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AVALIAÇAO DA CAPA CIDADE DE COMBINAÇAO DE PROGENIES s2

E s 5 DE MILHO (Ze,a may.6 L. J O BTIDAS DO COMPOSTO ESALQ VD-2

FRANCISCO IDE 

ORIENTADOR: Prof. Dr. João Rubens Zinsly 

RESUMO 

A partir de l .000 progênies s
2 

obtidas por au

tofecundação e s�leção entre e dentro de progênies do Compos

to ESALQ VD-2, avaliadas em cruzamento com o Composto ESALQ VF-1, 

praticou-se uma seleção com intensidade de 10%. A avaliação 

foi realizada no ano agrícola de 1976/77 em 10 látices sim-

ples 10 x 10, selecionando-se os 10 melhores "top-crosses" de 

cada experimento. 

As sementes remanescentes das 100 progênies s
2

, 

correspondentes aos "top-crosses" selecionados, foram semea-

das em fileiras e autofecundaram-se somente as melhores plan-

tas das melhores famílias. 

obtenção das progênies s
5

. 

E s se processo f o i r e p e t i d o até a

As progênies s
5 

foram então cruzadas com o Com 

posto ESALQ VF-1 obtendo-se, ap6s a seleção, 64 "top-crosses" 
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para serem avaliados. A avaliação foi realizada no ano agrí

cola de 1981/82 em um látice triplo 8 x 8. 

Para que os resultados fossem comparativos utl 

l izaram-se testemunhas comuns aos diversos experimentos, cor-

respondentes a amostras do Composto ESALQ VD-2 e do Composto 

ESALQ VF-1. 

A comparaçao dos resultados obtidos permitiram 

concluir que, a partir das progênies selecionadas por 

apresentarem alta capacidade de combinação, foi possível au-

mentar o grau de endogamia além de acrescentar característi-

ca� genéticas favoráveis a uma melhor complementação g�nica. 

Portanto, a avaliação e seleção de progênies na geraçao s
2 

foi um procedimento adequado e eficiente para a obte�ção de 

progên i es s 5 com a 1 ta capacidade de combinação.
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EVALUATION OF THE COMBINING ABILITY OF s
2 

ANO s
5 

MAIZE 

(Ze.a may'-> L.) PROGENIES FROM ES/\LQ VD-2 COMPOSITE 

FRANCISCO IDE 

ADVISER: Prof. Dr. João Rubens Zinsly 

SUMMARY 

One thousand s
2 

progenies from ESALQ VD-2, a 

yellow Tuxpeno type maize, obtained after selfing and 

selection both among and within progenies were evaluated in 

"top-crosses" to ESALQ VF-1 composite, an orange f li nt 

material mainly of Colombian and Cuban germplasm. T he "top-

-crosses" were evaluated in 10 x 10 simple lattice design with

two replications in 1976/77. From each yield trial 

selected the ten superior "top-crosses", amounting 

hundred "top-crosses". 

it was 

to one 

By us ing remnant seed from the superior one 

hundred s
2 

i nbred l ines, thoses progenies were planted and the 

best plants from the best l ines were selfed up to the 

generation. 

ln 1981/82 sixty four s 5 inbred li nes were 
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"top-cr o s s ed" to the ESALQ VF-1 Cornpos i te, and the "top-crosses" 

were evaluated in a 8 x 8 triple lattice design with three 

re'pl ications. Both ESALQ VD-2 and ESALQ VF-1 were 

as checks in all yield triais in order to obtain 

comparisions between the s
2 

and s
5 

materiais. 

included 

proper 

The results indicated that by selecting the 

best s2 progenies regarding combining ability,it was possible

to advance the inbreeding adding furthermbre favorable genetic 

characters. Therefore, the evaluation and selection of inbred 

l ines at the s2 generation, showed to be an efficient procedure

to obtain later on high combining s
5 

inbred 1 ines. 
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l. INTRODUÇAO

O milho tem se constituído ao longo dos tempos 

em uma das espécies vegetais mais utilizadas em pesquisas tanto 

do ponto de vista básico como aplicado. 

Resultados dessas pesquisas levaram ao estabe

lecimento do mecanismo para a utilização da heterose em esca

la comercial e a introdução do milho híbrido na década de 

1920 nos Estados Unidos, uma das maiores contribuições para o 

aumento da produtividade agrícola nesse século. 

A partir de então, programas de obtenção de mi 

lho híbrido tem sido implantado em diversos países, inclusive 

no Brasil. O objetivo primário desses programas é o desen-

volvimento de linhagens endogâmicas que apresentem altas pro

dutividades de grãos em combinações híbridas. Contudo, com a 

obtenção de 1 inhagens com boa capacidade de combinação, tem 

se tornado cada vez mais difíci I o isolamento de outros geno-
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tipos que apresentam comportamento superior. 

Consequentemente observou-se um grande aumento 

na produtividade do milho de 1920 a 1935, seguindo-se um pe

ríodo de frustação, quando não se obtiveram progressos na produ-

tividade em proporção ao trabalho desenvolvido. Tal fato in-

duziu os melhoristas de milho a revisar as metodologias empr� 

gadas e procurar novos caminhos que levassem a um 

da produtividade. 

incremento 

No desenvolvimento de 1 inhagens endogâmicas a 

serem uti 1 izadas na produção de híbridos, a grande dificulda

de reside em sua avaliação, sendo que uma das questões envol

vidas é o estágio de endogamia em que os testes para capacid� 

de geral de combinação poderiam ser feitos de modo mais efi-

ciente. 

As linhagens de comportamento superior têm 

do obtidas principalmente pelo chamado método padrão,onde 

si -

sao 

efetuadas seleções entre e dentro de progênies com base unica 

mente em atributos agronômicos, cuja finalidade é eliminar as 

1 inhagens e plantas indesejáveis. Após esse período, as faml 

1 ias remanescentes passam a ser ava 1 i adas quanto à capacidade 

geral e específica de combinação. 

Por esse processo, sendo efetuada seleção so

mente para caracteres como vigor e resistência a acamamento, 
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pragas e doenças, durante as sucessivas gerações de autofecun 

dação a seleção para a produção de grãos pode se tornar intei 

ramente aleatôria e a capacidade de combinação sô é conhecida 

apos o processo de obtenção das 1 inhagens. Desse modo,em ge-

raçoes bastante avançadas de endogamia são avaliadas um gran

de número de linhagens que poderiam ter sido descartadas ante 

riormente. 

Para contornar tais incovenientes tem sido su-

gerida a utilização do teste precoce, ou seja, a avaliação 

das linhagens nos estágios iniciais de sua obtenção. Com isso 

seria possível um descarte substancial de progênie? durante 

as primeiras gerações de autofecundação,permitindo uma maior 

eficiência dos programas de obtenção de linhagens. 

Assim, através da avaliação do comportamento em 

"top cross" de progênies s
5

, obtidas i partir de progênies s 2 

selecionadas para capacidade geral de combinação, esse traba

lho procura estabelecer a extensão com que essa capacidade g� 

ral de combinação é alterada durante o processo de endogamia, 

bem como, dar subsídios para uma maior eficiência dos 

mas de obtenção de milho híbrido. 

progr� 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2. l. Avaliação de linhagens

As proposições inicials de EAST (1908) e SHULL 

(1909} a respeito da possibilidade de se aproveitar a hetero

se resultante do cruzamento de linhagens endogâmicas na prod� 

ção de híbridos comerciais, levaram JONES (1918) a sugerir a 

utilização do híbrido duplo para a viabilidade prática desse 

processo. 

A partir de então, inúmeros métodos tem sido 

propostos com o objetivo de tornar mais eficiente o processo 

de obtenção e avaliação de linhagens para a formação desses 

híbridos. 

Inicialmente as aval lações eram feitas através 

do comportamento médio de cruzamentos simples entre e dentro 

de grupos de linhagens apos o processo de autofecundação. Co� 

tudo,selecionando-se apenas para caracteres agronômicos duran 
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te o processo de endogamia,um grande numero de 1 inhagens eram 

obtidas tornando esse tipo de avaliação totalmente impraticã 

2 vel ,pois deveríamos obter e comparar C (combinação de n, 2 an 

2) híbridos simples, onde n é o número de 1 inhagens a

avaliadas. 

serem 

Desse modo se tornou necessário o emprego de 

métodos mais simples para a seleção de 1 inhagens. 

JONES (1�22) utilizou o processo de cruzamen

to de linhagens com uma variedade comercial com o objetivo de 

verificar o comportamento relativo das linhagens nesse cruza-

menta. 

Posteriormente, DAVIS (1927) utilizou esse pro 

cesso,denominado "top-cross", para avaliação da capacidade g� 

ral de combinação das linhagens. 

LINDSTR0M (1931) também observou o comportame� 

to de linhagens em "top-cross" e sugeriu a sua utilização pa

ra a avaliação da capacidade geral de combinação. 

JENKINS e BRUNSON (1932) compararam a eficiên

cia da avaliação da capacidade geral de combinação pelo pro-

cesso de "top-cross" e através de todos os cruzamentos sim-

ples possíveis entre as 1 inhagens. As correlações calcula-

das variaram de 0,53 a 0,90 para os diferentes grupos envol-
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vi dos. Com base nesses resultados os autores concluíram que 

seria seguro descartar 50% das linhagens de menor produção nos 

"top-crosses" sem correr s�rios riscos de perda de material 

com algum valor. As 50% das linhagens remanescentes, seriam 

posteriormente testados em combinações simples. 

JOHNSON e HAYES (1936) estudaram o comportame� 

to de linhagens obtidas da variedade Golden Bantam em "top-cross" 

com a variedade pat�rnal e em todos os cruzamentos simples po� 

siveis. Os resultados mostraram que as linhagens que exibiam 

baixa capacidade de combinação,medidos em "top-cross" 

como regra geral um baixo comportamento nos cruzamentos 

tinham 

sim-

ples. Por outro lado, as combinações simples mais 

vas resultavam de I inhagens que exibiam comportamento 

rior i midia nos "top-crosses". Isso permitiu aos 

produti

supe-

autores 

concluir que o "top-cross" i um mêtodo rápido e satisfatório 

para a avaliação preliminar da capacidade de produção das li

nhagens em combinações híbridas. 

SPRAGUE e TATUM (1942) sugeriram que o mitodo 

do "top-cross" deve ser empregado para se avaliar a capacida

de geral de combinação, enquanto os cruzamentos simples ent.e 

as linhagens devem ser empregados para a avaliação da capaci

dade específica de combinação. 

Desse modo,tornou-se prática comum no preces-
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so de obtenção e avaliação de 1 inhagens, autofecundações das 

plantas por 6 a 7 gerações,sendo que durante esse período e 

efetuada seleção entre e dentro de progênies para diversos ca 

racteres agronômicos,tais como vigor, resistência a acamamen-

to e à doença, etc. No final desse período de autofecundação 

e seleção visual, as 1 inhagens remanescentes são cruzadas com 

um testador,constituindo-se assim os "top-crosses". Os "top-

-crosses" são posteriormente avaliados em ensaios de produção

para se determinar a capacidade geral de combinação das l inh� 

gens parentais. A.s me 1 h ores 1 i n h age n s quanto capacidade 

geral de combinação são então cruzadas entre si ou entre gru

pos para se determinar a capacidade especifica de combinação 

e fazer a previsão dos melhores híbridos duplos. 

2.2. Efeito da seleção visual durante o processo de endog� 

mia 

A seleção visual entre e dentro de progênies 

durante o processo de endogamia tem por objetivo eliminar fa

milias ou plantas que teriam limitado ou nenhum valor na pro

dução de híbridos e, conseqüentemente, aumentar o padrão ge

ral de superioridade das linhagens finais. 

combinação das 

Obviamente, sendo a avaliação da capacidade de 

inhagens feita somente após o final do proce� 
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so de autofecundações, diversos trabalhos têm procurado ava� 

l iar os efeitos da seleção visual durante as sucessivas gera

çoes de endogamia. 

JONES ( 1920) recomendou a se 1 eção de 1 i nhagens 

com caracteres desejáveis para se obter híbridos produtivos e 

com bons caracteres agronômicos devido à correlação existente 

entre a produtividade das linhagens e seus híbridos. O autor 

considera porém, que essa correlação está longe de ser perfe� 

ta, pois, algumas linhagens extremamente fracas dão combina

ções específicas excelentes. Assim, até que se esteja bem f� 

mil iarizado com o processo de seleção em materiais endogâmi

cos, ê conveniente manter toda linhagem capaz de ter um bom 

crescimento, atê que sejam testadas em combinações com outras 

linhagens. 

Diversos outros trabalhos 

1927; NILSSON LEISSNER, 

(JONES, 1922; JORGEN 

192]; JENKINS, 1929 e S O N e B R E W B_A K E R , 

HAYES e JOHNSON, 1939) também tem relatado correlações signi-

ficativas entre a produção das linhagens parentais e seus hí-

bridos. Esses resultados indicam que a seleção de 1 inhagens 

mais vigorosas é um método eficiente para a produção de híbri 

dos. 

OSLER et alii (1958) verificaram que a seleção 

visual aumentou significativamente a produção dos cruzamen-



tos em 57% das combinações híbridas e foi efetiva em 

rar a aparência das espigas e das plantas. 

RUSSELL e TEICH (1967) relataram que a 

ção visual entre e dentro de progênies do híbrido 

. 9 . 

melho-

sele-

simples 

M 14 X C 103 resultou em aumento da capacidade de combinação. 

Entretanto, JENKINS (1935) comparou uma série 

de linhagens de primeira a oitava geração de autofecundação, 

exceto a sétima, obtida das variedades Lancaster e lodent. 

De cada população, cada geração era representada por 12 linha 

gens. De cada 1 inhagem, 2 "sibs" eram escolhidos,sendo que 

uma representava a espiga selecionada e outra a descartada. 

Esses eram avaliados em "top cross" utilizando-se como testa-

dor comum a variedade Krug. Os resultados permitiram ao au-

tor concluir que a seleção visual foi ineficiente na obten-

çao de 1 inhagens cujos cruzamentos diferissem de seus 

nais em produtividade ou em alguns outros caracteres 

dos. 

pater

estuda-

JOHNSON e HAYES (1936), tentando estabelecer 

correlações entre caracteres das 1 inhagens e suas produções 

em virios "top-crosses" encontrou apenas algumas correlações 

significativas embora fossem valores baixos. A produção das 

1 inhagens não foi significativamente correlacionado com a ca-

pacidade de combinação das linhagens medidos através de 



• 1 O.

"top-crosses ".

Contudo, os dados apresentados por JENKINS(l935) 

foram reanalisados por RICHEY (1945) através de um sistema de 

combinação de várias gerações,sendo concluido que a seleção 

tinha sido importante e eficiente no período de autofecunda-

çao. 

Por outro lado, LONNQUIST (1950) relata que,f� 

zendo-se seleção de progênies sem auxílio de testador, ocorre 

rá um aumento na capacidade de combinação em algumas 

nies e diminuição em outras. 

proge-

SPRAGUE e MILLER (1952) apresentaram informa

ções de 2 experimentos separados,nos quais 6 linhagens eram 

cruzadas em dialélico dentro de càda geraçao de autofecunda-

Um conjunto de 6 linhagens foi 

Stiff Stalk Synthetic e no outro conjunto, cada 

obtida no 

1 inhagem foi 

obtida de uma fonte diferente. Os dados de combinação entre 

as 1 inhagens indicaram que durante o processo de endogamia 

a seleção visual para produtividade foi ineficiente,mas a se

leção para quebramento de colmo teve algum valor. 

BROW (1967) utilizando um sintético de ampla 

base genética,apresentou evidências de que a avaliação visual 

de 1 inhagens não foi um critério satisfatório para 

de híbridos de produtividade superior. 

obtenção 
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Porém, EL-LAKANY e RUSSELL (1971) estudaram com 

binações híbridas de linhagens, concluindo que a seleção vi

sual durante as p�imeiras gerações de autofecundação foi efe

tiva para o aumento da produção. 

Desse modo, o efeito da seleção visual durante 

as sucessivas gerações de autofecundação parecem ainda não es 

tar bem definido, não permitindo qualquer conclusão sobre o 

assunto. Devemos lembrar, contudo, que essa divergência de 

opiniões refere-se somente a questão da eficiência da seleção 

fenotípica em melhorar a capacidade de combinação das linha-

gens. A eficiência da seleção visual em melhorar as caracte-

rísticas agronômicas das l inhagens,tais como vigor e resis-

tência a acamamento, doenças e insetos, parece geralmente ser 

aceita. 

2.3. O teste precoce 

Nos programas de obtenção de milho híbrido,mul 

tas das linhagens com boas características agronômicas e boa 

prod�tividade, obtidas ao final de um longo processo de auto

fecundação e seleção,podem ser eliminadas por não apresenta

rem boa capacidade de combinação. 

Desse modo, com o objetivo de evitar que se 
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avance nas geraçoes de autofecundação com materiais de baixa 

capacidade de combinação,tem sido sugerido a avaliação das li 

nhagens de milho nos estágios iniciais do processo de endog� 

mia. Essa sugestão se baseia na premissa de que haja dife

plantas renças acentuadas na capacidade de combinação entre 

de polinização livre ou nos primeiros estágios de autofecund� 

ção e que as amostras selecionadas tenham potencial para for-

necer uma grande proporçao de 1 inhagens superiores 

endogamia. 

apos a

DAVIS (1934) através da avaliação de sucessi

vas geraçoes endogâmicas concluiu que na geraçao s2 já ocor

ria a fixação de alguns caracteres de produção em combinações 

híbridas. O autor argumentou ainda que essa geração se apr� 

sentava melhor em "top-crosses" porque já havia sofrido algu-

ma seleção para produção ou caracteres diretamente 

dos. 

relaciona 

Num trabalho semelhante, JENKINS (1935) ava-

l iou 12 1 inhagens em "top-crosses" por oito gerações sucessi

vas de autofecundação, exceto a geração s 7,concluindo que,com

respeito a capacidade geral de com�inação,as progênies adqui-

rem sua individual idade como progenitores dos "top-crosses" 

após a primeira geração de autofecundação, permanecendo rela

tivamente estáveis nas gerações subseqüentes. 
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SPRAGUE (1939), testando plantas s
0
, observou 

que havia grande variação entre os seus "top-crosses". Isso 

permitiu ao autor concluir que era possível avaliar a capaci-

dade geral de combinação de plantas que não foram ainda auto

fecundadas. 

Por outro lado, SINGLETON e NELSON (1945), es-

tudando o comportamento em "top-crosses" de 1 inhagens de mi

lho doce por gerações sucessivas de autofecundação,observaram 

que ocorre uma alteração significativa na capacidade de combi 

nação de geraçao para geraçao. Portanto, é improvável se de-

terminar a capacidade de_ combinação de uma linhagem antes da 

terceira geração de autofecundação. 

RICHEY (1945) observou tendências divergentes 

para capacidade de combinação nas sucessivas gerações de end� 

gamia nos dados apresentados por JENKI NS (1935). Assim o au-

tor concluiu que a eliminação de progênies com base no compo� 

tamente de "top-crosses" na geração �l ,resultaria na perda de

diversas linhagens que no final do processo de endogamia apr� 

sentariam capacidade de combinação tão altas quanto àquelas 

obtidas das mel�ores progênies s
1

. 

Posteriormente, RICHEY (1947) enfatizou que o 

"top-cross" permite avaliar o comportamento de uma linhagem 

em qualquer estágio de endogamia, mas não existem bons indica 
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dores da capacidade de combinação de uma linhagem antes que 

se atinja razoável homozigose. O autor argumentou ainda que 

o comportamento de uma progênie autofecundada não ê bom crité

rio para a a�al lação da capa�idade de combinação antes de se 

eliminar por seleção os genes recessivos de maior efeito indi 

vidual e menor freqüência. 

Contudo, SPRAGUE (1946) avaliou o comportamen

to de "top-crosses" -de plantas s
0 

e s 1 ,observando que em am

bos os casos ocorriam diferenças significativas na capacidade 

de combinação. Além disso, uma série de 1 inhagens obtidas P! 

la técnica do teste precoce foram avaliadas- juntamente com um 

grupo de linhagens-extensivamente utilizados na produção de 

hibridos comerciais. O compor�amento médio em combinaç�es sim 

ples das linhagens obtidas através do teste precoce eram con

sistentemente superiores àquelas obtidas pelo método tradicio 

na 1. Assim, o autor concluiu que a seleção para capácidade 

geral de combinação de plantas s
0 

ou s 1 dá oportunidade de me

lhor seleção do que quando as plantas são escolhidas ao acaso 

por simples seleção visual. 

LONNQUI ST (1950) relatou resultados de uma �e

leção divergente para alta e baixa capacidade de combinação 

a partir de linhagens s 1 obtidas da variedade Krug. Na ge r�

ção s 4, as 1 inhagens de comportamento superior em "top-eross"

eram aquelas que se originavam de linhagens s 1 que também apr!
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sentavam alta capacidade de combinação. Esses resultados per

mitiram, ao autor, as seguintes conclusões: 

a) O teste precoce de 1 inhagens s
1 

pode forne-.

cer uma melhor amostra de material do que a autofecundação ao 

acaso de uma população qualquer; 

b) As 1 inhagens endogâmicas segregam para fato

res determinantes, tanto da produção quanto para outros ca

racteres,sendo que as melhores segregações dentro das famí

lias podem ser identificadas por métodos apropriados de sele

ção para capacidade de combinação durante as primeiras gera

çoes segregantes; 

c) Desde que se possa esperar mudanças na cap�

cidade de combinação em todas as linhagens durante o período 

de endogamia, iniciando-se o processo de autofecundação com 

1 inhagens s
1 

de alta capacidade de combinação� em geral,resu� 

tará em 1 inhagens com comportamento superior àquelas obtidas 

de 1 inhagens s
1 

de baixa capacidade de combinação. Em vista 

d e s ses f a tos , ma i o r e f i c i ê n c i a no p r o g rama d e me 1 h o r ame n to ,s � 

ra conseguida através do uso de teste precoce,· pois, permiti

ra uma seleção mais intensa para outros caracteres agronômi

cos nas famílias já selecionadas para alta capacidade de com

binação. 
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WELLHAUSEN e WORTMAN (1954) compararam a capa-

cidade de combinação de 1 inhagens s
1 e s

3
onde os resultados 

mostravam uma seleção eficiente de I inhagens s
1, quando ava-

1 iados em "top-crosses". As correlações entre 1 i nhagens S 1.

de alta capacidade de combinação e as s
3 

correspondentes apr� 

sentavam-se com suficiente magnitude (r � 0,60) para se ter 

valor prático. 

RUSSELL (1969) apresentou resultados que con

firmam a viabilidade do teste precoce corno técnica de melho

ramento para obtenção de I inhagens de milho,sornente quando as 

linhagens obtidas são utilizadas em combinações híbridas com 

o testador empregado.

Posteriormente, RUSSELL (1975) afirmou que o 

teste precoce apresenta vantagens por .permitir a identifica

ção do melhor gerrnoplasma quanto à capacidade de combinação 

quando a variabilidade genética é máxima. Entretanto, o ele-

vado custo de avaliação restringe o tamanho e,portanto, a ba

se genética da população selecionada. 

SPRAGUE (1977) argumentou ainda que duas das 

1 inhagens públicas mais extensivamente uti I izadas na produção 

comercial de sementes híbridas de mi lho nos Estados Unidos em 

1970, 814 e 837,foram obtidas através do procedimento de tes

te precoce. 
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Assim, a utilização do teste precoce parece e� 

tar 1 imitada e!!' função do maior volume de trabalho e do cus 

to envolvido nas avaliações. Quando aspectos genãticos estão 

envolvidos baseiam-se na premissa de que a seleção visual se

ja eficiente,fato que não parece ainda muito bem esclarecido. 
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3. MATERIAIS E MtTOOOS

3. 1. Composição dos materiais bâsicos

O s ma te r i a i s u t i I i z a d os no p r e s e n te t r aba l ho , d e 

nominados Compostoi ESALQ VD-2 e Composto ESALQ VF-1, foram 

sintetizados no Departamento de Genética da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" - Universidade de São Paulo e 

no início desse programa recebiam a denominação de Composto 

Dentado e Composto Flint, respectivamente. 

Na formação do Composto ESALQ VD-2 foram util� 

zadas diversas populações de milho introduzidas do CIMMYT e 

representando germoplasmas de grãos dentados brancos e amare-

lo�,predominando a raça Tuxpeno. Após o intercruzamento,o m�

teria! foi selecionado para grãos amarelos dentados e melhora 

do por três ciclos seleção entre e dentro de famílias de meios 

irmãos para aumento da produtividade. Essa população apresen 

ta plantas altas, grande produtividade, espigas sadias relati 
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vamente grossas, graos amarelos dentados, largos e compridos 

(PATERNIANI et alii, 1977). 

O composto ESALQ VF-1 foi obtido através 

cruzamento de várias populações de milho introduzidas 

do 

do 

CIMMYT, representando germoplasma de graos duros,de cor bran

ca e laranja de raças de Cuba, Colômbia e América Central. Tam 

bêm foram incluídas amostras de milho Cateto. Essas popula-

ções foram intercruzadas e posteriormente o material foi sele 

cionado para grãos duros e de cor laranja. Foi melhorado por 

três ciclos de seleção entre e dentro de famílias de meios ir 

maos e se caracteriza por apresentar plantas relativamente al 

tas e boa produtividáde. As espigas são sadias e os graos 

sao duros e de cor laranja (PATERNIANI et alii, 1977). 

3.2. Obtenção das progênies s 2 

No ano agrícola de 1973/74 foram plantadas se

mentes do Composto ESALQ VD-2 em um lote isolado de aproxima-

2damente 5. 0 0 0 m Por ocasião do florescimento foram autofe-

cundadas cerca de Z.500 plantas s
0 

que apresentavam caracte-

rísticas agronômicas desejáveis. Na colheita dos materiais 

autofecundados foram novamente selecionadas as melhores plan-

tas e posteriormente no laboratório descartaram-se 

inferiores. 

as espigas 
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Por esse processo obtiveram-se l .250 espigas cu

jas sementes foram semeadas em fileira, sendo que cada filei-

ra se constituía numa progênie s 1• Durante o florescimento 

praticou-se seleção visual entre e dentro de progênies, auto

fecundando-se as melhores plantas das melhores progênies. Na 

colheita e no laboratório selecionaram-se 500 progênies e 1.150

espigas, cujas sementes constituíram a geração s2.

3.3. Obtenção dos "top-crosses" das prog�nies s 2 

Para a formação dos "top-cros�es" 

zado um lote isolado com área aproximada de 15.000 

foi 

2 
m • 

u ti l i -

Cada 

progênie foi plantada em uma fileira de 10 metros, sendo que 

a cada quatro fileiras de progênies s 2 foi intercalada uma fi 

leira do testador, constituída de uma mistura de sementes das 

espigas de polinização livre da população original do Compos

to ESALQ VF-1. 

O plantio das fileiras do testador foram divi

didas em duas êpocas,sendo semeado 5 metros durante o plantio 

das progênies e o restante déz dias mais tarde. Esse proces-

so favorece a disponibilidade e melhora a amostragem de pólen 

para as fileiras femininas. 

Por ocasião do florescimento procedeu-se ao 
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d e s pen d o ame n to d as f i l e i r as f em i n i na s e na co 1 hei ta e 1 i minou-se 

150 progênies que não apresentavam características agronômi

cas favoráveis. 

Assim, restando 1 .000 "top-crosses", cada uma 

foi amostrada com igual número de sementes de cada espiga, sen 

do homogeneizadas para o preparo dos ensaios de produção. 

3.4. Ensaios de produção dos "top-crosses" de proginies s 2 

Os l.000 "top-crosses" de progênies s
2 

foram 

aval lados em ensaios de produção efetuados no ano agrícoli de 

1976/77 na Estação Experimental de Anhembi, no município de 

Piracicaba, Estado de São Paulo, em 1 0  látices simples 10 x10, 

con�orme COCHRAN e CDX (1957). As parcelas se constituíram 

de fileiras de 10 metros, espaçadas de 1 metro entre fileiras 

e 0,40 metros entre covas. Em cada cova foram semeadas 3 se-

mentes, totalizando 75 sementes por parcela. 

Não pertencentes ao plano do delineamento ex

perimental foram incluidos 6 parcelas de t�stemunhas por rep� 

tição, correspondentes a 3 amostras do Composto· ESALQ VD-2 e 

3 amostras do Composto ESALQ VF-1. Cada testemunha foi se-

meada ao centro e em cada uma das extremidades de cada repet� 

çao. 
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O plantio dos ensaios foi efetuado em meados 

de outubro, sendo realizado o desbaste 15 dias após, mantendo, 

sempre que possfvel, um "stand" de 50 plantas por parcela. Se 

gundo VIEGAS (1966), o desbaste nesse perfodo, não chega a 

causar sêrios prejuízos à produção. 

3.5. Obtenção, correçao e anãlise estatistica dos resulta

dos dos ensaios de "top-crosses" de proginies s 2 

Por ocasião da colheita dos ensaios de produ-

çao procedeu-se à anotação dos d ados referentes às caracte-

rísticas das parcelas em condições de campo. Assim,foram co

letados dados referentes à número de plantas sobreviventes por 

parcela ("stand"), peso total de grãos de cada; parcela em 

2 
kg/10 m e porcentagem de umidade dos grãos, determinada em 

amostras de grãos de cada parcela. 

A partir desses d ados, a produção de graos de 

cada parcela foi corrigida para umidade dos grãos de 15,5%. 

Com relação ao "stand" fina 1 podemos obse.:,. 

var que estes se apresentaram satisfatórios a nível de 

campo. Mesmo assim, todas as médias de tratamentos 

corrigidas para 50 plantas por p arcela, conforme a 

proposta por ZUBER (1942). 

foram 

fórmula 
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As análises estatísticas dos resultados, corri 

gidos para "stand" e umidade deselada, foram efetuadas segun

do a metodologia proposta por COCHRAN e COX (1957) para expe-

rimentos em látice simples 10 x 10. Em seguida foram junta-

das as anãl ises dos 10 experimentos, através da divisão da so 

mat6ria das "soma de quadrados" pela somat6ria dos "graus de 

liberdade", afim de se obter um Gnico valor para a estimati

va do coeficiente de variação genético. 

Para que os resultados dos 10 látices fossem 

comparativos entre si, determinou-se a porcentagem da produ-

ção média de graos ajustado de cada experimento 

a produção média dás testemunhas. 

3.6. Obtenção das progênies s 5 

em relação 

Baseando-se no comportamento apresentado pelos 

"top-crosses" de progênies s
2 

nos ensaios de produção, prati-

cou-se uma seleção com intensidade de 10%. Deve-se ressaltar 

que os "top-crosses" superiores foram selecionados em numero 

de 10 por látice, perfazendo um total de 100. 

No ano agrícola de 1977/78, as sementes rema-

nescentes das progênies s
2 

correspondentes aos "top-crosses" 

selecionados,foram semeadas cada uma em uma fileira. Por oca-
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sião do florescimento foram eliminadas as plantas que nao 

apresentavam características agronômicas desejáveis e auto-

fecundou-se somente as melhores plantas das melhores proge-

n i es. Na colheita e no laboratório, selecionaram-se as melho 

res espigas, cujas sementes constituíram a geração s 3.

Atravis desse processo, posteriormente foram 

obtidas as sementes para constituição das progênies s
4 

e, fi

nalmente, das progênies s
5

. 

3.7. Obtenção dos "top-crosses" das prog�nies s 5 

Os "top-crosses" foram obtidos atravãs do cru

zamento das progênies s
5 

do Composto ESALQ VD-2 (fileiras fe

mininas) com a versão original do Composto ESALQ VF-1 (filei

ras masculinas) em um lote isolado, despendoando-se as filei� 

ras femininas por ocasião do florescimento. 

Cada progênie s
5 

foi plantada em uma fileira de 

10 metros, intercalando-se a cada 4 fileiras feminina,uma fi

leira masculina. 

As fileiras masculinas foram divididas em duas 

epocas de semeadura,sendo 5 metros semeados juntamente com 

as fileiras femininas e o restante, 10 dias mais tarde. 
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Durante a colheita eliminou-se as progênies 

que não apresentavam características agronômicas desejáveis, 

restando-se assim 64 "top-crosses" para serem aval lados. 

No laborat6rio, dentro de cada "top-cross", ca 

da espiga foi amostrada com igual número de sementes,sendo ho 

mogeneizadas para uti 1 ização no ensaio de produção. 

3.8. Ensaio de produção dos "top-crosses" das prog�nies s
5 

O ensaio de produção dos 64 "top-crosses" foi 

realizado no ano agrícola de 1981/82 em um látice triplo 

8 x 8 na Estação Experimental do Departamento de Genética 

ESALQ/USP no município de Piracicaba, Estado de São Paulo, em 

área cedida pela Caterpillar do Brasil S/A. 

O plantio foi efetuado em 23 de novembro, sen-

do que cada parcela era constituída de uma fileira de l O me .:. 

tros de comprimento espaçadas entre si de um metro. Em cada 

fileira foram semeadas 75 sementes em 25 covas espaçadas de 

0,40 metros, com três sementes por cova. Quinze dias apos o 

plantio foi realizado o desbaste, mantendo-se -sempre que pos

sível, um "stand" de 50 plantas por parcela. 

Não pertencentes ao plano do dei ineamento exp� 

rimental foram incluídas seis parcelas de testemunhas por re-
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petição,correspondentes a trê s  amostras do Composto ESALQ VD-2 

e trê s  amostras do Composto ESALQ VF-1. Amostras de cada tes

temunha foram semeadas ao centro e em cada uma das extremida-

des de cada repetição. 

3.9. Obtenção, correçao e anãlise estatistica dos resulta

dos do ensaio de "top-crosses" de prog�nies s 5 

Durante o processo de colheita do ensaio foram 

determinados o peso total de grãos de cada parcela em kg/10 m2 o

nGmero de plantas sobreviventes por parcela ("stand") e a po� 

centagem de umidade dos graos em amostras de cada par cela. 

No laboratório a produção de grãos de cada pa� 

cela foi corrigida para "stand" de 50 plantas e umidade dos 

graos a 15,5%, conforme fórmula proposta por ZUBER (194 2 ). 

A análise estatística dos resultados corrigi-

dos para "stand" e umidade desejada foi efetuada segundo a m� 

todologia proposta por COCHRAN e COX (1957) 

tos em látice triplo 8 x 8. 

para experime!:_ 

Afim de possibilitar as comparaçoes entre as 

médias dos ensaios de "top-crosses" de progênies_ s2 
com os en-

saios de "top-crosses" de progên i es S 5
, a produção média de grãos 

ajustado de cada tratamento foi transformada em porcentagem em re

lação a produção média de grãos das testemunhas de cada experimento. 
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4. RESULTADOS

Nas Tabelas 01 a 10 sao apresentados os resul 

tados das análises estatísticas para produção de grãos dos 10 

experimentos corresponde�tes a aval lação dos "top-crosses" 

s2 x testador. Além das análises estatísticas, constam nes-

sas tabelas, as médias de produção dos "top-crosses" aval la

dos, as médias de produção dos "top-crosses" selecionados, as 

médias de produção de cada uma das populações paternais util� 

zadas como testemunhas, as estimativas do erro efetivo do lá

tices,os coeficientes de variação genético, a eficiência dos 

Játices e os fatores de correção (PENA NETO, 1982). 

Como pode ser observado, apenas os experimen-

tos 5 e 6 não apresentaram diferenças significativas através 

do teste F para tratamentos ajustados. 

Esses casos de diferenças nao significativas p� 

ra tratamentos ajustados provavelmente devem estar associados 
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pois com 

experimento 

e torna-se bastante difícil detectar diferenças significati-

vas entre médias de dois tratamentos 
� . em n1ve1s inferiores ao 

do coeficiente de variação do experimento. Tal fato pode ser 

comprovado 'pela apreciação dos coeficientes de variação dos lf 

tices correspondentes aos experimentos 5 e 6 que apresenta-

ram, respectivamente, o terceiro e o primeiro valores mais 

elevados. 

Os valores dos coeficientes de variação dos lá 

tices apresentaram uma amplitude de 12,06% (Experimento 04) a 

16,28% (Experimento 06) sendo considerados satisfatórios do 

ponto de vista experimental, permitindo comparações com bom 

nível de segurança para fins de seleção. 

A eficiência dos látices em relação aos blo 

cos casualizados apresentaram urna variação de 106,85% (Expe-

rimento 04) a 163,�2% (Experimento 02). Com exceçao do expe-

rimento 04, os demais apresentaram uma eficiência do látice 

relativamente elevada. Desse modo,todos os experimentos fo-

ram analisados como látice, ajustando-se os totais e as me

dias dos tratamentos. 

Com relaçã� a produção de graos, os ensaios a

presentaram médias que variaram de 4.500 kg/ha (Experimento 09) 
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a 5.250 kg/ha (Experimento 02). A produção média de graos 

dos "top-crosses" selecionados variaram de 5.400 kg/ha (Expe

rimento 09) a 6.310 kg/ha (Experimehto 04). A população ori

ginal do Composto ESALQ VD-2 apresentou uma variação de 

4. 180 kg/ha (Experimento 09) a 5.420 kg/ha (Experimento 04) e

do Composto ESALQ VF-1 de 3.790 kg/ha (Experimento 07) a 5.300 

kg/ha (Experimenta 04). 

Em termos relativos, utilizando-se a média das 

testemunhas como parâmetros da produção de grãos (100%), os 

"top-crosses" avaliados tiveram produç6es médias entre 95,71% 

(Experimento 04) e 114,05% (Experimento 07).- As médias dos 

"top-crosses" selecionados variaram de 117,72% (Experimento 04) 

a 145,95% (Experimento 07). 

Comparando-se essas médias em valores absolu

tos obteremos uma heterose média de 213 kg/ha para os "top

-crosses" avaliados e de 1 .269 kg/ha para os "top-crosses" 

selecionados, correspondendo, respectivamente, a 4,50% e

26,83%. Tomando-se essas médias em valores relativos dentro 

de cada experimento e fazendo-se a média geral,obteremos uma 

produção d� 104,9 6% para os "top-crosses" avaliados e de

127,42% para os "top-crosses" selecionados, em relação a me

dia das testemunhas, conforme pode ser observado na Tabela 12. 

Se tomarmos os "top-crosses" s
2 

x testador e 
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compararmos com a média geral da população original do Compo� 

to ESALQ VD-2 obteremos uma heterose de 50 kg/ha para os 

"top-crosses" avaliados e de 1.106 kg/ha para os "top-crosse-s"

selecionados, correspondendo, respectivamente, a 1,02% e

22,60%. Tomando-se essas médias em valores _relativos dentro 

de cada experimento e fazendo-se a média geral, obteremos uma 

heterose média de 1,43% para os "top-crosses" avaliados e de 

23,06% para os "top-crosses" selecionados. 

As estimativas referentes aos coeficientes de 

variação genético apresentaram uma amplitude de 4,00% (Experl 

mento 06) a ll ,58%(Experimento 04f. Juntando-se as análises 

estatísticas dos 10 experimentos obteremos uma estimativa do 

coeficiente de variação genético de 7,69%. Deve-se salien-

tar que nesse processo foi uti 1 izado a média de produção de 

grãos dos 10 experimentos (4.943 kg/ha). 

A análise estatística da produção de graos, 

bem como a média geral do experimento, médias de cada popula

ção parental utilizados como testemunhas, a estimativa do er

ro efetivo do lâtice, coeficiente de variação do látice, coe-

ficiente de variação genético, eficiência do látice e fator 

de correção, referente a avaliação dos "top-crosses" s5 x tes

tador são apresentados na Tabela 11. 

Do ponto de vista experimental, o coeficiente 
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de variação do látice apresentou-se relativamente elevado 

(18,6�%) tratando-se do caráter produção de grãos. Entretanto, 

para uma comparação entre médias dos "top-crosses", 
. ,. 

to deixa de ter grande importância, haja visto o 

significância (1,0%) apresentado pelo teste F para 

tos ajustados. 

tal 

nível 

fa

de 

tratamen-

A produção média de graos do ensaio foi de 

4.903 kg/ha e o das populações parenta is foram 4. 149 kg/ha p� 

ra o Composto ESALQ VD-2 e 4.058 kg/ha para o Composto ESALQ 

VF-1, correspondendo a uma heterose média de 800 kg/ha. Em 

termos relativos, tendo-se como parâmetro a média das teste 

munhas (100%), o experimento obteve uma média de 119,50%,como 

pode ser observado na Tabela 12. · 

Em relação a média do Campos to ESALQ VD-2 a 

produção média do ensaio foi de 118, 17%. 

A eficiência do látice em relação aos blocos 

casualizados foi de lll,34%,sendo considerado relativamente 

alto. Assim, o experimento foi analisado como látice ajusta� 

do-se os totais e as médias dos tratamentos. 

O coeficiente de variação genético apresen-

tau-se como valor de 19,44%, indicando um nível elevado de di 

versidade genética entre as progênies avaliadas. 
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Resultados relativos ao "stand" dos 10 experi_ 

mentas de avaliação �dos "top-crosses" s 2 x testador bem como 

o das testemunhas são apresentados na Tabela 13. A amp1itu�e

de variação do "stand" final em relação ao "stand" ideal foi 

de 85,62% (Experimento 03) a 94,02% (Experimento 06). O Com-

posto ESALQ VD-2 obteve uma média de 41,32 plantas por parce

la e o Composto ESALQ VF-l de 43,6 7 plantas por parcela, cor

respondendo, respectivamente a 82,64% e 87,34% em relação ao 

"stand" ideal. 

Para o ensaio dos "top-crosses" de progênies 

s5, o "stand" médio foi de 47,79 plantas por parcela, corres

pondendo a 95,58% do "stand" ideal. 
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5. DISCUSSAO

Embora o teste precoce tenha sido sugerido já 

a algum tempo e, ao longo desse tempo, diversos trabalhos te-

rem apresentado resultados que comprovam a sua eficiência, 

atualmente o método mais empregado é a autofecundação e sele

ção entre e dentro de progênies por 6 a 7 gerações para, pos

teriormente, se fazer testes da capacidade geral de combina

çao. Entretànto, com esse grau de endogamia as 1 inhagens 

estão praticamente homozigotas para os principais genes que 

afetam a produção de grãos e poucos terão capacidade de combi 

nação adequada para continuarem no programa de obtenção de hi 

bridos. Assim, parece interessante que logo no inicio as li

nhagens possam ser avaliadas para capacidade de combinação. 

Por outro lado, SPRAGUE (1946) relata que qua� 

do se autofecunda plantas de uma população não selecionada, a 

freqüência de genes para caracteres indesejáveis pode ser bas 

tante alta de forma a anular os resultados de ensaios de ca-
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pacidade de combinação. Testes para capacidade de combinação 

anterior a uma rigorosa eliminação de plantas com caracteres 

indesejáveis tem pouco valor no isolamento de novas linhage�s. 

Segundo LONNQUIST (1949) o teste precoce pode

ria ser aplicado em qualquer nova fonte de material endogâmi-

co, a partir da geração s1
. Isso eliminaria a necessidade de

se avaliar muitas progênies s 0 genotipicamente inferiores,vi� 

to que a aparência fenotípica de uma planta s 0 nao 

uma indicação confiável de seu potencial genético. 

fornece 

Assim, considerando esses aspectos e o está 

gio de melhoramento em que se encontravam os materiais utiliza 

dos, no início do programa, optou-se por realizar as aval ia

çoes na geração s 2.

A escolha do testador obedeceu ao objetivo de� 

te programa que é a obtenção de híbridos duplos semi denta

dos através da combinação.de 1 inhagens obtidas do Composto 

ESALQ VD-2 e do Composto ESALQ VF-1. 

Deve-se salientar que o processo de obtenção e 

avaliação de progênies s 2 e s 5 foi 

partir do Composto ESALQ VD-2, como 

conduzido nao somente a

também a partir do Compo� 

to ESALQ VF-1, sendo que para cada caso foi utilizado como testa-

dor a população original contrastante. Porém, para atender 

aos objetivos propostos nesse trabalho, foram relatados somen 
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te os processos que envolveram a obtenção e a avaliação dos 

"top�crosses" de progênies do Composto ESALQ VD-2. 

Em geral as avaliações de 1 inhagens em está

gios iniciais de autofecundação envolvem um grande número de 

tratamentos. Assim,para tornar possível as avaliações faz-se 

necessário decidir entre a diminuição do numero de 1 inhagens 

ou a diminuição do número de repetições. 

Segundo RUSSELL (1975) a avaliação de um gran

de numero de progênies aumenta o trabalho a ser efetuado ele-

vando o custo do programa. Assim, em função �esse aspecto, 

existe a tendência em se reduzir o número de progênies e, co� 

sequentemente o tamanho efetivo da população, restringindo a 

sua base genética. 

Por outro lado, quando se diminuiu muito o nu

mero de repetições, em geral diminui-se a precisão dos expe

rimentos e, consequentemente, aumenta-se o intervalo de con

fiança e diminui-se a precisão dos testes estatísticos (STEEL 

e TORRIE, 1960). 

No presente trabalho optou-se por restringir 

o numero de repetições para tornar possível a

1 .000 "top-crosses". 

avaliação dos 

Como pode ser constatado pela apreciação dos 

coeficientes de variação dos látices, apesar das razões expo� 
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tas acima, verificou-se nesses experimentos um nível de preci 

são considerado bastante satisfatório. 

Com respeito ao numero de progênies avaliados, 

deve-se notar também que, caso não se faça seleção nas gera

ções iniciais em função da capacidade de combinação, a conti

nuação do processo de endogamia e o ensaio de aval lação dos 

"top-crosses" iriam requerer uma área praticamente 

necessário para a avaliação precoce. 

igual ao 

Além disso, quando se trabalha com um grande 

numero de linhagens, as autofecundações são rea 1 i zadas sem a 

devida seleção entre e dentro de linhagens. Se esse traba-

lho fosse reduzido para 10 ou 15%, a atenção que se poderia 

dar ao campo de linhagens seria muito maior e, provavelmente 

conduziria a uma maior eficiência do processo de obtenção de 

linhagens superiores. 

Uma outra consideração a ser feita com . rela

ção ao grande número de tratamentos a serem avaliados se refe 

re a utilização de testemunha intercalar a cada duas parce-

las de "top-crosses" (SOUZA JUNIOR et alii, 1978 e ZINSLY et 

alii, 1982). Por esse processo a área necessá�ia para a rea-

1 ização do ensaio de produção é sensivelmente reduzida, além 

de grande parte das parcelas de "top-crosses" serem elimina

das através de seleção visual no campo,sendo colhidas apenas 
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as parcelas que deixam dúvidas e as fenotípicarnente superio-

res. Apesar de preliminares, esses trabalhos levam a crer na 

possibilidade de sua utilização com precisão e eficiência bas 

tante satisfatórias. 

Com relação a heterose de produção, MIRANDA 

FILHO e VENCOVSKY (1974) realizando uma análise de cruzamen-

tos dialélicos entre variedades de milho, encontraram valor 

negativo (-0, 176%) para heterose do cruzamento entre o Com

posto ESALQ VD-2 e o Composto ESALQ VF-l. 

Como pode ser observado através da compara-

ção de médias, o .valor de heterose média dos "top__-crosses" 

s2 x testador avaliados apresenta-se bastante baixo (Tabela 

12), não sendo significativo e, portanto, de acordo com o tra 

balho anterior, 

O fato da média de produção de graos dos "top

-crosses" s2 x testador avaliados ser semelhante ao da popu1�

ção parental, leva a concluir que a utilização de progênies 

-

s2 em cruzamento com a variedade contrastante nao foi efeti-

va na obtenção de heterose média com alguma expressão entre 

os dois compostos. Portanto, as 1.000 progênies representam 

uma amostra aleatória da população original ,havendo uma ten

dência em reproduzir a média da produção de grãos do tipo pa-

ternal. Desse modo, percebe-se também que a seleção visual 
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durante o período de endogamia até a geraçao s 2 foi ineficien

te no aumento da capacidade de combinação das progênies do Com 

posto ESALQ VD-2.

Ati o estágio de avaliação dos "top-crosses" 

s 2 x testador,esse trabalho foi conduzido por PENA NET0(1982),

onde o autor concluiu que a seleção visual nas primeiras ger� 

çoes de autofecundação não foi efetiva em aumentar a produção 

da� linhagens em combinações híbridas, contudo,mostrou-se efi 

ciente em reduzir o número de plantas quebradas e acamadas das 

progênies s 2 em combinações híbridas quando comparada com a

média de acamamento e quebramento apresentado pela. população 

paternal. 

Logicamente, como já relatado anteriormente,e� 

ses resultados são conflitantes com alguns autores (OSLER et

a'lii, 1958; EL-LAKANY e RUSSELL, 1971) e concordantes com ou

tros (JENKINS, 1935; SPRAGUE e MILLER, 1952 e BROW,1967), con 

tudo, deve-se esclarecer que esses conflitos dizem respeito 

somente ao efeito da seleção fenotípica em aumentar a capaci-

dade de combinação das progênies. O efeito positivo da sele-

ção visual na melhoria dos aspectos agronQmicos e do padrão 

geral das linhagens parece ser bem estabelecido e, nesse sen

tido, ela contribui para a importante função de eliminar li

nhagens que são difíceis de se propagarem e, portanto, de po� 

co valor na prática comercial ,mesmo que produzissem excelen-
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tes híbridos. 

De cada ,ensaio de produção foram selecionados 

os 10% "top-crosses" de melhor comportamento. Essa seleção foi 

praticada com o propósito de diminuir drasticamente o numero 

de progênies e aumentar o padrão de capacidade de combinação 

das progênies remanescentes. Desse modo, na continuação do 

programa seriam exploradas apenas as melhores progênies quan

to à capacidade de combinação e consequentemente seria reduzi 

do o custo e o trabalho em sua execução. 

Os cruzamentos selecionados apresentaram uma 

heterose bastante elevada em relação a média geral de produ= 

ção de grãos da população parental,confirmando a existência 

de grande variabilidade genética dentro da população; o que 

pode ser constatado também através da interpretação dos coe

ficientes de variação genético. 

As linhagens s 2 correspondentes aos cruzamen

tos selecionados foram semeadas em fileiras e suas plantas f� 

ram autofecundadas sucessivamente até a obte�ção das proge-

Durante o período de endogamia foi.efetuada seleção 

para caracteres agronômicos. Em  seguida as progênies s
5 

fo-

ram cruzadas com o Composto ESALQ VF-1, restando-se após a se 

leção, 64 "top-crosses" para serem avaliados em ensaio de pro 

dução. 
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Na anã 1 i se dos resu 1 tados do ensaio de produ

ção dos "top-crosses" das progênies s
5

, apesar do nivel rela

tivamente elevado do coeficiente de variação do látice,obse� 

vou-se diferença significativa a nível de 1% de probab ili da-

de pelo teste F para o efeito de tratamentos ajustados. Assim, 

percebe-se que mesmo num experimento sem uma precisão muito 

satisfatória do ponto de vista estatístico,foi possível sele

cionar algumas progênies s
5 

com melhor capacidade de combina

çao, indicando a existência de uma grande diversidade entre as 

progênies testadas. 

O coeficiente de variação genético obtido. no 

ensaio-dos "top-crosses" s
5 

x testador (19,44%) também e um 

indicativo da diversidade genética entre as progênies aval ia 

das. 

A média de produção de grãos dos "top-crosses" 

s
5 

x testador foi de 4.903 kg/ha, correspondendo a 119,50% em 

relação a média das populações testemunhas. 

Se fizermos uma comparaçao das médias de prod� 

ção de graos dos diferentes experimentos através da relação 

percentual com as testemunhas comuns aos experimentos,confor-

me a Tabela 12, podemos observar que os "top-erosses" das pro

gênies s
5 

mantiveram um nivel de produtividade bastante sup� 

rlor aos "top-crosses" das progênies s
2

. Portanto, da ger� 
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çao s 2 para s
5 

houve uma melhoria da capacidade de combina

ção ou, pelo menos a manutenção do nível de complementação g� 

nica. 

Esse progresso obtido poderia ser função tanto 

da seleção em s 2 para capacidade de combinaçã� como da sele

ção fenotípica efetuada entre e dentro de progênies durante o 

período de endogamia da geraçao s 2 para s
5

. 

Analisando-se os coeficientes de variação gen� 

tico, podemos observar que o valor correspondente aos 

"top-crosses" s 2 x testador (7,69%) é bastante inferior aos

dos "top-crosses" s
5 

x testador (19,44%). Em parte esse fato

se deve a média geral mais baixa obtida no ensaio de produção 

dos "top-crosses" s
5 

x testador. 

Sendo o coeficiente de variação genético uma 

função da variância genética dividida pela média geral ,quando 

um experimento apresenta uma média baixa,poderá haver uma ten 

dência de se aumentar o seu valor. 

Contudo, a magnitude da diferença entre os va

lores de coeficiente de variação genético se mostram bastante 

elevados,dando uma indicação de que os outros fatores 

estar contribuindo para essa diferença. 

devem 

Normalmente, durante o processo de autofecun 
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dações sucessivas, ocorre a segregaçao para os caracteres de 

produção e, portanto, se não for efetuado uma seleção eficie� 

te para produtividade, haverá uma tendência de se elevar a 

diversidade genética aumentando, consequentemente, a variân

cia entre progênies. 

Uma seleção eficiente durante o período de en-

dogamia, restringiria a diversidade entre progênies 

da eliminação das progênies menos produtivas. 

através 

Assim, parece bastante provável que a seleção 

visual não foi efetiva em aumentar a capacidade de combina

ção das progênies durante o perfodo de autofecundação da ge-

Por outro lado, na comparaçao das médias dos 

ensaios de "top-crosses" de progênies s
2 

e s 5, deve ser consi

derado o efeito da interação genótipo x ambiente. Nesse caso 

o efeito da interação é devido a locais e anos diferentes. Se

gundo PATERNIANI e MIRANDA FILHO (1978),uma vez que a intera 

ção genótipo x ano é um fato generalizado,pode ocorrer que os 

melhores genótipos num determinado ano não sejam os superio-

res na média de vários anos. Essa consideração se aplica tam 

bém para ensaios em diferentes locais. 

Considerando que a seleção de progênies s
2 

pa

ra capacidade de combinação foi realizado com base nos exper� 
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mentos conduzidos na Estação Experimental de Anhembi, no ano 

agrícola de 1976/77 e que a avaliação dos "top-crosses" s
5 

x te� 

tador f�i realizado na Estação Experimental do Departamento 

de Genética em área cedida pela Caterpillar do Brasil S/A, no 

ano agrícola de 1981/82, é bastante provável que ambos os efei 

tos de interação contribuíram para diminuir a eficiência da 

seleção. 

Desse modo, as médias de 127,42% e 119,50% em 

relação as populações testemunhas de cada experimento (Tabe-

la 12), respectivamente para "top-c rosses" s 2 x testador sele 

cionados e s5 x testador avaliados, não parecem muito discre

pantes em vista das considerações expostas acima. 

Em virtude da eficiência apresentada pelo tes

te precoce para capacidade de combinação realizado na gera

ção s2, a seguinte metodologia poderia ser empregada em pro

gramas de obtenção de linhagens: 

1) Obtenção de um gr ande número de progênies

s
2 

atr avés de autofecundação e seleção feno 

tipica; 

2) Cruzamento das progênies s
2 

com um 

tador; 

tes-
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3) Avaliação dos "top-crosses" s
2 

x testador 

em ensaio utilizando testemunha intercalar; 

4) Manter de 10% a 15% das linhagens s
2

corre� 

pondentes aos melhores "top-crosses";

5) Continuação do processo de endogamia.



. 4 5 . 

6. CONCLUSOES

Nas condições apresentadas para a rea 1 i zação 

deste trabalho, os resultados obtidos permitiram concluir que 

a partir de progênies s 2,selecionadas por apresentarem alta

capacidade de combi-nação, foi possível aumentar o nível de en 

dogamia além de acrescentar características genéticas 

veis a uma melhor complementação gênica. 

favorã 

Desse modo, o teste precoce permitiu a elimina 

ção de um grande número de progênies que nao seriam aprovei

tados no final do processo de endogamia, por apresentarem bai

xa capacidade de combinação. 

Portanto, a avaliação e se 1 eção de progênies 

na geração s 2 foi um procedimento adequado e eficiente para·a

obtenção de progênies s 5 com alta capacidade de combinação. 
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Tabela 1 - Análise da variância da produção de graos em 

kg / l O m 
2 

c o r r i g i d o s p :3 r a 1 5 , 5 % d e um i d a d e e "stand" 

ideal de 50 plantas por parcela, do experimento. 1, 

em 1 át ice s imp 1 es 1 O x 1 O correspondentes aos "top

-crosses" de proginies s 2• Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

C. V. látice

E f i c. 1 ã tice

C. V. genético

Fator de correçao

Média dos "top-crosses"

Média dos " top-crosses" se 1

Média do Composto ESALQ VD-2

Média do Composto ESALQ VF-1

G . L . 

1 

99 

18 

81 

199 

99 

= 0,4354 

= 13,03% 

= 145,75% 

= 5,59% 

= 0,0785 

= 5.060 kg/ha 

= 5.890 kg/ha 

= 4.510 kg/ha 

= 4.380 kg/ha 

* =Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

** =Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

n.s. = Não Significativo.

Q.M. 

2, 71 68 

0,8356 

1,7750 

0,3811 

0,5411* 
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Tabela 2 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m corrigidos para 15,5% de umidade e "stand" 

ideal de 50 plantas por parcela, do . experimento 2, 

em látice simples 10 x 10 correspondente aos "top

-crosses" de progên i es s2. Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977, 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

C. V. látice

Efic. látice

c.v. genético

Fator de Correção

Média dps "top-crosses"

Média dos "top-crosses" se 1 .

Média do Composto ESALQ VD-2

Média do Composto ESALQ VF-1

G. L.

1 

99 

1 8 

81 

199 

99 

= 0,4888 

= 13,32% 

= 163,42% 

= 5,75% 

= 0,0829 

= 5.250 kg/ha 

= 6. 1 90 kg/ha

= 5.050 kg/ha

= 4.890 kg/ha

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

** =Significativo ao nível de 1-% de probabilidade.

n.s. = Não Significativo.

Q. M.

1,2545 

1 ,0534 

2 ,4815 

0,4249 

0,6074* 
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Tabela 3 - Análise da variância da produção de graos em 

kg / 1 O m c o r r i g i d o s p a r a 1 5 , 5 % d e um i d a d e e "stand"

iqeal de 50 plantas por parcela, do experimento 3, 

em látice simples 10 x 10 correspondente aos "top

crosses" de prog;nies s
2

. Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Erro Efetivo 

C. V. látice 

E f i c. látice 

C.V. genético

Fator de correçao 

Média dos "top-crosses" 

Média dos "top-crosses" se 1 • 

Média do Composto ESALQ VD-2 

Média do Composto ESALQ VF-1 

* = Significativo ao nível

** = Significativo ao nível

n. s. = Não Significativo.

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

de 5% 

de l % 

G. L.

99 

1 8 

81 

199 

99 

0,4691 

13, 19% 

122,98% 

7, 1 0% 

0,0677 

5. 19 O

6.230 

5.330 

4.770 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

Q. M.

9,0059 

0,9293 

l ;29 3 4

0,4177

0,6896** 

de probab i 1 idade. 

de probabi 1 idade. 
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Tabela 4 - Análise da variância da produção de graos em 

kg /1 O m c o r r i g i d o s p a r a 1 5 , 5 % d e um i d a d e e "stand" 

ideal de 5Q plantas por parcela, do experimento 4, 

em látice simples 10 x 10 correspondente aos "top

-crossea" de progênies s
2

• Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro Efetivo 

C. V. látice 

E f i c. látice 

C.V. genético

Fator de correçao 

Média dos "top-crosses" 

Média dos "top-crosses" se 1 . 

Média do Composto ESALQ VD-2 

Média do Composto ESALQ VF-1 

* = Significativo ao nível 

** = Significativo ao nível 

n . s . = N-ão Significativo. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

de 

de 

, G. L. Q.M.

5% 

1 % 

99 

1 8 

81 

199 

99 

0,3826 

12 ,06% 

106,85% 

1 1 , 5 8% 

0,0467 

5. 1 30

6.310 

5.420 

5.300 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

10,4 242

l, 2823 

0,6612 

0,352 7 

l,0579** 

de probabilidade. 

de probabilidade. 
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Tabela 5 - Anâl ise da variância da produção de graos em

kg / 1 O m c o r r i g i d o s p a r a 1 5 , 5 % d e um i d a d e e "stand"

ideal de 50 plantas por parcela, do experimento 5,

em látice simples 10 x 10 correspondente aos top

-crosses" de progênies s
2

. Estação Experimental de

Anhembi, S.P. 1976/1977.

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

C. V. látice

Ef i c. látice 

C. V. genético
-

Fator de correçao

Média dos "top-crosses"

Média dos "top-crosses" se 1

Média do Composto ESALQ VD-2

Média do Composto ESALQ VF-1

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

G • L • 

99 

1 8 

81 

199 

99 

0,6262 

15,56% 

129,46% 

5, 1 9% 

0,0718 

5.090 

6. 1 80

5.350 

4.950 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

Q.M.

0,5886 

1,0260 

1,9659 

0,5540 

0,6934 n.s. 

* = S i g n i f i c a t i v o a o n i v e 1 d e 5% d e pro b a b i 1 i d a d e .

** = Significativo ao nível de 1% de probabi 1 idade.

n.s. = Não Significativo.
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Tabela 6 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m corrigidos para 15,5% de umidade e "stand" 

ideal de 50 plantas por parcela, do experimento 6, 

em I á t i c e s i m p 1 e s 1 O x I O c o r r e s p o n d e n t e s a o s " top

-c r os ses" de proginies s2
. Estação Experimental de

Anhembi, S.P. 1976/1977, 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

e.V. látice

Efic. Jâtice 

e.V. genético

Fator de correçao 

Média dos "top-crosses" 

Média dos "top-crosses" 

Média do Composto ESALQ 

Média do Composto ESALQ 

* = Significativo ao 

** = Significativo ao 

se 1 . 

VD-2 

VF-1 

nível 

nível 

n . s . = Não Significativo. 

G . l . Q.M. 

7,4267 

99 0,8070 

1 8 2,1312 

8 1 0,6120 

199 

99 0,6954 n . s . 

= 0,6911 

= 16,28% 

= 128,51% 

= 4,00% 

= 0,0713 

= 5. 1 00 kg/ha 

= 6.000 kg/ha 

= 4.630 kg/ha 

= 4.750 kg/ha 

de 5% de probabilidade. 

de 1 % de probabi 1 (da de. 



Tabela 7 - Análise da variância 

kg/10 m2 corrigidos

ideal de 50 plantas 

. 60. 

da produção de grãos em 

para 15, 5% de umidade e "stand" 

por parcela, do experimento 7, 

em látice simples 10 x 10 correspondentes aos "top

-crosses" de proginies s
2

. Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Varia�ão 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

C. V. látice

E f i c. látice

c.v. genético

Fator de correçao 

Média dos "top-crosses" 

Média dos "top-crosses" se 1 . 

Média do Composto ESALQ VD-2

Média do Composto ESALQ VF-1 

* = Significativo ao nível 

** = Significativo ao nível 

n. s. = Não Significativo.

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

de 

de 

G . L • Q.M.

5% 

l %

99 

l 8

81

199 

99 

0,6012~ 

l 6, l 8%

137.36% 

8,93% 

0,0756 

4.790 kg/ha 

6. 1 3 O kg/ha 

4. 61 O kg/ha 

3,790 kg/ha 

22,3313 

1 , l 57 3 

2,1637 

0,5286 

0,8951** 

de probabilidade. 

de probabilidade. 
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Tabela 8 - Análise da variância da produção de graos em 

kg / 1 O m c o r r i g i d o s p a r a l 5 , 5 % d e um i d a d e e "stand" 

ideal de 50 plantas por parcela, do experimento 8, 

em látice simples 10 x 10 correspondentes aos "top

-cro sses" de prog�nies s
2

. Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

c.v. lã tice

Efic. látice 

C. V. genético

Fator de correçao 

Média dos "to p-crosses" 

Média dos "top-crosses" se 1 . 

Média do Composto ESALQ VD- 2

Média do Composto ESALQ VF-1 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

G . L . 

99 

l 8

81 

199 

99 

0,5095 

15,55% 

12 1,37% 

9, 15% 

O, O 66 5 

4.590 

5.710 

5.000 

4.590 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

Q.M.

0,0154 

l, 0098 

1,3557 

0,4546 

0,8081** 

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = Não Significativo.
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Tabela 9 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m
2 

corrigidos para 15,5% de umidade e '�tand"

ideal de 50 plantas por parcela, do experimento 9, 

em látice simples 10 x 10 correspondentes aos "top

-crosses" de proginies s 2. Extação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

c.v. látice 

Ef i c. látice 

C. V. genético
-

Fator de correçao 

Média d.os "top-crosses" 

Média dos "top-crosses" se 1 . 

Média do Composto ESALQ VD-2 

Média do Composto ESALQ VF-1 

* = Significativo ao nível 

** = S i g n i fica ti vo ao nível 

n . s . = Não Significativo. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

de 

de 

G. L. Q.M.

5% 

1 % 

99 

l 8

81 

199 

99 

0,4 2 46 

14,48% 

1 25,61% 

8,93% 

0,0695 

4.500 

5.400 

4. 180

3.850 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

0,0149 

1,0106 

1,2 368 

0,3770 

0,7001**

de probabi 1 idade. 

de probabi 1 idade. 
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Tabela 10 - Análise da variância da produção de graos em 

kg/10 m corrigidos para 15,5% de umidade e "stand" 

ideal de 50 plantas por parcela, do .experimento JO, 

em látice simples 10 x 10 correspondentes aos "top

-crossesn de prog�nies s
2

. Estação Experimental de 

Anhembi, S.P. 1976/1977. 

Fonte de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo 

C. V. látice

E f i c. látice 

C. V. genético

Fator de 
-

correçao 

Média dos "top-crosses" 

Média dos "top-crosses" se 1 • 

Média do Composto ESALQ VD-2

Média do Composto ESALQ VF-1 

* = Si g n i fica ti vo ao nível 

** = Significativo ao n íve 1 

n . s . = Não Significativo 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

de 5% 

de 1% 

G • L • 

99 

l 8

81 

199 

99 

0,4749 

14,58% 

162,82% 

8,24% 

0,0828 

4.730 

5.950 

4.850 

4. 41 O

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

Q.M.

0,4344 

1,1016 

1,3953 

0,4128 

0,7163** 

de probab i 1 idade. 

de probabilidade. 
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Tabela 11 - Análise de variância da produção de graos em 

kg/1 O m
2 

corrigi dos para 15, 5% de umidade e "stand"

ideal de 50 plantas por parcela, �o experimento 

em látice triplo 8 x 8 correspondente aos "top

-crosses" de proginies s5
. Estação Experimental do 

Departamento de Genética, ESALQ/USP, Piracicaba, 

S.P. 1981/82. 

Fontes de Variação 

Repetições 

Tratamentos (não ajustados) 

Blocos D. Rep. Ajustados 

Erro Intra-Blocos 

Total 

Tratamentos (ajustados) 

Erro efetivo do látice 

C.V. do látice

Ef ic. do látice 

C.V. genético

Fator d� correção 

= 

= 

= 

= 

= 

Média dos "top-crosses" avaliados = 

Média do Composto ESALQ VD- 2 = 

Média do Composto ESALQ VF•l = 

* = Significativo ao nível de 5%

** = Significativo ao nível de 1% 

n . s . = Não Significativo. 

G. L.

2 

63 

2 1 

1 O 5 

1 9 1 

63 

0,9145 

18,65% 

111,34% 

19,44% 

0,0355 

4.903 

4. 149

4.058 

kg/ha 

kg/ha 

kg/ha 

Q.M.

0,7607 

2 ,0675 

1,9318 

0,8354 

1, 7440** 

de probabilidade. 

de probabilidade. 
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Tabela 1 2 - Produçio média de grios dos "top-arasses" em rela 

çio à média das testemunhas. 

Média geral dos "top-arasses" 

s
2 

x testador avaliados 

Média geral dos "top-arasses" 

s
2 

x testador selecionados 

Média geral dos "top-arasses" 

testador 

% em relaçio à 
média das tes

temunhas 

104,96 

12 7,42 

119,50 

*Calculado a partir de médias em valores relativos den

tro de cada experimento e, posteriormente, obtendo-se

uma média geral,
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Tabela 13 - Valores relativos a "stand" final dos experimen

tos correspondentes aos "top-crosses" de proge

nies s
2 

e média das testemunhas. 

N� do experimento 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

Composto ESALQ VD-2 

Composto ESALQ VF-1 

Amplitude 

·30-50

36-50

37-49

39-50

36-50

40-50

36-49

33-49

40-48

41-50

32-50

24-50

Média 

4 4, 1 1 

43,89 

42,81 

44,30 

43,92 

4 7, O l 

44,26 

43,84 

44,69 

45,10 

43,67 

4 l , 3 2 

% em relação ao 
"stand" ideal 

88,22 

87,78 

85,62 

88,60 

87,84 

94,02 

88,52 

87,68 

89,38 

90,20 

87,34 

82,64 




