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RESUMO 
 

CRISPIM FILHO, A. J. Estimação de parâmetros genéticos e análise de trilha em uma 

população de milho com potencial para seleção recorrente. 2018. 95 f. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2018.
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A seleção recorrente com progênies de meios-irmãos é o método mais utilizado 

no melhoramento de populações de milho. Para que esse método seja eficiente, é 

necessário contar com populações que possuam variabilidade genética potencial a ser 

explorada para caracteres agronômicos de interesse. Nesse sentido, são estimados, a cada 

ciclo, parâmetros genéticos e fenotípicos, a fim de verificar a magnitude e manutenção da 

variabilidade presente, os possíveis ganhos com a seleção e, assim, o potencial e 

permanência da população no programa de seleção recorrente. Esses parâmetros orientam 

sobre as melhores estratégias de seleção a serem adotadas para a condução do programa de 

melhoramento. Objetivou-se com este estudo: (i) avaliar o potencial genético da população 

de milho “Composto Calor” (CCR1) em produtividade de grãos e seus componentes para 

seleção recorrente; (ii) comparar os ganhos genéticos obtidos com a seleção direta na 

produtividade de grãos aos obtidos pelos índices de seleção Z e de Mulamba & Mock; e 

(iii) estimar as correlações genéticas e fenotípicas entre os caracteres, e as relações de 

causa e efeito dos componentes de produção com a produtividade de grãos para estabelecer 

critérios no processo de seleção indireta. Para isso, 141 progênies de meios-irmãos e três 

testemunhas comerciais foram avaliadas em delineamento látice triplo 12 x 12 na safra 

2017/2018 na UFG, Goiânia-GO, e na segunda safra 2018 na UFJ, Jataí-GO. Os caracteres 

avaliados foram: florescimento masculino, florescimento feminino, intervalo de 

florescimento, altura de plantas, altura de espigas, posição relativa das espigas, 

acamamento e quebramento de plantas, prolificidade, número de fileiras de grãos na 

espiga, número de grãos por fileiras, diâmetro de espigas, comprimento de espigas, 

diâmetro de sabugos, comprimento de grãos, peso de espigas e produtividade de grãos. 

Foram encontradas diferenças significativas entre as progênies para todos os caracteres, 

indicando presença de variabilidade genética. Os ganhos genéticos com a seleção variaram 

de -38,19% para intervalo de florescimento a 10,86% para produtividade de grãos, sendo 

que o índice de seleção de Mulamba & Mock apresentou melhor resposta indireta neste 

último caráter. Todos os caracteres apresentaram ao menos uma estimativa de correlação 

genética ou fenotípica significativa, indicando que mudanças em um dado caráter, podem 

alterar a média de outros correlacionados. Conclui-se que a população CCR1 tem potencial 

para ser utilizado em um programa de seleção recorrente, sendo o índice de seleção de 

Mulamba & Mock mais eficiente na seleção das progênies a serem recombinadas nos 

sucessivos ciclos de seleção, e que a altura de plantas, diâmetro de espigas e peso de 

espigas são os caracteres mais apropriados para realizar a seleção visando ganhos genéticos 

indiretos na produtividade de grãos. 

 

Palavras-chave: melhoramento de plantas, Zea mays L., índice de seleção, correlação 

genética, coeficientes de trilha. 
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ABSTRACT 
 

CRISPIM FILHO, A. J. Estimation of genetic parameters and path analysis in a maize 

population with potential for recurrent selection. 2018. 95 f. Dissertation (Master‟s 

Degree in Genetics and Plant Breeding) - School of Agronomy, Federal University of Goiás, 

Goiânia, 2018.
12

 

 

Recurrent selection in half-sib progenies is the most used method for breeding 

maize populations. To be efficient, this method needs to count on populations that have 

genetic variability potential to be explored for agronomic traits of interest. In this sense, 

genetic and phenotypic parameters are estimated at each cycle in order to verify the 

magnitude and maintenance of the present variability, the possible gains with the selection 

and, thus, the potential and permanence of the population in the recurrent selection 

program. These parameters guide the best selection strategies to be adopted for the 

management of the breeding program. The objective of this study was: (i) to evaluate the 

genetic potential of the “Composto Calor” maize population (CCR1) for grain yield and its 

components to recurrent selection; (ii) compare the genetic gains obtained by the direct 

selection in grain yield with those obtained by the Z Index and the Mulamba & Mock 

Index; and (iii) to estimate genetic and phenotypic correlations between agronomic traits 

and the cause and effect relationships of the yield components with grain yield to establish 

criteria in the indirect selection process. Thus, 141 half-siblings progenies and three checks 

were evaluated using a 12 x 12 triple lattice design in 2017/2018 growing season in the 

UFG, Goiânia-GO and second crop 2018 in the UFJ, Jataí-GO. The traits evaluated were: 

number of days to anthesis, number of days to silking, anthesis-silking interval, plant 

height, ear height, ear ratio, stalk lodging, ear prolificacy, kernels per row, number of 

grains per row, ear diameter, ear length, cob diameter, grains length, ear weight and grain 

yield. Significant differences were found among progenies for all traits, indicating the 

presence of variability. The genetic gains with selection ranged from -38.19% for anthesis-

silking interval to 10.86% for grain yield, and the selection index of Mulamba & Mock 

showed better indirect response for this last trait. All traits exhibited at least one significant 

genetic or phenotypic correlation estimate, indicating that changes in one trait may change 

the mean of other correlated. Therefore, the CCR1 population has potential to recurrent 

selection, the selection index of Mulamba & Mock is more efficient in the selection of the 

progenies to be recombined in successive selection cycles, and plant height, ear diameter, 

and ear weight are the most appropriate traits to perform selection aiming to achieve 

indirect genetic gains for grain yield. 

 

Keywords: plant breeding, Zea mays L., selection index, genetic correlation, path 

coefficients. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre os principais cereais cultivados no mundo, o milho (Zea mayz L.) é o 

mais produzido, ultrapassando 1 bilhão de toneladas na safra 2016/2017 (USDA, 2018). O 

Brasil ocupa a terceira colocação entre os maiores produtores mundiais de milho e, 

segundo o levantamento de março/2018 da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB, 2018), a produção brasileira de milho na safra 2017/2018 deverá exceder 87 

milhões de toneladas.  

Incontestavelmente, a produção e produtividade de milho aumentaram 

significativamente no Brasil e no mundo desde o início do século passado. Dados da 

FAOSTAT (2018) mostram que a produtividade média de milho brasileira aumentou mais 

de 3 t ha
-1

 (> 300%) ao se comparar dados da safra de 1961 com a de 2016. Para Duvick 

(2005), cerca da metade desse aumento, tanto brasileiro, quanto global, é devido ao papel 

do melhoramento genético na obtenção do milho híbrido, exploração da heterose e maior 

eficiência na obtenção de variedades superiores.  

Para que um programa de melhoramento de milho tenha êxito, é necessário 

contar com populações que possuam variabilidade genética e potencial agronômico a ser 

explorado para os diferentes caracteres de interesse. Assim, o uso de qualquer população 

como fonte de alelos desejáveis no melhoramento depende do seu potencial per se e da sua 

capacidade de combinação em cruzamentos (Oliveira et al., 1987; Vacaro et al., 2002; 

Oliboni et al., 2013).  

Devido às projeções de mudanças climáticas em que se esperam cada vez mais 

eventos de estresse por seca e altas temperaturas nas épocas de cultivo do milho, 

programas de melhoramento buscam novas populações fontes de variabilidade que 

suportam e produzam bem nessas condições para formar as populações base. Nesse 

sentido, foi proposta pelo Programa de Melhoramento de Milho da Universidade Federal 

de Jataí a população de milho “Composto Calor” (CCR1). Essa população apresenta 

potencial para tolerância a estresses por altas temperaturas e restrição hídrica (Andrade & 

Miranda Filho, 2012). Clemente (2017) demostrou que a população CCR1, dentre 24 

outras populações, foi uma das que apresentou maior produtividade em condições de 
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déficit hídrico no cerrado, indicando ser promissora para programas de melhoramento para 

maior tolerância à seca. No entanto, informações sobre a variabilidade presente e média 

para diferentes caracteres de interesse agronômico, e o potencial uso da população CCR1 

em programas de seleção recorrente não são conhecidos. 

A seleção recorrente destaca-se por visar o incremento médio da expressão de 

caracteres de interesse por meio do aumento da frequência dos alelos favoráveis, sem 

perdas significativas na variabilidade genética, o que permite ganhos durante ciclos de 

seleção subsequentes (Souza Júnior, 2001, Heinz et al., 2012, Ramalho et al., 2012). A 

seleção recorrente utilizando progênies de meios-irmãos é o método mais utilizado no 

melhoramento de milho devido à facilidade de condução, já que não há necessidade de 

cruzamentos manuais ou controle de polinização; rapidez de implantação, pois pode-se 

realizar um ciclo de seleção por ano; maior tamanho efetivo populacional em relação a 

seleção recorrente com uso de progênies de irmãos completos ou famílias endogâmicas; e 

eficiência, pois viabiliza ganhos satisfatórios por ciclos de seleção (Carvalho et al., 2003; 

Viana, 2007). 

Para que o processo de seleção seja eficiente, é necessário estimar os 

parâmetros genéticos da população a cada ciclo, a fim de quantificar a magnitude e 

manutenção da variabilidade presente, os possíveis ganhos com a seleção e, assim, o 

potencial de permanência da população no programa de seleção recorrente (Carvalho et al., 

2003). Essas estimativas permitem identificar o tipo de controle genético dos caracteres de 

interesse e avaliar diferentes estratégias de melhoramento para a obtenção de ganhos com 

maior eficiência a cada ciclo (Faluba et al., 2010). Desse modo, estimativas de 

componentes de variância, herdabilidade e de ganho com a seleção são essenciais no 

processo de melhoramento. 

Outro parâmetro bastante utilizado no melhoramento de milho e de plantas em 

geral é a correlação. Esse parâmetro mede a magnitude e direção da associação linear entre 

dois caracteres e é aplicado quando a prática da seleção indireta é indicada para obtenção 

de maiores ganhos genéticos. No melhoramento de milho, a produtividade de grãos é o 

principal alvo dos melhoristas, mas a seleção direta para este caráter pode não ser eficiente 

devido à grande influência ambiental em sua expressão (Câmara et al., 2007; Faluba et al., 

2010; Olivoto et al., 2017). Nesse caso, é indicada a estimação das correlações entre a 

produtividade de grãos com outros caracteres agronômicos de interesse, conhecidos como 

componentes de produção, a fim de identificar caracteres que possam ser utilizados na 
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seleção indireta. Esses caracteres geralmente apresentam alta herdabilidade, associação 

significativa com a produtividade de grãos e são de mais fácil mensuração (Rios et al., 

2012; Entringer et al., 2014).  

Em função do expressivo interesse nas associações entre os caracteres no 

melhoramento e evitar equívocos na hora de escolher quais utilizar para direcionar a 

seleção, foi proposta por Wright (1921) a análise de trilha. Essa abordagem desdobra as 

correlações estimadas em efeitos diretos e indiretos de diferentes caracteres sobre um 

caráter principal. O conhecimento das correlações entre os caracteres e seus 

desdobramentos aumenta a eficiência da seleção indireta para produtividade de grãos 

(Daros et al., 2004; Entringer et al., 2014; Cabral et al., 2016). 

Outra abordagem para otimizar o processo de melhoramento de milho por 

seleção recorrente é a utilização da seleção simultânea de caracteres por meio de índices de 

seleção. Esses índices têm por objetivo selecionar genótipos que combinem, de forma mais 

equilibrada, as melhores características desejadas pelo melhorista com base na avaliação de 

um complexo de caracteres (Oliveira et al., 2011; Vieira et al., 2017). Com isso, espera-se 

que haja melhor distribuição de ganhos genéticos para os caracteres (Teixeira et al., 2012; 

Berilli et al., 2013). Dentre os índices de seleção mais utilizados, pode-se citar o Índice de 

Smith (1936) & Hazel (1943), Índice de Williams (1962), Índice de Mulamba & Mock 

(1978) e o Índice Z de Mendes et al. (2009), cada um apresentando suas metodologias 

particulares de aplicação. 

O presente estudo teve como objetivos: (i) avaliar o potencial genético da 

população de milho CCR1 em produtividade de grãos e seus componentes para seleção 

recorrente; (ii) comparar os ganhos genéticos obtidos com a seleção direta na 

produtividade de grãos aos obtidos utilizando-se o Índice de seleção Z e o Índice de 

Mulamba & Mock; e (iii) estimar as correlações genéticas e fenotípicas entre caracteres 

agronômicos, e as relações de causa e efeito dos componentes de produção com a 

produtividade de grãos para estabelecimento de critérios no processo de seleção indireta. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MILHO 

 

2.1.1 Importância econômica 

 

O milho (Zea mays L.) é uma gramínea diploide, monoica e alógama que 

pertence à família Poaceae. Tem como centro de origem países do norte da América 

Central e o México, onde registros supõem sua existência há mais de sete mil anos. A 

teoria mais aceita sobre sua origem indica que, por processos evolutivos e seletivos, o 

milho teria se originado de outra gramínea com inúmeras espigas e sem sabugo conhecida 

como teosinte (Goodman, 1987, Hallauer, 2011). 

Mundialmente, o milho é considerado uma das culturas alimentícias mais 

importantes. Representa 15% a 20% da dieta diária em mais de vinte países em 

desenvolvimento, suprindo a necessidade nutricional da população principalmente na 

América Latina e África (Shiferaw et al., 2011; Beyene et al., 2016; Baretta et al., 2017). 

Assim, apresenta grande importância econômica e social para o homem (Galvão et al., 

2014).  

Os maiores produtores mundiais de milho são os Estados Unidos, China e 

Brasil, sendo que na safra 2016/2017 a produção mundial ultrapassou 1 bilhão de toneladas 

(USDA, 2018). A produtividade média brasileira é considerada baixa, cerca de 5,6 t ha
-1

, 

quando comparada à média de outros países produtores como os Estados Unidos, com 

produtividade média de 11 t ha
-1

 na safra 2016/2017 (USDA, 2018). No Brasil, o milho é o 

cereal mais cultivado e produzido, sendo a região Centro-Sul responsável pela maior parte 

da produção, somando-se a primeira e segunda safra que ocorrem em alguns estados 

(Alves et al., 2015; CONAB, 2018).  

A expressiva produção de milho ao redor do mundo está atrelada a sua grande 

demanda como matéria prima nas indústrias de ração animal, alimentícia e de 

biocombustíveis (Ota et al., 2011; Chum et al., 2014). Nas indústrias de ração animal, o 
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milho é o principal cereal requerido como matéria prima. Isso ocorre devido o grão 

apresentar alta digestibilidade por parte dos animais, elevada concentração de amido (70% 

- 75% da matéria seca), proteína (8% - 10% da matéria seca) e óleo (4% - 5% da matéria 

seca), além de elevada produção e custo relativamente baixo (Oliveira et al., 2004; Wen et 

al., 2016). Por esse motivo, cerca de 70 a 80% do milho produzido no Brasil é direcionado 

a alimentação animal na forma de ração e assim convertido em proteínas presentes nas 

carnes ou bens primários, como o leite, destinados à alimentação humana (Marcondes et 

al., 2012; Alves et al., 2015). Ademais, possui também ampla utilização na alimentação 

humana em sua forma in natura ou processada (Ota et al., 2011). 

 

2.1.2 Melhoramento genético  

 

É incontestável a contribuição do melhoramento genético do milho no 

suprimento de demandas cada vez maiores desse cereal para as mais variadas finalidades. 

Os programas de melhoramento esforçam-se para desenvolver genótipos com melhor 

desempenho e adaptabilidade aos diferentes ambientes de cultivo, visando principalmente 

aumentar a produtividade e agregar maior qualidade nutricional no grão, tanto em 

cultivares transgênicas como em convencionais (Alves et al., 2015). 

O melhoramento genético de milho é direcionado para a obtenção de 

variedades melhoradas ou de híbridos. Esses objetivos são complementares, visto que para 

obtenção de híbridos superiores é necessário contar com variedades e populações 

melhoradas para extração de linhagens promissoras. Para isso, a metodologia seguida em 

programas clássicos de melhoramento passa por etapas de seleção de genitores em 

populações previamente avaliadas, autofecundações nessas populações para obtenção de 

linhagens, cruzamentos das linhagens e avaliação desses F1‟s para seleção dos melhores 

genótipos (Paterniani & Miranda Filho, 1987; Hallauer et al., 2010). 

Na fase inicial do desenvolvimento de híbridos de milho, os melhoristas 

escolhem o germoplasma que melhor atende seus propósitos (Ferreira et al., 2010). Para 

isso, identificam populações promissoras para formação da base genética desejável 

evitando que recursos humanos e financeiros sejam investidos em populações de baixo 

potencial genético (Rinaldi et al., 2007; Ferreira et al., 2010; Oliboni et al., 2013). A partir 

da população base, são extraídos genótipos que serão autofecundados para formação de 

linhagens. Nesse processo vários métodos de seleção são empregados, como a seleção 
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massal, a seleção de progênies (meios-irmãos, irmãos germanos, endogâmicas) e a seleção 

recorrente que, por definição, engloba todos os outros métodos descritos anteriormente. 

De forma simples, a seleção massal é realizada selecionando-se 

fenotipicamente, isto é, com base no desempenho per se, as melhores plantas da população 

para serem recombinadas e formar a geração seguinte, havendo baixo controle ambiental. 

Para minimizar a influência do ambiente, a seleção massal pode ser do tipo estratificada, 

em que se divide o campo em estratos homogêneos de onde são selecionadas as plantas 

que formarão a próxima geração. Na seleção baseada em testes de progênies, os genótipos 

são avaliados e selecionados com base no fenótipo de seus descendentes. As progênies são 

avaliadas com repetições e em diferentes ambientes, o que aumenta a precisão na obtenção 

das médias fenotípicas e na seleção das melhores progênies (Paterniani & Miranda Filho, 

1987; Borém & Miranda, 2013).  

Os tipos utilizados de progênies para diferentes objetivos dentro de um 

programa de melhoramento de milho são as de meios-irmãos, as de irmãos-germanos e as 

endogâmicas (S1, S2 etc.). As progênies de meios-irmãos são aquelas que possuem apenas 

o genitor feminino em comum, sendo de mais fácil obtenção. As progênies de irmãos-

germanos são as obtidas pelo cruzamento em pares específicos de plantas selecionadas, ou 

seja, estas são originadas do mesmo genitor masculino e do mesmo genitor feminino, por 

isso também chamadas de irmãos completos. Já as progênies endogâmicas são as 

originadas pela autofecundação de plantas selecionadas, sejam elas originadas de progênies 

de meios-irmãos, irmãos-completos ou aleatórias na população (Borém & Miranda, 2013). 

Independente do método de condução, a população melhorada pode ser utilizada como 

uma nova variedade ou como fonte de linhagens para a obtenção de híbridos.  

O milho híbrido tem sido preferido no mercado devido à alta produtividade e 

maior retorno econômico quando associado a corretas práticas de manejo e condições 

climáticas favoráveis. A introdução do milho híbrido no mercado de sementes 

proporcionou um grande impulso na agricultura, tanto em âmbito quantitativo, quanto 

tecnológico (Gorgulho & Miranda Filho, 2001; Vacaro et al., 2002). Como exemplo, a 

produtividade de milho nos Estados Unidos aumentou cerca de 100 kg ha
-1

 ano
-1

 ou 2% ao 

ano
 
ao comparar dados do início da utilização em massa de híbridos pelos produtores no 

final da década de 1930 até o início do século XXI (Araus et al., 2012). 
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2.1.3 Caracteres de importância agronômica para o melhoramento 

 

A produtividade de grãos é o caráter de maior importância dentro da cultura do 

milho e, por conseguinte, também nos programas de melhoramento. Representa o produto 

final com valor econômico agregado e comercializado no mercado. Contudo, elevar a 

expressão desse caráter por meio de seleção de genótipos superiores dentro dos programas 

de melhoramento não é uma tarefa simples. Isso porque, a produtividade de grãos é um 

caráter de natureza poligênica, cuja expressão é influenciada pela interação entre quase a 

totalidade de genes presentes no genoma da espécie e variações dos fatores ambientais ao 

longo do processo seletivo (Kappes et al., 2011; Chen et al., 2017; Owusu et al., 2018).  

Abordagens seletivas baseadas somente na produtividade de grãos geralmente 

não são eficientes (Bello et al., 2010), o que implica que a seleção indireta pode ser mais 

indicada para obtenção de maiores ganhos genéticos. Nessa abordagem, outros caracteres 

agronômicos ganham visibilidade aos olhos dos melhoristas por estarem, em menor ou 

maior grau, associados com a produtividade, tidos como componentes de produção.  

Caracteres considerados como componentes de produção devem ser de 

mensuração relativamente fácil, estarem fortemente associados com a produtividade de 

grãos e apresentarem maior herdabilidade (Cruz et al., 2012). Vários caracteres 

agronômicos possuem esses requisitos e são os norteadores da etapa seletiva no 

melhoramento de milho, tais como altura de plantas, peso de espigas, dias para o 

florescimento, entre outros. 

A avaliação do número de dias da semeadura até a liberação de pólen e a 

maturação do estilo-estigma, bem como o intervalo em dias entre essas duas etapas, 

tornou-se de grande relevância ao melhoramento. Isso ocorreu devido ao período mais 

crítico do cultivo do milho ser os dias que marginam o florescimento, pois há grande 

demanda de água para a polinização e enchimento de grãos nessa fase (Anami et al., 2009; 

Araus et al., 2012). Estudos indicam que estresse hídrico moderado (redução de 50% da 

água disponível) nas fases de pendoamento e enchimento de grãos reduzem cerca de 20% a 

30% a produção de massa seca na cultura do milho (Costa et al., 2008; Pias et al., 2017). 

Plantas que florescem mesmo em condições climáticas favoráveis com maior 

intervalo de florescimento são mais propensas à baixa produtividade de grãos graças a não 

sincronização da liberação de pólen e da receptividade dos estigmas para fertilização dos 

ovários e desenvolvimentos dos grãos. Ademais, esse problema é maior em condições de 
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seca, já que as plantas tendem a aumentar ainda mais o intervalo entre a liberação do pólen 

e o amadurecimento dos estigmas para a fecundação e desenvolvimento de grãos, afetando 

significativamente a produtividade (Bolaños & Edmeades, 1996; Anami et al., 2009; Ngugi 

et al., 2013). Por isso, os programas de melhoramento de milho estão focados em plantas 

mais precoces e com menor intervalo de florescimento, associando essas características a 

maior tolerância à seca (Câmara et al., 2007; Edwards, 2011).  

O florescimento masculino, florescimento feminino e intervalo entre estes dois 

caracteres, possuem alta herdabilidade em condições favoráveis de cultivo, variando de 

0,77 a 0,98 (Bello et al., 2012; Soares et al., 2011; Maheswari et al., 2016). Além disso, 

podem apresentar associações negativas com a produtividade de grãos, como mostra os 

estudo de Alves & Cargnelutti Filho (2017) e Owusu et al. (2018) que obtiveram 

correlações genéticas flutuando em torno de -0,30 a -0,47, e fenotípicas de -0,47 a -0,52 em 

híbridos transgênicos e convencionais.  

Há divergências sobre o número de genes envolvidos na determinação e 

padrões de herança desses caracteres relacionados ao florescimento. Coles et al. (2010) 

identificaram quatro QTLs (Quantitative Trait Locus), cada um explicando até 40% da 

variação fenotípica total, em cruzamentos entre linhagens de origens tropicais e 

temperadas, o que caracteriza esses caracteres, possivelmente, como oligogênicos. Para 

Buckler et al. (2009) e Romay et al. (2013), a variação é controlada por muitos genes não 

ligados, cada um contribuindo com um pequeno efeito aditivo. Ademais, Sher et al. (2012) 

apontaram que a ação gênica de dominância e a epistática possuem grande influência no 

controle da herança de dias para o florescimento masculino e feminino, intervalo de 

florescimento e maturação. Portanto, apesar da elucidação do controle da expressão desses 

caracteres ser bastante estudada, ainda existem muitas lacunas na literatura. 

A altura de plantas é outro caráter agronômico de grande importância no 

melhoramento de milho (Wang et al., 2016). De modo geral, plantas mais altas tendem a 

ser mais produtivas, provavelmente porque acumulam maiores quantidades de reservas no 

colmo para serem redistribuídas aos grãos na fase de enchimento (Favarato et al., 2016; 

Owusu et al., 2018). Além disso, a maior altura de plantas caracteriza uma vantagem 

competitiva contra plantas daninhas, ao sombrear uma área maior e inibir o 

desenvolvimento de plantas indesejáveis.  

Diversos trabalhos confirmam a teoria de associação positiva entre altura de 

plantas e produtividade de grãos em milho (Bello et al., 2010; Faluba et al., 2010; Teng et 
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al., 2013; Owusu et al., 2018). Outro fator importante para esse caráter é a alta 

herdabilidade, variando de 0,56 a 0,97, mesmo em condições estressantes (Grieder et al., 

2012; Maheswari et al., 2016; Wang et al., 2016). Experimentos de mapeamento de QTLs 

confirmaram que a altura de plantas é controlada por genes de pequenos efeitos aditivos e 

não-aditivos (Bouchet et al., 2013; Teng et al., 2013; Peiffer et al., 2014).  

Assim como a altura de plantas, a altura de espigas também é muito utilizada 

para a seleção de genótipos superiores de milho devido estar relacionada com o 

acamamento e/ou quebramento de plantas. Espera-se que plantas com alturas similares, 

mas com altura de espigas menor, sejam mais resistentes ao acamamento e/ou 

quebramento (Flint-Garcia et al., 2003; Wei et al., 2009; Cai et al., 2012, Wang et al., 

2016). A espiga funciona como um pêndulo sob ação de ventos e chuvas, e à medida que a 

planta atinge a maturidade e começa o período de secagem, o colmo se torna mais frágil, 

fazendo com que plantas que possuam espigas mais altas venham a acamar ou quebrar 

devido a não sustentação do peso da espiga. Ma et al. (2014) compararam as características 

do colmo de cultivares de milho introduzidas na China desde 1950 até 2010 e apontaram 

que o aumento na resistência ao acamamento foi devido principalmente a redução da altura 

de espigas e redução da relação entre a altura de espigas e a altura de plantas. 

A altura de espigas também possui alta herdabilidade (0,67 a 0,94) e, na 

maioria dos casos, correlação positiva com a produtividade de grãos (0,32 a 0,45) (Sibov et 

al., 2003; Estakhr & Heidari, 2012; Peiffer et al., 2014). Da mesma forma que a altura de 

plantas, a altura de espigas é um caráter poligênico em que, além da ação gênica aditiva, 

existe também ocorrência de efeitos de dominância (Hallauer e al., 2010). Estudos indicam 

que os mesmos genes que controlam altura de plantas estão também regulando a altura de 

espigas (Wei et al., 2009; Cai et al., 2012). 

Os programas de melhoramento de milho modernos buscam por plantas 

menores, compactas e com mais baixa altura de espigas. Dois fatores principais explicam 

esse padrão; o primeiro está relacionado ao maior aproveitamento de luz interceptada pelas 

folhas visando adensamento de plantios e, assim, maior produção de grãos por unidade de 

área (Vieira et al., 2010); o segundo fator está relacionado à forte correlação entre altura de 

plantas e espigas com o acamamento e/ou quebramento de plantas, que reduzem 

drasticamente o rendimento da cultura do milho (Teng et al., 2013; Xue et al., 2017) . 

O acamamento é verificado quando os colmos das plantas se tornam inclinados 

permanentemente em relação à posição vertical normal e ocorre principalmente ao final do 
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ciclo da cultura, fase que as plantas estão mais sensíveis a ações externas de ventos e 

chuvas (Ma et al., 2014). Li et al. (2015) relataram que o acamamento e quebramento no 

milho pode reduzir a produtividade em até 28% durante o estágio de 12 folhas (V12), e em 

até 48% durante a fase de enchimento de grãos. Esse caráter é considerado o principal fator 

restritivo para o aumento da densidade de plantio visando maiores produtividades. Plantas 

de milho submetidas a um maior adensamento tendem a se tornar mais sensíveis a efeitos 

externos devido a modificações estruturais e funcionais no colmo, nas raízes e no acúmulo 

de carboidratos frente ao ambiente mais competitivo (Xue et al., 2017). 

A correlação entre produtividade de grãos e acamamento e quebramento de 

plantas é alta e negativa (Ma et al., 2014; Silva et al., 2016). Plantas acamadas ou 

quebradas são de difícil colheita, apresentam espigas pouco desenvolvidas devido à 

interrupção da translocação de fotoassimilados para os grãos, perda de qualidade por 

pragas e excesso de umidade por estarem próximas ao solo, assim, resultam em menor 

produtividade de grãos (Gomes et al., 2010; Rezende et al., 2015).  

Outro caráter agronômico de grande valor para os melhoristas é a prolificidade, 

que é definida como o número médio de espigas por planta. Juntamente com o intervalo de 

florescimento, a prolificidade é vista como um dos principais caracteres a serem 

considerados em programas de melhoramento visando à tolerância a déficits hídricos 

(Câmara et al., 2007). Plantas com maior prolificidade são geralmente mais tolerantes a 

condições adversas devido a sua capacidade de desenvolver ao menos uma espiga sob 

estresse e por serem de maior estabilidade (Varga et al., 2004, Sangoi et al., 2010). 

Paterniani et al. (2015) concluíram que plantas prolíficas (plantas que apresentam mais de 

uma espiga) apresentam maior produtividade de grãos em ambientes de estresse hídrico, e 

que a seleção indireta por esse caráter é uma abordagem precisa na seleção de genótipos 

superiores em condição de estresse. Sangoi et al. (2010) reportam que, em situações de 

densidade de plantas abaixo do ideal, plantas prolíficas podem compensar o baixo estande 

para ao menos manter o rendimento de grãos.  

De modo contrário, Kappes et al. (2011) indicam que em densidades de plantio 

ideais, maiores produtividades são obtidas quando a prolificidade está por volta de uma 

unidade; isto é, uma espiga bem granada e desenvolvida por planta. Em muitos casos as 

espigas de plantas prolíficas são menores e mal granadas, o que acarreta menor 

produtividade (Durães, 1999; Tinca et al., 2015). Mesmo assim, muitos trabalhos relatam 

correlações genéticas positivas e de magnitudes medianas a fortes entre prolificidade e 



18 

produtividade de grãos (Câmara et al., 2007; Faluba et al., 2010; Candido et al., 2011; 

Paterniani et al., 2015).  

As estimativas de herdabilidade para prolificidade variam muito, sendo 

relatados valores de 0,38 a 0,74 (Faluba et al., 2010; Candido et al., 2011; Paterniani et al., 

2015). Essa grande variação reside na complexidade das interações para que uma planta 

produza mais de uma espiga, as quais estão relacionadas com o envolvimento de fito-

hormônios para superação da dominância apical e redistribuição de energia para formação 

da segunda espiga; além de condições do ambiente de cultivo que permitam essa expressão 

(Hallauer, 1974; Durães et al., 1999; Silva et al., 2013).  

Wills et al. (2013) reportam que esse caráter é controlado por um número 

relativamente pequeno de QTLs e apresenta herança poligênica. Eles identificaram 8 QTLs 

ao analisarem 866 RILs de teosinte e compararem com dados de linhagens endogâmicas de 

milho. Desses 8 QTLs, sete foram considerados de pequeno efeito, e um, denominado 

prol1.1, localizado no braço menor do cromossomo 1, de efeito maior, explicando sozinho 

36,7% da variação fenotípica total.  

O diâmetro e comprimento de espigas, número de fileiras de grãos, número de 

grãos por fileira e peso de espigas são conhecidos como componentes de espigas. Estes 

caracteres são correlacionados entre si e com a produtividade de grãos, sendo importantes 

no melhoramento (Lopes et al., 2007; Souza et al., 2008; Favarato et al., 2016).  

O diâmetro, comprimento e peso de espigas possuem correlações altas e 

positivas com a produtividade de grãos. Apresentam herdabilidades de magnitudes 

medianas a altas, variando de 57% a 74% para diâmetro, 52% a 87% para comprimento e 

de 44% a 91% para peso de espigas (Has & Has, 2009; Kinfe & Tsehaye, 2015; Bhusal et 

al., 2017; Entringer et al., 2017). Já foram relatados na literatura mais de 50 QTLs 

associados a esses caracteres (Chen et al., 2017). Estudos envolvendo cruzamentos 

dialélicos e topcrosses apontam que o controle genético para esses caracteres varia de 

dominância para peso de espigas, aditivo e de dominância para comprimento de espigas, e 

predominantemente aditivo para o diâmetro de espigas (Sofi, 2007; Has & Has, 2009; 

Kayaga et al., 2017). 

O número de fileiras na espiga e o número de grãos por fileiras são caracteres 

comumente utilizados em programas de melhoramento de milho, no entanto apresentam 

certa onerosidade para serem avaliados. Toledo et al. (2011) constataram que o número de 

fileiras nas espigas possui controle genético predominantemente aditivo, ao avaliarem 
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retrocruzamentos entre genitores contrastantes. Já para número de grãos por fileira, Zare et 

al. (2011) indicaram que há predominância do efeito de dominância, e que seleções 

recorrentes recíprocas seriam mais eficientes para melhorar esse caráter. Ambos caracteres 

possuem herdabilidades de magnitudes médias a altas, variando de 64 a 89% em condições 

normais de cultivo (Has & Has, 2009; Mendes-Moreira et al., 2015; Bhusal et al., 2017).  

Diante do exposto, é notória a grande importância da mensuração desses 

caracteres agronômicos nos programas de melhoramento de milho. Esses são a chave do 

processo de seleção indireta visando maior eficiência na obtenção de genótipos mais 

produtivos e adaptados aos diferentes ambientes de cultivo. Porém, vale ressaltar que as 

estimativas de herdabilidade, correlações e tipo de ação gênica envolvidas no controle 

genético desses componentes de produção podem variar de estudo para estudo devido à 

constituição genética das populações, às interações com os ambientes e à metodologia 

utilizada na obtenção dessas informações. 

 

2.2 SELEÇÃO RECORRENTE 

 

Ao longo do processo de melhoramento de plantas, a variabilidade genética 

dentro das populações melhoradas pode se exaurir à medida que as plantas são 

selecionadas. Esse fato se torna problema para os melhoristas, uma vez que limita o 

potencial de obtenção de genótipos superiores com novas seleções (Souza Júnior, 2001). 

Para evitar essa situação, foi proposta por Jenkins (1940) a seleção recorrente, cuja 

aplicação vem sendo explorada tanto para o melhoramento de plantas alógamas, como 

também de autógamas. 

Seleção recorrente é um método de melhoramento que aumenta contínua e 

progressivamente a frequência de alelos desejáveis de caracteres de interesse por meio de 

repetidos ciclos de seleção, mantendo-se a variabilidade genética da população (Souza 

Júnior, 2001; Garbuglio et al., 2009). Maior frequência de alelos favoráveis implica em 

maiores chances de selecionar progênies superiores que podem ser utilizadas para gerar 

novas variedades ou linhagens na formação de híbridos.  

A seleção recorrente envolve quatro fases distintas. A primeira é caracterizada 

pela obtenção de progênies; a segunda envolve a avaliação das progênies em experimentos 

com repetições e diferentes ambientes; a terceira fase é a seleção de progênies com melhor 

desempenho na fase de avaliação; e a quarta fase é a recombinação das progênies 
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selecionadas para formar a próxima geração (Paterniani & Miranda Filho, 1987). Cada 

ciclo termina com a recombinação das progênies que originarão a nova população. Vale 

destacar que apenas a fase de avaliação das progênies deve ser realizada, obrigatoriamente, 

durante a época de cultivo do milho para otimizar o processo de melhoramento (Souza 

Júnior, 2001). 

Dependendo do objetivo do programa de melhoramento, do tipo de ação gênica 

que controla o caráter de interesse e os recursos disponíveis, a seleção recorrente pode ser 

exercida por duas formas distintas: seleção recorrente intrapopulacional e seleção 

recorrente interpopulacional. A primeira tem como objetivo melhorar a performance per se 

de uma população. A segunda categoria da seleção recorrente visa melhorar o resultado do 

cruzamento entre duas populações e, indiretamente, melhorar os seus desempenhos per se 

(Hallauer et al., 2010; Stein et al., 2016). Em ambos os casos, a seleção recorrente pode ser 

conduzida utilizando-se as seleções: massal, massal estratificada, em meios-irmãos, em 

irmãos completos ou em progênies endogâmicas. 

Dentre os métodos de seleção recorrente intrapopulacionais, o mais utilizado é 

o de famílias de meios-irmãos em esquema espiga por fileira, visto sua simplicidade, 

rapidez e eficiência na avaliação do potencial de populações para originar novas variedades 

ou para, a partir delas, serem extraídas linhagens (Carvalho et al., 2003; Carvalho & Souza, 

2007; Mendes et al., 2015). Outro método também utilizado é a seleção entre famílias 

endogâmicas, sendo menos praticado em função de ser mais trabalhoso e demorado, já que 

necessita de induzir a endogamia nas progênies pela autofecundação (Souza Júnior, 2001; 

Dhliwayo et al., 2014). Também há a possibilidade da utilização da seleção massal, porém, 

seu uso é recomendado apenas para caracteres de altíssimas herdabilidades, como 

resistência ou tolerância à pragas e doenças (Souza Júnior, 2001).  

Com o uso da seleção recorrente intrapopulacional, Carvalho et al. (2003), em 

três ciclos de seleção sucessivos em progênies de meios-irmãos da população de milho 

CPATC-3, conseguiram obter aumento de produtividade de 6.914 kg ha
-1

, no ciclo 

original, a 7.807 kg ha
-1 

no ciclo II de seleção, representando um aumento de 12,92%. 

Carvalho & Souza (2007) verificaram aumento da produtividade média entre os ciclos 4 ao 

17 de seleção recorrente intrapopulacional de 6.024 a 8.340 kg ha
-1

 em progênies de milho 

da variedade BR 5011, o que atestou o alto potencial genético para produtividade nesse 

material. Dhliwayo et al. (2014), visando aumentar a concentração de vitamina A em grãos 

de milho para obtenção de variedades biofortificadas, conseguiram que a concentração 
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total desse composto (luteína + zeaxantina + β-criptoxantina + β-caroteno) aumentasse em 

média 74% durante três ciclos de seleção em três populações, indicando o potencial dessas 

variedades para obtenção de novas biofortificadas.  

A seleção recorrente interpopulacional ou recíproca foi proposta por Comstock 

et al. (1949), como alternativa para incrementar a resposta heterótica entre duas populações 

de milho específicas. Esse método possibilita a exploração conjunta dos efeitos de 

capacidade geral e específica de combinação e visa à obtenção de combinações híbridas 

superiores por meio do desenvolvimento de linhagens divergentes entre populações 

(Garbuglio & Araújo, 2006). Nesse caso, duas populações são cruzadas de forma 

recíproca, onde cada população é utilizada como testadora da outra. As progênies de cada 

população, em cruzamentos com a recíproca, que apresentarem capacidades de 

combinação superiores, são selecionadas e as sementes remanescentes delas são plantadas 

e recombinadas dentro de cada uma das populações para gerar as populações melhoradas. 

Geralmente, utilizam-se progênies de meios-irmãos ou de irmãos-germanos para a fase de 

avaliação e seleção, e progênies endogâmicas para a fase de recombinação (Souza Júnior, 

2001).  

A seleção recorrente interpopulacional exige mais recursos e tempo para 

realização de cruzamentos, autofecundações e avaliações das combinações. Contudo, a 

utilização desse tipo de seleção é bastante expressiva, visto que, na maioria das vezes, o 

objetivo principal dos programas de melhoramento de milho é a obtenção de híbridos mais 

produtivos e superiores aos existentes no mercado (Ribeiro Júnior et al., 2000; Souza 

Júnior et al., 2001; Stein et al., 2016).  

Santos et al. (2005) utilizaram famílias de irmãos-completos das populações 

IG-1 e IG-2 para avaliar o efeito de três ciclos de seleção recorrente recíproca para 

produtividade de grãos. Foi observado ganho médio de 4,07% por ciclo para esse caráter, o 

que sugere eficiência no procedimento de seleção e melhora das populações como fontes 

de linhagens para desenvolver híbridos comerciais. De forma semelhante, Reis et al. 

(2009) avaliaram o progresso genético entre populações derivadas de híbridos simples de 

milho no incremento de produtividade de grãos do híbrido interpopulacional obtido pelo 

cruzamento entre elas por meio de três ciclos de seleção recorrente recíproca. Verificou-se 

ganhos de 7,9% por ciclo para esse caráter, destacando que este método de seleção é 

bastante eficiente.  



22 

Considerando a seleção recorrente intrapopulacional e a interpopulacional, é 

possível verificar que tanto as performances das populações per se quanto às dos seus 

híbridos devem ser melhoradas. No entanto, atender esses dois objetivos simultaneamente 

não é fácil, visto que as categorias de seleção recorrente possuem propósitos diretos que 

dificultam essa obtenção. Assim, para contornar esse impasse é necessário um esquema 

intermediário entre a seleção recorrente intrapopulacional e interpopulacional que satisfaça 

os dois propósitos sem prejudicá-los (Souza Júnior, 2001).  

 

2.3 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS 

 

No melhoramento genético de milho, os principais caracteres de importância 

agronômica são quantitativos, como produtividade de grãos, altura de plantas e de espigas, 

florescimento masculino e feminino, ciclo, entre outros. Desse modo, para selecionar 

populações com alto potencial para serem utilizadas no melhoramento, é necessário 

estimar o efeito ambiental e o efeito genético na expressão desses caracteres via a 

estimação de parâmetros genéticos e seus componentes da variância (Vencovsky, 1987). 

Essa abordagem permite que o melhorista estime o quanto da variabilidade existente numa 

população de interesse é herdável e elucidar quais os tipos de ações gênicas estão 

envolvidas no controle genético dos principais caracteres de interesse (Ribeiro et al., 2016; 

Silva et al., 2016). Além disso, determina o método mais apropriado para condução destas 

populações e o ganho esperado com a seleção (Raposo & Ramalho, 2004; Faluba et al., 

2010). 

São muitos os efeitos que interagem para gerar os dados experimentais 

utilizados nas estimações de parâmetros genéticos, tais como a estrutura genética, tipo de 

populações (linhagens, variedades, F1‟s) e ambiente. Dessa forma, a interação genótipos 

com ambientes se faz o principal fator que contribui para magnitude desses desvios de 

precisão nas estimativas (Vencovsky & Barriga, 1992; Bonomo et al., 2000). 

A variabilidade existente dentro de uma população é denominada variância 

fenotípica ( F
2) e é o resultado da somatória entre os componentes da variância genética 

( G
2 ), e a variância ambiental ( E

2 ). A variância genética é composta pela variância aditiva 

(  
2 ), variância de dominância ( D

2 ) e variância epistática ( EP
2 ), as quais são as ações 

gênicas envolvidas no controle genético da expressão de caracteres (Vencovsky & Barriga, 

1992). Para fins de seleção, o componente mais importante da variância genética é a 



23 

variância aditiva, pois ela se refere à contribuição média dos alelos dos genitores para a 

média genotípica das progênies, ou seja, é o valor herdado pelas próximas gerações 

(Ferreira & Borém, 1999; Carvalho et al., 2003).  

Para se estimar os componentes da variância fenotípica de um caráter, o 

método clássico mais utilizado é a análise de variância dos dados experimentais. Mediante 

essa abordagem, os quadrados médios da análise são igualados às respectivas esperanças 

matemáticas, de acordo com o modelo estatístico pré-estabelecido e, assim, são estimadas 

as variâncias de diferentes naturezas. Com isso, diversos tipos de populações podem ser 

avaliados para diferentes caracteres, tais como clones, linhagens, F1‟s, progênies etc. 

(Vencovsky & Barriga, 1992). 

Com a estimação das variâncias e seus componentes, é possível estimar a 

herdabilidade (h
2
), outro parâmetro importante para o trabalho dos melhoristas. Esse 

parâmetro reflete o quanto da variabilidade fenotípica é herdada pelas próximas gerações 

para um caráter em particular, ou seja, o quanto da variação fenotípica é devido à causas 

genéticas (Hallauer et. al, 2010; Borém & Miranda, 2013.). A importância da herdabilidade 

está ligada principalmente ao seu poder preditivo ao estimar o grau de correspondência 

entre o valor fenotípico e o valor genético e antever possibilidade de sucesso com a seleção 

(You et al., 2016). 

Beyene et al. (2016) avaliaram o desempenho e estabilidade do rendimento de 

grãos em populações de milho em segundo ciclo de seleção recorrente, e encontraram 

valores de herdabilidade entre 32% a 75% em condições hídricas ótimas e de 7% a 49% 

sob déficit hídrico.  Baretta et al. (2017) observaram herdabilidades de 84%, 91% e 92%, 

para altura de plantas, peso de grãos por espiga e rendimento de grãos por parcela, 

respectivamente. Esses dados implicam que, apesar da herdabilidade ser um parâmetro 

bastante utilizado nos programas de melhoramento, suas estimativas em diferentes estudos 

podem apresentar ampla variação. Isso é decorrente dos inúmeros fatores que podem 

influenciar suas estimativas, tais como a natureza do caráter mensurado, o método de 

estimação, a diversidade na população, o nível de endogamia da população, o número de 

ambientes considerados, entre outros (Borém & Miranda, 2013). Ademais, a herdabilidade 

possibilita a estimação de outros parâmetros genéticos, como o próprio ganho de seleção 

(Hallauer et. al, 2010). 

A predição de ganho para um ou mais caracteres quantitativos, por diferentes 

métodos de seleção, é um dos pontos principais da aplicação da genética quantitativa no 
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melhoramento (Bonomo et al., 2000). Essa abordagem preditiva é feita mediante a 

estimação do ganho de seleção, o qual é considerado parâmetro genético de ampla 

utilização pelos melhoristas. Por meio dessa predição é possível estabelecer estratégias 

mais eficientes para obtenção de genótipos superiores a partir de populações de interesse 

(Hallauer et al., 2010). 

De forma simples, o conceito de ganho de seleção pode ser entendido como a 

alteração direcionada da média de um ou mais caracteres de dada população para 

patamares de interesse. A estimação desse parâmetro pode ser feita sob diferentes métodos 

de seleção. Geralmente, quando se pretende avaliar o potencial de ganho de uma 

população, o método mais utilizado é o de seleção de famílias, como as de meios-irmãos, 

irmãos-germanos ou famílias endogâmicas (Hallauer et al., 2010).  

De modo geral, o ganho de seleção é estimado levando-se em consideração a 

herdabilidade, seja ela no sentido amplo ou restrito, e a diferença entre a média dos 

indivíduos selecionados e a média original; esse último denominado diferencial de seleção. 

Assim, altos ganhos genéticos aliados a altas estimativas de herdabilidade, oferecem 

condições mais adequadas para a seleção de genótipos superiores. 

Na literatura são encontradas estimativas variadas de variância genética ( ̂G
2  , 

herdabilidade (ĥ
2
) e ganho de seleção (GŜ) para diversos caracteres de interesse no 

melhoramento de milho (Tabela 2.1). É importante salientar que a amplitude dessas 

estimativas encontradas na literatura ocorre dada a constituição genética de cada população 

e as condições experimentais inerentes a cada estudo. 
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Tabela 2.1. Estimativas da variância genética ( ̂G
2  , herdabilidade (ĥ

2
) e ganho de seleção (GŜ ) 

para diferentes caracteres em milho. 

Populações  ̂G
2

 ĥ
2
 GŜ% Fontes 

1
Dentado Composto 169,34 10,46 - Lemos et al. (1992) 

2
CMS 52 33,3 a 67,6 29,5 a 41 7,05 a 18,42 Carvalho et al. (2000) 

2
CMS 47 41,58 18,67 5,63 Cardoso et al. (2003) 

2
BR 5039 7,83 2,56 0,72 Cardoso et al. (2003) 

2
CPATC-3 75,76 a 120,25 40,02 a 48,59 9,86 a 20,16 Carvalho et al. (2003) 

3
AG9012

*
 243,66 a 482,21  22,17 a 57,17 21,6 Raposo & Ramalho (2004) 

3
C333

*
 119,73 a 263,22 26,64 a 35,14 12,11 Raposo & Ramalho (2004) 

2
BR 5011 6,6 a 216,2 10 a 57,5 2,2 a 19,7 Carvalho & Souza (2007) 

4
UFV 7 480503 47,04 - Faluba et al. (2010) 

4
F1‟s interpop. 285781.61 56 14,10 Berilli et al. (2013) 

4
Linhagens 96331,20 60 - Clovis et al. (2015) 

4
Linhagens 433386,65 61 - Bolson et al. (2016) 

*
: Populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg originadas de híbridos. 

1
: Peso de grãos (g planta

-1
). 

2
: Peso de espigas (g planta

-1
). 

3
: Peso de espigas despalhadas (kg parcela

-1
). 

4
: Produção de grãos (kg ha

-1
). 

 

2.4 CORRELAÇÕES E ANÁLISE DE TRILHA 

 

O aumento na produtividade de grãos é o foco principal no melhoramento do 

milho, contudo o caráter que resulta nesta resposta apresenta herança complexa por ser 

influenciado por milhares de genes, dificultando o processo de obtenção de genótipos 

superiores (Souza Júnior, 2001; Nardino et al., 2016a). Desse modo, o estudo das 

associações entre os caracteres pode fornecer informações importantes para a identificação 

daqueles que possam ser utilizados na seleção indireta. Dentre as ferramentas que auxiliam 

na seleção indireta está à estimação da correlação entre os caracteres, cuja aplicação tem 

mostrado grande importância no melhoramento (Rios et al., 2012; Entringer et al., 2014). 

A correlação é conceituada como uma medida do grau de associação linear 

entre duas ou mais variáveis. Seu coeficiente é adimensional, varia de -1 a 1, e a 

confiabilidade da associação pode ser avaliada por testes de significância (Gonçalves et al., 

2008, You et al., 2016). Quando a correlação é igual a zero, não necessariamente há 

indícios que não exista tal associação, mas pode ser que esta não seja linear entre os 
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caracteres avaliados. Além do mais, a estimação desse parâmetro não permite tirar 

conclusões sobre relações de causa e efeito (Vencovsky & Barriga, 1992). Para Carvalho et 

al. (2004), a magnitude do coeficiente de correlação pode ser classificada em nula (r = 0), 

fraca (0 < |r| < 0,30), média (0,30 < |r| < 0,60), forte (0,60 < |r| < 0,90), fortíssima (0,90 < |r| 

< 1) e perfeita (|r|= 1).  

No melhoramento de plantas, a correlação é dividida em correlação ambiental, 

correlação genética e correlação fenotípica. A correlação fenotípica é aquela obtida 

diretamente pela avaliação visual de dois caracteres em uma população e é resultado dos 

efeitos genéticos e ambientais, sendo, muitas vezes, seus valores genéticos mascarados 

pelos ambientais (Vencovsky & Barriga, 1992). Assim, em termos de utilidade para o 

melhoramento, a correlação genética é mais importante, visto que esta é que possivelmente 

será herdada pelas próximas gerações (Gonçalves et al., 2008; Oliveira et al., 2011).  

A ocorrência de correlação genética entre dois caracteres pode ser devida à 

pleiotropia ou à ligação gênica. A pleiotropia ocorre quando um gene interfere na 

expressão de mais de um caráter, causando variações associadas na manifestação desses no 

fenótipo. A ligação gênica ou desequilíbrio de ligação refere-se a genes que estão 

localizados no mesmo cromossomo e, em função da distância entre eles, podem ser 

transmitidos em conjunto para a próxima geração. Ressalta-se que a correlação genética 

devido ao desequilíbrio de ligação pode ser transitória, visto que recombinações gênicas na 

meiose podem acarretar a quebra da ligação entre os genes que controlam caracteres, de 

início, associados (Churata & Ayala-Osuna, 1996). 

A utilidade da correlação reside no fato de que os melhoristas podem exercer 

seleção indireta, ou seja, selecionar para um caráter de interesse por meio de outro caráter 

de mais fácil mensuração, quando estes possuem correlação alta e significativa (Oliveira et 

al., 2011; Nardino et al., 2016b). Portanto, o conhecimento da magnitude das associações 

existentes entre caracteres agronômicos é importante para auxiliar na obtenção de 

genótipos superiores e que atendam às expectativas de produtividade do mercado (Nardino 

et al., 2016a). 

No estudo realizado por Nardino et al. (2016a) foram estimados os coeficientes 

de correlação fenotípica (r̂F) e genética (r̂P) entre diferentes caracteres com o produtividade 

de grãos, em 27 híbridos simples comercias de milho, visando averiguar a possibilidade de 

ganhos com a seleção indireta nesse germoplasma. Os autores verificaram associações 

positivas e significativas de produtividade de grãos com diâmetro da espiga (r̂F: 0,251; r̂P: 
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0,253), massa da espiga (r̂F: 0,222; r̂P: 0,210), massa de grãos da espiga (r̂F: 0,293; r̂P: 

0,262), número de grãos por fileira (r̂F: 0,214; r̂P: 0,257) e massa de mil grãos (r̂F: 0,331; 

r̂P: 0,350). Porém, por as magnitudes dos coeficientes de correlação serem consideradas 

fracas, o uso da seleção indireta para a produtividade de grãos não foi indicado. 

Em outro estudo feito por Suwarno et al. (2014), visando obtenção de milho 

biofortificado para maiores teores de vitamina A, foi avaliado o grau de associação entre o 

rendimento de grãos e as concentrações desta vitamina, em 156 híbridos resultante do 

cruzamento de grupos heteróticos distintos. As correlações fenotípicas (r̂F) indicaram que o 

rendimento de grãos apresentou unicamente uma pequena correlação positiva e 

significativa com β-criptoxantina (r̂F: 0,22). Este composto fornece metade da atividade da 

vitamina A em relação ao fornecimento pelo β-caroteno, o qual é mais interessante para a 

biofortificação. Desse modo, o rendimento de grãos não apresentou correlação com a 

concentração total de vitamina A, indicando que ambos os caracteres podem ser 

melhorados de forma isolada.  

Apesar de muito importantes no melhoramento, às correlações, por si só, não 

permitem conhecer as causas e efeitos envolvidos nas associações entre caracteres. Desse 

modo, Wright (1921) propôs um método denominado de análise de trilha (Path analysis), 

que consiste em desdobrar as correlações estimadas em efeitos diretos e indiretos de 

diferentes caracteres sobre um caráter principal. Essa abordagem fornece uma medida de 

importância relativa de cada caráter ou variável secundária para a previsão de mudanças no 

caráter de interesse, o que permite maior confiabilidade na escolha dos caracteres de 

relevância para a seleção (Bello et al., 2010; Entringer et al., 2014; Mhoswa et al., 2016). 

O desdobramento das correlações é feito por meio da montagem de diagramas 

de trilha, que expressam as possíveis inter-relações entre os caracteres secundários com o 

principal, justificando a existência de correlações positivas e negativas, de altas e baixas 

magnitudes (Carvalho et al., 1999; Silva et al., 2016). Esse processo de montagem de 

diagramas depende muito do conhecimento prévio do melhorista em relação ao conjunto 

de caracteres estudados (Cruz et al., 2012).  

A magnitude dos efeitos diretos e indiretos de um conjunto de caracteres sobre 

um caráter principal é estimada a partir de coeficientes de trilha, oriundos de equações de 

regressão múltipla padronizada envolvendo os caracteres secundários e o principal (Cruz et 

al., 2012). É importante salientar que a estimação desses coeficientes de trilha pode ser 

bastante influenciada pelos efeitos de multicolinearidade entre os caracteres envolvidos, o 
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que causa superestimativa dos efeitos diretos dos caracteres explicativos sobre o caráter 

principal, implicando em pouca ou nenhuma coerência com a relação biológica real 

(Carvalho et al., 1999).  

A multicolinearidade ocorre quando os caracteres explicativos, ou suas 

combinações lineares, apresentam algum nível de inter-relação (Coimbra et al., 2005). 

Carvalho et al. (1999) e Cruz et al. (2012), em situações de suspeita de multicolinearidade, 

propuseram descartar do modelo de regressão os caracteres altamente correlacionados ou 

utilizar a variante da análise de trilha original, que é a “análise de trilha em crista” para a 

estimação dos parâmetros. 

A análise de trilha em crista é realizada adicionando uma constante (k) na 

diagonal da matriz de correlações obtidas, entre os caracteres explicativos, pelo modelo de 

regressão. O valor de k, nesse caso, é obtido plotando-se os parâmetros estimados 

(coeficientes de trilha originais) em função dos valores de k, no intervalo de 0 < k < 1 e, 

assim, o menor valor de k capaz de estabilizar os coeficientes de trilha deve ser usado 

(Carvalho et al., 1999; Cruz et al., 2012). A estabilização dos coeficientes de trilha permite 

inferências biológicas mais condizentes (Alves & Cargnelutti Filho, 2017). 

De modo geral, na maioria dos estudos de associação entre caracteres em 

espécies cultivadas utilizando a análise de trilha, a produtividade de grãos tem sido 

escolhida como o caráter principal (variável dependente) e os demais componentes de 

produção, como caracteres secundários (variáveis independentes) (Bello et al., 2010; Alves 

& Cargnelutti Filho, 2017). Desse modo, essa abordagem tem sido amplamente utilizada 

para a cultura do milho para investigar as relações lineares de diferentes caracteres com a 

produtividade de grãos (Alves & Cargnelutti Filho, 2017). Com isso, o conhecimento dos 

efeitos diretos e indiretos sobre um caráter principal de acordo com a variação dos demais 

(explicativos), pode auxiliar na atribuição de pesos nos caracteres para os índices de 

seleção e, também, na estimação da resposta correlacionada em programas de 

melhoramento (Rios et al., 2012). 

Entringer et al. (2014), ao estudarem as relações diretas e indiretas entre 

componentes primários de produção com peso de espigas (PE), verificaram que, apesar de 

75% dos caracteres estudados apresentarem correlações altas e positivas com PE , apenas o 

volume de espigas (VE) e volume de grãos (VG)  tiveram influência significativa sobre 

PE. Esses autores destacam a importância dos estudos de análise de trilha para 
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complementar os estudos de correlações e evitar equívocos sobre associação entre 

caracteres.  

Mhoswa et al. (2016) utilizaram a abordagem da análise de trilha na avaliação 

das diferentes interações entre caracteres agronômicos em híbridos de milho cultivados na 

África do Sul. O objetivo desse estudo era identificar quais caracteres deveriam ser levados 

em consideração para se ter maior eficiência no processo seletivo indireto para 

produtividade. Após a estimação das correlações e a aplicação da análise de trilha, 

verificaram que peso de espigas, dias para o florescimento masculino e  número de espigas 

foram os caracteres que tiveram maiores efeitos diretos positivos sobre a produtividade de 

grãos. Os autores concluíram que estes caracteres podem ser incorporados junto aos 

índices seletivos para seleção mais eficaz de híbridos de alta produtividade.  

Nemati et al. (2009) combinaram os efeitos de diferentes datas de plantio com 

diferentes níveis de nitrogênio aplicados em sulco, na cultura do milho, para indicar, por 

meio de analise de trilha, quais caracteres são mais importantes em práticas seletivas 

visando obtenção de genótipos mais produtivos nessas diferentes condições. Os resultados 

da análise de trilha revelaram que o número de grãos por espiga e o comprimento dos grãos 

têm maior importância na seleção de cultivares de milho com alto rendimento, em 

comparação com os demais caracteres analisados. Assim, esses dois caracteres devem ser 

avaliados em programas de melhoramento de milho, principalmente naqueles voltados para 

a obtenção de materiais com maior eficiência na absorção e utilização de nitrogênio.  
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3 POTENCIAL GENÉTICO DA POPULAÇÃO DE MILHO CCR1 

PARA SELEÇÃO RECORRENTE 

 

RESUMO 
 

Para se ter sucesso com a seleção recorrente é necessário utilizar populações 

que apresentem alelos favoráveis e potencial de alcançar ganhos com a seleção para 

caracteres de interesse. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial genético da 

população de milho “Composto Calor” (CCR1) em produtividade de grãos e seus 

componentes para seleção recorrente, e comparar os ganhos genéticos obtidos com a 

seleção direta na produtividade de grãos aos obtidos utilizando-se índices de seleção. Para 

isso, 141 progênies de meios-irmãos e três cultivares comerciais foram avaliadas em 

delineamento experimental látice triplo 12 x 12, em dois ambientes. Os caracteres 

avaliados foram: florescimento masculino, florescimento feminino, intervalo de 

florescimento, altura de plantas, altura de espigas, posição relativa das espigas, 

acamamento e quebramento de plantas, prolificidade, número de fileiras de grãos na 

espiga, número de grãos por fileiras, diâmetro de espigas, comprimento de espigas, 

diâmetro de sabugos, comprimento de grãos, peso de espigas e produtividade de grãos. Os 

índices de seleção utilizados foram o Índice Z e o Índice de Mulamba & Mock. Foram 

encontradas diferenças significativas entre as progênies para todos os caracteres avaliados, 

indicando presença de variabilidade genética na população. Os ganhos genéticos com a 

seleção variaram de -38,19% para intervalo de florescimento a 10,86% em produtividade 

de grãos, sendo que este último caráter correlacionou-se significativamente com a maioria 

dos demais. O índice de seleção de Mulamba & Mock apresentou melhor resposta indireta 

na produtividade de grãos. Conclui-se que a população CCR1 tem potencial para ser 

utilizada em um programa de seleção recorrente e que o índice de seleção de Mulamba & 

Mock é eficiente na seleção das progênies a serem recombinadas nos sucessivos ciclos de 

seleção.  

 

Palavras-chave: Zea mays L., melhoramento genético, produtividade de grãos, correlação 

genética, índice de seleção. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Os altos níveis de produção de milho alcançados no mundo nos últimos anos se 

devem, sobretudo, aos avanços obtidos pelo melhoramento genético da cultura. Uma das 

etapas mais importantes de um programa de melhoramento é a escolha do germoplasma 

que será fonte para obtenção de novas variedades e híbridos. A utilização de populações 

com baixa frequência de alelos favoráveis e pouca variabilidade genética para caracteres de 
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interesse pode comprometer todo processo de seleção ao longo de várias gerações, 

implicando em desperdício de tempo e de recursos (Ramalho et al., 2012; Oliboni et al., 

2013). A avaliação do potencial de uma população, nesse caso, é realizada por meio da 

estimação de parâmetros genéticos que possibilitam estudar o tipo de herança dos 

caracteres de interesse, estimar a variabilidade da população e orientar os melhoristas sobre 

a melhor forma de condução do programa de melhoramento (Raposo & Ramalho, 2004; 

Faluba et al., 2010).  

São esperados cada vez mais eventos de estresse por seca e altas temperaturas 

nas épocas de cultivo do milho. Assim, programas de melhoramento buscam novas 

populações fontes de variabilidade que suportam e produzam bem nessas condições para 

formar suas populações base. O Programa de Melhoramento de Milho da Universidade 

Federal de Jataí propôs a população de milho „Composto Calor” (CCR1) como 

potencialmente tolerante a estresse por calor e restrição hídrica com base no estudo de 

Clemente (2017), o qual demostrou que esta população, dentre 24 outras populações, foi 

uma das que apresentou maior produtividade em condições de déficit hídrico no cerrado. 

No entanto, informações sobre a variabilidade presente e média para diferentes caracteres 

relacionados à produtividade de grãos e o potencial uso da população CCR1 em programas 

de seleção recorrente, não são conhecidos. 

O melhoramento de populações de milho é feito por meio da seleção recorrente 

e suas variações. Esse método de melhoramento permite aumentar a frequência de alelos 

favoráveis sem exaurir a variabilidade genética da população, possibilitando ganhos 

contínuos por muitos ciclos de seleção (Bernardo, 2010; Ramalho et al., 2012; Reis et al., 

2014). Contudo, um programa de seleção recorrente só é eficiente se utilizar populações 

com variabilidade e se for conduzido de forma a maximizar o ganho para os caracteres de 

interesse para o programa. Assim, a estimação da variabilidade genética da população, bem 

como dos parâmetros genéticos dos principais caracteres durante os sucessivos ciclos de 

seleção recorrente é imprescindível para garantir o sucesso nesse processo. 

Dentre os caracteres avaliados em um programa de melhoramento de milho, 

geralmente há maior interesse pela produtividade de grãos, cuja expressão é controlada por 

vários genes e influenciada pelo ambiente, apresentando baixa herdabilidade (Nardino et 

al., 2016a). Assim, é comum a avaliação de componentes da produção mais facilmente 

mensuráveis e que possuem maior herdabilidade, tais como altura de plantas, peso de 
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espigas, florescimento masculino e feminino, número de grãos por fileira na espiga, entre 

outros. 

A avaliação dos componentes de produção e da produtividade de grãos 

possibilita a estimação de correlações de natureza genética, fenotípica e ambiental entre 

esses caracteres. A correlação genética é utilizada na seleção indireta, ou seja, o efeito na 

produtividade de grãos sendo a seleção realizada para outro caráter (Vencovsky & Barriga, 

1992; Entringer et al., 2014).  

Outra forma de aumentar a acurácia na escolha de genótipos que reúnam maior 

número de características desejadas pelo melhorista é por meio do uso de índices que 

permitem a seleção simultânea para todos os caracteres e, com isso, ganhos distribuídos 

entre eles (Vieira et al., 2017). Dentre os índices de seleção mais utilizados, grande 

destaque se dá para o índice de Mulamba & Mock (1978), que consiste no ordenamento 

dos genótipos quanto ao caráter desejado e, posteriormente, na soma dos postos dos 

múltiplos caracteres (Freitas Júnior et al., 2009; Rodrigues et al, 2011; Teixeira et al., 

2012; Berilli et al., 2013; Vieira et al., 2017). Outro índice promissor, mas de utilização 

menos pronunciada no melhoramento, é o índice da soma das variáveis padronizadas ou 

Índice Z. A premissa desse índice é padronizar os dados observados de cada caráter e, 

posteriormente, somar os valores transformados para cada genótipo, sendo que o resultado 

da soma determina os melhores genótipos (Mendes et al., 2009). 

O objetivo neste trabalho foi avaliar o potencial genético da população de 

milho CCR1 em produtividade de grãos e seus componentes para seleção recorrente, e 

comparar os ganhos genéticos obtidos com a seleção direta na produtividade de grãos aos 

obtidos por índices de seleção. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material genético e delineamento experimental 

 

Foram utilizadas 141 progênies de meios-irmãos da população de milho 

“Composto Calor” (CCR1) do Programa de Melhoramento de Milho da Universidade 

Federal de Jataí, Jataí-GO. A população CCR1 foi obtida por seleção massal em um 

composto originado do intercruzamento de germoplasmas exóticos potencialmente 

tolerantes ao estresse por calor com duas populações locais adaptadas. As populações 
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exóticas utilizadas foram: três introduzidas pela Embrapa; BR 5011 - Sertanejo, BR 5028 - 

São Francisco, BR 5033 - Asa Branca; uma população CRIOULO, procedente de 

Honduras. Essas quatro populações exóticas foram intercruzadas com dois compostos do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP, o GO-Dente e GO-Flint, e formaram o 

composto preliminar I e composto preliminar II, respectivamente. O intercruzamento das 

quatro populações com os dois compostos visou introgredir maior tolerância ao estresse 

por calor nessas populações locais adaptadas (Andrade & Miranda Filho, 2012). Assim, 

foram feitas recombinações entre o composto I e composto II, formando um só composto 

para a extração de progênies. No campo implantado para extração de progênies, nas 

condições do Sudoeste Goiano, ocorreu forte incidência de estresse biótico, principalmente 

doenças foliares e enfezamentos, e abiótico, restrição hídrica. As plantas de melhor 

comportamento agronômico foram colhidas e suas sementes misturadas para 

recombinação, formando, assim, a população objeto do presente estudo, denominada 

CCR1.  

As progênies e três testemunhas comerciais (variedade: Emgopa 501; híbridos 

simples: 30F35 e HL1480 PRO2) foram avaliadas na primeira safra de 2017/2018 na área 

da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO (16°35‟48‟‟S; 

49°16‟39‟‟O; altitude 730 m), e na segunda safra de 2017/2018 na área da Universidade 

Federal de Jataí, em Jataí-GO (17°53‟S; 51°43‟O; altitude 780 m). O delineamento 

experimental foi látice triplo 12 x 12, sendo a parcela constituída de uma linha de 4,0 m 

com vinte plantas, espaçamento de 0,9 m entre linhas e 0,2 m entre plantas, totalizando 

55.555 plantas ha
-1

. A adubação de plantio foi feita com 300 kg ha
-1

 de N-P-K, formulação 

5-25-15, e a adubação de cobertura, com 90 kg de N ha
-1

 na forma de ureia. Outros tratos 

culturais foram realizados de acordo com a recomendação e necessidade da cultura. 

 

3.2.2 Caracteres avaliados 

 

As progênies e as testemunhas (tratamentos) foram avaliadas para: 

a) Florescimento masculino (FM): número de dias da semeadura até que 50% das plantas 

da parcela apresentassem anteras liberando pólen; 

b) Florescimento feminino (FF): número de dias da semeadura até que 50% das plantas da 

parcela apresentassem emissão do estilo-estigma; 
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c) Intervalo de florescimento (IF): diferença, em dias, entre o florescimento feminino e o 

florescimento masculino (IF = FF-FM); 

d) Altura de plantas (AP): altura média, em cm, de cinco plantas aleatórias da parcela, 

medida após o florescimento masculino, do nível do solo até a inserção da última folha 

superior (folha bandeira); 

e) Altura de espigas (AE): média da altura das espigas, em cm, de cinco plantas aleatórias 

da parcela, sendo medida após o florescimento masculino, do nível do solo até a inserção 

da espiga superior no colmo; 

f) Posição relativa das espigas (AE/AP): média da razão entre altura de espigas e altura de 

plantas dos mesmos indivíduos a que se referem os itens “d” e “e”; 

g) Acamamento e quebramento de plantas (ACQ): em porcentagem, obtido pelo somatório 

do número de plantas dentro de cada parcela com inclinação superior a 45° em relação à 

vertical ou deitada no solo na época da colheita, mais o número de plantas quebradas 

abaixo da espiga principal em relação ao estande total de plantas na parcela; 

h) Estande (ES): número total de plantas na área útil da parcela na ocasião da colheita; 

i) Número de espigas (NE): contagem do número de espigas total colhidas na parcela; 

j) Prolificidade (PROL): razão entre o número de espigas e o estande de plantas na parcela; 

k) Número de fileiras de grãos na espiga (NFE): número médio de fileiras de grãos de 

cinco espigas obtidas aleatoriamente de cada parcela; 

l) Número de grãos por fileira (NGF): número médio de grãos em cada fileira de cinco 

espigas obtidas aleatoriamente de cada parcela; 

m) Diâmetro de espigas (DE): diâmetro médio das espigas, em cm, obtido pela medida na 

parte mediana de cinco espigas aleatórias de cada parcela;  

n) Comprimento de espigas (CE): comprimento médio das espigas, em cm, de cinco 

espigas sem palha obtidas aleatoriamente de cada parcela; 

o) Diâmetro de sabugos (DS): diâmetro médio dos sabugos, em cm, obtido pela medida na 

parte mediana de cinco espigas aleatórias debulhadas de cada parcela; 

p) Comprimento de grãos (CG): em cm, obtido pela equação = (DE-DS)/2. 

q) Peso de espigas (PE): peso de espigas despalhadas após a colheita na parcela, em kg 

parcela
-1

;  

r) Produtividade de grãos (PG): peso de grãos colhidos em toda área útil da parcela, em kg 

parcela
-1

; 
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s) Umidade de grãos (UG): em porcentagem, determinada em amostras de grãos das 

parcelas com auxilio de medidores de umidade. 

Os caracteres peso de espigas (PE) e produtividade de grãos (PG) foram 

corrigidos para 13% de umidade e para o estande ideal por meio da análise de covariância, 

conforme apresentado por Miranda Filho em Vencovsky & Barriga (1992). Após estas 

correções, os dados de PE e PG foram transformados para t ha
-1

. 

 

3.2.3 Análises estatísticas 

 

Foram realizadas análises de variância individuais para todos os caracteres, 

(exceção a ES, NE e UG), considerando o seguinte modelo, assumido com aleatório: 

 

yil(j) =   + ti + rj + (b/r)l(j) + eil(j) 

em que:  

yil(j): é o valor observado do i-ésimo tratamento, no l-ésimo bloco incompleto, da j-ésima 

repetição;  

 : é a média geral do experimento; 

ti: é o efeito do tratamento i (i = 1, 2, 3, ..., v = k
2
);  

rj: é o efeito da repetição j (j = 1, 2, ..., r); 

(b/r)l(j): é o efeito do bloco l (l = 1, 2, 3, ..., k) dentro da repetição j (j = 1, 2, ..., r); e 

eil(j): é o erro associado à observação yil(j), com eil(j) ~ N (0,  
2
). 

O esquema da análise de variância individual em cada ambiente e as 

esperanças matemáticas dos quadrados médios, segundo Silva et al. (1999), estão 

representados no Anexo A. 

Foi testada a homogeneidade das variâncias entre os dois experimentos 

(Goiânia e Jataí, Goiás) por meio da relação entre os erros intrablocos das análises 

individuais. O valor obtido não ultrapassou sete unidades, assumindo-se atendido esse 

pressuposto da análise de variância conjunta (Pimentel-Gomes, 1990). Desse modo, 

também considerando todos os efeitos aleatórios, exceto a média, ajustou-se o seguinte 

modelo de análise conjunta: 

 

yil(j)(p) =   + ti + (r/a)j(p) + (b/r/a)k(j)(p) + ap + (ta)ip + eil(j)(p) 
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em que: 

yil(j)(p): é o valor observado do i-ésimo tratamento, no l-ésimo bloco incompleto, da j-ésima 

repetição, no p-ésimo ambiente; 

 : é a média geral dos experimentos;  

ti: é o efeito do tratamento i (i = 1, 2, 3, ..., v = k
2
); 

(r/a)j(p): é o efeito da repetição j (j = 1, 2, ..., r) no ambiente p (p = 1, 2, ..., s);  

(b/r/a)l(j)(p): é o efeito do bloco l (k = 1, 2, 3, ..., k) dentro da repetição j (j = 1, 2, ..., r) no 

ambiente p (p = 1, 2, ..., s); 

ap: é o efeito do ambiente p (p = 1, 2, ..., s); 

(ta)ip: é o efeito da interação do tratamento i com o ambiente p; e 

eil(j)pl): é o erro associado à observação yil(j)(p) com eil(j)(p) ~ N (0,  
2
). 

O esquema da análise de variância conjunta e as esperanças matemáticas dos 

quadrados médios estão representados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Esquema da análise de variância conjunta e esperanças dos quadrados médios. 

FV GL QM E(QM) F 

Ambientes (A) s - 1 Q5 - 
(Q

5
+ (

k+1
k

)Q
1
)

 Q
4
+ (

k+1
k

)Q
2
 
 

Rep./Ambientes s(r - 1) Q4 - - 

Blo./Rep./Amb. sr(k - 1) - - - 

Tratamentos (T) v - 1 - - - 

Grupos (G) g - 1 - - - 

Progênies (P) v - 4 Q3  E
2+ (

k

k+1
) r P 

2 + (
k

k+1
) rs P

2 Q3/Q2 

Testem. (Te) v - 142 - - - 

T x A (s - 1) (v - 1) - - - 

G x A (s - 1) (g - 1) - - - 

P x A (s - 1) (v - 4) Q2  E
2+ (

k

k+1
) r P 

2  Q2/Q1 

Te x A (s - 1) (v - 142) - - - 

Erro médio s(k - 1)(rk - k - 1) Q1  E
2  - 

r: número de repetições; v: número de tratamentos; k: número de tratamentos por bloco; s: número de 

ambientes; g: número de grupos. 

 

3.2.4 Estimação de parâmetros genéticos  

 

Por meio da análise conjunta foram estimados os componentes de variância 

fenotípica entre médias de progênies ( ̂ ̅
2
), variância ambiental ( ̂E

2
), variância genética 

entre progênies ( ̂P
2
), variância genética aditiva entre progênies de meios-irmãos ( ̂ 

2
) e 
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variância da interação de progênies com ambientes ( ̂P 
2

) para todos os caracteres segundo 

Regazzi et al. (1999):  

 

 ̂E
2    QME   Q

1
   

 ̂P 
2
  (

Q
2
-Q

1

r
) . (

k+1

k
)    

 

 ̂P
2
  (

Q
3
-Q

2

rs
) . (

k+1

k
) 

 

  ̂ 
2
 4 ̂P

2   e 

 

 ̂ ̅
2
   ̂P

2
+(

 ̂P 
2

s
)+(

 ̂E
2

rs
) 

 

sendo “r” igual ao número de repetições, “k” o número de tratamentos por bloco e “s” o 

número de ambientes.  

Também foram estimados os coeficientes de herdabilidade para seleção em 

nível de médias de progênies (ĥm
2

) de acordo com a expressão: 

 

ĥm
2
  
 ̂P
2

 ̂ ̅
2

 

 

Os coeficientes de variação ambiental (CV̂E%) e genético (CV̂G%), e índices 

de variação ( ̂) foram determinados utilizando os estimadores: 

 

CV̂E   

√ ̂E
2
 

X̅
  

 

 CV̂G   

√ ̂P
2
 

X̅
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  ̂  CV̂G/CV̂E 

 

sendo “X̅” a média geral do caráter.  

Os ganhos genéticos com a seleção entre progênies (GŜ e GŜ%) foram 

calculados por: 

GS ̂   ds . ĥmX
2
 ; 

 

 GŜ    
GŜ

X̅
 x 100 

 

em que: “ds” é diferencial de seleção (X̅SX - X̅0X), no qual “X̅SX” é a média das progênies 

selecionadas numa intensidade de 20% e “X̅0X” é a média geral das progênies para o 

caráter X; ĥmX
2

 é a herdabilidade na média das progênies para o caráter X. 

Os coeficientes de correlação fenotípica média (r̂F̅), genética (r̂P) e ambiental 

(r̂E) entre produtividade de grãos (Y) e os demais caracteres (X) foram estimados por: 

 

r̂F̅ XY 
 

CovF̅ XY 

√ 2F̅X .  
2
F̅Y

  

 

 r̂P(XY) 
CovP XY 

√ 2PX .  
2
PY

 e 

 

r̂E(XY) 
CovE XY 

√ 2EX .  
2
EY

 

 

em que: CovF̅(XY), CovP(XY) e CovE(XY) são as covariâncias fenotípica, genética e ambiental 

entre os caracteres X e Y;  F̅X
2 ,  PX

2  e  EX
2  são as variâncias fenotípica, genética, e 

ambiental do caráter X; e  F̅Y
2 ,  PY

2  e  EY
2  são as variâncias fenotípica, genética, e ambiental 

do caráter Y. A significância dos coeficientes de correlação fenotípica foi avaliada pelo 
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teste t-Student a 5% de probabilidade, e de correlação genética e ambiental por teste de 

permutação (n = 10.000). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do “software” livre R 

(R Core Team, 2018). 

 

3.2.5 Índices de seleção e resposta correlacionada 

 

O índice da soma dos postos de Mulamba & Mock (1978) foi obtido por meio 

dos dados fenotípicos dos dois ambientes, considerando o modelo: 

 

Ij   nij 

 

sendo “Ij” o índice para a progênie “j” e “nij” o número de classificação do caráter „i” para 

a progênie “j”, ordenado de forma crescente ou decrescente de acordo com o interesse de 

aumentar ou diminuir a média do caráter.  

O índice da soma das variáveis padronizadas (Índice Z) foi estimado pela 

expressão: 

Zijk   ( ijk –  ̅jk)/sjk) + C 

 

em que “Zijk” é valor associado a variável “k” padronizada, para a progênie “i” na 

repetição “j”; “yijk” é observação no caráter “k” da progênie “i” na repetição “j”; “ ̅jk” é a 

média geral do caráter “k” na repetição “j”; “sjk” é o desvio-padrão fenotípico do caráter 

“k” na repetição “j”; e “C” é uma constante para que  ̂Zijk
2   0. 

O valor do índice para todos os caracteres foi obtido pela  soma do valor de Z 

em cada caráter:  

 

 Zij  Zij1 + Zij2 + ... + Zijk 

 

Os ganhos de seleção utilizando os índices de Mulamba & Mock e Z (GS ̂ ) e a 

razão entre o ganho de seleção pelos índices e o ganho de seleção direta (GŜ) para o 

caráter produtividade de grãos (ΔGŜ ) foram obtidos por: 
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GS ̂  ds . ĥm
2
 ;  

 

ΔGŜ  (GS  ̂  GŜ⁄ ) . 100 

 

em que: “ds” é diferencial de seleção (X̅S - X̅0), no qual “X̅S” é a média de produtividade 

de grãos (PG) das progênies selecionadas pelo índice numa intensidade de 20% e “X̅0” é a 

média geral de PG das progênies; ĥm
2

 é a herdabilidade na média das progênies para PG. 

Com as progênies selecionadas pelos índices, foram estimadas as respostas 

correlacionadas (RĈ) entre os índices e o caráter PG da seguinte forma: 

 

RĈ  i   hIS    rPISPG    √ PPG
2  

 

em que: “i” é a intensidade de seleção estandardizada i = 1,4; 20%), “hIS” é a raiz quadrada 

da herdabilidade para seleção na média de progênies dos índices de seleção, “rPISPG” é a 

correlação genética entre os índices de seleção e o caráter produtividade de grãos; e 

“√ PPG
2 ” a raiz quadrada da variância genética do caráter produtividade de grãos. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1  Análise conjunta 

 

As progênies apresentaram diferenças significativas (p ≤ 0,05) para todos os 

caracteres, tanto nas análises individuais (Apêndices A e B), quanto na análise conjunta 

(Tabela 3.2). Isso indica presença de variabilidade genética passível de ser explorada para 

obtenção de ganhos em caracteres de interesse com o melhoramento dessa população em 

ciclos recorrentes de seleção.  

Devido à fonte de variação “Ambientes” ter sido significativa para a maioria 

dos caracteres (p ≤ 0,05), sugere-se que os seus níveis (ambientes) se comportaram 

diferentemente quanto a média das progênies. No entanto, apenas as interações entre as 

progênies com os ambientes (P x A) para florescimento masculino, altura de plantas, 
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número de fileiras na espiga e comprimento de espigas foram significativas (p ≤ 0,05). 

Assim, com exceção desses caracteres, a seleção pode ser realizada em cada ambiente ou 

na média deles, já que as progênies não apresentaram desempenho diferenciado face às 

variações ambientais. 

 

Tabela 3.2. Resumo das análises de variância conjunta e coeficientes de variação ambiental 

(CV̂E%) para diferentes caracteres avaliados na população de milho CCR1 em dois 

ambientes (Goiânia e Jataí). 

FV GL 
Quadrados médios 

FM FF IF
(1)

 AP AE AE/AP 

Ambientes (A) 1 3468
**

 4342,6
**

 49,116
*
 102975

**
 216100

**
 1,56

**
 

Progênies (P) 140 13,3
**

 21
**

 3,365
**

 745
**

 475
**

 0,0022
**

 

P x A 140 2,3
*
 2,7 1,884 132

*
 83 0,0008 

Erro médio 506 1,7 2,2 1,699 98 67 0,0007 

CV̂E(%) - 2,19 2,43 25,08 4,33 6,32 4,54 

FV GL 
Quadrados médios 

ACQ
 (2)

 PROL NFE NGF DE CE 

Ambientes (A) 1 119,208
**

 0,10711 128,498
**

 405,5
**

 1,444
**

 
172,584

*

*
 

Progênies (P) 140 5,031
**

 0,0282
**

 2,533
**

 18,31
**

 0,186
**

 3,819
**

 

P x A 140 1,927 0,0164 0,753
*
 7,72 0,05 1,785

**
 

Erro médio 506 1,792 0,0168 0,602 7,55 0,0487 1,19 

CV̂E(%) - 44,77 13,89 5,79 8,59 4,87 6,97 

FV GL 
Quadrados médios 

DS CG PE PG 

Ambientes (A) 1 0,664 1,58
**

 409,45
**

 43,84
**

 

Progênies (P) 140 0,071
**

 0,0232
*
 3,71

**
 2,33

**
 

P x A 140 0,0235 0,0157 1,15 0,669 

Erro médio 506 0,0204 0,0152 0,99 0,607 

CV̂E(%) - 5,24 13,63 14,45 14,60 

FM: florescimento masculino (dias); FF: florescimento feminino (dias); IF: intervalo de florescimento (dias); 

AP: altura de plantas (cm); AE: altura de espigas (cm); AE/AP: posição relativa das espigas; ACQ: 

acamamento e quebramento de plantas (%); PROL: prolificidade (espigas planta
-1

); NFE: número de fileiras 

de grãos na espiga; NGF: número de grãos por fileiras; DE: diâmetro de espigas (cm); CE: comprimento de 

espigas (cm); DS: diâmetro de sabugos (cm); CG: comprimento de grãos (cm); PE: peso de espigas (t ha
-1

); 

PG: produtividade de grãos (t ha
-1

).  
**

,
*
: significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; 

1
: Dados originais somados a uma constante igual a 4 para evitar valores negativos; 

2
: Dados originais transformados pela equação: xt  √x +0,5 , onde x  é o valor da observação na parcela. 
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Os coeficientes de variação ambiental (CV̂E%) apresentaram valores abaixo de 

20% para a maioria dos caracteres, exceto para acamamento e quebramento de plantas 

(CV̂E%: 44,77) e intervalo de florescimento (CV̂E%: 25,08). Esses valores são próximos 

aos relatados na literatura e indicam boa precisão experimental e consistência na estimação 

dos parâmetros genéticos para garantir eficiência na seleção (Scapim et al., 1995; Carvalho 

et al., 2003; Ferreira et al., 2009; Coimbra et al., 2010; Gomes et al., 2010; Berilli et al., 

2013). 

 

3.3.2  Médias e estimativas de parâmetros genéticos  

 

Na média das progênies, o florescimento masculino (FM), florescimento 

feminino (FF) e intervalo de florescimento (IF), apresentaram valores de 59,70 dias, 60,91 

dias e 1,22 dias, respectivamente (Tabela 3.3). Em comparação com as testemunhas 

híbridas, nota-se que a população CCR1 apresenta, mesmo que discreto, maior número de 

dias para o florescimento masculino e feminino, e intervalo entre eles, correspondendo a 

102,64% e 104,72% das médias destes tipos de testemunhas para FM e FF. A população 

CCR1 apresenta menor valor de FM e FF que a testemunha variedade, sendo 92,32% e 

93,47% de correspondência entre as médias, e maior IF. De modo geral, a população 

CCR1 apresenta valores de FM e FF semelhantes a híbridos comerciais de ciclo precoce 

disponíveis no mercado. 

As estimativas de variância genética ( ̂P
2  e de herdabilidade na média de 

progênies ( ̂m
2 ), para FM, FF e IF foram iguais a 1,99 dias

2
 e 84%, 3,30 dias

2
 e 88%, e 0,27 

dias
2
 e 46%, respectivamente (Tabela 3.4). Esses valores foram maiores que os obtidos por 

Paterniani et al. (2015) nos mesmos caracteres, com progênies de irmãos-germanos em 

dois ambientes de avaliação. Juntamente com a ĥm
2

, as estimativas do índice de variação ( ̂) 

constituem uma medida de influência do ambiente sobre a expressão dos fenótipos e 

fornece informações sobre a facilidade de realizar seleção. As  ̂ para FM e FF tiveram 

valores superiores a uma unidade (1,08 e 1,23), indicando situação favorável à seleção. Já 

para IF, a  ̂ foi de 0,40, o que caracteriza grande influência da variação ambiental nesse 

caráter, resultando em baixa eficiência seletiva (Vencovsky & Barriga, 1992). 
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Tabela 3.3. Médias de progênies (X̅0), de progênies selecionadas (X̅S, i = 20%), de testemunhas 

híbridas (X̅H) e variedade (X̅V), porcentagem das médias de progênies em relação às 

testemunhas híbridas (X̅ H) e variedade (X̅ V) para diferentes caracteres na 

população de milho CCR1 em dois ambientes. 

Médias FM FF IF AP AE AE/AP ACQ PROL 

X̅0 59,70 60,91 1,22 228,20 129,10 0,56 11,10 0,93 

X̅H 58,17 58,17 0,00 230,38 121,37 0,53 2,28 0,98 

X̅V 64,67 65,17 0,50 271,67 168,43 0,62 20,98 0,85 

X̅ H 102,64 104,72 - 99,05 106,37 106,66 486,09 94,44 

X̅ V 92,32 93,47 - 84,00 76,65 90,45 52,90 109,02 

Médias NFE NGF DE CE DS CG PE PG 

X̅P 13,37 31,93 4,52 15,62 2,72 0,90 6,85 5,30 

X̅H 15,50 35,55 5,17 16,27 2,88 1,14 10,30 8,32 

X̅V 11,53 31,17 4,41 16,13 2,65 0,88 6,49 4,85 

X̅ H 86,26 89,82 87,48 96,01 94,39 78,77 66,49 63,71 

X̅ V 115,92 102,45 102,42 96,86 102,51 102,27 105,49 109,22 

FM: florescimento masculino (dias); FF: florescimento feminino (dias); IF: intervalo de florescimento (dias); 

AP: altura de plantas (cm); AE: altura de espigas (cm); AE/AP: posição relativa das espigas; ACQ: 

acamamento e quebramento de plantas (%); PROL: prolificidade (espigas planta
-1

); NFE: número de fileiras 

de grãos na espiga; NGF: número de grãos por fileiras; DE: diâmetro de espigas (cm); CE: comprimento de 

espigas (cm); DS: diâmetro de sabugos (cm); CG: comprimento de grãos (cm); PE: peso de espigas (t ha
-1

); 

PG: produtividade de grãos (t ha
-1

).  

 

As estimativas do ganho de seleção (GŜ e GŜ%) foram de -1,85 dias (-3,11%), 

-2,38 dias (-3,91%) e -0,47 dias (-38,19%), para FM, FF e IF, respectivamente (Tabela 

3.4). O sinal negativo indica a direção da seleção para reduzir o tempo de florescimento e 

intervalo entre eles no próximo ciclo. Essa possível diminuição de dias necessários para o 

florescimento e, principalmente, o intervalo entre florescimento masculino e feminino é 

imprescindível para caracterizar populações com potencial para melhoramento genético.  

Os programas de melhoramento atuais buscam por populações mais precoces, 

que possam ser mais bem posicionadas nas janelas de safras de cultivo, visando maior 

aproveitamento de chuvas e evitação de veranicos em períodos críticos de 

desenvolvimento (Câmara et al., 2007; Edwards, 2011). Agregado a isso, o menor 

intervalo de florescimento é caracterizado como característica essencial em genótipos mais 

tolerantes a seca. O estresse por déficit hídrico causa aumento desse intervalo, acarretando 

menor fertilização dos ovários e desenvolvimentos dos grãos, o que reduz 

significativamente a produtividade (Bolaños & Edmeades, 1996; Anami et al., 2009; Ngugi 
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et al., 2013). Segundo Costa et al. (2008) e Pias et al. (2017), o estresse hídrico moderado 

(redução de 50% da água disponível) nas fases de pendoamento e enchimento de grãos 

reduzem cerca de 20% a 30% a produção de massa seca na cultura do milho. 

Foram observadas médias de 228,20 cm, 129,10 cm e 0,56 para altura de 

plantas (AP), altura de espigas (AE) e posição relativa das espigas (AE/AP) na população 

CCR1, respectivamente. Estes valores correspondem a 99,05%, 106,37% e 106,66% da 

média dos híbridos e 84%, 76,65% e 90,45% da variedade para os mesmos caracteres 

(Tabela 3.3). Tal comparação indica que a população CCR1 já possui bons valores para 

AP, AE e AE/AP, já que são semelhantes aos híbridos, não necessitando uma seleção para 

diminuir a média desses caracteres.  

As  ̂P
2
, ĥm

2
 e  ̂ para AP, AE e posição relativa das espigas (AE/AP) indicam 

variabilidade genética existente entre as progênies ( ̂P
2
: 110,68 cm

2
; 70,78 cm

2
; 0,0003), 

alto grau de correspondência entre o fenótipo e o genótipo (ĥm
2

: 83%; 83%; 67%) e, desta 

forma, com exceção de AE/AP, favorecimento a uma seleção mais eficiente ( ̂ > 1) 

(Tabela 3.4). Em estudos similares, Faluba et al. (2010) avaliaram o potencial genético da 

população de milho UFV7 para melhoramento no Estado de Minas Gerais e verificaram 

valores de ĥm
2

 e  ̂ inferiores a 50% e 0,65, para AP e AE. Andrade & Miranda Filho (2008) 

encontraram  ̂P
2
 e ĥm

2
 de 0,0002 e 56% para AE/AP na população de milho ESALQ-PB1. 

As GŜ e GŜ% também apresentaram valores considerados altos para AP, AE e 

AE/AP (Tabela 3.4), de ordem de -13,75 cm (-6,02%), -10,84 cm (-8,39%) e -0,02 (-

3,30%), respectivamente. Essas estimativas são maiores que as observadas por Heinz et al. 

(2012) utilizando progênies de meios-irmãos para melhor utilização de nitrogênio.  

Para acamamento e quebramento de plantas (ACQ), a população CCR1 teve 

média de 11,10%, sendo um valor mediano em comparação com os híbridos e a variedade, 

cuja correspondência entre médias foi de 486,09% para os híbridos e 52,90% para a 

variedade (Tabela 3.3). Isso indica superioridade da população CCR1 a variedade Emgopa 

501 nas condições deste estudo para ACQ. Apesar do alto CV̂E (44,77%), o ACQ 

apresentou mediana ĥm
2

 (63%) e alta GŜ% (-35,92%) (Tabela 3.4). Na literatura são 

relatados altos valores de CV̂E% para ACQ, quando o caráter é avaliado por contagem de 

plantas e não por aparelhos específicos para essas mensurações (Ferreira et al., 2009; 

Gomes et al., 2010; Berilli et al., 2013). Berilli et al. (2013) obtiveram baixos valores de 
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herdabilidade e ganho de seleção para este mesmo caráter, abaixo de 50% para ĥm
2

 e 5% 

para GŜ% ao avaliarem progênies de irmãos-completos em dois ambientes. 

 

Tabela 3.4. Estimativas de variâncias genética ( ̂P
2
), genética aditiva ( ̂ 

2
), da interação de 

progênies com ambientes ( ̂P 
2

) e fenotípica média ( ̂F̅
2
), coeficientes de variação 

genética (CV̂G %), índice de variação ( ̂ , herdabilidade com base na média de 

progênies (ĥm
2

) e ganho de seleção (GŜ e GŜ%) para diferentes caracteres na 

população de milho CCR1 em dois ambientes. 

Caráter  ̂P
2
  ̂ 

2
  ̂P 

2
  ̂F̅

2
 CV̂G %  ̂ ĥm

2
(%)

(1)
 GŜ GŜ% 

FM 1,99 7,94 0,22 2,38 2,36 1,08 84(82 -91) -1,85 -3,11 

FF 3,30 13,22 0,18 3,76 2,98 1,23 88(85 - 92) -2,38 -3,91 

IF
(2)

 0,27 1,07 0,07 0,58 9,91 0,40 46(30 - 64) -0,47 -38,19 

AP 110,68 442,72 12,28 133,15 4,61 1,07 83(82 -91) -13,75 -6,02 

AE 70,78 283,11 5,78 84,83 6,52 1,03 83(80 - 90) -10,84 -8,39 

AE/AP 0,0003 0,001 0,00005 0,0004 2,87 0,63 67(59 - 79) -0,02 -3,30 

ACQ
(3)

 0,56 2,24 0,05 0,88 24,94 0,56 63(50 - 74) -4,01 -35,92 

PROL 0,0021 0,0085 0,0001 0,0049 4,96 0,36 44(17 - 57) 0,04 4,18 

NFE 0,32 1,29 0,05 0,45 4,24 0,73 72(67 - 83) 0,64 4,79 

NGF 1,91 7,65 0,06 3,2 4,33 0,50 60(42 - 70) 1,48 4,65 

DE 0,0246 0,0984 0,0005 0,033 3,47 0,71 75(64 - 81) 0,20 4,40 

CE 0,37 1,47 0,21 0,67 3,88 0,56 55(57 - 78) 0,60 3,82 

DS 0,0087 0,0348 0,001 0,0126 3,43 0,65 69(60 - 80) -0,10 -3,86 

CG 0,0014 0,0054 0,0002 0,004 4,09 0,30 34(09 - 53) 0,03 3,40 

PE 0,46 1,85 0,06 0,66 9,93 0,69 70(63 - 81) 0,73 10,59 

PG 0,30 1,20 0,02 0,41 10,34 0,71 73(64 - 81) 0,58 10,86 

FM: florescimento masculino (dias); FF: florescimento feminino (dias); IF: intervalo de florescimento (dias); 

AP: altura de plantas (cm); AE: altura de espigas (cm); AE/AP: posição relativa das espigas; ACQ: 

acamamento e quebramento de plantas (%); PROL: prolificidade (espigas planta
-1

); NFE: número de fileiras 

de grãos na espiga; NGF: número de grãos por fileiras; DE: diâmetro de espigas (cm); CE: comprimento de 

espigas (cm); DS: diâmetro de sabugos (cm); CG: comprimento de grãos (cm); PE: peso de espigas (t ha
-1

); 

PG: produtividade de grãos (t ha
-1

).  
1
: Intervalo de confiança (95%) da herdabilidade com base na média de progênies. 

2
: Dados originais somados a uma constante igual a 4 para evitar valores negativos; 

3
: Dados originais transformados pela equação: xt  √x +0,5 , onde x  é o valor da observação na parcela. 

 

Um dado interessante relacionado aos caracteres de AP, AE, AE/AP e ACQ é a 

forte ligação existente entre eles. Ao longo do processo histórico de melhoramento foi 

sendo selecionadas plantas de milho menores, compactas e com mais baixa altura de 

espigas, para diminuir a porcentagem de acamamento e possibilitar o adensamento de 
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plantio. Plantas mais altas e que possuem maior relação AE/AP são correlacionadas forte e 

positivamente com o maior acamamento e/ou quebramento, reduzindo drasticamente sua 

produtividade (Teng et al., 2013; Xue et al., 2017). Esse fato ocorreu claramente na 

variedade Emgopa 501, avaliada como testemunha, que por apresentar alta média de AP e 

AE também teve grande valor de ACQ (Tabela 3.3). O acamamento pode reduzir a 

produtividade em até 28% durante o estágio de 12 folhas (V12) e em até 48% durante a 

fase de enchimento de grãos; além disso, plantas acamadas ou quebradas são de difícil 

colheita e, geralmente, apresentam grãos mal formados (Gomes et al., 2010; Li et al., 2015, 

Rezende et al., 2015). 

No contexto de maior adensamento de plantio, plantas que possuem menores 

valores de AP, AE e AE/AP são vistas como superiores por possibilitar em melhor 

aproveitamento de luz interceptada pelas folhas no dossel das lavouras. Isto evita a 

competição por esse fator ambiental entre plantas vizinhas e seu estiolamento, por 

conseguinte, diminui o percentual de acamamento, permite o adensamento de plantios e, 

assim, maior produção de grãos por unidade de área (Vieira et al., 2010). Estes fatos, 

aliados as estimativas de parâmetros genéticos na população CCR1, mostram que esta 

possui variabilidade para atender tais necessidades, mesmo apresentando, relativamente, 

elevadas magnitudes de ACQ. 

A população CCR1 possui, em média, prolificidade (PROL) próxima de uma 

unidade, isto é, uma espiga por planta (X̅0: 0,93 espigas planta
-1

), assim como as 

testemunhas híbridas (X̅0: 0,98 espigas planta
-1

). A PROL foi um dos caracteres que 

apresentaram menor ĥm
2

, 44%, além de apresentar  ̂ de 0,36, indicando grande influência 

do ambiente na expressão do caráter, o que dificulta a seleção. As GŜ e GŜ% foram de 

0,04 (espigas planta
-1

) e 4,18% (Tabela 3.4). Candido et al. (2011) encontraram valores 

superiores de prolificidade avaliando o potencial produtivo de progênies de meios-irmãos 

do composto de milho Isanão VF-1. Esses autores observaram ĥm
2

 de 64,29%,  ̂ de 0,55 e 

GŜ de 0,057 (espigas planta
-1

) ou 6,75%, considerados valores bons para estimativas na 

PROL.  

A prolificidade é um caráter muito avaliado em programas de melhoramento 

visando maior tolerância do milho ao estresse por déficit hídrico. Plantas prolíficas, sob 

condições de estresse, possuem maior capacidade de produzir ao menos uma espiga 

relativamente bem formada, em comparação com plantas não prolíficas (Varga et al., 2004; 
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Paterniani et al., 2015). Ademais, em situações de densidade de plantas abaixo do ideal, 

plantas prolíficas podem compensar o baixo estande para, ao menos, manter o rendimento 

de grãos (Sangoi et al., 2010). A população CCR1, como já foi dito, apresentou PROL de 

0,93, ou seja, existiam plantas sem espigas na população. Possivelmente, esse fato ocorreu 

devido o parentesco próximo das planas que recombinaram para a formação da população 

CCR1, já que foram recombinadas apenas as plantas que resistiram as condições de 

estresse biótico e abiótico, o que levou, nessa geração, a expressão da carga genética.  

A população CCR1, para os componentes de espiga: número de fileiras de 

grãos na espiga (NFE), número de grãos por fileiras (NGF), diâmetro de espigas (DE), 

comprimento de espigas (CE), diâmetro de sabugos (DS) e comprimento de grãos (CG) 

apresentaram médias semelhantes a variedade, com exceção apenas para NFE (Tabela 3.3). 

Além disso, demostrou presença de variabilidade entre as progênies, como é constatado 

pelos valores das  ̂P
2
 e médias de 13,37, 31,93, 4,52 cm, 15,62 cm, 2,72 cm e 0,90 cm, 

respectivamente. As ĥm
2

 para esses caracteres variaram de 34% (CG) a 75% (DE) e  ̂ de 

0,30 (CG) a 0,73 (NFE). As GŜ% também foram consideradas satisfatórias, cujas 

estimativas variaram de 3,40% para CG a 4,79% para NFE (Tabela 3.4). Esses caracteres, 

dados como componentes de espiga, são muito utilizados em análises de trilha, buscando 

quantificar a relação direta e indireta deles com a produtividade de grãos. Geralmente, são 

considerados componentes primários de produtividade por estarem diretamente ligados, de 

forma quantitativa, à expressão da produtividade de grãos (Souza et al., 2014; Nardino et 

al., 2016b). 

O peso de espigas (PE) e a produtividade de grãos (PG) apresentaram médias 

de 6,85 t ha
-1

 e 5,30 t ha
-1

, respectivamente (Tabela 3.3). Pela maior importância desses 

caracteres no melhoramento, as médias da população CCR1 destoaram positivamente 

quando comparadas com a variedade Emgopa 501 (testemunha), sendo 5,49% e 9,22% 

maiores par PE e PG. Na comparação com os híbridos, a correspondência entre as médias 

foi de 66,49% e 63,71% para PE e PG, demostrando que a população CCR1 é menos 

produtiva. Contudo, levando em consideração ser o primeiro ciclo de seleção recorrente e 

também quando comparadas com média da Emgopa 501(testemunha deste trabalho) e de 

4,22 t ha
-1

 na população Isanão VF-1 encontrada por Cândido et al. (2011) em condições 

semelhantes de estudo, pode-se dizer que população CCR1 tem potencial produtivo a ser 

explorado. As ĥm
2

 para esses mesmo caracteres foram semelhantes, de 70% para PE e 73% 
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para PG, o que indica expressivo efeito genético na expressão desses caracteres, já que as 

estimativas foram de ordem mediana a altas (Tabela 3.4). Levando em consideração a 

natureza poligênica desses caracteres e a forte influência do ambiente nas suas expressões, 

suas  ̂ foram elevadas (0,69 e 0,71), indicando facilidade e consistência na seleção das 

melhores progênies. As GŜ% também foram elevadas (PE: 10,59% e PG: 10,86%) e 

superiores a outras obtidas em trabalhos semelhantes em primeiro ciclo de seleção 

recorrente (Carvalho et al., 2003; Faluba et al., 2010). Desse modo, tomando-se apenas PG, 

ao se selecionar as 20% melhores progênies na população CCR1, espera-se que a 

população tenha um ganho de 0,58 t ha
-1

 na produtividade de grãos.  

De modo geral, as médias para todos os caracteres avaliados na população 

CCR1 demostrou superioridade em relação à Emgopa 501, e semelhança, em alguns 

caracteres, com híbridos simples comerciais, indicando potencial desta população para 

programas de seleção recorrente. Além disso, as estimativas dos parâmetros genéticos 

deste estudo foram semelhantes e, em alguns casos, superiores a outros estudos com 

melhoramento de milho envolvendo progênies de meios-irmãos (Carvalho et al., 2003; 

Carvalho et al., 2007; Faluba et al., 2010). É importante destacar que as estimativas de 

parâmetros genéticos obtidas em diferentes ensaios são de difícil comparação, devido às 

peculiaridades de cada ensaio, como tipo de progênie utilizada, número de ambientes, 

número de repetições, entre outros (Hallauer et al., 2010). No entanto, é válida a 

abordagem de se levantar essas estimativas na literatura para os caracteres analisados, a 

fim de conhecer suas magnitudes. 

 

3.3.3  Coeficientes de correlação fenotípica, genética e ambiental 

 

Como a produtividade de grãos é o caráter de maior interesse para os 

agricultores, este também é prioridade nos programas de melhoramento. Desse modo, com 

a finalidade de maior consistência para selecionar as melhores progênies a serem 

recombinadas para o próximo ciclo de seleção recorrente, foram estimadas as correlações 

fenotípicas, genéticas e ambientais da produtividade de grãos com os demais caracteres 

(Tabela 3.5).  

Com exceção dos caracteres IF e NFE, os demais correlacionaram-se 

significativamente com PG. As correlações genéticas (r̂P), quando significativas, foram 

maiores que as correlações fenotípicas (r̂F̅) e ambientais (r̂ ), indicando maior contribuição 
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dos fatores genéticos para as associações dos caracteres (Tabela 3.5). As r̂P entre PG e FM 

(0,36), PG e AP (0,74), PG e AE (0,64), PG e NGF (0,35), PG e CE (0,70), PG e CG 

(0,68) e PG e PE (0,98) foram de média a elevada magnitude, segundo a classificação de 

Carvalho et al. (2004). 

Correlações genéticas positivas indicam que os caracteres possuem o mesmo 

sentido de expressão, ou seja, se há aumento/diminuição na expressão de um deles espera-

se também incremento/redução na expressão do outro. Se negativa, o sentido da expressão 

dos caracteres é oposto. Desse modo, ao se analisar as r̂P na população CCR1, nota-se que, 

possivelmente, grande parte dos genes envolvidos na expressão dos caracteres FM, AP, 

AE, NGF, CE, CG e PE, também estão associados à expressão de PG; ou, ainda, que os 

locos controladores desses caracteres possuem efeitos pleiotrópicos com os locos 

controladores de PG. Assim, ao se realizar seleção direta de progênies com maiores valores 

de PG, também se estará selecionando, indiretamente, as progênies com maior FM, AP, 

AE, NGF, CE, CG e PE.  

Nesse caso, uma alternativa para incrementar PG seria selecionar as progênies 

para AP ou AE, por exemplo, já que esses caracteres são correlacionados com PG e 

possuem maiores estimativas de herdabilidade. Contudo, é válido ressaltar que o 

melhoramento de milho busca, na maioria das vezes, correlações genéticas negativas entre 

PG e AP, visto que o objetivo dos programas atuais é o aumento de produtividade de grãos 

e a diminuição de altura de plantas para fins de adensamento de plantio. 

Nardino et al. (2016a) obtiveram valores significativos de r̂P entre PG x DE 

(0,253) e PG x PE (0,210) e não significativos entre PG x CE; porém, ambos com 

magnitudes menores do que as deste trabalho. Faluba et al. (2010) observaram r̂P entre AP 

e PG e AE e PG variando de 0,66 a 0,94, em experimentos com a população UFV7, em 

duas regiões. Sinalizaram, então, possibilidade de utilização da seleção indireta para 

produtividade de grãos em seu trabalho. 

As r̂F̅ orientam os melhoristas sobre quais fatores estão influenciando mais as 

associações entre os caracteres, já que esta é composta por fatores genéticos e ambientais. 

No presente trabalho, PG possuiu r̂F̅ significativa com quase todos os caracteres, exceto 

com IF e NFE (Tabela 3.5). Os caracteres FF, AE/AP, ACQ, PROL, DE e DS foram 

correlacionados apenas fenotipicamente com PG, sendo as magnitudes dessas associações 

fracas a medianas (0,18; 0,54; -0,39; 0,60; 0,40 e 0,19, respectivamente). Essa resposta 
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implica que seleção indireta para PG, por esses caracteres, não é indicada, mesmo levando-

se em consideração os caracteres com alta herdabilidade como FF ou DE.  

 

Tabela 3.5. Estimativas de correlações fenotípicas (r̂F̅), genéticas (r̂P) e ambientais (r̂E) de 

diferentes caracteres com o caráter produtividade de grãos na população de milho 

CCR1 avaliada em dois ambientes (Goiânia e Jataí). 

Caracteres 
 

FM FF IF AP AE AE/AP ACQ PROL 

PG 

r̂F̅ 0,27
**

 0,18
*
 -0,07 0,62

**
 0,54

**
 0,19

*
 -0,39

**
 0,60

**
 

r̂P 0,36
+
 0,24 -0,11 0,74

++
 0,64

++
 0,27 -0,49 0,37 

r̂E -0,25 -0,23 -0,03 0,15
+
 0,11

+
 0,02 -0,28 0,61 

Caracteres 
 

NFE NGF DE CE DS CG PE 

PG 

r̂F̅ 0,06 0,32
**

 0,40
**

 0,53
**

 0,19
*
 0,39

**
 0,97

**
 

r̂P -0,02 0,35
+
 0,46 0,70

+
 0,23 0,68

+
 0,98

++
 

r̂E 0,17 0,30
++

 0,21 0,30 0,10 0,14 0,96
++

 

FM: florescimento masculino (dias); FF: florescimento feminino (dias); IF: intervalo de florescimento (dias); 

AP: altura de plantas (cm); AE: altura de espigas (cm); AE/AP: posição relativa das espigas; ACQ: 

acamamento e quebramento de plantas (%); PROL: prolificidade (espigas planta
-1

); NFE: número de fileiras 

de grãos na espiga; NGF: número de grãos por fileiras; DE: diâmetro de espigas (cm); CE: comprimento de 

espigas (cm); DS: diâmetro de sabugos (cm); CG: comprimento de grãos (cm); PE: peso de espigas (t ha
-1

); 

PG: produtividade de grãos (t ha
-1

).  
**

, 
*
: significativo a 1 e 5%, pelo teste t, respectivamente. 

++
, 

+
: significativo a 1 e 5%, respectivamente, por teste de permutação (n = 10.000). 

 

As r̂E significativas com PG ocorreram apenas para AP, AE, NGF e PE. Com 

exceção de PE, nos demais casos, essas estimativas foram de fraca associação, PG x AP 

(0,15), PG x AE (0,11), PG x NGF (0,30), e PG x PE (0,96) (Tabela 3.5). O entendimento 

dessas associações é que o ambiente ao qual a população foi submetida influenciou 

positivamente e de forma associada à expressão de PG, AP, AE, NGF e PE. 

De modo geral, tais correlações e suas interpretações necessitam de atenção por 

parte do melhorista; pois, as correlações genéticas representam a fração herdável e/ou 

previsível das associações entre os caracteres e estas, geralmente, são causadas por efeitos 

pleiotrópicos e/ou por genes ligados (Bernardo, 2010). Desse modo, o conhecimento do 

grau de associação existente entre caracteres devido a fatores genéticos é de grande 

importância para os melhoristas, principalmente porque a seleção sobre determinado 

caráter pode alterar o comportamento de outro (Lopes et al., 2007). As correlações devido 

a efeitos ambientais podem ser alteradas de ano para ano ou pelo manejo da cultura, ou 

seja, resultando numa fração não herdável e não previsível da expressão associada aos 

caracteres (Nardino et al., 2016a).  
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3.3.4  Índices de seleção 

 

Na seleção simultânea para todos os caracteres utilizando o índice Z (IZ), 

proposto por Mendes et al. (2009), a média para PG das progênies selecionadas foi de 5,8 t 

ha
-1

, representando um ganho de seleção de 0,37 t ha
-1

 (6,98%) e, em relação ao ganho pela 

seleção direta para PG, a razão foi de 63,79% (Tabela 3.6). A resposta correlacionada entre 

IZ e PG apresentou valor de 0,30 t ha
-1

. Para o índice de Mulamba & Mock (IMM) (1978), 

os ganhos foram um pouco maiores; a média das progênies selecionadas foi de 5,9 t ha
-1

, 

refletindo ganho de 0,44 t ha
-1 

(8,30%), e a razão com o ganho pela seleção direta de 

75,86%. A resposta correlacionada entre IMM e PG também apresentou maior magnitude, 

atingindo valor de 0,50 t ha
-1

.  

 

Tabela 3.6. Médias (X̅SI) e estimativas dos ganhos de seleção (GŜ  e GŜ %) e respostas 

correlacionadas (RĈ) a partir da seleção truncada das melhores progênies pelos 

índices de seleção Z (IZ) e Mulamba & Mock (IMM), e razão entre o ganho de seleção 

direta e o ganho de seleção pelos índices (ΔGŜ%), para o caráter produtividade de 

grãos. 

Índices de seleção X̅SI (t ha
-1

) GŜ (t ha
-1

) GŜ % RĈ (t ha
-1

) ΔGŜ%  

IZ 5,8 0,37 6,98 0,30 63,79 

IMM 5,9 0,44 8,30 0,50 75,86 

 

O diferencial do uso desses índices reside na seleção simultânea para vários 

caracteres de forma a discriminar progênies que acumulam maior quantidade de 

características favoráveis ao programa de melhoramento (Rodrigues et al., 2011; Freitas et 

al., 2013; Vieira et al., 2017). Dada a elevada razão entre os ganhos pelos índices e o ganho 

pela seleção direta, principalmente para o IMM, a seleção das progênies pelos índices torna-

se uma abordagem muito atrativa devido à natureza de seleção simultânea para todos os 

caracteres analisados, e não apenas uma seleção isolada em produtividade de grãos. 

Das 28 progênies selecionadas sob intensidade de seleção de 20%, 18 delas 

foram selecionadas pelos dois índices, demonstrando certa concordância entre eles. 

Verificou-se superioridade do IMM, já que o ganho em PG é cerca de 1,4% maior em 

relação ao IZ (Tabela 3.6). Berilli et al. (2013) analisaram a resposta à seleção no décimo 

primeiro ciclo de seleção recíproca entre as populações de milho CIMMYT e Piranão, com 

progênies de irmãos completos e por meio dos índices de seleção de Mulamba & Mock 

(1978), Smith & Hazel (1936, 1943) e de Williams (1962). Dentre esses índices, o índice 
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de Mulamba & Mock foi o que obteve os maiores ganhos para o caráter produtividade de 

grãos, cerca de 12,90%. Vieira et al. (2017), em estudo semelhante com seleção recorrente 

em progênies de meios-irmãos, dos composto UEM- CO1 e UEM-CO2 de milho pipoca, 

também indicaram o índice de Mulamba & Mock, para seleção de progênies nas duas 

populações, devido à obtenção de ganhos genéticos mais equilibrados entre a 

produtividade de grãos e a capacidade de expansão, caracteres de maior relevância no 

melhoramento de milho pipoca.  

Ainda assim, o IZ pode ser também vantajoso na seleção de progênies devido à 

padronização das observações de cada caráter nas diferentes progênies. Tal padronização 

torna a comparação entre as progênies, para a seleção, mais justa, aumentando a 

probabilidade de se selecionar progênies por seu potencial per se, e não por efeitos não 

genéticos. Desse modo, a utilização de índices de seleção pode ser uma importante 

ferramenta na etapa de seleção de progênies, visando aumento não só da produtividade de 

grãos, mas também o melhoramento em outros caracteres de interesse agronômico, de 

forma equilibrada e eficiente. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

A população de milho CCR1 possui potencial genético a ser explorado por 

meio de ciclos de seleção recorrente, principalmente, em altura de plantas, altura de 

espigas, peso de espigas e produtividade de grãos.  

A seleção indireta para o caráter produtividade de grãos é viável quando se 

seleciona progênies pela altura de plantas ou de espigas. 

Ambos os índices são eficientes na seleção de progênies para a etapa de 

recombinação. O índice de Mulamba & Mock proporcionou maior ganho indireto na 

produtividade de grãos. 
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4 ALTURA DE PLANTAS E COMPONENTES DE ESPIGA 

COMO ALVOS DA SELEÇÃO PARA PRODUTIVIDADE DE 

GRÃOS EM MILHO 

 

RESUMO 
 

Maior eficiência na seleção indireta de genótipos superiores é obtida ao 

conhecer as correlações existentes entre os diferentes caracteres de importância 

agronômica e seus efeitos diretos e indiretos na produtividade de grãos. Objetivou-se com 

este estudo estimar as correlações genéticas e fenotípicas entre diferentes caracteres, e 

verificar, por meio da análise de trilha, as relações de causa e efeito desses componentes de 

produção com a produtividade de grãos para estabelecer critérios no processo de seleção 

indireta na população de milho “Composto Calor” (CCR1). Foram avaliadas 141 progênies 

de meios-irmãos e três testemunhas comerciais quanto ao florescimento masculino (FM), 

florescimento feminino (FF), intervalo de florescimento (IF), altura de plantas (AP), altura 

de espigas (AE), posição relativa das espigas (AE/AP), acamamento e quebramento de 

plantas (ACQ), prolificidade (PROL), número de fileiras de grãos na espiga (NFE), 

número de grãos por fileiras (NGF), diâmetro de espigas (DE) e de sabugos (DS), 

comprimento de espigas (CE) e de grãos (CG), peso de espigas (PE) e produtividade de 

grãos (PG) utilizando delineamento latice triplo 12 x 12 em dois ambientes distintos. 

Todos os caracteres apresentaram ao menos uma correlação genética ou fenotípica 

significativa, indicando que mudanças em um dado caráter, podem alterar a média de 

outros correlacionados. Estimativas de correlações genéticas significativas com PG foram 

identificadas com FM, AP, AE, NGF, CE, CG e PE. Já para as correlações fenotípicas, 

apenas o IF e NFE é que não foram correlacionados com PG. O desdobramento das 

correlações genéticas demostrou que IF, AP, ACQ, DE, CE e PE apresentam os maiores 

efeitos diretos em PG, e que PE foi o que teve maiores efeitos indiretos. Para as 

correlações fenotípicas somente PE possuiu efeitos diretos e indiretos em PG. Desse modo, 

levando em consideração as estimativas de herdabilidade, correlações e seus 

desdobramentos na população CCR1, a altura de plantas, diâmetro de espigas e peso de 

espigas são os caracteres mais apropriados para direcionarem o processo de seleção 

indireta visando ganhos genéticos com maior eficiência na produtividade de grãos. 

 

Palavras-chave: seleção indireta, componentes de produção, Zea mays L., efeitos diretos e 

indiretos, ganhos genéticos. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de seleção dentro de um programa de melhoramento de plantas 

pode ser feito diretamente no caráter de interesse, ao selecionar os genótipos com maior 
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potencial para tal, ou de forma indireta e simultânea, isto é, selecionar genótipos com base 

nas associações lineares existentes entre os caracteres de importância secundária com o de 

interesse principal (Toebe et al., 2017). A escolha da abordagem a ser utilizada depende 

dos objetivos do programa na hierarquização dos caracteres de maior importância e a 

complexidade em selecionar genótipos superiores que reflitam em ganhos genéticos 

relevantes.  

No melhoramento de milho, a produtividade de grãos é o principal caráter a ser 

trabalhado e melhorado. Por apresentar, geralmente, baixa herdabilidade, a seleção de 

genótipos que atendam a proposta de incremento em produtividade é feita de forma 

indireta. A seleção, nesse caso, é realizada em caracteres que possuam maior herdabilidade 

e correlação significativa com a produtividade de grãos, denominados componentes de 

produção (Carvalho et al., 1999; Maphumulo et al., 2015; Baretta et al., 2016). É 

importante ressaltar também que o conhecimento das associações entre si dos componentes 

de produção é interessante para predizer o comportamento deles frente a seleções indiretas 

visando maior produtividade.  

Contudo, as correlações por si só não permitem que o melhorista conheça os 

efeitos diretos e indiretos dos componentes de produção sobre a produtividade de grãos 

(Baretta et al., 2016). A quantificação e a interpretação da magnitude dessas correlações 

podem resultar em equívocos na estratégia de seleção. É necessário verificar a relação de 

causa e efeito dessas associações para agregar maior eficiência no processo seletivo 

(Olivoto et al., 2017).  

Wright (1921) propôs o método denominado de análise de trilha (Path 

Analysis) para desdobrar os coeficientes de correlação de diferentes variáveis explicativas 

(independentes) em efeitos diretos e indiretos sobre uma principal (dependente) (Entringer 

et al., 2014; Baretta et al., 2016; Mhoswa et al., 2016; Olivoto et al., 2017). No 

melhoramento de milho, são vários os estudos que envolvem a análise de trilha para 

identificar caracteres que possam ser usados na seleção indireta, ajudando os melhoristas a 

selecionar genótipos de interesse aos seus programas de melhoramento (Lopes et al.; 2007; 

Nemati et al.; 2009; Bello et al., 2010; Baretta et al., 2016; Alves & Cargnelutti Filho, 

2017a, 2017b; Crevelari et al., 2018). 

A magnitude dos efeitos diretos e indiretos dos componentes de produção 

sobre a produtividade de grãos é estimada a partir de coeficientes de trilha oriundos de 

equações de regressão múltipla padronizada (Cruz et al., 2012). É importante salientar que 
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a estimação desses coeficientes de trilha pode ser bastante influenciada pelos efeitos de 

multicolinearidade entre os caracteres envolvidos. A multicolinearidade causa 

superestimativa dos efeitos dos caracteres explicativos sobre o caráter principal, 

implicando em pouca ou nenhuma coerência com a relação biológica real (Carvalho et al., 

1999). Desse modo, orienta-se que seja analisada a presença de multicolinearidade entre os 

caracteres antes de implementar a análise de trilha. 

Os objetivos deste trabalho foram: i) estimar os coeficientes de correlação 

genética e fenotípica entre diferentes caracteres agronômicos importantes para o 

melhoramento de milho e ii) desdobrar as estimativas das correlações genéticas e 

fenotípicas em efeitos diretos e indiretos pela análise de trilha, e identificar os caracteres 

mais indicados para seleção indireta para a produtividade de grãos na população CCR1. 

 

4.2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Material genético e delineamento experimental 

 

Foram utilizadas 141 progênies de meios-irmãos da população de milho 

“Composto Calor” (CCR1) do Programa de Melhoramento de Milho da Universidade 

Federal de Jataí, Jataí-GO. A população CCR1 foi obtida por seleção massal em um 

composto originado do intercruzamento de germoplasmas exóticos potencialmente 

tolerantes ao estresse por calor com duas populações locais adaptadas. As populações 

exóticas utilizadas foram: três introduzidas pela Embrapa; BR 5011 - Sertanejo, BR 5028 - 

São Francisco, BR 5033 - Asa Branca; uma população CRIOULO, procedente de 

Honduras. Essas quatro populações exóticas foram intercruzadas com dois compostos do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP, o GO-Dente e GO-Flint, e formaram o 

composto preliminar I e composto preliminar II, respectivamente. O intercruzamento das 

quatro populações com os dois compostos visou introgredir maior tolerância ao estresse 

por calor nessas populações locais adaptadas (Andrade & Miranda Filho, 2012). Assim, 

foram feitas recombinações entre o composto I e composto II, formando um só composto 

para a extração de progênies. No campo implantado para extração de progênies, nas 

condições do Sudoeste Goiano, ocorreu forte incidência de estresse biótico, principalmente 

doenças foliares e enfezamentos, e abiótico, restrição hídrica. As plantas de melhor 

comportamento agronômico foram colhidas e suas sementes misturadas para 
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recombinação, formando, assim, a população objeto do presente estudo, denominada 

CCR1.  

As progênies e três testemunhas comerciais (variedade: Emgopa 501; híbridos 

simples: 30F35 e HL1480 PRO2), foram avaliadas na primeira safra de 2017/2018 em área 

da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO (16°35‟48‟‟S; 

49°16‟39‟‟O; altitude 730 m), e na segunda safra de 2017/2018 em área da Universidade 

Federal de Jataí, em Jataí-GO (17°53‟S; 51°43‟O; altitude 780 m). O delineamento 

experimental foi látice triplo 12 x 12, sendo a parcela constituída de uma linha de 4,0 m 

com vinte plantas, espaçamento de 0,9 m entre linhas e 0,2 m entre plantas, totalizando 

55.555 plantas ha
-1

. A adubação de plantio foi feita com 300 kg ha
-1

 de N-P-K, formulação 

5-25-15, e a adubação de cobertura, com 90 kg de N ha
-1

 na forma de ureia. Outros tratos 

culturais foram realizados de acordo com a recomendação e necessidade da cultura. 

 

4.2.2 Caracteres avaliados 

 

As progênies e as testemunhas foram avaliadas para: 

a) Florescimento masculino (FM): número de dias da semeadura até que 50% das plantas 

da parcela apresentassem anteras liberando pólen; 

b) Florescimento feminino (FF): número de dias da semeadura até que 50% das plantas da 

parcela apresentassem emissão do estilo-estigma; 

c) Intervalo de florescimento (IF): diferença, em dias, entre o florescimento feminino e o 

florescimento masculino (IF = FF-FM); 

d) Altura de plantas (AP): altura média, em cm, de cinco plantas aleatórias da parcela, 

medida após o florescimento masculino, do nível do solo até a inserção da última folha 

superior (folha bandeira); 

e) Altura de espigas (AE): média da altura das espigas, em cm, de cinco plantas aleatórias 

da parcela, sendo medida após o florescimento masculino, do nível do solo até a inserção 

da espiga superior no colmo; 

f) Posição relativa das espigas (AE/AP): média da razão entre altura de espigas e altura de 

plantas dos mesmos indivíduos a que se referem os itens “d” e “e”; 

g) Acamamento e quebramento de plantas (ACQ): em porcentagem, obtido pelo somatório 

do número de plantas dentro de cada parcela com inclinação superior a 45° em relação à 
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vertical ou deitada no solo na época da colheita, mais o número de plantas quebradas 

abaixo da espiga principal em relação ao estande total de plantas na parcela; 

h) Estande (ES): número total de plantas na área útil da parcela na ocasião da colheita; 

i) Número de espigas (NE): contagem do número de espigas total colhidas na parcela; 

j) Prolificidade (PROL): razão entre o número de espigas e o estande de plantas na parcela; 

k) Número de fileiras de grãos na espiga (NFE): número médio de fileiras de grãos de 

cinco espigas obtidas aleatoriamente de cada parcela; 

l) Número de grãos por fileira (NGF): número médio de grãos em cada fileira de cinco 

espigas obtidas aleatoriamente de cada parcela; 

m) Diâmetro de espigas (DE): diâmetro médio das espigas, em cm, obtido pela medida na 

parte mediana de cinco espigas aleatórias de cada parcela;  

n) Comprimento de espigas (CE): comprimento médio das espigas, em cm, de cinco 

espigas sem palha obtidas aleatoriamente de cada parcela; 

o) Diâmetro de sabugos (DS): diâmetro médio dos sabugos, em cm, obtido pela medida na 

parte mediana de cinco espigas aleatórias debulhadas de cada parcela; 

p) Comprimento de grãos (CG): em cm, obtido pela equação = (DE-DS)/2. 

q) Peso de espigas (PE): peso de espigas despalhadas após a colheita na parcela, em kg 

parcela
-1

;  

r) Produtividade de grãos (PG): peso de grãos colhidos em toda área útil da parcela, em kg 

parcela
-1

; 

s) Umidade de grãos (UG): em porcentagem, determinado com auxilio de medidores de 

umidade em amostras de grãos das parcelas. 

Os caracteres peso de espigas (PE) e produtividade de grãos (PG) foram 

corrigidos para 13% de umidade e para o estande ideal por meio da análise de covariância, 

conforme Miranda Filho, em Vencovsky & Barriga (1992). Após estas correções, os dados 

de PE e PG foram transformados para t ha
-1

. Foram realizadas análises de variância 

individuais e conjuntas para todos os caracteres, e estimados os parâmetros genéticos 

conforme previamente descrito no capítulo 3.  

 

4.2.3 Correlações e análise de trilha 

 

Os coeficientes de correlação fenotípica (r̂F̅) e genética (r̂P) entre os caracteres 

foram estimados da seguinte forma: 
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r̂F̅ XY 
 

CovF̅ XY 

√ 2F̅X .  
2
F̅Y

  

 

r̂P XY  
CovP XY 

√ 2PX .  
2
PY

 

 

em que CovF̅(XY) e CovP(XY) são as covariâncias fenotípica e genética entre os caracteres X 

e Y;  F̅X
2  e  PX

2  são as variâncias fenotípica e genética do caráter X; e,  F̅Y
2  e  PY

2  são as 

variâncias fenotípica e genética do caráter Y. A significância dos coeficientes de correlação 

fenotípica foi avaliada pelo teste t-Student a 5% de probabilidade e correlação genética por 

teste de permutação (n = 10.000). 

Para a análise de trilha, os coeficientes de correlação genética e fenotípica 

foram desdobrados em efeitos diretos e indiretos dos componentes de produção (FM, FF, 

IF, AP, AE, AE/AP, ACQ, PROL, NFE, NGF, DE, CE, DS, CG e PE - variáveis 

independentes do modelo de regressão) sobre a produtividade de grãos (variável básica ou 

principal), conforme descrito por Wright (1921) para uma cadeia (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1. Diagrama causal de uma única cadeia com os efeitos diretos e inter-relações entre as 

variáveis explicativas (FM: florescimento masculino; FF: florescimento feminino; IF: 

intervalo de florescimento; AP: altura de plantas; AE: altura de espigas; AE/AP: 

posição relativa das espigas; ACQ: acamamento e quebramento de plantas; PROL: 

prolificidade; NFE: número de fileiras de grãos na espiga; NGF: número de grãos por 

fileiras; DE: diâmetro de espigas; CE: comprimento de espigas; DS: diâmetro de 
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sabugos; CG: comprimento de grãos; PE: peso de espigas) e da variável residual sobre 

a produtividade de grão (PG) na população de milho CCR1.  

No diagrama representado na Figura 1 a seta unidirecional indica efeito direto 

(coeficientes de trilha) de cada variável explicativa sobre a variável principal, e a seta 

bidirecional representa a interdependência de duas variáveis explicativas, cuja magnitude é 

quantificada pela correlação fenotípica ou genética, dependendo do caso. 

O cálculo dos efeitos diretos e indiretos da análise de trilha de uma cadeia foi 

realizado conforme descrito por Cruz (2006) por meio do modelo: 

 

Y  β
1
X1+ β2X2+ +β

n
Xn+   

 

em que β
1
, β

2
,..., e β

n
 são os estimadores dos efeitos diretos das variáveis explicativas X1, 

X2,..., e Xn sobre a variável principal (Y). Desse modo, foi utilizado o sistema de equações 

normais X‟Xβ̂   X‟Y para determinar os efeitos diretos e indiretos de cada componente de 

produção sobre a produtividade de grãos pelo método dos mínimos quadrados, sendo a 

matriz de correlação X‟X obtida com base nos coeficientes de correlação entre os 

componentes de produção.  

O grau de multicolinearidade das matrizes X‟X foi avaliado por meio dos 

valores dos determinantes e dos números de condição (NC: razão entre o maior e o menor 

autovalor) dessas matrizes (Montgomery & Peck, 1981). Já a detecção dos caracteres que 

contribuem em maior grau para a ocorrência de multicolinearidade, foi efetuada utilizando 

a análise dos elementos dos autovetores associados aos autovalores (Belsley et al., 1980). 

Assim, na ocorrência de multicolinearidade moderada a severa (NC >100), foram retirados 

da análise os componentes de produção que mais favorecem essa inter-relação.  

Em caso de persistência de alto grau de multicolinearidade, mesmo após a 

eliminação de alguns caracteres, empregou-se a metodologia delineada por Carvalho 

(1995) para estimação dos coeficientes de trilha. Nessa metodologia o sistema de equações 

normais é modificado pela adição de uma constante k aos valores da diagonal da matriz 

X‟X, sendo que o valor de k utilizado é o menor valor aplicado a matriz que estabilize a 

maioria dos coeficientes de trilha. 

Todas as análises e testes foram efetuados com auxílio do programa GENES 

(CRUZ, 2013) e do programa R (R Core Team, 2018). 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 120 pares de combinações entre os caracteres, 39 apresentaram estimativas 

significativas tanto de correlações genéticas (r̂P) quanto fenotípicas (r̂F); 37 apresentaram 

estimativas significativas apenas para r̂F; e somente 5 pares apresentaram estimativas 

significativas de r̂P. Em todos os casos, as r̂P foram maiores que as r̂F, mesmo ambas 

apresentando sinais iguais, o que evidencia o forte efeito genético nessas associações 

(Tabela 4.1). Segundo Bernardo (2010), as correlações genéticas existentes entre caracteres 

ocorrem devido ao desiquilíbrio de ligação gênica ou efeitos pleiotrópicos. Assim, é 

caracterizada como a relação herdável entre os caracteres e por isso bastante estimadas no 

melhoramento de plantas para direcionamento da seleção indireta, principalmente 

relacionado a ganhos em produtividade (Silva et al, 2016; Crevali et al., 2018). 

O florescimento masculino (FM) e florescimento feminino (FF) apresentaram 

r̂P positivas de magnitudes médias a elevadas com intervalo de florescimento (IF) (0,71; 

0,83), posição relativa das espigas (AE/AP) (0,55; 0,49), comprimento de espigas (CE) 

(0,60; 0,57) e comprimento de grãos (CG) (0,55; 0,42). Já o IF correlacionou-se 

geneticamente apenas com diâmetro de sabugos (DS) (0,41). Desses caracteres 

relacionados ao florescimento, apenas o FM é que teve r̂P significativa com a 

produtividade de grãos (PG) (0,36). Assim, na população CCR1, plantas que demoram 

mais atingir o florescimento ou tardias tendem a ser mais produtivas. Na literatura são 

encontradas tanto r̂P negativas e de altas magnitudes entre FM, FF e IF com PG (Câmara et 

al., 2007; Alves & Cargnelutti Filho, 2017b) e também positivas (Bello et al., 2010; Kinfe 

& Tsehaye, 2015). 

A altura de plantas (AP) e altura de espigas (AE) tiveram r̂P positivas e 

significativas com a maioria dos caracteres e entre si. Valores de r̂G acima de 0,40 foram 

verificados com AE/AP (0,48; 0,78), prolificidade (PROL) (0,61; 0,45), número de grãos 

por fileiras (NGF) (0,50; 0,46), CE (0,65; 0,58) CG (0,54; 0,46), peso de espigas (PE) 

(0,80; 0,69) e PG (0,74; 0,64). Essas associações indicam que plantas maiores e de espigas 

mais altas também possuem maior número de espigas por planta, maior número de grãos 

nas espigas, espigas mais espessas, maior comprimento de grãos e são mais produtivas em 

peso de espigas e de grãos.  
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Tabela 4.1. Estimativas de correlações genéticas (acima da diagonal) e correlações fenotípicas (abaixo da diagonal) entre os caracteres dois a dois na 

população de milho CCR1 avaliada em dois ambientes. 

Caracteres FM FF IF AP AE AE/AP ACQ PROL NFE NGF DE CE DS CG PE PG 

FM - 0,98
++

 0,71
++

 0,70 0,73 0,55
++

 -0,32 0,25 0,18 0,35 0,27 0,60
++

 0,02 0,55
++

 0,39
+
 0,36

+
 

FF 0,93
**

 - 0,83
++

 0,67 0,68 0,49
++

 -0,33 0,13 0,21 0,39 0,27 0,57
+
 0,12 0,42

+
 0,30

+
 0,25 

IF 0,35
**

 0,67
**

 - 0,45 0,39 0,20 -0,32 -0,25 0,21 0,42 0,17 0,40 0,41
++

 -0,05 -0,02 -0,11 

AP 0,57
**

 0,57
**

 0,29
**

 - 0,92
++

 0,48
++

 -0,20 0,61
++

 0,12 0,50
++

 0,37
++

 0,65
++

 0,18
+
 0,54

++
 0,80

++
 0,74

++
 

AE 0,60
**

 0,58
**

 0,26
**

 0,89
**

 - 0,78
++

 -0,15 0,45
++

 0,17
+
 0,46

++
 0,33

++
 0,58

++
 0,19

+
 0,46

++
 0,69

++
 0,64

++
 

AE/AP 0,41
**

 0,37
**

 0,12 0,37
**

 0,75
**

 - -0,02 0,14 0,18 0,24 0,16 0,26 0,10 0,22 0,28 0,27 

ACQ -0,20
*
 -0,22

**
 -0,18

*
 -0,16 -0,10 0,02 - -0,39 0,04 -0,39 -0,19 -0,39 0,00 -0,41 -0,5 -0,49 

PROL 0,15 0,05 -0,16 0,37
**

 0,31
**

 0,10 -0,20
*
 - -0,23 0,35 -0,02 0,51 -0,20 0,19 0,68 0,68 

NFE 0,10 0,15 0,16 0,13 0,14 0,08 0,02 -0,09 - -0,08 0,56
++

 -0,15 0,64
++

 0,38
+
 0,02 -0,02 

NGF 0,27
**

 0,29
**

 0,21
*
 0,38

**
 0,36

**
 0,19

*
 -0,23

**
 0,21

*
 -0,05 - -0,17 0,70

++
 -0,26 -0,03 0,33 0,35

+
 

DE 0,18
*
 0,20

*
 0,12 0,32

**
 0,27

**
 0,09 -0,16 0,00 0,50

**
 -0,16 - -0,09 0,95

++
 0,90

++
 0,49 0,46 

CE 0,40
**

 0,37
**

 0,15 0,47
**

 0,42
**

 0,17
*
 -0,30

**
 0,23

**
 -0,04 0,64

**
 -0,01 - -0,04 -0,15 0,73 0,70

+
 

DS 0,04 0,08 0,11 0,15 0,13 0,05 -0,05 -0,08 0,46
**

 -0,21
*
 0,72

**
 -0,01 - 0,72

++
 0,32 0,23 

CG 0,22
**

 0,21
*
 0,07 0,32

**
 0,27

**
 0,09 -0,18

*
 0,06 0,31

**
 -0,04 0,78

**
 0,00 0,14 - 0,64 0,68

+
 

PE 0,30
**

 0,22
**

 -0,04 0,65
**

 0,56
**

 0,20
*
 -0,40

**
 0,61

**
 0,08 0,32

**
 0,42

**
 0,56

**
 0,26

**
 0,37

**
 - 0,98

++
 

PG 0,27
**

 0,18
*
 -0,08 0,62

**
 0,54

**
 0,19

*
 -0,39

**
 0,61

**
 0,06 0,32

**
 0,40

**
 0,53

**
 0,19

*
 0,39

**
 0,98

**
 - 

FM: florescimento masculino (dias); FF: florescimento feminino (dias); IF: intervalo de florescimento (dias); AP: altura de plantas (cm); AE: altura de espigas (cm); 

AE/AP: posição relativa das espigas; ACQ: acamamento e quebramento de plantas (%); PROL: prolificidade (espigas planta
-1

); NFE: número de fileiras de grãos na 

espiga; NGF: número de grãos por fileiras; DE: diâmetro de espigas (cm); CE: comprimento de espigas (cm); DS: diâmetro de sabugos (cm); CG: comprimento de grãos 

(cm); PE: peso de espigas (t ha
-1

); PG: produtividade de grãos (t ha
-1

).   
**

, 
*
: significativo a 1 e 5%, pelo teste t, respectivamente. 

++
, 

+
: significativo a 1 e 5%, respectivamente , por teste de permutação (n = 10.000). 
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Favaroto et al. (2016) apontam que plantas mais altas tendem a ser mais 

produtivas, provavelmente porque acumulam maiores quantidades de reservas oriundas da 

fotossíntese no colmo e que estas são redistribuídas aos grãos na fase de enchimento. No 

entanto, os programas de melhoramento de milho modernos buscam associações negativas 

de AP e AE com PG, para favorecer o adensamento de plantio e menor frequência de 

acamamento e quebramento de plantas (Faluba et al., 2010; Vieira et al., 2010; Teng et al., 

2013; Xue et al., 2017). 

Nenhuma das combinações de r̂P entre o acamamento e quebramento de 

plantas (ACQ) com os demais caracteres foi significativa, isto é, a seleção realizada em 

qualquer sentido para ACQ não irá afetar os demais caracteres. Resultados similares são 

reportados na literatura por Souza et al. (2008) e Silva et al. (2016). 

Para o número de fileiras na espiga (NFE), r̂P significativas existiram apenas 

com AE (0,17), DE (0,56), DS (0,64) e CG (0,38). Kinfe & Tsehaye (2015) reportaram 

também associações genéticas positivas e significativas de NFE com AE e DE. Isso 

implica que, principalmente para NFE, DE, DS e CG os mesmo genes estão atuando nesses 

caracteres ou que os genes que os controlam possuem ligação entre locos.  

Estimativas significativas de correlações genéticas de NGF foram verificadas, 

além das já citadas com AE e AP, com CE (0,70) e PG (0,35). Nardino et al. (2016a) 

corroboram os resultados deste estudo para o NGF com CE e PG, em que, nas populações 

sob estudo, espigas maiores também agregaram maior número de grãs e produtividade. 

Além disso, estudos indicam o NGF como um dos principais caracteres a ser utilizado na 

seleção indireta para maior produtividade de grãos devido a altas associações genéticas 

existentes entre eles (Mohammadi et al., 2003; Lopes et al., 2007; Nardino et al., 2016a). 

Das r̂G significativas para DE, CE, DS, CG e PE as de maior interesse para o 

melhoramento são as existentes com PG. Diante disso, somente CE, CG e PE é que 

revelaram r̂P fortes e positivas com PG (0,70; 0,68; 0,98). Cabral et al. (2016) não 

encontraram r̂P significativas entre CG e PG em populações de milho pipoca. Já Baretta et 

al. (2016a) observaram r̂P significativas entre CG e PG e também entre CE e PG. Em 

relação ao contraste PE x PG, são muitos os trabalhos que relatam associações genéticas 

fortes e significativas entre estes caracteres (Nardino et al., 2016a; Alves & Cargnelutti 

Filho, 2017b; Crevelari et al., 2018), o que faz de PE o principal componente de produção 

na seleção indireta para aumento de produtividade. 
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Neste estudo, todos os caracteres apresentaram ao menos um contraste 

significativo de r̂F̅ dentre as combinações (Tabela 4.1). A correlação fenotípica é aquela 

obtida diretamente pela avaliação visual de dois caracteres dentro de uma população, a 

qual é resultado dos efeitos genéticos e ambientais (Vencovsky & Barriga, 1992). O estudo 

desse tipo de correlação é importante quando não se nota associações genéticas entre os 

caracteres. Nesse caso, as correlações fenotípicas tomam o papel de guiar a seleção indireta 

nos programas de melhoramento. Nota-se que as correlações fenotípicas possuem menores 

magnitudes que as genéticas, porém são de mais fácil detecção de significância devido o 

tipo de teste estatístico utilizado. Lopes et al. (2002) comentam que na prática os 

melhoristas de plantas consideram correlações fenotípicas significativas apenas aquelas 

que apresentam magnitudes acima de 0,50, não importando o sinal. Por isso, além dos 

contrastes de r̂F̅ envolvendo ACQ, foram destacados e discutidos somente os contrastes 

significativos de r̂F̅ maiores que 0,50 e que não apresentaram r̂G também significativas. 

É importante destacar o ACQ, pois este caráter foi o único que não apresentou 

r̂G significativas com os demais. Já para as r̂F̅, o ACQ se correlacionou significativamente, 

mesmo com magnitudes fracas a medianas, com FM (-0,20), FF (-0,22), IF (-0,18), PROL 

(-0,20), NGF (-0,23), CE (-0,30), CG (-0,18), PE (-0,40) e PG (-0,39). Possivelmente, 

devido o florescimento ser um dreno forte, plantas precoces tendem a acamar ou quebrar 

mais facilmente, por não redirecionar energia para formação de lignina para enrijecimento 

do colmo. Isso implica em menor produtividade de grãos já que todos os componentes de 

produção e produtividade de grãos estão associados negativamente com ACQ.  

O FM e FF correlacionaram-se fenotipicamente com a maioria dos caracteres e 

entre si. Os maiores valores foram encontrados entre, FM x AP (0,57), FM x AE (0,60), FF 

x AP (0,57) e FF x AE (0,58). Essas associações são comumente relatadas na literatura 

(Souza et al., 2008; Paterniani et al., 2015; Alves & Cargnelutti Filho, 2017a). A PROL 

teve alta e positiva r̂F̅ com PE e PG (0,61), corroborando aos resultados de Faluba et al.  

(2010) e Paterniani et al. (2015). Câmara et al. (2007) e Sangoi et al. (2010) indicam que 

em condições de estande abaixo do ideal ou em condições de estresse, plantas prolíficas 

compensam os efeitos negativos desses fatores por produzir mais de uma espiga e 

conseguir manter relativamente o rendimento de grãos. Por último, o CE apresentou alta r̂F̅ 

com PE e PG, sendo estes resultados também encontrados por Lopes et al. (2007), Baretta 

et al. (2016) e Nardino et al. (2016); os quais indicam CE como um dos principais 

caracteres a serem avaliados no melhoramento de milho para altas produtividades. 
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Os coeficientes de correlação genética e fenotípica dos componentes de 

produção foram desdobrados em efeitos diretos e indiretos sobre a produtividade de grãos 

pela metodologia de análise de trilha (Tabela 4.2). Essa abordagem é importante para 

melhor compreender e interpretar as associações entre caracteres e como eles determinam a 

produtividade de grãos. Dessa foram, permite priorizar caracteres de maior relevância 

(maior grau de associação) para ganhos genéticos em produtividade de grãos com maior 

eficiência na seleção indireta (Mundim et al., 2013; Mhoswa et al., 2016).  

Assim, tomando a produtividade de grãos como a variável principal e todos os 

demais caracteres como variáveis explicativas do modelo da análise trilha, foi realizado o 

diagnóstico de multicolinearidade para maior confiabilidade dos desdobramentos dos 

coeficientes de correlação. Foi verificada a presença de multicolinearidade severa nas 

matrizes de correlações genéticas e fenotípicas conforme o número de condições proposto 

por Montgomery & Peck (1981) (NC > 1000). Em ambas as matrizes, procedeu-se com a 

eliminação dos caracteres que mais contribuíam para a multicolinearidade (FF, AE, DS e 

CG), detectados pelo método de autovalores e autovetores descritos por Belsley et al. 

(1980). Contudo, após esse procedimento, ainda foi detectado a presença de 

multicolinearidade média (100 < NC <1000). Dessa forma, manteve-se a eliminação dos 

caracteres FF, AE, DS e CG, e procedeu-se a análise de trilha com presença de 

colinearidade de acordo com Carvalho et al. (1995).  Foram adicionados k = 0,32 e k = 

0,06 nas diagonais das matrizes de correlações genéticas e fenotípicas, respectivamente, 

para estabilizar os estimadores dos coeficientes de trilha (Tabela 4.2). 

Os coeficientes de determinação dos modelos de análise de trilha apresentaram 

altos valores (Tabela 4.2), indicando que 91% da variação genética e fenotípica em PG é 

explicada pelas variáveis utilizadas no diagrama causal. Apesar dos coeficientes de trilha 

terem o mesmo sinal para as correlações genéticas e fenotípicas, suas magnitudes são bem 

distintas. Essas diferenças possivelmente ocorreram pela presença de efeitos ambientais 

embutidos nas associações fenotípicas dos caracteres. Tal constatação também é feita em 

outros estudos envolvendo desdobramento de correlações de diferentes naturezas (Baretta 

et al., 2016; Nardino et al., 2016b). 
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Tabela 4.2. Desdobramento dos coeficientes de correlação genética (r̂P) e fenotípica (r̂F̅) em efeitos diretos e indiretos de diferentes caracteres sobre a 

produtividade de grãos na população de milho CCR1 avaliada em dois ambientes. 

Caracteres 
Efeito direto em Efeito indireto em PG via 

 
PG FM IF AP AE/AP ACQ PROL NFE NGF DE CE PE Total 

FM 
r̂P -0,008 - -0,239 0,197 0,008 0,059 0,005 -0,010 0,006 0,069 0,185 0,086 0,356 

r̂F̅ -0,028 - -0,024 0,039 0,005 0,009 0,010 -0,002 0,008 0,012 0,013 0,230 0,271 

IF 
r̂P -0,336 -0,006 - 0,126 0,003 0,059 -0,005 -0,012 0,007 0,044 0,124 -0,004 -0,106 

r̂F̅ -0,067 -0,010 - 0,020 0,001 0,008 -0,011 -0,004 0,007 0,008 0,005 -0,031 -0,078 

AP 
r̂P 0,281 -0,006 -0,151 - 0,007 0,037 0,012 -0,007 0,009 0,093 0,199 0,178 0,742 

r̂F̅ 0,068 -0,016 -0,020 - 0,004 0,007 0,026 -0,003 0,012 0,021 0,015 0,502 0,621 

AE/AP 
r̂P 0,014 -0,005 -0,067 0,135 - 0,004 0,003 -0,010 0,004 0,041 0,079 0,062 0,265 

r̂F̅ 0,012 -0,012 -0,008 0,025 - -0,001 0,007 -0,002 0,006 0,006 0,006 0,154 0,194 

ACQ 
r̂P -0,187 0,003 0,107 -0,056 0,000 - -0,008 -0,002 -0,007 -0,048 -0,120 -0,112 -0,491 

r̂F̅ -0,046 0,006 0,012 -0,011 0,000 - -0,014 0,000 -0,007 -0,011 -0,010 -0,306 -0,390 

PROL 
r̂P 0,019 -0,002 0,084 0,171 0,002 0,073 - 0,013 0,006 -0,005 0,158 0,151 0,677 

r̂F̅ 0,070 -0,004 0,010 0,025 0,001 0,009 - 0,002 0,007 0,000 0,007 0,474 0,606 

NFE 
r̂P -0,056 -0,001 -0,069 0,033 0,003 -0,007 -0,004 - -0,001 0,143 -0,046 0,004 -0,022 

r̂F̅ -0,023 -0,003 -0,011 0,009 0,001 -0,001 -0,006 - -0,002 0,033 -0,001 0,061 0,056 

NGF 
r̂P 0,018 -0,003 -0,141 0,141 0,003 0,073 0,007 0,005 - -0,044 0,215 0,074 0,354 

r̂F̅ 0,031 -0,008 -0,014 0,026 0,002 0,011 0,015 0,001 - -0,011 0,020 0,247 0,323 

DE 
r̂P 0,254 -0,002 -0,058 0,103 0,002 0,035 0,000 -0,032 -0,003 - -0,029 0,110 0,461 

r̂F̅ 0,067 -0,005 -0,008 0,021 0,001 0,007 0,000 -0,011 -0,005 - 0,000 0,326 0,397 

CE 
r̂P 0,309 -0,005 -0,135 0,182 0,004 0,073 0,010 0,008 0,012 -0,024 - 0,162 0,695 

r̂F̅ 0,032 -0,011 -0,010 0,032 0,002 0,014 0,016 0,001 0,020 0,000 - 0,430 0,527 

PE 
r̂P 0,222 -0,003 0,006 0,225 0,004 0,094 0,013 -0,001 0,006 0,125 0,226 - 0,988 

r̂F̅ 0,773 -0,008 0,003 0,044 0,002 0,018 0,043 -0,002 0,010 0,028 0,018 - 0,977 

Coeficientes de determinação: 
r̂P 0,9083  

k: 
r̂P 

r̂F̅ 

0,32  
Efeitos residuais: 

r̂P 0,303 

r̂F̅ 0,9098  0,06  r̂F̅ 0,300 
FM: florescimento masculino (dias); IF: intervalo de florescimento (dias); AP: altura de plantas (cm); AE/AP: posição relativa das espigas; ACQ: acamamento e 

quebramento de plantas (%); PROL: prolificidade (espigas planta
-1

); NFE: número de fileiras de grãos na espiga; NGF: número de grãos por fileiras; DE: diâmetro de 

espigas (cm); CE: comprimento de espigas (cm); PE: peso de espigas (t ha
-1

); PG: produtividade de grãos (t ha
-1

).  
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Pela análise de trilha para as correlações genéticas, apenas IF e CE que 

apresentaram efeitos diretos superiores à variável residual na produtividade de grãos (IF: -

0,336; CE: 0,309). Embora menores que o efeito residual, AP, ACQ, DE e PE também 

revelaram grandes efeitos diretos em PG (AP: 0,281; ACQ: -0,187; DE: 0,254; PE: 0,222). 

Com exceção de ACQ, os caracteres citados exercem também efeitos indiretos 

consideráveis em PG. Vale ressaltar que IF não revelou r̂G significativa com PG, como 

ocorreu com os demais caracteres que apresentaram efeitos diretos e indiretos relevantes. 

Isso possivelmente ocorreu pelo efeito indireto contrário de AP, ACQ, DE e CE na 

expressão da correlação genética de IF e PG. De modo oposto, FM e NGF apresentaram r̂G 

significativas com PG, porém, verificou-se que ambos contribuem, direto ou indiretamente, 

muito pouco com PG, sendo essas associações originadas da ação indireta de AP, ACQ, 

DE, CE e PE.  

Churata & Ayala-Osuna (1996) verificaram que a altura de plantas e o número 

de espigas por parcela são os componentes de produção mais indicados para seleção 

indireta visando ganhos em produtividade de grãos ao desdobrar os coeficientes de 

correlação genética. Já Baretta et al. (2016) identificaram que os caracteres morfológicos 

com maior efeito genético direto sobre a produtividade de grãos em diferentes híbridos de 

milho são a prolificidade e o diâmetro de espigas. Diante disso, pode-se inferir que os 

coeficientes de trilha estimados e a identificação de caracteres com maior relevância para a 

produtividade de grãos são estritamente específicos para cada tipo de estudo e população 

de milho trabalhada.  

Os desdobramentos dos coeficientes de correlação fenotípica demonstraram 

que somente PE é que possui efeito direto superior ao residual em PG (0,774) e também o 

único caráter com altos efeitos indiretos. Os outros caracteres tiverem efeitos fenotípicos 

diretos e indiretos pouco pronunciados, sendo, a maioria deles, próximos de zero, 

concordando com estudos de Maphumulo et al. (2015) e Mhoswa et al. (2016). Assim 

como para FM e NGF nas correlações genéticas, constata-se que, apesar de a maioria dos 

caracteres apresentarem altas estimativas de correlações fenotípicas com PG, essas 

ocorreram por efeitos indiretos de outros caracteres, principalmente por PE. 

Bello et al. (2010) e Mhoswa et al. (2016) encontraram que, fenotipicamente, 

as maiores contribuições diretas para a produtividade de grãos em híbridos de milho 

vieram do número de grãos por espiga e peso de espigas. Para Maphumulo et al. (2015), os 

caracteres de maior importância foram a prolificidade, área foliar e estande de plantas. 
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Lopes et al. (2007) destacaram que, independente do tipo de híbrido de milho, o número de 

grãos por espiga e o peso de 100 grãos são os caracteres com efeitos diretos mais 

significativos sobre produtividade de grãos. 

De modo geral, esses resultados evidenciam que o estudo de correlações por si 

só pode levar melhoristas a cometerem equívocos na atribuição de relevância aos 

diferentes caracteres determinantes da produtividade de grãos. Além disso, corroboram 

vários estudos que reconhecem o quão importante é realizar o desdobramento das 

correlações em efeitos diretos e indiretos. Nesse caso, caracteres com maior relevância a 

serem considerados na seleção indireta, devem apresentar alta herdabilidade, significativa 

correlação e contribuição direta com o caráter de interesse principal e ser de mais fácil 

mensuração (Carvalho et al., 1999; Entringer et al., 2014; Maphumulo et al., 2015).  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

As estimativas de correlações genéticas são superiores que as correlações 

fenotípicas para todos os pares de combinações de caracteres analisados na população 

CCR1.  

Os componentes de produção explicam a maior parte das variações genéticas e 

fenotípicas da produtividade de grãos, proporcionando bom ajuste dos dados ao modelo de 

trilha utilizado nesta pesquisa. 

Na população CCR1, a altura de plantas, diâmetro de espigas e peso de espigas 

são os caracteres mais apropriados para direcionarem o processo de seleção indireta 

visando ganhos com maior eficiência na produtividade de grãos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À medida que se imprime uma maior intensidade de seleção ou se avança 

dentro de programas de melhoramento, a obtenção de genótipos superiores se torna mais 

difícil devido à redução sistemática da variabilidade genética. Contornar tal problema é 

crucial para a sustentabilidade dos programas. Com esse objetivo, é muito utilizado o 

esquema de seleção recorrente, cujas premissas básicas são a manutenção da variabilidade 

genética e obtenção de ganhos satisfatórios em ciclos contínuos de seleção.  

Todo esse processo só é eficiente se, desde o início, forem utilizadas 

populações que apresentem variabilidade genética e médias aceitáveis para caracteres de 

interesse agronômico. Parâmetros genéticos e fenotípicos, tais como os componentes de 

variância, herdabilidade e ganhos de seleção, são estimados para verificação desses 

requisitos em diferentes populações. 

A população de milho CCR1 possui variabilidade genética a ser explorada para 

todos os caracteres agronômicos. As estimativas de herdabilidade e ganhos de seleção 

foram consideradas de médias a altas, principalmente para a produtividade de grãos. 

Portanto, é verificado que a população CCR1 tem potencial para ser utilizada em 

programas de seleção recorrente. 

Contudo, apesar da produtividade de grãos ser o caráter de prioridade para os 

agricultores e, assim, para o melhoramento de milho, a seleção direta visando seu aumento 

geralmente pode não ser eficiente e alterar negativamente outros caracteres agronômicos 

de interesse. Nesse sentido, estimar correlações de diferentes naturezas entre os caracteres 

e seus desdobramentos auxiliam os melhoristas a delinear melhores estratégias de seleção 

dentro de seus programas.  

Na população CCR1, a produtividade de grãos está alta e positivamente 

correlacionada com a altura de plantas, comprimento e diâmetro de espigas e, 

principalmente, peso de espigas, tanto em termos genéticos quanto fenotípicos. Além 

disso, os desdobramentos desses coeficientes de correlação pela análise de trilha também 

indicaram a grande contribuição direta e indireta desses caracteres na produtividade de 

grãos. Assim, caso se optar pela seleção indireta para produtividade de grãos, com exceção 
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do comprimento de espigas que apresenta baixa herdabilidade, a altura de plantas, diâmetro 

de espigas e peso de espigas devem ser os norteadores de todo o processo seletivo.  

Todavia, a correlação positiva entre altura de plantas e a produtividade de 

grãos é um exemplo de associação não desejada em programas de melhoramento de milho 

modernos, os quais visam obtenção de plantas mais baixas para adequar a um maior 

adensamento de plantio. Desse modo, reunir em uma população diferentes características 

desejáveis pelo melhoramento é um processo complexo. 

A utilização de índices de seleção pode ser uma abordagem eficiente para 

amenizar os efeitos de correlações indesejáveis no melhoramento. Esses índices buscam 

selecionar genótipos que combinem de forma mais equilibrada as características desejadas 

pelo melhoramento baseados na avaliação de vários caracteres, com possibilidade de 

atribuir pesos econômicos aos mais importantes.  

O índice de Mulamba & Mock e índice Z foram efetivos na seleção de 

progênies na população CCR1, proporcionando ganhos satisfatórios na produtividade de 

grãos e demais caracteres. O índice de Mulamba & Mock proporcionou ganho maior que o 

índice Z. Contudo, este último pode ser mais vantajoso por utilizar os dados das variáveis 

padronizadas, fazendo com que todos os caracteres apresentem, aproximadamente, 

distribuição normal. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A. Quadrados médios das análises de variância individuais, coeficientes de variação ambiental (CV̂E%) e médias (X̅) para florescimento 

masculino (FM, dias), florescimento feminino (FF, dias), intervalo de florescimento (IF, dias), altura de plantas (AP, cm), altura de espigas 

(AE, cm), posição relativa das espigas (AE/AP), acamamento e quebramento de plantas (ACQ, %), prolificidade (PROL, espigas planta
-1

), 

número de fileiras de grãos na espiga (NFE), número de grãos por fileiras (NGF), diâmetro de espigas (DE, cm), comprimento de espigas 

(CE, cm), diâmetro de sabugos (DS, cm), comprimento de grãos (CG, cm), peso de espigas (PE, t ha
-1

) e produtividade de grãos (PG, t ha
-1

) 

avaliados na população de milho CCR1 em Goiânia-GO. 

FV GL 
Quadrados médios 

FM FF IF
(1)

 AP AE AE/AP ACQ
 (2)

 PROL 

Repetições 2 9,127
**

 3,086 7,5903
**

 3255,5
**

 1459,48
**

 0,00177 14,9652
**

 0,308431
**

 

Blocos/Rep. 33 5,146
**

 6,315
**

 2,3657
*
 340,4

**
 226,5

**
 0,00162

**
 2,8111

*
 0,034287

**
 

Tratamentos 143 9,670
**

 12,909
**

 2,5062
**

 450,468
**

 269,440
**

 0,00176
**

 3,8441
**

 0,02451
*
 

Grupos 1 2,735 1,031 7,1246
*
 3125

**
 790,37

**
 0,00025

**
 12,4917

**
 0,017197 

Testemunhas 2 49,78
**

 47,996
**

 3,4301 1572
**

 2028,98
**

 0,01442
**

 8,7327
**

 0,067135
*
 

Progênies 140 9,147
**

 12,493
**

 2,4602
**

 415,3
**

 240,59
**

 0,00159
**

 3,7125
**

 0,023958
*
 

Erro intra 253 1,536 1,778 1,4687 83,4 54,28 0,00069 1,6942 0,017548 

CV̂E(%) - 2,15 2,27 24,44 4,19 6,49 5,05 38,72 14,05 

X̅ - 57,71 58,66 4,96 217,69 113,46 0,52 3,36 0,94 

FV GL 
Quadrados médios 

NFE NGF DE CE DS CG PE PG 

Repetições 2 0,0072 16,196 0,07727 0,5902 0,018764 0,034322 3,967
*
 2,508

*
 

Blocos/Rep. 33 1,1146
*
 12,66

*
 0,07723

*
 2,5817

**
 0,026745

*
 0,019008 3,097

**
 1,676

**
 

Tratamentos 143 1,8386
**

 14,161
**

 0,14520
**

 3,0990
**

 0,05483
**

 0,02328
**

 3,158
**

 1,74822
**

 

Grupos 1 4,3636
*
 55,251

**
 1,32601

**
 4,1553 0,042313 0,223645

**
 57,583

**
 38,455

**
 

Testemunhas 2 9,1509
**

 9,732 0,4876
**

 0,1486 0,158834
**

 0,057746
*
 15,036

**
 11,37

**
 

Progênies 140 1,7161
**

 13,931
**

 0,13188
**

 3,1337
**

 0,053441
**

 0,021359
**

 2,6
**

 1,349
**

 

Erro intra 253 0,6545 7,652 0,04774 1,2778 0,016071 0,012874 1,175 0,661 

CV̂E(%) - 6,22 8,47 4,77 6,95 4,71 11,99 14,29 14,62 

X̅ - 13,00 32,66 4,58 16,26 2,69 0,95 7,58 5,56 
**

,
*
: significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; 

1
: Dados originais somados a uma constante igual a 4 para evitar valores negativos; 

2
: Dados originais transformados pela equação: xt  √x +0,5 , onde x  é o valor da observação na parcela. 
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Apêndice B. Quadrados médios das análises de variância individuais, coeficientes de variação ambiental (CV̂E%) e médias (X̅) para florescimento 

masculino (FM, dias), florescimento feminino (FF, dias), intervalo de florescimento (IF, dias), altura de plantas (AP, cm), altura de espigas 

(AE, cm), posição relativa das espigas (AE/AP), acamamento e quebramento de plantas (ACQ, %), prolificidade (PROL, espigas planta
-1

), 

número de fileiras de grãos na espiga (NFE), número de grãos por fileiras (NGF), diâmetro de espigas (DE, cm), comprimento de espigas 

(CE, cm), diâmetro de sabugos (DS, cm), comprimento de grãos (CG, cm), peso de espigas (PE, t ha
-1

) e produtividade de grãos (PG, t ha
-1

) 

avaliados na população de milho CCR1 em Jataí-GO. 

FV GL 
Quadrados médios 

FM FF IF
(1)

 AP AE AE/AP ACQ
 (2)

 PROL 

Repetições 2 28,231
**

 40,148
**

 1,5648 331,25 393,89
**

 0,00276
*
 0,4534 0,105446

**
 

Blocos/Rep. 33 4,66
**

 6,911
**

 2,2643 429,34
**

 342,5
**

 0,0015727
**

 4,1253
**

 0,010932 

Tratamentos 143 6,878
**

 11,663
**

 2,797
**

 479,81
**

 343,69
**

 0,001523
**

 3,2788
**

 0,02056
*
 

Grupos 1 9,818
*
 0,215 7,1246 1383,44

**
 493,64

*
 0,0000917 0,6055 0,008673 

Progênies 140 6,387
**

 11,137
**

 2,7887
**

 462,5
**

 318,01
**

 0,0014161
**

 3,2461
**

 0,020646
*
 

Testemunhas 2 39,821
**

 54,233
**

 1,2786 1240,31
**

 2066,17
**

 0,0097826
**

 6,908
*
 0,021056 

Erro intra 253 1,876 2,618 1,9298 112,33 79,02 0,0006156 1,8898 0,015933 

CV̂E(%) - 2,22 2,56 25,56 4,42 6,13 4,10 52,50 13,72 

X̅ - 61,71 63,15 5,44 239,52 145,09 0,61 2,62 0,92 

FV GL 
Quadrados médios 

NFE NGF DE CE DS CG PE PG 

Repetições 2 0,4851 2,858 0,2887
**

 20,7106
**

 0,187678
**

 0,131064
**

 1,2365 0,957 

Blocos/Rep. 33 0,7948 10,481 0,07247 1,6751
*
 0,041364

*
 0,017506 1,1103 0,7276 

Tratamentos 143 1,9605
**

 12,603
**

 0,12010
**

 2,4552
**

 0,04177
**

 0,019406 2,59734
**

 1,9488
**

 

Grupos 1 8,2167
**

 31,942
*
 1,33471

**
 4,9519

*
 0,120808

*
 0,163103

**
 27,2939

**
 22,8445

**
 

Progênies 140 1,5697
**

 12,097
**

 0,10463
**

 2,4704
**

 0,041211
**

 0,017499 2,2679
**

 1,6507
**

 

Testemunhas 2 26,1856
**

 38,391
**

 0,59561
**

 0,1453 0,04138 0,081078
*
 13,317

**
 12,3697

**
 

Erro intra 253 0,5503 7,443 0,04956 1,1021 0,024638 0,01745 0,8109 0,553 

CV̂E(%) - 5,39 8,72 4,98 7,00 5,72 15,35 14,51 14,55 

X̅ - 13,77 31,29 4,47 15,00 2,75 0,86 6,21 5,11 
**

,
*
: significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; 

1
: Dados originais somados a uma constante igual a 4 para evitar valores negativos; 

2
: Dados originais transformados pela equação: xt  √x +0,5 , onde x  é o valor da observação na parcela. 
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Apêndice C. Quadrados médios das análises de variância conjuntas, coeficientes de variação ambiental (CV̂E%) e médias (X̅) para florescimento 

masculino (FM, dias), florescimento feminino (FF, dias), intervalo de florescimento (IF, dias), altura de plantas (AP, cm), altura de espigas 

(AE, cm), posição relativa das espigas (AE/AP), acamamento e quebramento de plantas (ACQ, %), prolificidade (PROL, espigas planta
-1

), 

avaliados na população de milho CCR1 em Goiânia e Jataí, Goiás. 

FV GL 
Quadrados médios 

FM FF IF
(1)

 AP AE AE/AP ACQ
 (2)

 PROL 

Ambientes (A) 1 3468
**

 4342,6
**

 49,116
*
 102975

**
 216100

**
 1,55975

**
 119,208

**
 0,107112 

Rep./Ambientes
(3)

 4 18,7 21,6 4,578 1793 927 0,00227 7,709 0,206938 

Blocos/Rep./Amb.
(3)

 66 4,9 6,6 2,315 385 285 0,0016 3,468 0,02261 

Tratamentos (T) 143 14,25
**

 21,94
**

 3,42
**

 797
**

 528
**

 0,00249
**

 5,201
**

 0,02866
**

 

Grupos (G) 1 11,5 0,2 14,249 4334 1267 0,00032 9,299 0,000722 

Testemunhas (Te) 2 85,1 101,8
**

 2,016 2684
**

 3881 0,0219 15,045
*
 0,075067 

Progênies (P) 140 13,3
**

 21
**

 3,365
**

 745
**

 475** 0,00223
**

 5,031
**

 0,028204
**

 

T x A 143 2,29
*
 2,62 1,953 132

**
 84

*
 0,000795 1,922 0,016414 

G x A 1 1,1 1,1 10,234 175 17 0,00002 3,798 0,025149 

P x A 140 2,3
*
 2,7 1,884 132

*
 83 0,00078 1,927 0,0164 

Te x A  2 4,5 0,4 2,693 129 214
*
 0,0023

*
 0,596 0,013124 

Erro médio 506 1,7 2,2 1,699 98 67 0,00065 1,792 0,016741 

CV̂E(%) - 2,19 2,43 25,08 4,33 6,32 4,54 44,77 13,89 

X̅ - 59,71 60,91 5,20 228,61 129,27 0,56 2,99 0,93 
**

,
*
: significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; 

1
: Dados originais somados a uma constante igual a 4 para evitar valores negativos; 

2
: Dados originais transformados pela equação: xt  √x +0,5 , onde x  é o valor da observação na parcela 

3
: Fonte de variação com significância não testada pelo teste F. 
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Apêndice D. Quadrados médios das análises de variância conjuntas, coeficientes de variação ambiental (CV̂E%) e médias (X̅) para número de fileiras de 

grãos na espiga (NFE), número de grãos por fileiras (NGF), diâmetro de espigas (DE, cm), comprimento de espigas (CE, cm), diâmetro de 

sabugos (DS, cm), comprimento de grãos (CG, cm), peso de espigas (PE, t ha
-1

) e produtividade de grãos (PG, t ha
-1

) avaliados na população 

de milho CCR1 em Goiânia e Jataí, Goiás. 

FV GL 
Quadrados médios 

NFE NGF DE CE DS CG PE PG 

Ambientes (A) 1 128,498
**

 405,49
**

 1,44411
**

 172,584
**

 0,66389 1,58038
**

 409,45
**

 43,839
**

 

Rep./Ambientes
(3)

 4 0,246 9,53 0,18298 10,65 0,10322 0,08269 2,6 1,733 

Blocos/Rep./Amb.
(3)

 66 0,955 11,57 0,07485 2,128 0,03405 0,01826 2,1 1,202 

Tratamentos (T) 143 3,029
**

 19,13
**

 0,21619
**

 3,804
**

 0,07315
**

 0,02712
**

 4,60
**

 3,030
**

 

Grupos (G) 1 12,278 85,61 2,66071
**

 9,09
*
 0,15306 0,38436

*
 82,08 60,289 

Testemunhas (Te) 2 33,145 43,23 1,08051
**

 0,132 0,15556 0,12515 28,01
*
 23,341

*
 

Progênies (P) 140 2,533
**

 18,31
**

 0,18639
**

 3,819
**

 0,07141
**

 0,02317
*
 3,71

**
 2,33

**
 

T. x A 143 0,769
*
 7,63 0,0491084 1,749

**
 0,02344 0,01556 1,16 0,667 

G x A 1 0,302 1,59 0,00001 0,017 0,01006 0,00238 2,79 1,011 

P x A 140 0,753
*
 7,72 0,05012 1,785

**
 0,02324 0,01568 1,15 0,669 

Te x A  2 2,192
*
 4,9 0,0027 0,162 0,04465 0,01368 0,34 0,399 

Erro médio 506 0,602 7,55 0,04865 1,19 0,02035 0,01516 0,99 0,607 

CV̂E(%) - 5,79 8,59 4,87 6,97 5,24 13,63 14,45 14,60 

X̅ - 13,39 31,97 4,52 15,63 2,72 0,90 6,90 5,34 
**

,
*
: significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F; 

3
: Fonte de variação com significância não testada pelo teste F. 
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ANEXO 

 

Anexo A. Esquema das análises de variância individuais e esperanças dos quadrados médios. 

FV GL QM E(QM) F 

Repetições r - 1 - - - 

Blocos/Repetições r(k - 1) - - - 

Tratamentos v - 1 - - - 

Grupos g - 1 - - - 

Progênies v - 4 Q2   
 + k/ k+1  r G

2  Q2/Q1 

Testemunhas v - 142 - - - 

Erro intrabloco (k - 1)(rk - k - 1) Q1  E
2  - 

r: número de repetições; v: número de tratamentos; k: número de tratamentos por blocos; g: número de grupos. 

 


