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1 . RESUMO

Para a obtenção de genôtipos de milho com elevada produtividade em graos e alto conteúdo de ôleo, realizou-se na

população

ESALQ-VD-2, seleção para produtividade entre famílias de meios irmãos e
seleção para embrião grande dentro das famílias; urna vez que a porcenta

gem de oleo nos grãos apresenta estreita relação com o tamanho do embrião.
O presente trabalho o bjetivou avaliar a eficiência do me

todo de seleção empregado, atravês da anãlise do teor de Õleo encontra
do apos cinco ciclos de seleção.

Alem da porcentagem de Õleoi analisou

se peso, volume e densidade dos grãos, utilizando-se sementes s 1 com a
finalidade de evitar possíveis efeitos da fonte polinizadora.
Foram comparadas entre si a população Original, onde efetuou-se seleção entre e dentro de familias de meios irmãos para produti
vidade, e a população Alto Õleo, onde, alem da seleção entre familias pa
ra produtividade, efetuou-se tambem, seleção dentro das familias para em

brião grande. Avaliou-se noventa e seis espigas s 1 da população
nal e quarenta e três da população Alto Õleo.

Origi

2

sistema

Os resultados obtidos permitiram concluir que o

seletivo usado para elevar o conteúdo de Õleo nos grãos de milho foi efi
ciente, promovendo um ganho mêdio por ciclo de 1,44% em relação a popula
ção Original. Os caracteres de peso, volume e densidade dos grãos

man

tiveram-se semelhantes aos da população Original. Embora, houvesse

uma

tendência de aumento no peso e volume e, redução na densidade dos

graos

na população Alto Õleo.
A população Alto Oleo, visualmente, sofreu efeitos

maio

res da variação ambiental nas caracteristicas vegetativas, em relação
população Original.

a

Não se obteve correlações significativas para os ca

racteres de peso, vo htme e densidade àos graos em relação ã
de Õleo em ambas populações estudadas.

porcentagem

3

2. INTRODUÇÃO

Das inúmeras aplicações na alimentação humana, destacamos
o milho como fonte de Õleo, embora, sabendo-se que as variedades e hibri
dos comerciais contêm normalmente cerca de 4 a 5% de Õleo em seus graos.
Nos Últimos anos, o interesse pelo Õleo de milho tem aumentado grandemen�
te em virtude das suas boas qualidades dietéticas, pois apresenta elevado
teor de ácidos graxos insaturados, tais como os ãcidos 1inolêico e olei
co. Essa caracteristica torna o Õleo especialmente recomendãvel para re
dução do nivel de colesterol do sangue, com consequente prevenção de doen
ças cardiovasculares. Atualmente, sua procura no mercado interno tem atanto

tingido níveis superiores ã oferta, alem do mercado internacional
para o Õleo, como para o grao com maior teor em Õleo.

Para suprir essa demanda, uma possivel solução seria o me1 horamento visando ã obtenção, de genõtipos para maiores teores de
nos graos.

Contudo, a experimentação nos tem demonstrado que o

. Õleo
aumento

no teor de Õleo provoca um decréscimo na produtividade, fator esse

que

tem sido responsãvel pela não utilização de germoplasmas comerciais

com

4

maiores teores de Õleo.

Tem havido, entretanto, pesquisas sobre a possi

bilidade de se obter genótipos para teores de Õleo JIBis elevados, sem que
a produtividade de grãos seja grandemente afetada.
O presente trabalho tem como finalidade avaliar o
de seleção visual para embrião grande aplicado dentro das famílias

mêtodo
de

meios irmãos, selecionadas entre familias para produtividade, através da
anãlise do conteúdo de Õleo dos grãos obtidos de espigas

autofecundadas

de plantas das populações Original e Alto Õleo, ambas provenientes do com
posto ESALQ-VD-2 de milho. As características de peso, volume e densida
de dos grãos foram utilizadas para estudos de correlações e estudos com
parativos entre as populações, afim de verificar as alterações que
tipo de seleção possa ter provocado na população Alto Õleo.

este
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3. REVIS�O DE LITERATURA
3.1. Herança do conteúdo de Õleo em milho
Atravês -da anãlise dos vãrios constituintes do grão de mi
85%

lho, HOPKINS et alii (1903) e LENG (1967) determinaram que cerca de

do total de Õleo estão contidos no g erme ou embrião. Correlações positi
vas entre o teor total de Õleo e o tamanho do embrião ou mesmo entre

(1948),

conteúdo de Õleo no embrião, foram relatadas por BRUNSON et alii
SPRAGUE e BRIMHALL (1949), MILLER e BRIMHALL

(1951) e

o

RUSCHEL (1972).

MILLER e BRIMHALL (1951) concluiram que o aumento no teor de 5leo

dos

grãos de milho depende primeiramente do aumento da proporção do embrião em
relação ao grão e da sua concentração de Õleo. O aumento do teor de Õleo
por sua maior concentração no embrião foram tambêm relatadas por GLOVER e
TOSELLO (1973).

'

Os estudos de, BEADLE et alii (1965) sobre a composição do
51eo determinaram que cerca de 86% dos ãcidos gra�os constituintes do Õleo
de milho comercial são os ãcidos linolêico e olêico.

O restante

e

repre

sentado pelos ãcidos palmitico e esteãrico, sendo somente 1% a contribuição dos

ãcidos

linolênico e araquinidico.

Os conteúdos dos ãcidos

6

o1êico e linoleico, foram mais extensivamente estudados por PONELEIT e
ALEXANDER (1965), CURTIS et alii (1968), PONELEIT e BAUMAN (1970),JELLUM
(1970), ROCHE et alii (1971) e WEBER e ALEXANDER (1975), que obtiveram
correlações negativas entre esses ãcidos graxos, chegando a indicar um
controle monogênico, onde o baixo teor de ãcido linolêico domina o alto
teor e, o alto teor de ãcido olêico domina o baixo teor.
O estudo da herança do conteúdo de Õleo em milho foi ini- ·
ciado por SPRAGUE e BRIMHALL (1949) os quais evidenciaram que o

baixo

teor apresenta efeitos de dominância sobre o alto teor de Õleo nos graos,

sugerindo que tanto os efeitos gênicos aditivos como de dominância esta

vam presentes, e que cerca de vinte pares de genes estão envolvidos, po
dendo afetar primeiramente o tamanho do embrião. Evidências de dominân
cia para o baixo teor em Õleo foi também relatado por ELROUBY

e PENNY

(1967} e DUDLEY et alii (1977).
LENG (1962a) e ELROUBY e PENNY (1967) indicaram a variân
cia genética aditiva como o principal fator afetando o controle do con
teúdo de Õleo em milho. MORENO - GONZALEZ et alii (1975) usando as gera
ç?es F2 e F6 provenientes de cruzamentos entre variedades contrastantes
de milho,para o conteúdo de Õleo, mostraram que a estimativa da variân
cia genética aditiva foi cerca de oito vezes maior que a estimativa da v�

'

riância d01Tiinante emF2 , e ce�ca de quatro vezes maior- emF6 . A estimativa
da variância aditiva emF2 foi o dobro da estimada emF6; sugerindo que

muitos loci de ação aditiva controlam o conteúdo de Õleo em milho, estan
do estes em ligação completa nos pais_utilizados. A estimativa da variân
eia dominante em F6 não diferiu significativamente da estimada em F2,

7

indicando uma falta de efeito de ligação sobre a variância dominante, a
qual foi interpretada pelos autores como indicação de que os genes com
ação dominante estão distribuidos por todo genoma em distâncias tais que
pGSsam ser herdados independentemente. Alguns genes são dominantes para
baixo teor de Õleo e outros dominantes para alto conteúdo em Õleo.
· 3�,2. Fatores que afetam o conteúdo de Õleo em milho
Os efeitos relati vos .ao ambiente foram estudados

por

l:lOPKINS (1899), GENTER et alii (1956), JELLUM e MARION (1966), onde mostraram que as condições ambientais provocam grandes variações no conteú
do ,de Õleo em milho, afetando grandemente o tamanho relativo do

germe.

As variedades de milho com maiores teores em Õleo estão sujeitas a maio
res .interações ambientais.
JELLUM e MARION (1966) nao observaram efeito quantitativo

'

de Õ-leo em relação as diferentes espigas provenientes de uma mesma planta.
LAMBERT et alii (1967) determinaram o efeito da posição do
grão dentro de uma mesma espiga, para o conteúdo de Õleo em milho. Toman
do-se como base a porcentagem de Õleo dos grãos analisados individualmen
te, os autores obtiveram que, em rnêdia, os grãos da parte central da es
piga apresentam maior porcentagem de Õleo (5,3%) do q�e os grãos da base
(5,0%) e os do ãpice da espiga (4,7%). Porem, quando foi utilizado o co_!!
teüdo total de Õleo dentro do grão, usando a porcentagem de Õleo e o peso
dos grãos; os da parte basal, devido ao seu maior peso, apresentaram uma
maior quantidade de Õleo (17,Omg) que os da parte centra1 (14 ,Omg) e os do

8

ãpice (13,0mg) das espigas dos hibridos analisados.

O efeito da posição

da semente na espiga de milho sobre a qualidade do Õleo foi

determinado

por JELLUM (1967). A posição da semente na espiga apresentou maior

in

fluência nos ãcidos oleico e ,linoleico, que no palmitico. De modo

ge

ral, a proporção do palmitico e linoleico aumentam e a proporção do oleico diminuem linearmente com.amostras provenientes da base para o

ãpice

das espigas.
O conteúdo de Õleo no milho e tambem influenciado pelo ge. nõtipo maternal. WOODWORTH � MUMM (1936, apud MILLER e BRIMHALL, 1951)
observaram uma influência preponderante da fonte maternal sobre a porcen
tagem de Õleo no grão de milho.

Efeito este, determinado tambem nos tra

balhos de MILLER e BRIMHALL (1951), CURTIS et alii (1956) e
alii (1970).

GARWOOD et

MILLER e BRlMHALL (1951) determinaram a influência relativa

do efeito maternal sobre o conteúdo de Õleo, utilizando cruzamentos
uma espiga por uma mistura,de pÕlen proveniente de duas diferentes

em
fon

tes. Os graos produzidos foram identificados pela coloração do endosper
ma, pois as fontes polinizadoras diferenciavam quanto a esta caracteris
tica.

GARWOOD et alii (1970) observaram efeitos maternais sobre o conteu

do de Õleo, em todas comparações realizadas em sementes F1 provenientes
de cruzamentos recíprocos. O efeito maternal foi determinado tambem para
a porcentagem de Õleo no germ� e na proporção do germe em relação ao grão
inteiro. Os resultados obtidos permitiram concluir que a combinação des
tes fatores, porcentagem de Õleo no embrião e proporção do embrião em re
lação ao grão, são as causas do e.:fei to materna1, sobre a porcentagem

de

Õleo. As diferenças no conteúdo de Õleo em cruzamentos reciprocas foram
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tambêm relatadas por PONELEIT e BAUMAN (1970), os quais referem que

es

tas diferençasv que foram variãveis entre as linhagens de milho testadas,
sao devidas principalmente ao efeito maternal. A respeito da variação do
efeito maternal, em 0rélação ao genõtipo, ROCHE et alii (1971) mostraram a
existência de elevado efeito maternal nos grãos F1 de cruzamentos recipro
cos entre os genõtip0-s C 103 e R 84. Porêm, este efeito não foi detecta
com

do nos cruzamentos envo 1vendo os genotipos IHO (IH i nois, High Oi1)
R 84 e

e

103 com IHO.
GARWOOD et alii (1970) e RUSKOVA (1974) relataram efeitos

citoplasmãticos sobre a porcentagem de oleo em alguns cruzamentos. Contu
do, todos os efeitos citop1asmãticos observados foram pequenos,
comparados com o efeito fisiolõgico maternal.

quando

GARWOOD et alii (1970) de

terminaram como sendo de 0,14% o efeito citoplasmãticos em sementes
provenientes ,ete cruzamentos reciprocas entre variedades IHO de milho.

F1 ,

MILLER e BRIMHALL (1951), CURTIS et alii (1956), ALEXANDER
e LAMBERT (1968), GARWOOD et alii (1970), PONELEIT e BAUMAN (1970) ,RUSCHEL
(1972) e RUSKOVA (1974), relataram em seus trabalhos uma pequena,

porem

cQnsistente influência exercida pelo grão de pÕlen, sendo este efeito si
milar ao de metaxenia. O termo metaxenia ê definido em ALLARD (1971) co
mo sendo a influência do pÕlen sobre tecidos maternal do fruto.
ALEXANDER e LAMBERT (1968) analisaram sementes F1 de cru
zamentos envolvendo as variedades IHO e ILO (Illinois Low Oil), com rela
çao a produção de Õ1eo e matéria seca, usando para tal comparaçao o con
teúdo de calorias produzidas.

O teor de Õleo, de proteina

e

de
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carboidratos foram multiplicados pelos respectivos fatores: 9,4; 5,4 e
4,2 Cal/g, segundo WEST0N e TODO (1963, apud ALEXANDER e LAMBERT, 1968).
Desta forma, a sorna destes valores individuais, possibilita a obtenção da
quantidade de calorias produzidas nos grãos de cada cruzamento analisado.
Estes autores concluiram que os híbridos polinizados por polen provenie.!!_
tes de plantas com baixo teor de Õleo (ILO), produziram significativamen
te baixas,calorias em oleo quando comparados com híbridos polinizados por
pÕlen provenientes de plantas com alto teor de Õleo (IH0). Contudo,
geral ,. a capacidade fisiologica das plantas em armazenar energia

em

(total

de calorias por planta) não foi afetaàapois ocorreu um aumento na quan
tidade de calorias -nas fonte.s·de proteina e carboidratos, quando a quan- tidade de calorias do Õleo era reduzida pela fonte polinizadora.
3.3. Seleção pa�a aumento do conteúdo de·Õ1eo em milho
O teor de Õleo nos graos de milho� passivel de

aumentos

pelo melhoramento genético e, vãrios metodos de seleção foram estudados.
O primeiro trabalho objetivando esta elevação do conteúdo de oleo em mi
lho foi realizado por C.G.Hopkins, iniciado em 1896, em Illinois

- USA

(HOPKINS, 1899). Hopkins idealizou o metodo espiga-por-fileira, o qual
consiste essencialmente na escolha de um grupo de espigas com caracteres
desejãveis, sendo as sementes dcssas espigas plantadas em fileiras indi1

viduais. Deste modo obtem-se uma ava liação das progênies das espigas es
colhidas. As sementes remanescentes das melhores espigas nos testes
progênie, sao misturadas para obtenção da geração seguinte.

de
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O método foi aplicado primeiramente na seleção para alto e
baixo teor de Õleo, e para alto e baixo teor de proteina nos grãos de mi
lho.

Esses trabalhos continuam sendo conduzidos, constituindo assim

o

único exemplo, em plantas, de seleção para um carater quantitativo con
duzido por mais de setenta gerações; com dados bem relatados. Os resul
tados obtidos com a seleção para oleo serão examinados aqui com mais de
talhes.
Como material original foram analisadas 163 espigas da va
rieàaàe Burr White, dando uma media de A,7% de Õleo. As 40 espigas ma,is
ricas em Õleo foram escolhidas para i ni-ciar a seleção para alto teor. Do
mesmo modo, escolheram-se as 40 com menos Õleo para iniciar a seleção pa
ra baixo teor.
uma progênie.

Cada espiga foi plantada numa fileira, obtendo-se -assim,
Os lotes, para alto e baixo teor, eram plantados cada

em lotes is_olados de outros milhos.

um

Na colheita colhiam-se espigas · das

fileiras com melhor aspecto agronômico. As espigas eram então individual_
mente analisadas, escolhendo as dez fileiras mais ricas em Õleo e de cada
uma destas eram tomadas quatro espigas.

Obtinha-se assim um novo

de 40 espigas para repetir o plantio no prõximo ano.
era usado para seleção para baixo teor.

Processo

grupo

idêntico

Algumas modificações têm sido i.!!_

traduzidas, mantendo-se entretanto o esquema bãsico de espiga-por-fileira.
\

Resultados de 50 geraçoes de seleção nestes materiais•, fo
ram relatados por WOODWORTH et alii (1952) salientando que a seleção pa
ra alto teor produziu aumentos regulares chegando a cerca de 15%. A se
leção para baixo teor chegou a 1% de oleo nos grãos, sendo de se

notar
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que depois de 25 a 30 geraçoes nao se conseguiu diminuir substancialmente
o teor de Õleo.

Isso certamente deve-se ao fato de que o teor de Õleo e�

tã muito relacionado com o tamanho do embrião, tendo o material de baixo
teor embriões muito pequenos, aparecendo inclusive, com certa frequência,
sementes sem embrião. Seguramente hã um limite fisiolÕgico, abaixo
qual o embrião não é viãvel.· Os progressos de seleção preditos

do

através

da extrapolação da reta de regressão não foram de boa precisão; de acordo
com LENG (1961).

Os ganhos obtidos na� gerações avançadas tem sido con

centrados em duas caracteristicas morfolõgicas distintas: tamanho do em
brião para seleção com a·lto teor e conteúdo de Õleo no germe para

baixo

teor de Õleo.
Muito embora a seleção tenha sido conduzida por muitas ge
raçoes, os dados indicam ainda a presença de razoãvel variabilidade em am
bas as seleções.

Com o fim de testar a variabilidade presente nesses mi

lhos selecionados depois de quase 50 gerações, LENG (1962a e 1962b) ini-.
ciou no material de alto teor, uma seleção para baixo teor, e igualmentt"'
no material de baixo teor, uma seleção para alto teor, chamando essa se
leção de reversa. Os resultaàos de vãrios anos de seleção reversa condu
ziaram a progressos efetivos em ambas as direções consideradas, indicando
desta maneira, que suficiente variabilidade genética estava presente nas
duas amostras para permitir p�ogresso por seleção.
A variabilidade genética nestes materiais foram tambem de
tectadas por DUDLEY e LAMBERT (1969) apôs sessenta e cinco gerações. DU
DLEY et alii (1974) relataram com detalhes todo o processo de

seleção
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-conduzido por setenta geraçoes. A porcentagem de Õleo obtida nas

pro

gênies para alto teor foi em media, 16,6%. Desta forma, este tipo de se
leção proporcionou um ganho médio de 0,17% por ciclo. Estes

resultados

são de grandeinteresse porque indicam que, mesmo apõs muitas gerações de
seleção, concentrando genes desejãveis, ainda persiste apreciãvel reserva
gênica, o que leva a concluir que pelo menos para certos casos, essa re
serva gênica ê praticamente inesgotãvel.
Os métodos de melhoramento que fazem uso efetivo da varia
çao genética aditiva foram propostos por PONELEIT e BAUMAN (1970),

como

sendo os melhores para alteração do conteúdo de Õleo em milho.
WEBER e ALEXANDER ( 1975) citam que a seleção massal tem pro
ELROUBY e

duzido variedades com teores de Õleo variando de 0,4% a 17%.

PENNY (1967) demonstraram que a seleção massal parece ser o método
eficiente para elevar a porcentagem de Õleo nos grãos, porem, a

mais

seleção

recorrente para capacidade geral de combinação mostrou ser um mêtodo mais
eficiente para produção de Õleo. Procurando obter dados comparativos en
tre dois sistemas de seleção para o aumento no conteúdo de Õleo nos grãos
de.milho, SPRAGUE e BRIMHALL (1950) relataram sucesso marcadamente supe
rior da seleção recorrente, em confronto com o sistema de selecionar em
linhagens autofecundadas.

O material original apresentava 7,2% de Õleo e

a media das linhagens autofecundadas na geraçao s5 foi' de 7,5%, sendo que
as duas melhores linhagens tinham 10,6% e 10,8% de Õleo nos seus graos.

No sistema de seleção recorrente, a media da população no segundo

ciclo

foi de 10,5%, sendo que valores mãximos de 13,5% foram obtidos. A

efi

ciência da seleção recorrente foi estimada como sendo de

2,6

vezes
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superior ao processo de autofecundação. Devemos ressaltar que esta esti
mativa foi subestimada, uma vez que o material de seleção recorrente con
tinha ainda apreciãvel variabilidade genética para permitir progressos po�
teriores, o que não acontecia nas linhagens autofecundadas.

SPRAGUE et

alii (1952) apresentaram dados adicionais comprovando a eficiência da se
leção recorrente para aumento do teor de Õ1eo usando outros germoplasmas. ·
ALEXANDER et alii (1970) usaram o sistema alternado de au
tofecundação·· e de pelinizaç�o aberta para seleção de Õleo em dois sintê
ticos de milho. Ootiveram aumentos de 4,5 a 10,2% para um dos materiais
e de 4,8 a 8,8% no outro sintético.

Com o uso da seleção recorrente re

ciproca, nestes dois materiais estes autores relatam um aumento no conteü
do de Õleo de 4,.8 a 10,1% na variedade sintética Alexo e 5,5 a 8,7% na

V2_

riedade sintética DO, apôs seis e oito ciclos de seleção, respectivamente.
RUSGHEL (1972) usando três métodos de-seleção
autofecundadas, irmãos germanos

(progênies

ê meios irmãos) em populações opaco-2 si.!!_

têtico A, concluiu que os três métodos foram eficientes para o aumento na
porcentagem de Õ1eo, obtendo em media um ganho de 0,37% sobre duas gera
çoes. MIRANDA et a1ii (1976) avaliaram o sistema de familias de meios ir
maos na variedade Cent�almex .de milho, para produção de grão e Õleo. O me
todo de seleção simultânea entre e dentro de familias' de meios irmãos demonstrou ser eficiente no melhoramento para produtividade de grão

e de

Õleo em milho.
CURTIS et alii (1968), analisando sessenta e cinco
çoes para aumento no conteúdo de Õleo determinaram que a seleção

gera
para
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alto teor em Õleo aumentou o tamanho_do germe. Isto ê causado tanto -µelo
aumento na taxa de crescimento do germe como pelo seu maior peso final, e
que a seleção para baixo teor atua no sentido contrãrio, ou seja, diminue
o tamanilo do embrião.

RUSCHEL (1972) indicou com base nas

correlaç-ões

encontradas, que a seleção para alto teor de Õleo estã associada com maior
embrião. RUSCHfL (1975) cone luiu que" e-O peso do embrião e a

porcentagem

deste c&11t 0- teor de Õleo da semente pe·rmtte prever um aumento no tamanho
abs.oluto--do embrião em resultados de .seleção para elevar o teor de Õleo
do grão de milho. PATERNIANI (1972) mostrou que a seleção visual

dos

grãos para o tamanho do embrião estã correlacionada com o teor de Õleo� A
primejra geraçao de seleção para aumento do conteúdo de Õleo no milho, ba
seado no tamanho do embrião foi satisfatõria. Este tipo de seleção, por
ser bastante simples, poderã possibilitar um progresso razoãvel pelo rne
rio.s nas -�rimeiras etapas de um programa para aumentar o conteúdo de Õleo
em milho.
KINOSHITA e PATERNIANI (1974'á e 1974b) utilizando o siste
ma de seleção entre e dentro de familias de meios irmãos, onde a seleção
dentro das familias foi baseada no tamanhõ do germe, obtiveram um progrel
so esperado na ordem de 15% para o primeiro ciclo de seleção.

Contudo,

não se observou aumento no teor de Õleo, concluindo que para se conseguir
progressos quanto ao teor de Õleo, utilizando seleção ,para embrião gran
de

e necessãrio que o trabalho seja

acompanhado de anãlises de laborató

rio para a determinação do teor de Õleo das progênies.
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3.4. Conteúdo de Õleo e produtividade de graos
Devido ao balanço fisiolÕgico energetico da planta, o au�
mento no conteúdo de Õleo nos •gf'ãos de milho pode vir a provocar\'lllma re
dução na quantidade de carboidrato e dando como consequência redução
produtividade de grãos.

na

Isto ê devido a relação calorifica entre o Õleo

e carboidrato ser de 9,4 : 4,2,° Cal/g, respectivamente (WESTON
1963 apud ALEXANDER e LAMBERT, 1968).

e

TODO,

Desta forma, vãrios autores

tem
teor

demonstrado a redução da produtividade do milho quando se eleva o

de Õleo de seus grãos • .WO:ODWORTH et alii (1952) analisando a produtivi
dade de grãos na população com cinquenta gerações para alto Õleo, relata
ram que esta possue produtividaàe media, aproximadamente 50% inferior aos
hibridos locais.

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

se da possibilidade de se obter alta produtividade de grãos e alto conteu
do em Õleo, considerou, em bases fisiolõgicas, que o aumento de 1% no con
teudo de Õleo nos graos de·milho deve provocar uma redução aproximada, na
produtividade de grãos, de 75Kg/ha, desde que se considere constante

a

quantidàde de calorias produzidas.
ALEXANDER et alii (1970) comentam o programa de
"' de.,,hibridos para alto ,conteúdo de , Õleo,,desenvol vido na dêcada de

obtenção
trinta

por Woodworth e Jugenheimer, em Illinois - USA. Os autores usaram o sis
tema de autofecundação, topcróss e retrocruzamento, juntamente com sele
ções para alto conteüdo,de Õleo,na variedade Illinois High Oil {IHO}

de

milho. Obtiveram linhagens com conteúdo de 50 a 75% superior ãs varieda
des originais.

Contudo, os híbridos obtidos apresentaram baixa produtivi
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dade de graos. Esta correlação negativa entre a produtividade de

graos

e o conteúdo de Õleo nos grãos foi a razão principal do insucesso de tal
programa. DUDLEY et alii (1977) estudando os possíveis cruzamentos entre
as variedades IHO (Illinois Hig Oi1), ILO (Illinois Low Oil),RHO {Reverse
High Oil) e RLO (Reverse Low Oil), encontraram correlações negativas en
tre a produtividade de grãos e a porcentagem de Õleo nos grãos.
Contrastando com os autores que determinaram que a eleva
ção do conteúdo de Õleo nos grãos afeta negativamente a produtividade de
graos, MILLER e BRIMHALL (1951) verificando a relação entre o conteúdo de
Õleo e

a

produtividade de grãos, encontraram uma correlação estatisticamen

te significativa ao nível de 5% de probabilidade e positiva

(r = 0,27)

entre esses caracteres, onde a produtividade variou de 2.300 a 5.000Kg/ha
e o conteúdo de Õleo de 2,8 a 5,04%. Num segundo ensaio esses mesmos au
tores usaram 118 linhagens de milho branco ceroso, isolados de uma popul�
ção segregante provenientes de cruzamentos entre IHO e a linhagem cerosa
OS-420 e uma dessas linhagens foi autofecundada e retrocruzada para o hí
brido ceroso K55 x K67. A produtividade das progênies obtidas do retro
cr�zamento variou de 3.400 a 5.700Kg/ha, e o seu conteúdo de Õleo variou
de 5,2 a 8,0%, obtendo uma correlação positiva para essas duas variaveis
de r = 0,41.

Concluindo que um aumento de 3% no conteúdo de Õleo

pode

ser obtido sem afetar a produ\ividade do material.
ALEXANDER et alii (1970) através de alguns dados empíricos
sugeriram que híbridos com 7 a 8% de Õleo apresentam características agr�
nômicas semelhantes aos hibridos comerciais.

Os estudos realizados por
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·· fATERNIANI(1972) sobre a relação entre o tamanho do embrião e o teõr de
ô1eo em milho, indicaram ser possível elevar o teor de Õleo sem reduzir a
produtividade de grãos.
3.5. Ressonância magnética nuclear (RMN) na determinação do teor

de

Õleo em grãos de milho
A ressonância magnética nuclear ê um fenômeno que pode ser
observado em núcleos que possuem momento magnético nuclear(µ) diferente
de zero. Tal fenômeno é devido ã absorção de energia pelo nücleo, ener
gia esta fornecida por uma fonte externa, e que no caso da RMN esta
faixa de rãdio frequência (R.F.)(BISCEGLI, 1977). Oõleo nas

na

sementes

se encontram em estado liquido, micro-encapsulado dentro das paredes ce
lulares das sementes.
Õleo.

Pequena reação ocorre entre a parede celular e o

Desta forma, estando no estado liquido, a energia absorvida esti

mula-o, provocando uma estreita linha de ressonância. A parede

celular

e o resto da semente não contribuem para esta restrita banda de ressonan
cia, e desta forma o tamanho deste componente ê proporcional somente ao
conteúdo de Õleo das sementes (N.I.L., 1972).
A determinação do conteúdo de Õleo pelo uso da ressonancia magnética nuclear, diferencia do método qu1mico usual
pelo fato
\

de

que esta medida ê realizada na prõpria semente, livre dos erros de extraçao por solventes. Alem de poder determinar o conteúdo de Õleo de

uma

única semente, não a inviabiliza, pois trata-se de um método não destru
tivo. Esta é uma grande vantagem para os programas de melhoramento, pois
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pussibilita a obtenção da progênie da prõpria semente analisada,

obten

do desta forma maiores progressos dentro do processo seletivo.
A relação entre os mêtodos de ex tração por solvente

e o

uso da RMN na determinação do conteúdo de Õleo em sementes de milho, foi
estudado por C0NWAY e EARLE (1963) onde obtiveram entre estes

metodos,

uma correlação de r = 0,993. Desta forma os dados obtidos por ambos me
todos são quase que idênticos.

Importantes observações sobre o uso

da

anâlise do conteúdo de Õleo das sementes de milho pelo metodo RMN foi da
da por ALEXANDER et alii (1967) onde citaram que as amostras devem ter p�
sos semelhantes, com um mesmo teor de umidade e a mesma variação no teor
de Õleo, ou seja, as sementes devem provir de uma mesma posição da espiga
de preferência da parte central.
BAUMAN et alii (1963 e 1965) utilizaram o mêtodo RMN pa
ra determinar o conteúdo de Õleo das sementes F2 e F3 provenientes do cru
zamento entre os genõtipos Hy x 0h45 e suas respectivas progênies.
Na
determinação da herança da semente com sua progênie usou a anãlise de se
mentes individuais.

Correlação do conteúdo de Õleo nas sementes F2
e
suas progênies foi altamente significativa com r = 0,75. Entre seis fa
milias F3 e suas respectivas progênies as correlações foram todas altame.!!_
te significativas com r variando de 0,54 a 0,85. Ap�sar da grande diferença no conteúdo de Õleo entfe sementes de uma mesma espiga, estas foram
herdãveis na geração F2 e tambem na geração F3, onde a heterozigose e con
sider9velrnente reduzida. A variabilidade no conteúdo de Õleo entre semen
tes F3 dentro da familia foi correlacionado com grande variabilidade em
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Oito sementes F2 com maior conteúdo de Õleo produziram
progênies com media de 4,99%. Comparando com a media de todas as proge
suas progênies.

nies (4,28%), isto representa um ganho de 16% (0,71% de Õleo),

através

de seleção de uma única semente em uma geraçao. A seleção de uma Ünica
semente para o conteúdo de Õleo promove uma boa pressão de seleção, po
dendo vir a ser usado conjuntamente c om outros mêtodos de

melhoramento

para aumentar a eficiência na seleção para alto conteúdo de Õleo em mi
lho.
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4. MATERIAL
A população bâsica utilizada no presente trabalho

foi a

ESALQ-VD-2, sintetizada no Departamento de Genética da Escola Superior
de Agricultura 11 Luiz de Queiroz ª {ESALQ-USP), a partir de populações

de

milho da raça Tuxpeno obtidos do CIMMYT, alem de populações desenvolvidas
em programas locais (PATERNIANI,
1968 e PATERNIANI --et alii,1977).
.
Uma descrição sucinta, guanto ãs caracteristicas destas po
pulações, ê dada por LIMA (1977) que assim expõe:
WP 2
WP6

Grãos amare1os, dentados. .Formada a partir de amostras
no norte de Vera Cruz, México:

coletadas

Ver Gpo 48, Ver 168 e SLP 15.

Grãos brancos do tipo dentado e semi-dentado, formada a partir
uma mistura de sementes obti àas dos me1hores cru,zamentos

de

interva

rietais de Tuxpeno x Eto Blanco.
WP9

Grãos brancos do tipo meio-dente� formada a partir de uma

mistura

de sementes de diversas variedades de Tuxpeno de alta produtivida
de, como Mix e Colina Gpo1, cruzadas com Eto Blanco.
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WP10: Grãos dentados amarelos, conhecida como Composto III Centro Americano. Formada a partir de milhos duros amarelos do Grupo
Cubano
(Cuba 40 e Hawai 5) e de milhos dentados Tuxpeno Amarelos (SLP-164).
WP27: Grãos dentados brancos da raça Tuxpeno, cultivadas em Vera Cruz, Mê
xico.
WP29: Carmem - Grãos dentados de coloração branca pertencente a raça Tux
peno, originãria de Vera Cruz, México.

WP32: Mix 1 - Grãos de,ntados brancos da raça Tuxpeno, formada. no programa
de melhoramento da Costa Rica.

WP37: Venezuela 3 - Milho dentado branco, obtido por seleção na Venezuela.
Piramex: Milho TuxpeÃo sintético amarelo, obtida pelo programa de melho
ramento de milho do Instituto de Genética da E.S.A."Luiz de

Quei

roz", Piracicaba, SP.
América Central: .Variedade de milho de graos dentados amarelos de genno
plasma predominantemente Tuxpeno, obtida pelo programa de melhora
mento de milho do Instituto de Genética da E.S.A."Luiz de Queiroz",
Piracicaba, SP.
Azteca:

Representante da raça Tuxpeno amarelo, obtida pela Seção de Ce-

reais do Instituto Agronômico do Estado, Campinas, SP.
Maia: Variedade sintética com germoplasma de origem mexicana e

criada

pela Seção de Cereais do Instituto Agronômico do Estado, Campinas,
SP.
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O programa de obtenção da população de milho ESALQ - VD - 2
iniciou-se em 1965, com o cruzamento entre plantas de amostras represen
tativas das doze populações jã citadas. O material resultante desses cru
zamentos foi submetido a quatro gerações de recombinação em lote isolado
de despendoamento, nos anos de 1966, 1967, 1968 e 1969. A população pro
veniente do campo de recombinação do ano de 1968 caracterizava-se por ser
altamente heterogênea, bem adaptada, de alta p-rodutividade. A altura das
plantas e a postção das espigas mostravam-se relativamente altas

(2,8lm

e 1,71m, respectivamente) e as espigas apresentavam 14 fileiras de graos
dentados brancos e amare1 os (QUEIROZ, 1969) •
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5. MtTODOS
5.1. Obtenção da população Original
.No ano de 1970 foi plantado um lote isolado da

população

ESALQ - VD - 2 Original, na qual foi aplicada seleção massal • As 700 espi
"·gas obtidas de plantas agronomicamente superiores foram selecionadas, de
bulhadas e as sementes mantidas ·S:eparadamente, constituindo-se

familias:

de meios irmãos. Esta população foi chamada ESALQ-VD-2 MI e a partir de
'.c,la iniciou-se a seleção entre e,.dentro de familias de meios irmãos,...
O método de seleção e ntre e dentro de familias de

meios

irmãos proposto por LONNQUIST (1964) e com algumas modificações, princi
palmente no que se refere ao emprego de semente remanescentes, foi condu
zido como segue, segundo LIMA (1977).
As 700 familias de meios irmãos selecionadas no ano ·agri
cola de 1970/7.1 e correspondente ã população ESALQ-VD-2 MI foram. testa
das em sete grupos de 100 familias, empregando-se o delineamento

lãtice

10 x 10 com três repetições para cada grupo. Cada parcela foi constituida

25
de uma fileira de 5,0m de comprimento, no espaçamento de l,Omentre
leiras e 0,40m entre covas.

Cada cova recebeu três sementes,

fi-

deixando

apos o desbaste duas plantas.
Apôs o completo desenvolvimento das plantas, foram feitas
observações de interesse agronômico, em duas das três repetições utiliza
das, tais como: altura media tlas plantas, altura media da inserção

da

primeira espiga na planta e acamamento. A seguir foi feita a contagem do
numero de plantas por parcela (stand). Na colheita foram anotados o peso
das espigas despalhadas e o te-0r de umidade dos grãos corresp.ondentes a
cada parcela experimental. As produções observadas no campo, correspon
dentes a cada parcela, foram corrigidas utilizando-se a seguinte fõrmula:

onde:

Pc15,5% · peso de campo corrigido para 15,5% de umidade;
PC

· peso de campo observado;

U

· umidade observada em cada parcela.
A seguir foi feita correçao para 11 stand 11 , empregando-se a

fÕrmula de ZUBER (1942):
Pcc = PC 15 5q T - 0,3 F
' '° T - F
onde:
PCC

peso de campo corrigi do para s tand" i dea1;
11
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Pc 15,5%

peso de campo corrigido para 15,5% de umidade;

T

numero de plantas ideal por parcela;

F

numero de plantas perdidas por parcela.
Este ajuste adiciona 0,7 da produção mêdia para cada plan

ta perdida e considera que 0,3

e

recuperado pelas plantas vizinhas ã fa

lha.
Apõs a obtenção dos dados finais; baseando-se no comporta
mento médio das familias nas três repetições quanto aos caracteres: pro
dutividade, altura de plantas e espigas, acamamento e 1 stand 11 foram se
1

lecionadas cerca de 100 melhores familias de meios irmãos.

,

As sementes

remanescentes dessas familias selecionadas foram utilizadas no plantio em
lote isolado de despendoamento no ano agrícola de 1972/73 com objetivo de
proceder a recombinação das mesmas.

De cada uma dessas familias foram es

colhidas de 4 a 5 plantas obtendo-se 500 famílias de meios irmãos.

Essa

nova popula.ção foi chamada de ESALQ-VD-2 MI HSI. Essas 500 familias de
meios irmãos foram avaliadas no ano agrícola de 1973/74, em cinco ensaios
em lãtice 10 x 10 com três repetições em cada grupo. Apõs a condução dos
ensaios e obtenção dos dados, como d escrito anteriormente, as fam1lias se
lecionadas foram recombinadas no ano seguinte, permitindo a obtenção

de

500 familias correspondentes a população ESALQ-VD-2 �I HSII.
No ano agrícola 1975/76 as 500 familias de meios irmãos fo
ram avaliadas e as melhores familias recombinadas no ano agr1cola seguin
te, permitindo dispor de 500 novas familias correspondentes ao ESALQ-VD-2

27

MI HSIII que foi denominada, no presente trabalho de população Original.
5.2. Obtenção da população Alto Õleo
Com objetivo de se ter uma variedade de milho com

alto

teor de Õleo e de boa produtividade de grãos,destinada a atender ãs neces
sidades das indfistrias de Õleo de milho, iniciou-se seleção para

alto

teor em Õleo nos graos do composto ESALQ-VD-2.
O método utilizado foi o de seleção entre e dentro de fa
milias de meios irmãos, da maneira descrita a seguir (PATERNIANI, 1979)·!./.
Durante o ano agricola de 1972/73, 1000 progênies

meios

irmãos do composto ESALQ-VD-2 MI foram testadas para produtividade e ca
racteristicas agr-0nômicas em 10 ensaios lãtice 10 x 10 com 4 repetições c�
da. As repetições l, 2 e 3 foram semeadas em outubro, com sementes nor
mais. As parcelas compreenderam de uma fileira de 10,0m, semeando-se três
sementes em cada cova espaçadas entre si de 0,40m. O espaçamento

entre

fileiras foi de 1,0m. Apõs o desbaste deixou-se duas plantas por cova.
O 11 stand'1 completo teve 50 plaAtas por fileira. A repetição 4, foi semea
da em novembro, cerca de um mês mais tarde que as repetições 1, 2 e 3, em
lote isolado de despendoamento.

Essa repetição foi semeada com sementes

selecionadas,visualmente, par� embrião grande de cada ·uma das progênies de

meios irmãos. Semeou-se na proporção de duas fileiras femininas, que fo
ram despendoadas, para uma fileira masculina. As sementes usadas

para

o plantio das fileiras masculinas foram constituidas por uma mistura, em
quantidades iguais, de sementes das 1000 progênies de meios irmãos e a
1/ PATERNIANI (1979), comunicação pessoal.
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semeadura foi realizada em duas épocas, com intervalo de 7 a 8 dias.Essas
sementes, também, foram escolhidas p ara embrião grande.
milho.

Os tratos culturais foram os normais ã cultura de

Pouco antes do florescimento, eliminou-se nas fileiras masculinas da quar
ta repetição, as plantas inferiores e fora de tipo.
Apôs a colheita das repetições l, 2 e 3 identificou-se as
progênies mais produtivas. Na 4a. repetição, colheu-se as 10

melhores

plantas dentro das 200 progênies mai-s produtivas, de acordo com os resul
tados das três primeiras repetições. Na colheita deu-se preferência

as

plantas prolificas (mais de uma espiga por planta) ou espigas grandes e
bem empalhadas, plantas erectas e com inserção de espigas não muito alta.
Mante�e-se sempre juntas as espigas de plantas prolificas. Apõs a seca
gem das_espigas, escolheu-se as 1000 espigas melhores, considerando
espigas de plantas prolificas como uma espiga. Debulhou-se cada

as

espiga

individualmente, constituindo a população ESALQ-VD-2 MI HSHOI (um ciclo de
seleção entre fam1lias de meios irmãos para produtividade e dentro de fa
milias para embrião grande).
O mesmo procedimento foi realizado nos anos agricolas
1973/74; 1974/75; 1975/76 e 1976/77.

Obteve-se desta forma no final

de
do

ano agricóla de 1976/77 a população ESALQ-VD-2 MI HSHOV, ou seja, popul!
çao ESALQ-VD-2 MI com cinco ciclos de seleção entre familias de meios ir
rnaos para produtividade e dentro de familias para embrião grande, denomi
nada no presente trabalho de população Alto Oleo.
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5.3. Execução experimental
No ano agrícola de 1978/79 uma amostra de sementes,

tanto

da população Original, como da Alto Õleo foram plantadas e as espigas das

plantas autofecundadas, afim de se evitar possíveis efeitos de fonte po

s

. Da população Original ob
1
teve-se 96 espigas s , enquanto que da população Alto Õ1eo foram obtidas
1
43 espigas. Estas espigas apõs serem colhidas foram debulhadas indivi
linizadora. Obtendo, desta forma, sementes

dualmente e armazenadas em câmara seca para a uniformização da umidade

dos grãos, que ocorreu ao redor de 12%.

Os dados obtidos das sementes s 1 foram os seguintes:
a)

Peso de 100 graos: sementes representativas da parte central de cada

espiga foram selecionadas e obteve-se seu peso em gramas;

b)

Volume de 100 graos:

utilizou-se o método da diferença de volume me

c)

Densidade dos graos:

apõs a obtenção do peso e volume dos graos,

dido pelo deslocamento da coluna de etanol, em mililitros;

a

relação entre estes caracteres forneceu ·a densidade, em gramas por mi
li litro;

d)

Porcentagem de Õleo:

de cada espiga foram escolRidas duas

amostras

de quinze grãos cada uma, ·os quais apõs sua moagem procedeu a determi

nação da porcentagem de Õleo do modo descrito a seguir(TOSELL0,1978)l/:

.li TOSELLO, 1978. Comunicação pessoal.
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cartuchos de papel de filtro, devidamente numerados, foram colocados

a

uma temperatura de 70° C durante 30 minutos para secagem, obtendo seus pe

sos secos (P1). As amostras do material moldo foram colocadas nesses car
tuchos, tomando-se o cuidado de não compactar o material, o qual foi se
co ate peso constante (6 horas a 70° c), apõs o qual foi pesado (P2). De
pois de grampeados e secos novamente por uma hora ã mesma temperatura, f�
r,.Qm novamente pesados (P 3). Procedeu-se, a seguir, a extração do Õleo das
amostras usando n-hexano, durante 14 horas, em extrator de Soxhlet. Apõs
este tempo as amostras foram secas durante 6 horas a uma temperatura de
70° C e determinado seu peso (P4). Através da diferença entre P 2

obteve-se o peso seco da amostra antes da extração do Õleo. Pela

e P1,

dife

rença entre P3 e P4 , obteve-se a quantidade de Õleo contida na amostra.
A porcentagem de Õleo foi obtida utilizando-se a seguinte expressao:

onde:
PO

porcentagem de Õleo na amostra analisada.

5.4. Estimativas dos Parâmetros Estatlsticos
5.4.1. Anãlise individual por população
Os dados de porcentagem de Õleo obedece�am ao esquema

do

delineamento inteiramente casualizado. As espigas dentro de cada popula
ção foram consideradas como tratamentos, e as amostras dentro das espigas
como número de determinações, segundo o modelo linear:
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onde:
Y ik

observação da espigai na determinação

m

mêdia geral;

b

efeito do tratamento (espiga).:!_;

dk(i):efeito da determinação

t dentro

t;

do tratamento i.

O modelo visa a diferença de teor de Õleo entre as espi
gas obtidas.
população
Tabela 1.

e

O quadro do esquema da anãlise da variãncia individual por
apresentado na Tabela 1.

Anãlise da variância para porcentagem de Õleo por população.
Esperanças matemãticas dos quadrados medios (E(QM))

obtidas

da anã1ise da variância considerando-se os efeitos de espigas
como aleatório
fontes de Variação

G.L.

Q.M.

E(Q.M.)

Entre espigas

n - 1

Deotro de espigas

n(r-1)

Ql

-2
-2
ªde + daEe
-2
de

Total

nr - 1

Q2

onde:

ª

\

n

numero de espigas analisadas por pupulação;
numero de determinações dentro de cada espiga;
quadrado médio entre espigas;
quadrado medio dentro de espiga;

f

Q1/Q2
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-2
ªde

estimativa da esperança matemática da variância dentro

â� e

estimativa da esperança matemâtica da variância entre espi-

de

espigas= Q2;

Dos dados de porcentagem de Õleo obtiveram-se ainda

os

coeficientes de variação entre e dentro de espigas pelas expressões:

c.v.Ee

�

x

= ---

e

· 100

Me

· 100
e.V.de= --X

onde:
C.V.Ee

coeficiente de variação entre espigas;

C.V.de
x

coeficiente de variação dentro de espigas;
estimativa da media geral para porcentagem de Õleo.

dos
Com relação aos dados de peso, volume e densidade
graos, pelo fato de se ter somente uma detenninação por espiga, obteve
se a mêdia e o coeficiente de variação entre espigas.
Os dados obtidos das c aracteristicas estudadas foram to
mados em pares para determinação das correlações entre estas. para cada
população, segundo a expressao:
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onde:
rxy

coeficiente de corre1ação fenot1pica entre as características
X

Covxy

e y;

covariãncia entre as caracter1sticas x e y;

ê\

estimativa do erro padrão associado a caracterTstica x;

ây

estimativa do erro padrão associado a caracteristica y.
A significância dos coeficientes de correlação foram ava

liadas pelo teste 1 1 t 11 , segundo a expressão (STEEL e TORRIE, 1960):
r-p
t=--��

onde:
t

estimativa de t 11 para o contraste a ser testado;
11

r-p: contraste a ser testado, para uma hipótese de nulidade
consideramos p

=

onde

O;

n-2: graus de liberdade pelos quais o contraste foi testado;

onde

n vem a ser o numero de pares em que foi obtido o valor

do

coeficiente de correlação (r).
Do quadro de anãlise para porcentagem de Õleo, obteve-se

-

\

-

o coeficiente de repetibilidade para o carater, em ambas as populaçoes.
Este coeficiente de repetibilidade (r)

e

utilizado para medir a capacid�

de que os indivíduos de uma população possuem em repetir a expressão do
carãter ana1isado.

Pelo fato da variabilidade entre as espigas de uma
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população conter, além da variação genética, tambêm parte da

variação

ambiental, este coeficiente corresponde ao limite rnaximo da herdabilida
de do cara.ter.

Este coeficiente foi calculado, nas duas populações, pa

ra o cara.ter porcentagem de Õleo, segundo o esquema de anâlise interpo
pulacional apresentado na Tabela 2 (VENCOVSKY, 1977).
Tabela 2.

Modelo para calculo do coeficiente de repetibilidade (r) para
o carãter porcentagem de Ôleo dentro de cada população.

Fontes de Variação

Q.M.

E(Q.M.)

o,

Entre as espigas

-2
de

0

-2
+ d ªEe

Dentro de espigas

r =

-2
Ee

0

-2
-2
0
de + ªEe

= h2 + a-2
e

onde:
quadrado médio entre espigas;

quadrado médio dentro de espigas;
estimativa da esperança matemãti ca da variância entre espigas;
estimativa da espe�ança matemãtica da variâhcia dentro de es
pigas;

d

numero de determinação dentro de espigas;

r

coeficiente de repetibilidade;

h2

herdabilidade do carãter analisado;

õ;

estimativa da esperança matemãtica da variância ambiental.
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5.4.2. Anãlise reunida por população para o carãter porcentagem
de Ôleo
A anãlise da variância reunida por população constitui

a

generalização das conclusões obtidas pelas anãlises individuais, alêm de
permitir a distinção entre as populações, com relação ao carãter estuda
do.

O modelo da anãlise reunida estã apresentado na Tabela 3, onde mos

tra tambêm que, pelo fato dos numeras de espigas serem diferentes por PQ
pulação, o coeficiente da variância entre populações relativo ao numero

de espigas (k) foi obtido por media harmônica entre os números de espi
gas por população.
Tabela 3. Quadro da anâlise da variância reunida por população, para

o

carãter porcentagem de Õleo. Considerando-se fixo o efeito de
populações e aleatôrio os

efeitos entre e dentro de espigas

Fontes de Variação

G.L.

Q.M.

Entre populações

( p - l)

Entre espigas/populações

({n1-l) + (n2-l))(p-1)

Deptro de espigas/populações

{ ( n1 + n2) ( d - 1 ) ) ( p - l )

Total
Fontes de Variação (Cont.)

((n1+n2)d) -1
E (Q.M.)

Entre popu 1 ações

2
-2 + -2 + dkLEP/(p-1)
ºde d0Ee

Entre espigas/populações

0

Dentro de espigas/populações

-2

de +
-2
ºde

d-2
0

Ee

\

F

36

onde:
n1

numero de espigas obtidas da população Original;

n2

numero de espigas obtidas da população Alto Oleo;

p

numero de populações estudadas;

-

-

rEp2/(p-l): estimativa da esperança matem�tica da vari�ncia entre

popu-

lações.

O progresso obtido foi dado pelo contraste entre as

me-

dias das caracter1sticas estudadas nas duas populações e sua significân
cia pelo teste t 11 segundo as expressoes:
11

,

- = mt

=

2

-

- ml

Vs

-

y
2

(l/n1 + l/n2 )

SQl + SQ 2
(n1 + n2 ) -

s2

2

onde:
t

estimativa de t 11 para o contraste a ser testado� com (n1+n2 )-2
graus de liberdade;
11

estimativa do contraste entre medias das populações para

uma

determinada característica, usada na obtenção do progresso da

m1
rn2

seleção;
estimativa media da caracter1stica estudada na população Origj_
nal;
estimativa media da característica estudada na população Alto
Õ1eo;
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SQ1

soma dos quadrado� para característica estudada na população

SQ2

soma dos quadrados para caracterlstica estudada na população

s2

estimativa da variância media das populações para a caracte

Original;
Alto Cileo;
rística envolvida pelo contraste.
Na transformação destes contrastes (;) em porcentagem to

mou-se como índice 100 a população Original.

Os sinais+ ou - em frente

ao contraste indica se a seleção promoveu aumento (+) ou redução(-) pa
ra o car�ter estudado, ou seja, o contraste representa o progresso obti
do na seleção para embrião grande na caracterlstica estudada.

A

razao

do progresso obtido pelo n�mero de ciclos de seleção (5), dã-nos o pro
gresso mêdio por ciclo de seleção.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mês de dezembro do ano agr1cola de
uma baixa pluviosidade.

1978/79 apresentou

Esse perlodo coincidiu com a epoca de

f1 ores-

cimento das populações, nas quais pode-se notar uma redução na prolifici_
dade, especialmente na população Alto Oleo.

Esta população

apresentou,

tambêrn, um pequeno aumento na duração do seu ciclo atê o florescimento,
em relação ã população Original.
Das espigas autofecundadas de plantas das populações Ori
ginal e Alto Oleo, obteve-se sementes
do;;.

-

6.1. Peso dos graos

s 1,

das quais os dados foram obti

'

A média do peso de 100 grãos, em gramas, com o teor

de

umidade ao redor de 12% e, o coeficiente de variação entre espigas

das

populações Original e Alto Õleo estão apresentados na Tabela 4. A distribuição das frequências relativa ã característica de peso de 100

graos,
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em

s populações, estão representadas pela Figura l.

Os

resultados

mostraram que a seleção para embrião grande não proporcionou aumento si1
nificativo no peso dos grãos.

Contudo, obteve-se um ganho m�dio por ci

clo de 0,08 grama proporcionando um ganho total nos cinco ciclos de seleção de 0,42 grama, equivalente a 1,14% em relação a
(Tabela 5).

lação Original

Embora, este ganho não seja significativo estatisticamente,

mostra que a seleção praticada tendeu a aumentar o peso dos grãos.
Estes resultados indicam a possibilidade de seleção para
elevar o contefido de Ôleo no milho, sem afetar negativamente o peso dos
graos, em relação ã população Original.

Estudos sobre tal aspecto foram

realizados por ALEXANDER (1962, ae_ud ELROUBY e PENNY, 1967), que verifi
cou a possibi1idade de se obter genótipos com alta produtividade e alto
conteijdo de Ôleo, tendo como base os limites fisiol6gicos.

Contudo

a

maioria dos trabalhos visando aumento no teor de oleo em milho tem mostrado um decréscimo na produtividade de grãos

(WOODl✓ORTH et ali:!_, 1952).

Isto se deve ao fato da seleção basear-se somente no conte�do de
provocando uma redução na produção de grãos.

oleo,

Porem, se a seleção

ba

sear-se, primeiramente, na produtividade de grãos e dentro das famílias
selecionar para embrião grande, torna-se poss�vel a obtenção de genoti
pos eficientes, tanto para produção de grãos, como para oleo.

Contudo,

os resultados mostraram que ne_ste tipo de se 1 eção não houve redução qua-1:!_
to ao peso dos grãos.
de produtiva da planta.

Resta snber se não ocorreu decréscimo na capacidi
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O coeficiente de variação entre espigas, para peso

dos

graos, mostrou que a seleção para embrião grande não alterou a variabili
dade deste carãter em relação ã população Original e, sim, que houve uma
tendência para elevar tal variabilidade na população selecionada,

indi

cando que este tipo de seleção não restringe a variabilidade para o peso
dos grãos, proporcionando, desta forma, a possibilidade de seleção

para

esta caracterTstica, em programas avançados de melhoramento, jâ que nes
ta fase, a redução da produtividade de grãos parece inevitãvel devido a
limites fisiológicos (1�00DWORTH et alii, 1952; LENG, 1962a).

-

6.2. Volume dos graos
A Tabela 4, apresenta os resultados obtidos para o volume
de 100 graos e o coeficiente de variação entre espigas nas
Original e Alto Õleo.
na Figura 2.

A frequência relativa deste carâter

e

populações
apresentada

Estes resultados mostraram que a seleção para embrião gran

de proporcionou um aumento, embora não significativo, de 0,087ml por ci
clo de seleção, dando um porcentual de 0,30% em relação ã população Original, sendo' que o porcentual dos cinco ciclos de seleção foi de
(Tabela 5).

1,52%

Esta tendência de acréscimo no volume dos graos e explicado

pelo fato de que a seleção dentro de fam1lias de meios irmãos,

procurou

atuar sobre o aumento do embriâo, e isto resultou neste pequeno

aumento

no volume total do grão, pois os grãos que possuem embriões maiores ten
dem tambêm a serem maiores.
A relação porcentual entre o tamanho do grao e do embrião
e dado por LENG (1967) onde mostrou que, a porcentagem do embrião no
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grao varia de 24 a 25%, e que o embrião contem cerca de 87,9 a 94%

do

total de oleo contido no grão, e ainda que a porcentagem de 5leo no em
brião varia de 51 ,47 a 53,72%, mostrando a estreita relação da porcenta
gem de o1eo com o tamanho do embrião e do grão.
O coeficiente de variação entre progênies para o

volume

do grao foi superior na popula.çio A1to Õleo em relação ã Original. Indi
cando que a seleção para embrião grande pelo fato de aumentar o conteúdo
do Õleo na população Alto Oleo, esta passou a ser mais afetada pelo am
biente que a população Original, jâ que o coeficiente de variação
culado est� inflacionado pela variação ambiental.

cal

Este aspecto foi dis

cutido por JELLUM e MARION (1966) os quais mostraram que populações com
maiores teores em Õleo apresentam maior interação por ambiente.
6.3. Densidade dos graos
O carâter densidade
me.

e

uma relação entre o pesD e o volu

Desta forma, os resultados obtidos foram interpretados como uma re

lação e estão.apresentados na rabela 4, juntamente com o coeficiente de
va-riação entre espigas.

A distribuição da frequência relativa ã densid�

de dos grãos são apresentados na Figura 3.

A densidade media tendeu

a

ser maior na população Original que na Alto Õleo, indicando que a sele
çao para embrião grande provocou uma redução, apesar de não significati
va, neste carâter.

A redução total foi da ordem de 0,26% em re1ação

população Original (Tabela 5).

a
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Sendo a densidade uma relação entre o peso e volume,

os

resultados mostraram que a seleção para embrião grande apresentou uma te�
d�ncia em aumentar esses caracteres, apesar de ter proporcionado um de
créscimo na densidade.

Isto se deve ao fato da seleção ter sido

mais

eficiente no aumento do volume do grão do que no peso deste, em razão da
seleção dentro de fam1lia ter se baseado no maior tamanho do

embrião.

Consequentemente, os graos obtidos tenderam a um volume maior.

A sele-

-

ção não teve qualquer ação sobre o peso dos grãos, os quais tiveram uma
tend�ncia de aumento através de resposta correlacionada, devido a

alta

correlação entre o volume e o peso dos grãos.
O coeficiente de variação entre espigas para a população
Original foi superior ao da população Alto Õleo.

Este resultado

deve

tambem ser interpretado sob forma de relação entre peso e volume.

No p�

so dos grãos, o coeficiente de variação se manteve praticamente constan
te em ambas as populações.

No volume dos grãos, o coeficiente de varia

ção da população Alto Õleo foi superior ao da população Original.

Desta

forma, uma redução do coeficiente de variação da população Alto Õleo pa
ra o carâter densidade dos grãos deve-se ao fato de ter ocorrido um au
mento deste parâmetro no carâter volume dos graos.
6.4. Conteúdo de ô1eo
A Tabela 4 apresenta a m�dia, o coeficiente de

variação

entre espigas e o coeficiente de repetibilidade do carãter porcentagem de
Õ1eo nas populações Original e Alto Õleo.

O progresso obtido, total e
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por ciclo de seleção, na população Alto Õleo em porcentagem relativo
população Original estão apresentados na Tabela 5.

As anãlises da

a
va

riância referentes ãs determinações de porcentagem de o1eo para as popu
lações Original e Alto Õleo são apresentadas nas Tabelas 6 e 7, respecti
vamente.

A Tabela 8 apresenta a anãlise da variância reunida por popu

lações, as quais diferiram signif-icativarnente entre si pelo teste "F 11 ,p �

ra o carâter estudado.

Isto demonstra a efici�ncia do m�todo de seleção

empregado para elevar o conteiido de 51eo nos graos de milho.
A seleção entre famílias de meios irmãos para produtivi
dade, e dentro das famílias para embrião grande, proporcionou um aumento
na porcentagem de oleo de 1,44% por ciclo em relação ã população Original.

Este aumento equivale, em valores absolutos a 0,08%.

porcentual dos cinco ciclos, em relação ã população Original
7,18%, estatisticamente significativo ao n1vel de 1% de

aumento

O

foi

de

probabilidade.

ELROUBY e PENNY (1967) encontraram, em valores absolutos, por ciclo • de
seleção

seleção, ganhos de 0,53; 0,39 e 0,50%, respectivamente, para

massal, seleção entre famílias de irmãos germanos e seleção recorrente.
Da mesma forma, 1�00DvlORTH et alii {1952) haviam detectado um ganho médio
de 2,75% em relação ã população Original, nas cinco primeiras

geraçoes

de seleção para alto ôleo, aplicando o método espiga-por-fileira.
Embora a metodologia utilizada no presente trabalho

nao

tenha possibilitado estimar a variabilidade genética do car�ter estuda
do, LENG (1962a) refere que esta variabilidade pode ser tamb�m

medida

pelo coeficiente de variação, embora este parâmetro contenha parte da
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variação i.lmb-iental.

Os coeficientes de variação estimados para o

cara

ter porcentagem de Õleo mostraram a presença de variabilidade entre es
pigas para esta caracterlstica nas populações Original e Alto Õleo. Esta
variabilidade tende a ser mais acentuada na população Original. Fato sen1eJhante e ainàa n1ais acentuado, oco:rreu co1n a variação dentro das espi-

gas, como pode ser observado pelo coeficiente de variação dentro de es
piga. -os valores obtidos para variaçâo entre espigas se aproxima dos ob
tidos por LENG (1962a), onde o coeficiente de variação em 13 gerações de
seleção para alto Õleo variou de 5,4% a 14,6%.

O fato da população Ori

ginal ter apresentado maior variabilidade, de acordo com seu coeficiente
de variação, tanto entre como dentro das espigas, se deve â constatação
c1-

de oue
a selecão
tende a diminuir a variabilidade no decorrer dos
,
,
elos, nos caracteres selecionados.

Isto ê r:1ostrado no trabalho de LIMA

(1977) onde a seleçã, entre e dentro de famí1ias de meios irmãos

para

produtividade de grãos, acarretou uma redução de 7,35 para 6,26% no coe
ficiente de variação genêtica, em tr�s ciclos de seleção.

A reduç�o da

variabilidade para o carâter porcentagem de 6leo na população Alto Õleo,
qual

em relação a população Original ê tamb�m observada na Figura 4, a
mostra a distribuição das frequ�ncias relativas ao teor de 6leo
populações.

nestas

A constatação de variabilidade, estatisticamente significa

tiva, na população Alto Oleo indica a possibilidade tje novos progressos
com a continuidade de seleção para elevar o conteGdo de 6leo nessa popu
lação.
Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que,
embora a seleção

entre família tenha sido realizada com base

na
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produtividade de grãos, o aumento no conteúdo de Õleo foi devido a seleção pra ti cada dentro das familias para embrião grande .. Esse

aumento

foi bastante si gni fi cati.vo, sendo cornparãvei s aos traba 1 hos onde se ap lj_
cou seleção visando somente a elevação do conteúdo de Õleo.

Isto se de

ve ao fato do tipo de seleção ter explorado a variância genética aditiva
disponivel dentro de famílias de meios irmãos para o carãter tamanho do
embrião e a elevada relação existente entre o tamanho do embr·ião e o con
tefido de Õleo no grão de milho.
O coeficiente rle repetibilidade para o carãter porcenta
gem de Õleo foi superior na população Alto Oleo, concordando com os re
sultados obtidos por HOPKINS ( 1899), GENTER e�

.?J.Jj_

( 1956) �

JELLUM

e

MARION (1966), os quais mostraram que populações com maior teor em Ôleo
·estão sujeitas a uma maior interação por ambiente.

Estes valores do coe

ficiente de repetibilidade, são comparãveis com os valores da herdabilidade obtidos por DlJDLEY e LAMBERT (1969) e MIRANDA et alii (1976),
quais foram da ordem de 12,5 e 15,7%, respectivamente.

Pois, o

os
coefi

ciente de repetibilidade representa o limite mãximo da herdabilidade, jâ
qu� este contêm parte da variação ambiental.
6.5. Estudos de correlação
Os coeficientes de correlação fenotípica obtidos
apresent�dos na Tabela 9 para as populações estudadas.

estão

A correlação en

tre peso e volume dos grãos foi altamente significativa e positiva para
as duas populações,

indicando que um maior volume de

graos

estã
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relacionado com o aumento de seu peso.

Quanto ao peso e densidade,

população Original, não se detectou significância, embora houvesse
tendência de ser positiva.

Contudo, na população Alto Õleo

na
uma

apresentou

uma correlação estatisticamente significativa e negativa, indicando que
um maior peso contribui para reduzir a densidade dos grãos, fato este ex
plicado por ser a densidade uma relação entre peso e volume.

A seleção

dentro das famílias para embrião grande provocou aumento tanto no peso
como no volume dos grãos, sendo este aumento mais acentuado no

volume,

conforme discutido anteriormente.
A correlação entre o peso dos graos e a porcentagem

de

Õleo em ambas as populações nao apresentou significância estatística. To
davia, observa-se urna tendência desta ser positiva na população Original
e negativa na população Alto Õleo.

As correlações obtidas na população

Original estão de acordo com os dados citados por ARNOLD e BAUMl\N (1976)
e ARNOLD e� alii (1974).
A falta de correlação para p�so de graos e porcentagem de
Õleo pode ser explicada segundo os resultados obtidos por

ALEXANDER e

LAMBERT (1968), os quais verificaram que o conteúdo de Õleo e

produção

de ca1orias por planta deve-se provavelmente a efeitos independentes. Os
autores sugerem que a capacidade das plantas em prodwzir carboidratos e
sintetizar Õleo ê fisiologicarilente independente.

Existindo, desta for

ma, a possibilidade de se obter genõtipos com altas produtividades
carboidratos e, simultaneamente, elevado conteúdo de Õleo.

de
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As correlações entre o volume com a densidade e a porcen
tagem de Õleo dos graos na população Original não foram estatisticamente
significativa.

Resultados semelhantes foram obtidos por ARNOLD e BAUMAN

(1976) e por A.RNOLD �_! � l_ ii (1974).

Entretanto, para a população

Alto

Oleo obteve-se significância negativa para correlação entre, volume e den
sidade, mostrando, desta forma, que embora estas duas caracter'ísticas não
estivessem correlacionadas entre si na população Original, quando se pr�
tica seleção para aumentar o tamanho do embrião, provoca-se um
no volume dos grãos, fazendo com que a densidade tenha uma

aumento

dependência

negativa com este carãter, embora a seleção tenha tarnbêm aumentado o pe
so dos grãos.
Embora nao tenha sido encontrado correlação significativa
entre a porcentagem de Õleo e volume de grãos, houve uma tendência desta
ser positiva na população Original, e negativa na população Alto Õleo.
A densidade dos grãos não apresentou correlação signifi
cativa com a porcentagem de 5leo, em �mbas populações.

Contudo,

apre

sentou urna tendência para ser negativa na população Origina1 e positiva
na-população Alto Õleo.
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7. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos
chegar as

permitiram

no presente trabalho,

intes conclusões:
1. A seleção massal praticada dentro das famllias de meios
irmãos para embr·i ão grande proporei onou um aumento de
7, 18% na popula.ção Alto 01 eo, em re 1 ação a

população

Original para o conteúdo de Õleo nos graos de milho.
2. O tipo de seleção empregado não conduziu a alterações
significativas nas caracterfsticas de peso, volume
densidade dos graos.
elevar o peso e

e

Contudo, houve uma tend�ncia em

ume e de reduzir a densidade

graos na população Alto Oleo em relação
\

dos

a população

Original.
3. A população com teor de ôleo mais elevado,

visualmen

te, mostrou ser mais senslvel em suas caracterlsticas
vegetativas a vari
menor teor de Õleo.

o

i ental do que a popu1 ação com
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4. O método de seleção empregado proporcionou que as cor
relações entre porcentagem de Õleo e as caracteristi
cas de peso, volume e densidade dos grãos se mantives
sem como na população Original.
5. O carater densidade dos graos, por ser uma relação en
tre o peso e o volume, apresenta restrições de inter
pretações para ser usado como parâmetro de seleção.
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8. SUMMARY
In order to get mayze corn genotyps with a higher yelding
and oil content, the population ESALQ-VD-2 was submited to a selection
procedure using half sib families. Selection among families were done
mainly for yielding, and within only to increase the kernel germ size,
since the oil content is highly correlated with it.
The mainly goal of this research was to evaluated the
selection procedure applied, and see if the oil content of the kernel
increased after five cycles of selection. To avoid any pollen effect,
data for 100 kernel weight, volume and density were obtained from the

s 1 kernels.

Comparison between the Original and Hi�h Oil population

A total of ninety six s 1 ears from the Original
and forty three from the selected population were analysed.

were done.

population

Based on the data analyses was concluded that the selection
procedure applied over the Original population was efficient and that a
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progress of 1.44% per cycle was achieved.
The results obtained for 100 kernel weight,

volume and

derrsity in the High Oil population remaining about the sarne as in the
Original population.
Environmenta1 effects over the vegetative characteristics
were detected mostly for the High Oil population.
Statisticaly no correlation was detected between the oil
content and 100 kernel weight, volume and density in both populations.
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TABELAS DE RESULTADOS

28,5417
28,9767

16,2
16,7

36,5456

36,9628

Alto Oleo

-

X

Origina1

c.v.Ee

-

Populações

17,9

16,5

C. V . E e

l,2785

1,2818

X

-

de

2,7

3,9

C.V.Ee

7,85

C.V.Ee

5,7677 7,76

5, 3811

X

57, 1

41 ,8

r

Densidade dos graos Porcentagem de Oleo

Volume de 100 grãos(ml)

Peso de 100 grãos(g)

Õ1eo nas populações estudadas

Coeficiente de repetibilidade (r) para o carãter porcentagem

Original e Alto Õleo.

Tabela 4. Media (x) e coeficiente de variação entre espigas (C.V.Ee) para os caracteres de peso e
volume de 100 grãos, densidade e porcentagem de Õ1eo dos grãos de milho das populações
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Tabela 5.

meios

Progressos obtidos pela seleção dentro de famílias de

irmãos para embrião grande nos caracteres de peso e volume
de 100 grãos, densidade e porcentagem de ôleo dos grãos
I'IG/ciclo

I'IG/Total
%(5 ciclos)

Peso de 100 graos

0,23

1 , 14 ns

Volume de 100 graos

0,30

l ,52 ns

Densidade dos graos

-0,05

Porcentagem de Õleo

-0,26 ns

1,44

7, 18**

Caracteres

ns

**

não significativo pelo teste t 11
11

significativo pelo teste t 11 (P
11

= 1%)

Tabela 6. An�lise da vari�ncia para porcentagem de ôleo, relativa as_de
terminações realizadas entre e dentro de espigas s 1 da popu
lação Original

Fontes de Variação
Entre.espigas

G. L.

Q.M.

C.V.(%)

95

0,6045**

7,85
\

Dentro de espigas

96

Total

191

** significativo pelo teste

"F" (P

o, 2479

= 1%)

9,25

E(Q.M.)

a-2 + 2 a-2
de
Ee
-2

ªde
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Tabela 7. Analise da variância t3ara 13orcentagem de o1eo, relativa
determinações realizadas entre e dentro de espigas s 1 da
pulação Alto Õ1eo

G.L.

Q.M.

C.V.(%)

Entre espigas

42

0,5516**

7,76

Dentro de espigas

43

Total

85

Fontes de Variação

** significativo pelo teste "F" (P - 1%}

6,73

as

po

E(Q.M.)

-2
0de + 20-2Ee + 2 · (59,4I:Ep 2 /p-1)
-2
0de + 20-2Ee
-2
0de

4,78
9,08
7, 13

8,8786**
0,6531**
0,1540

1
137
139
277

Entre populações

Entre espigas/pop.

Dentro de espígas/pop.

Total

** significativa pelo teste "F" (P 2 1%)

E(Q.M.)

C.V.(%)

Q.M.

G.L.

Fontes de Variação

dentro de espigas s 1 das populações Original e Alto Oleo

Tabela 8. Anâlise da variância reunida por populações para porcentagem de Õleo realizadas entre e

Oleo

ns

ns

-0,0684 ns

0,0944 ns

Alto Õleo

-0,1295 ns

0,0771 ns

-o, 1193

0,0679 ns

Porcentagem
de Õleo

Original

-0,4835**

-0,3504*

Alto Õleo

0,9887**

Alto Õleo

0,0588 ns
-0,1653 ns

0,9743**

Original

Densidade
dos grãos

Original

Volume de
l 00 grãos

Populações

significativo pelo teste 11 t 11 (P = 5%)
não significativo pelo teste 11 t 11 •

significath:o-' pelo teste 11 t 11 (P = 1%)

Densidade dos graos

·-

Volume de 100 graos

Peso de 100 graos

**
*

peso e volume de

100 grãos, densidade e porcentagem de Õleo dos grãos, nas populações Original e Alto

Tabela 9. 'Coeficientes de correlação fenotípica entre as medias dos caracteres:
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