao se pode excluir a hipótese de que a
variabilidade dos

11

to p-crosses

11

maior

CFPB(S4) x SDPB seja dev_�

da à maior variabilidade das linhagens CFPB(S4), em rela
ção às linhagens CDPB(S4).

6. Ainda que os

MISF-PB e MISD-PB tenham base genética estrei

ta devido a ter diminuído drasticamente o tamanho popula

cional, apresentaram uma boa parcela de variabilidade, su
ficiente para apresentar respostas â seleção; sendo

que,

os MISF-PB são classificados com potencial genético

de

quando comparados com a variabilidade de milhos

normais,

baixo a médio e os MISD-PB de mêdio potencial genético.

7. As produções mais baixas dos sintéticos SDPB e S FPB em re

lação à média dos híbridos "top-crosses" foram parcialmeE_
te devidas ao grau de endogamia dos sintéticos, como

re-
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suJtante de reduçio do ta�anho efetivo populacional.

8, Para o MISD�PB, os coeficiente de

correlação

genética

aditiva encontrados foram todos positivos e de maior mag

nitude aos apresentados por MISF-PB, o que limita as pos

sibilidades de melhoramento desta população; pois o melho
ramente de um caráter afetará aos demais

maior ou menor intensidade.

em

caracteres

9. Para o MISF-PB as magnitudes das correlaç�es foram

meno

res, sendo que o n�mero de ramificaçbes do pendão foi ne

gativamente correlacionado com produção de graos,
da planta e altura da espiga.

Considerando

as

altura

menores

médias em porcentagem para produção de grãos e altura

da

planta e da espiga, a seleção para aumento da produção de

grãos seria vantajosa devido ao fato que, com var1.os

C1-

elos de seleção recorrente direta para produção de grãos,

o SIN Flint-PB atingiria valores semelhantes ao SIN

Den

tado-PB quanto � produção de grãos e altura da planta.

10. Pelo fato de 13,3% e 21,7% respectivamente
-crosses

11

CFPB(S4) x SIN Dentado�PB e

dos

CDPB(S4)

x

Flint-PB terem superado a rn�dia da testemunha quanto

produção de grãos, os testadores SIN Flint-PB e SIN

"top

SIN

Den-

tado-PB, são considerados com bom potencial para ser pro
genitores de híbridos.

11. As discr�p�ncias encontradas entre as correlaç�es dos caracteres nos dois testadores sao atribuídas
cas de sua constituiçio genética pela sua
estreita.

É possível, portanto,

as

base

diferen

genética

que no processo de sele
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çao de linhagens sejam obtidas combinações favoráveis

caracteres para a obtenção de híbridos, explorando-se

de

as

correlações fenotípicas favoráveis dentro de progênies no
início do processo de seleção.
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TABELA 10.

Caracteres
/
PG X PE�/
b
PG X AP /
PG X AEÉ._/
PG X NR.!?_
PE X AP!::_/
c/
PE X AE-;
.c
PE X NRd/
AP X AE<l/
AP x NR /
<l
AE x NRPG

X

PG
PG
PE
PE
PE
AP
AP
AE

X

PG

a/
b

X

X

/
PE�
b/
A:b/
AEb/
NR-

x AP::J
X AE:::J
c/
X N�d /
x AEd/
x NR /
<l
x NR-

Produtos médios a nível de plantas
individuais,
nas analises conjuntas de dois experimentos de ca
da população, entre combinações dos seguintes ca=
racteres: produção de grãos (PG), peso de cinco
espigas (PE), altura da planta (AP), altura da es
piga (AE) e número de ramificações do pendão (NR)�
Milho.
Pi :ç.ac.i_cab;::i, SP, 1982/83.
Erro

Progênie

Dentro

Meios-irmãos Sintéticos Flint-PB

0,004860
0,007892
0,003941
0,292996
0,003825
0,002009
0,080245
0,012813
0,148320
0,184528

0,007069
0,019309
0,009682
0,272024
0,005618
0,002984
0,090417
0,037376
0,065347
-0,038285

Meios-Irmãos Sintéticos Dentado-PB
0,008370
0,015568
0,013519
0,045873
0,009113
0,029954
0,203578
0,254887
0,007065
0,019842
0,004069
0,012641
0,061736
0,138309
0,069824
0,127396
0,471257
1,352927
0,2Lf2370
0,852218

0,001112
0,000966
0,009509

0,010264
0,093270
0,056440

0,003190
0,002461
0,061490

0,028368
0,191219
0,142757

Produtos médios obtidos com totais de parcela, com número
diferente de indivíduos amostrados, sendo m < n.
-

.

.

.

-

.

-/ Produtos med1os o b tidos com tota1s-med1as de parcela, exce
to P.M. (Dentro) o b tidos com dados de plantas individuais de
uma amostra de 25% das progênies da população, com número
diferente de indivíduos amostrados, sendo m < n.
/
e Produtos médios obtidos com totais-medias de parcela, com
nÜmero igual de indivfduos amostrados.

d/ Produtos m�dios obtidos com m�dias de parcelas com nÜmero
igual de indivfduos amostrados; exceto P.M. (Dentro) obti
dos com dados de plantas individuais de todas as
progê
nies da população.

O b servação:

Os graus de liberdade sio iguais � Tabela 7.

• 1 13.

TABELA 11. Estimativas dos coeficientes de correlação genét�

ca aditiva (r ), fenotípica entre médias de prog�
A
entre
nies (r-) e fenotípica entre plantas (r )
F
F
o s c ar a cte r e s p r o d u ç ão d e g r ã os ( P G ) , p e s o d e ciE:t.
e o espi g as ( PE ) , a 1 tu ra d a p 1 a n t a ( AP ) , a 1 tu ra da

espiga (AE) e número de ramificações do

pendão

(NR) obtidas das análises conjuntas de dois expe-

rimentos de cada população.
SP, 1982/83.

Caracteres

PG
PG
PG
PG
PE
PE
PE
AP
AP
AE
PG
PG
PG
PG
PE
PE
PE
AP
AP
AE

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

PE
AP
AE
NR
AP
AE
NR
AE
NR
NR
PE
AP
AE
NR
AP
AE
NR
AE

NR
NR

Milho.

rA
Meios-irmaos Sintético Flint- PB
0,6859
0,5014
0,5473
-0,0279
0,2331
0,2753
0,0400
0,9809
-0,0462
-0,2694

0,6379
0,3801
0,3699
0,1570
0,2639
0,2721
0,1246
0,7436
0,0196
0,0223

";"; '}�

)\; *
**

*

.,,
* it

;\;

ns
'lo't

ns
ns

0,1858
0,2225
0,0646

0,5762
0,0712
0,071.6

Meios-irmãos Sintético Dentado-PB
0,7221
0,7097
0,7084
0,0396
0,6838
0,7109
0,1440
1,0440
0,3626
0,3887

0,7271
0,4749
0,4472
0,1126
0,4477
0,4113
0,1332
0,9190
0,2888
O,, 2623

>'<"k

**

"'J� -;I,;:

ns
**
**
ns

.,, *

**

*'":

* e ** = significativo a 5 e 1% de probabilidade;
ns

Piracicaba,

nio significativo.

0,2497
0,2516
0,1662

0,8187
0,1971
0,1791

TABELA 12.

Progressos esperados, por ciclo de seleção

dire-·

ta��, em porcentagem d as médias dos c aracteres, pr�
dução de grãos e altura da planta.

cicaba,

SP, 1982/83.

1/
Produçao de graos-

População

g/pl(l)

%

Milho.

Fira-

2/
a 1 tura d a p.t, anta-·
m/p1(2)

%

MISF-PB

2,60

2,76

- O, 04

_ 2 • 31

HISD-PB

4,98

4,45

- O, 04

- 2, 12

1
2

g/pl = gramas por planta; seleção para aumento do cariter;
m/pl = metros por planta; seleção para diminuição do carater;

*

= intensidade de seleção:

k = 20% em ambos os casos.
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s = 13,0%
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Amplitude= 53,9-129,81
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FIGURA l.

127

Distrib uição de médias de prod ução de grios de hi
bridos 11 top-crosses" em porcentagem com relação a
x
.testemunha "Cargill 511 11 : (A) C. Flint-PB(S4)
SIN Dentado-PB e (B) C. Dentado-PB(S4) x SIN Flint
-PB.
(X: médias dos "top-crosses"; T: média
da
testemunha; IC: intervalo de classe; s = desvio pa
drão e i% porcentagem de tratamentos selecionados).
Milho.
Piracicaba, SP, 1982/83.

• 1 16.

A

50

= 97, 4%
= 12,6
IC = _6
Amplitude = 44,2-130,6
i% = 4L1,69 %
X

40

s

30
20
10

tf
xr

e

131

75
70
60

X =

90,9%
= 17,2
IC = 9
Amplitude =li4,6-J.66,6
i% = 29,39%
s

50
40

30
20
10
49

FIGURA 2.

T

166

Distribuição de medias de peso de cinco espigas de
híbridos "top--crosses" em porcentagem com relaçao
x
à testemunha "Cargill Sll": (A) C. Flint-PB(S4)
SIN Den!:ado-PB e (B) C. Dentado-PB(S42 x SIN Flint
(X = medias dos "top-crosses"; T = mêdia da
-PB.
�estemunha; IC = intervalo de classe; s = desvio
padrão e i% = porcentagem de tratamentos seleciona
Milho. Piracicaba i SP, 1982/83.
dos).

. 1 1 7.

A

55
50

,,,

103,6
6,0
IC "' 3
Amplitude = 82,3-119,8
i% = 24,24%
.\

s

40
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,::

=

20

10
83,5

B

i t

T

119,5

x

98,1
s = 6, 3
IC = 3
Amplitude e: 75,2�114,7
i% = 59,89%
X

70
ªº]
60
50

e

40
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20
10

76,5

FIGURA 3.

115,5

Distribuiç�o de m�dias de altura da planta de hi
bridos ntop-crosses" em porcentagem com relação a
testemunha 11 Cargill 511": (A) C. Flint-PB(S4)
:x:
SI� Den_t;ado-PB e (B) C. Dentado-PB(Sl1). x SIN Flint
(X
-PB.
médias dos "top-crosses"; T "" m�dia de
testemunha; IC = intervalo
de classe; s � desvio
padrio e i% = porcentagem de tratamentos seleciona
dos).
Milho.
PiracicabD, SP, 1982/83.
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A

X
s
IC
Amplitude
i%

-,-

55
50
40

= 105,5
=
8,5
""
= 79,9-140,2
28,03%
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10
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X

80
70

X
s
IC
Amplitude
i%
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=
=
=
;
=

97,2
8,0
4
72,5-136,5
67,85%
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FIGURA 4.

ft
x"'f

134,5

Distribuição de médias de altura da espiga de hí
bridos "top-·crosses n em porcentJ;agem com relação ã
x SIN
testemunha 1 1 Cargill 511 11 : (A) C. Flint-·PB
SIN Flint-PB;
Dentado-PB e (B) C. Dentado-PB x
(X= n:êdias dos 11 top-crosses 11 ; T = média da teste
munha; IC = intervalo de classe; s = desvio padrão
e i% =porcentagem de tratamentos selecionados). Mi
lho. Piracicaba, SP, 1982/83.

