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SOUZA, Sandro Ângelo. Heterose e capacidade de combinação entre populações de 
milho semi-exóticas e adaptadas. 2018. ...f. Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação 
em  Genética e Mehoramento de Plantas) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

RESUMO 

No melhoramento do milho a avaliação da heterose e capacidade de combinação de genótipos 
com potencial de uso é uma etapa importante nos programas de melhoramento, pois permite o 
uso de genótipos na síntese de composto e no direcionamento da extração de linhagens. Desta 
forma, objetivou-se com o presente trabalho, utilizar o esquema de dialelo parcial, em dois 
grupos de populações, para gerar informações sobre a performance per se, a heterose e seus 
componentes. Na safra de 2015/2016, noventa híbridos obtidos por dialelo parcial, dezenove 
genitores e duas testemunhas foram avaliados quanto aos caracteres: florescimento feminino 
(FF), florescimento masculino (FM), altura de plantas (AP), altura de espigas (AE), diâmetro 
do colmo (DC), peso de espigas (PE), Comprimento de espigas (CE), diâmetro de espigas 
(DE), Número de grãos por fileira (NG), número de fileiras de grãos (NF) e peso de grãos 
(PG), em dois locais no estado de Goiás sob delineamento de blocos ao acaso, com 4 
repetições. Foram realizadas as análise de variância individual e conjunta e as análises 
dilélicas individuais e conjuntas pelo modelo de Gardner e Eberhart. As populações CRE01, 
CRE02, NAPPM e COMP. CALOR SEL. VIROSE se destacarm-se por estimativas de 
genitores e de heterose de genótipos promissores para os caracteres estudados, podendo se 
utilizados para obtenção de linhagens e formação de compostos. Dectaram-se efeitos 
genéticos aditivos para maioria dos caracteres avaliados, porém peso de grãos apresentou 
efeitos aditivos e efeitos não aditivos. As interações genótipos e ambientes significativos na 
maioria dos caracteres sugere o direcionamento do melhoramento por locais.   

Palavras-chave: Zea mays. Capacidade geral de combinação. Dialelo parcial. Gardner e 
Eberhart. 
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SOUZA, Sandro Ângelo. Heterose and ability to combine semi-exotic and adapted maize 
populations. 2016. 121p. Thesis (PhD in Agronomy) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2016. 
 

ABSTRACT 

 

In maize breeding the evaluation of heterosis and combining ability of genotypes with potential 
use in breeding is an important step in breeding programs, since it allows the use of genotypes in 
the synthesis of composites and in the direction of the extraction of lines. In this way, the 
objectives of this work were to evaluate ten semi-exotic and nine adapted populations in crosses, 
as well as to study their performance per se and heterosis and its components based on their 
combinations in a partial diallel scheme. In the harvest of 2015/2016, ninety hybrids obtained by 
partial diallel, nineteen genotypes and two controls were evaluated for the characteristics: female 
flowering (FF), male flowering (FM), plant height (AP), ear height (PE), length of spikes (CE), 
diameter of spikes (DE), number of grains (NG), number of rows (NF), grain weight (PG), 
bedded plants (% PA) and broken plants (% PQ) were randomized blocks at two sites in the state 
of Goiás under randomized blocks design. Individual and joint analysis of variance and 
individual and joint diallel analyzes were performed by the Gardner and Eberhart model. The 
populations CRE01, CRE02, NAPPM and COMP. CALOR SEL. VIROSE stand out by estimates 
of parents and heterosis of promising genotypes for the characters studied and can be used to 
obtain lineages and formation of composites. Genetic additive effects were determined for most 
of the evaluated traits, but grain weight showed additive effects and non-additive effects. 
Genotype interactions and significant environments in most characters suggest the targeting of 
breeding by sites. 
 

Palavras-chave: Zea mays. Combining ability. Partial Diallel. Gardner e Eberhart. 
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1 INTRODUÇÃO 

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com 

aproximadamente 1,1 bilhão de toneladas na safra 2018/2019, com volume 2,2% superior a 

safra 2017/2018. Os Estados Unidos, China, Brasil e Argentina são os maiores produtores, 

representando 70% da produção mundial (FIESP, 2018). O Brasil possui uma área agrícola 

de 61,6 milhões de hectares e uma produção de grãos em torno de 229,7 milhões de 

toneladas, com uma grande importância dentro do cenário agrícola mundial. Dentro deste 

cenário, o Brasil, com uma área cultivada com milho de 16,7 milhões de hectares e 

produção de 85 milhões de toneladas, é hoje um país estratégico, pois, é o terceiro maior 

produtor e o segundo maior exportador mundial de milho (CONAB, 2018). Com o desafio 

que se apresenta, de alimentar o mundo, o milho será ainda mais importante dentro desta 

estratégia. Esta estratégia considerará, além do aumento populacional, a diminuição das 

áreas cultiváveis, os riscos como os estresses bióticos e abióticos e, consequentemente, o 

uso de tecnologia e de práticas de manejo que permitam aumentar a produtividade 

(Silveira, 2008; Miranda Filho et al., 2000). 

O milho é provavelmente a espécie que apresenta maior variabilidade 

genética entre as plantas cultivadas, e essa variabilidade permite que haja uma grande 

reserva genética a ser utilizada na pesquisa no desenvolvimento de novos cultivares com 

comportamento agronômico superior (Teixeira, 2008). A existência da variabilidade 

genética em uma espécie é de suma importância, pois permite explorar o potencial de 

variabilidade principalmente quando estiver relacionada a comportamentos agronômicos; o 

que possibilita a adaptabilidade à diferentes ambientes; bem como ageração de cultivares 

com características especiais (diferentes usos, resistência a fatores bióticos e abióticos, 

etc.). 

A introdução de materiais exóticos permite a sua exploração na introgressão 

de genes com vistas ao enriquecimento da variabilidade genética. O germoplasma exótico 

introduzido primeiro passa por um processo de seleção para posteriormente seguir no 

programa de melhoramento, etapa esta consideradacomo pré-melhoramento (Nass et al., 

2001).O germoplasma de milho é constituído por raças locais, populações adaptadas, 

materiais exóticos introduzidos, sendo caracterizado por uma ampla variabilidade genética 

(Araújo & Nass, 2002). O germoplasma do milho (Zea mays L.) apresenta adaptação a 



12 

 

 

 

diversos ambientes. Apesar da grande diversidade, os cruzamentos são viáveis mesmo 

entre tipos extremamente diferenciados, o que torna possível uma ampla gama de 

exploração da variabilidade genética existente (Hallauer et al., 2010).  

Diversos autores têm enfatizado a importância da introdução de germoplasma 

exótico nos programas de melhoramento (Nass et al., 2001). No Brasil a introdução de 

germoplasma exótico tem sido bastante utilizada para ampliar a variabilidade genética na 

cultura do milho. Estudos realizados indicam ampla variabilidade genética nas populações 

semi-exóticas. O uso de germoplasma exótico amplia a base genética do germoplasma para 

seleção e disponibiliza maior variabilidade genética podendo contribuir para o 

desenvolvimento de linhagens e manter a variabilidade em ciclos de seleção recorrente 

(Oliveira et al., 2015). 

Uma forma de avaliar a variabilidade genética dos genitores é utilizando um 

esquema de dialelo parcial avaliando os caracteres agronômicos. Esse dialelo consiste no 

cruzamento entre dois grupos de genitores complementares para características de 

interesse; desta forma, não existe interesse no cruzamento entre indivíduos do mesmo 

grupo. O que neste caso, a magnitude da capacidade geral de combinação, além de mostrar 

a frequência de alelos favoráveis, é indicativa da diversidade genética entre o genitor de 

um grupo e aqueles do grupo oposto (Pimentel et al., 2013). Segundo Cruz et al. (2012) as 

metodologias de análise dialélica têm por finalidade analisar o delineamento genético, 

provendo estimativas de parâmetros úteis na seleção de parentais para hibridação e no 

entendimento dos efeitos genéticos envolvidos na determinação dos caracteres. 

Em alguns casos existe o interesse direto na exploração da heterose em 

cruzamentos. E para isso o sistema dialélico de cruzamentos para avaliação dos padrões 

heteróticos entre populações tem sido amplamente utilizado, neste caso o interesse tem 

sido identificar populações base para introgressão do germoplasma semiexótico, visando a 

elevação do seu valor genético para melhoramento (Mendes et al., 2015). 

A análise de cruzamentos dialélicos entre variedades (populações) permite a 

predição de novos compostos. Estes são originários do intercruzamento entre um grupo de 

populações já conhecido visando a formação de uma nova população (Hallauer et al., 

2010). 

Este trabalho objetivou avaliar populações semi-exóticas e adaptadas para as 

principais carcaterísticas agronômicas, bem como a heterose e seus componentes 
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provenientes dos cruzamentos entre os dois grupos de populações em esquema de dialelo 

parcial. 

 

 

 

2 Capítulo 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A CULTURA DO MILHO 

Do total da produção de milho da safra 2017/2018, 26,8 milhões de toneladas 

na primeira safra de milho e 58,2 milhões de toneladas na segunda safra com uma projeção 

para a safra de 2018/2019 para 96 milhões de toneladas. Este aumento será impulsionado 

pelo aumento da área plantada devido ao aumento das demandas internas do produto para 

consumo animal (CONAB, 2018). 

O milho apresenta duas safras no Brasil e, com isso, observa-se plantio e 

colheita simultâneos em distintas regiões brasileiras. Além dessa característica, a cultura do 

milho está presente em todas as Unidades da Federação. Os dois maiores estados 

produtores são o Mato Grosso e o Paraná .Na safra agrícola 2017/2018 a área total 

cultivada com milho no Brasil superou os 16,6 milhões de hectares apresentando um 

acréscimo de aproximadamente  0,8% em relação à safra 2016/2017. A produtividade de 

grãos foi de 5464 Kg.ha-1. A cultura do milho é o cultivo que demanda a segunda maior 

área destinada a produção de grãos no Brasil, sendo inferior apenas a área cultivada com 

soja, que corresponde a 35,7 milhões de hectares (CONAB, 2018). 

O milho apresenta grande importância econômica para o Brasil, sendo 

cultivado em várias regiões do país. Além disso, essa cultura tem grande importância 

socioeconômica e sua produtividade depende demasiadamente das condições de estresse 

bióticos e abióticos (Duarte et al., 2005). O milho apresenta várias formas de utilização, da 

alimentação animal a indústria de alta tecnologia. Seu uso em grão na alimentação animal 

representa a maior parte do consumo, sendo que no Brasil varia de 70% a 90% da produção 

total (Cruz et al., 2011). Embora o percentual destinado a alimentação humana não seja tão 

grande em relação a sua produção, é um cereal importante para a população de baixa renda. 

Também possui importância social, principalmente porque no Brasil grande parte de seus 

produtores não é altamente tecnificada, não possuem grandes extensões de terras e 

dependem de sua produção para viver (Cruz et al., 2011). 
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O milho é plantado em duas safras: normal e safrinha, por suas características 

apresenta alto potencial produtivo, no entanto a produtividade média nacional é baixa, 

demonstrando que os diferentes sistemas de produção de milho deverão ser ainda bastante 

aprimorados para se obter aumento na produtividade e na rentabilidade que a cultura pode 

proporcionar (Cruz, 2010). O milho safrinha, que é plantado além dos limites dos 

Cerrados, não tem um período pré-fixado para seu plantio, como o milho de safra normal, 

que é plantado no início das chuvas. É uma cultura desenvolvida de janeiro a abril, 

normalmente após a soja precoce e, em alguns locais, após o milho de verão e o feijão das 

águas. Daí a importância de conhecer a época de plantio analisando todo o ciclo da cultura, 

procurando prever as condições ambientais em todas as suas fases fenológicas. A grande 

dificuldade que se encontra é com respeito às variações ambientais não previsíveis. Essas 

variações imprevisíveis correspondem aos fatores ambientais altamente variáveis, não só 

espacialmente como de forma temporal: precipitação, temperatura e vento (Sans & 

Guimarães, 2009). 

Ao longo dos anos tem-se verificado alteração do manejo cultural do milho, 

com redução do espaçamento, aumento do número de plantas por hectare e aumento na 

utilização de insumos. Segundo Borém e Miranda, (2013) 50% do aumento na 

produtividade de milho deve-se a características que proporcionaram tolerância aos 

estresses abióticos (seca) e abióticos (doenças e pragas) euma maior eficiência no 

crescimento e desenvolvimento e partição dos fotoassimilados. 

 

2.2 DIVERSIDADE GENÉTICA 

O milho (Zea mays L.) é uma planta alógama e adaptada a uma diversidade de 

ambientes (Hallauer et al., 2010). O milho apresenta uma variabilidade genética natural, 

com aproximadamente 300 raças identificadas e por possuir características de ciclo e 

reprodução favoráveis a sua exploração tem sido uma das plantas cultivadas mais 

amplamente estudada geneticamente (Paterniani, 1993).  

Os mecanismos para gerar variabilidade genética incluem hibridização, 

mutação, introgressão de germoplasma exoticoe também a biotecnologia (Hallauer & 

Miranda Filho, 1988).  No Brasil, a contribuição da raça Mexicana Tuxpeño é um exemplo 

da exploração de germoplasma exótico no melhoramento do rendimento de híbridos e 

variedades (Paterniani, 1990).  
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O germoplasma exótico é introduzido no melhoramento por possuir 

características específicas. E são usados para ampliar a base genética dos materiais 

utilizados nos programas de melhoramento, sendo que existe um potencial de uso como 

fonte de resistência aos estresses bióticos e abióticos (Goodman, 2005). 

É amplamente reconhecido que a obtenção de híbridos superiores de milho 

depende em grande parte das populações parentais das quais serão extraídas as linhagens 

que vão compor esse híbrido. Com isso o desenvolvimento dessas linhagens que 

apresentem desempenho superior em combinações híbridas é o principal objetivo do 

melhorista de milho. Portanto, em um programa de desenvolvimento de híbridos, a escolha 

do germoplasma a ser utilizado como fonte paraobtenção de linhagens é de fundamental 

importância visando capitalizar os efeitos de heterose no híbrido (Garbuglio & Araújo, 

2006). Segundo Vencovsky (1987), a probabilidade de se obter uma linhagem 

agronômicamente boa, depende da freqüência dos alelos favoráveis dessa população. A 

elevação dessas freqüências se dá pormeio do melhoramento dessas populações via seleção 

recorrente intra ou interpopulacional. Como o número de populações dos programas é 

muito grande, se faz necessário uma seleção prévia daquelas que resultemem melhores 

combinações híbridas para, posteriormente, serem submetidas aos diferentesprocessos de 

seleção.  

Uma das fases primordiais de um programa de melhoramento é a escolha de 

genitores a serem intercruzados para formar a população-base, na qual o melhorista 

investirá esforços em busca de material genético de maior produtividade, qualidade e 

adaptação. Um aspecto fundamental é a diversidade, esperando-se obter a 

complementariedade e a variabilidade indispensáveis para que a seleção possa ser praticada 

(Lira et al., 2006). 

 O sucesso de um programa de melhoramento depende da existência da 

variabilidade em uma população. Há preocupação em garantir ampla variabilidade na 

população de trabalho, por meio da escolha de genitores divergentes utilizados em 

intercruzamentos para formação da população-base (Paterniani et al., 2006). 

A variância genética aditiva tem sido uma das principais ferramentas dos 

melhoristas para obtenção de parâmetros genéticos que possibilitam ampliar os 

conhecimentos sobre os caracteres sob seleção e corresponde a variabilidade dos valores 

aditivos dos indivíduos que constituem uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg 

(Cruz et al., 2012). 
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Com isso a existência de variabilidade genética possibilita ao melhorista a 

seleção e, consequentemente, a obtenção de materiais genéticos superiores. O 

aproveitamento rápido e eficiente dessa variabilidade é essencial. O aumento da frequência 

de alelos favoráveis pode ser feito pelo uso da seleção recorrente nas populações que são 

utilizadas no desenvolvimento de linhagens e híbridos (Hallauer et al., 2012).  

2.3 HETEROSE 

A obtenção de híbridos foi proposta por Shull e East, em 1908, ao observarem 

que quando realiza autofecundações e posteriormente realiza cruzamento, produzem uma 

combinação híbrida superior à média da população original (Troyer, 2006). Essa 

superioridade foi chamada de heterose e definida por Shull em 1914 como a superioridade 

da geração F1 em relação á média de seus pais. Na prática, tem sido interessante calcular a 

superioridade da F1 em relação ao progenitor de melhor desempenho para o caráter em 

estudo, denominando o valor encontrado de heterobeltiose (Cruz et al., 2012). 

A depressão por endogamia é o oposto da heterose ou vigor híbrido, no entanto 

quando linhagens endogâmicas são cruzadas o poder adaptativo é restaurado com o 

cruzamento (Falconer, 1987). 

Na explicação da heterose utilizam-se duas teorias básicas: a da dominância e a 

da sobredominância. Na hipótese da dominância, o vigor híbrido é explicado como o 

resultado da ação e interação de genes dominantes favoráveis. Na hipótese da dominância, 

os alelos responsáveis pelo vigor são dominantes, enquanto que os recessivos são 

prejudiciais aos indivíduos. Isso explica o fato de que a autofecundação, que conduz à 

homozigose em locos recessivos e dominantes permite o aparecimento de formas 

recessivas que determinam a depressão por endogamia na população, como ocorre em 

muitas espécies (Miranda Filho & Nass, 2001). 

Pela hipótese da dominância a heterosigose não é considerada essencial para a 

expressão da heterose. Assim, é possível obter indivíduos homozigotos tão vigorosos 

quanto os híbridos de linhagens contrastantes e supostamente heterozigóticos. Seria, 

portanto, esperado que da autofecundação da F1surgiriam genótipos tão vigorosos quanto o 

F1. Na prática não têm sido encontradas linhagens homozigóticas tão vigorosas quanto os 

híbridos F1, nascendo daí uma das objeções a esta hipótese. Seus defensores argumentam 

que o número de genes envolvidos num caráter quantitativo, como vigor é muito grande, 

não sendo possível recuperá-los no homozigoto. Uma segunda objeção à hipótese da 

dominância relaciona-se com a distribuição simétrica de caracteres heteróticos na F2, 
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característica típica de caracteres que não ocorre dominância, se a heterose fosse devida 

apenas a dominância em locos de genes independentes, a curva da distribuição na geração 

F2 deveria ser assimétrica, uma vez que nos caracteres os fenótipos dominantes e recessivos 

se distribuiriam de acordo com a expansão do binômio (3/4 + ¼)n, sendo n o número de 

genes que controlam o caráter. Contra este argumento, vários pesquisadores relatam que o 

efeito do ambiente, da dominância parcial, da ligação fatorial e do grande número de genes 

contribuem para a assimetria, com características próprias da distribuição normal (Cruz et 

al., 2012). 

 Na hipótese da sobredominância admite-se que a heterozigose é 

indispensável para a manifestação da heterose. Esta hipótese supõe que a existência de 

alelos diferentes em cada loco produz efeito conjunto favorável para o indivíduo de forma 

que aqueles com maior concentração de locos em heterozigose seriam mais vigorosos, 

tornando a identificação de genitores divergentes geneticamente um dos principais 

objetivos do melhoramento com vistas à utilização comercial de híbridos (Cruz et al., 

2012). 

 A complementação entre locos diferentes, ou epistasia, também deve ser 

considerada na explicação da heterose. Neste caso nem a dominância e nem a 

sobredominância, em cada loco, explicariam a heterose (Cruz et al., 2012). 

 A heterose manifestada em híbridos intervarietais é função direta do valor 

genotípico do heterozigoto, expresso pelo grau médio de dominância, e da diferença 

gênica, ou da diversidade genética, entre as populações intercruzadas. Muitos estudos têm 

sido realizados para avaliação da diversidade genética entre genitores, com a procura 

daqueles de bons desempenhos e que exibam diversidade, recomendam-se seus 

cruzamentos com a expectativa de que o híbrido manifeste heterose e que as populações 

segregantes apresentam variabilidade (Hallauer et al., 2010). 

 Doná et al. (2011) avaliaram populações adaptadas e verificaram que estas 

são promissoras agronomicamente, com elevado efeitos de heterose. Considerando-se a 

produtividade de grãosforam encontradas populações promissoras em combinações 

híbridas, com elevados valores de heterose do parental. Houve manifestação de heterose 

para produtividade de grãos evidenciando-se o potencial produtivo de híbridos de 

populações F2 como alternativa para a produção comercial de milho, visando aos 

produtores de média a baixa tecnologia. 
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Silva & Miranda Filho (2003) avaliaram o potencial genético de dez 

populações de milho (Zea mays L.) em esquema de dialelo. Na análise conjunta entre 

ambientes, observaram que os efeitos de heterose e seus componentesforam altamente 

significativos, apesar de a heterose individual e heterose média em relação à média dos 

paisterem sido pouco expressivas. Não foram encontrados efeitos significativos na 

interação tratamentos x ambientes. Os efeitos de heterose total variaram de – 4,3% a 17,3% 

em relação à média dos pais, com heterose média de 3,37%. A população mais produtiva 

(7,364 t.ha-1) e com maior valor do efeito de população (vi= 0,746) foi GN-03, enquanto 

que o híbrido mais produtivo foi GO-B x GN-03 com 7,567 t.ha-1. O maior efeito de 

heteroseespecífica (sii’ = 0,547) foi observada no híbrido GO-B x GN-03. 

Segundo Rovaris et al. (2017) efeitos significativos na heterose média, heterose 

parental e heterose específica são evidências do potencial heterótico das populações 

parentais em estudo.Os pais P3 (F2 Murano) e P6 (F2 IPR 119) se destacaram pelos efeitos 

parentais para floração feminina, comprimento de espiga, produtividade de grãos e massa 

volumétrica, e os pais P2 (IAC Nellore) destacaram-se pelas características de rendimento 

de grãos nos dois locais. , mostrando o seu potencial para ser usado per se e para obter 

novas linhas de milho. Os pais P3 (F2 Murano), P6 (F2 IPR 119) e P1 (F2 IPR 127) 

mostraram-se promissores em combinações híbridas com altos efeitos hetróticos para a 

produção de grãos. Estas populações podem ser usadas para a síntese de híbridos 

compostos em programas de melhoramento.Houve predomínio de efeitos aditivos na 

expressão de caracteres de floração feminina, altura de espiga, produtividade de grãos e 

massa volumétrica, enquanto para o comprimento de espiga predominaram os efeitos de 

dominância. 

Mendes et al. (2015) com o objetivo de gerar informação sobre o potencial de 

dois grupos de populações: exótico; local e seu potencial heterótico em combinações 

híbridas para a síntese de novas populações. Populações e híbridos foram avaliados em 

dois locais e três caracteres de produção foram estudados: produção de grãos, produção de 

espigas e peso específico. A estratégia básica foi a seleção de uma população local como 

base para incorporação de cada população exótica. O ganho esperado na produção das 

melhores combinações variou de 1 a 22% ea heterose média para peso de grãos foi de 

34,5%. 

Oliboni et al. (2013) avaliaram híbridos promissores para geração de 

populações com bom potencial para seleção de linhagens superiores no melhoramento 
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intrapopulacional. Os híbridos P30F44 e 2B688 apresentaram potencial para a geração de 

populações para melhoramento interpopulacional, pois apresentam elevada média de 

produtividade de espigas despalhadas, estimativas positivas da CGC e da CEC, além de 

estimativas favoráveis para altura de espiga. Os efeitos não aditivos foram mais 

importantes do que os efeitos aditivos para a variação ocorrida na produção de espigas 

despalhadas no grupo de híbridos envolvidos no dialelo. Os híbridos P30F53 e AS1575 

apresentam estimativas positivas e elevadas da CGC para peso de espigas despalhadas e 

alta produtividade média. 

 

 

2.4 DIALELOS 

 Dialelos é um tipo de delineamento em que um grupo de indivíduos 

(genitores) são intercruzados, produzindo híbridos que são avaliados. O esquema dialélico 

é um delineamento genético bastante poderoso, pois além das informações de capacidade 

combinatória, fornece ainda um direcionamento para a identificação de grupos heteróticos 

e para a predição da performance de novas populações (compostos) derivadas dos híbridos 

intervarietais (Miranda Filho & Vencovsky, 1984; Miranda Filho & Chaves, 1991; 

Hallauer et al., 2010). 

 Segundo Cruz et al. (2012) a análise dialélica avalia os genitores e suas 

combinações híbridas e têm sido utilisado no melhoramento genético para avaliação dos 

genitorese e de seus híbridos por meio do delineamento genético, provendo estimativas de 

parâmetros úteis na seleção de parentais para hibridação e no entendimento dos efeitos 

genéticos envolvidos na determinação dos caracteres.  

Entre as metodologias de análise dialélica mais comumente utilizadas citam-

se a proposta por Griffing (1956), na qual são estimados os efeitos de capacidade geral e 

específica de combinação. Na metodologia proposta por Gardner e Eberhart (1966), são 

estimados os efeitos de variedades (vi e vj) e de heterose varietal (hi e h); e a proposta por 

Hayman (1954), que informa sobre o mecanismo básico de herançado caráter em estudo, 

dos valores genéticos dos parentais utilizados e do limite de seleção (Cruz et al., 2012). 

Adaptações do modelo de Griffing (1956) e de Gardner e Eberhart (1966), para dialelos parciais, 

têm possibilitado maximizar as informações sobre os grupos estudados com um número menor de 

cruzamentos do que os requeridos no dialelo completo (Cruz et al., 2012). 
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Os dialelos parciais envolvem a avaliação de genitores dispostos em dois 

grupos, pertencentes ou não a um conjunto comum, sendo as inferências feitas para cada 

grupo. As informações genéticas comumente obtidas são a capacidade combinatória geral e 

específica e também o potencial per se dos genitores e efeitos heteróticos. Para isso são 

utilizados para estimação dos parâmetros genéticos os modelos adaptados de Griffing 

(1956) e de Gardner e Eberhart (1966). 

Gardner (1965) e Gardner e Eberhart (1966) apresentaram um método para 

análise de tabelas dialélicas não só de linhagens, como era uso até aquela época, como 

também para variedades e compostos. Com o interesse de reduzir o número de 

cruzamentos e o de materiais a serem avaliados, Miranda Filho e Geraldi (1984) 

propuseram uma adaptação do modelo completo de Gardner e Eberhart (1966) para análise 

e estimação de parâmetros de cruzamentos dialélicos parciais entre dois grupos distintos de 

variedades, propiciando a avaliação de maior número de materiais, com o mesmo esforço 

empregado em cruzamentos dialélicos completos. Essas técnicas de cruzamentos em 

esquema dialélico parcial vêm sendo utilizadas em milho para avaliações e fornecimento 

de informações úteis nos cruzamentos intervarietais (Cruz et al., 2012; Bernini & 

Paterniani, 2012; Doná et al., 2011). 

A capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de 

combinação (CEC) foi definida a partir da realização dos esquemas de cruzamentos 

apresentados por Sprague & Tatum (1942). A avaliação das populações quanto a 

capacidade de combinação é a  etapa mais trabalhosa  e onerosa dos programas de 

obtenção de híbridos na cultura do milho. O termo CGC refere-se ao comportamento 

médio de cada ente biológico (população, variedade, linhagem) em cruzamento com as 

demais do conjunto. CEC é interpretada como um efeito na expressão do híbrido que é 

adicional aos efeitos da CGC dos genitores e pode melhorar ou piorar a expressão do  

híbrido em relação ao efeito com base somente na CGC. Ressalta-se também que os efeitos 

da CGC e CEC são estimados como desvios em torno da média geral e são simbolizados 

por gi (efeito da CGC na população i) e Sij (efeito de CEC no híbrido i x j), 

respectivamente, no modelo estatístico (Miranda Filho & Gorgulho, 2001). 

O efeito da capacidade geral de combinação é um indicador da superioridade 

de uma população, em termos de frequência de alelos favoráveis e da diferença entre a 

frequência gênica de uma população e a frequência gênica média de outra população. A 

capacidade geral de combinação está associada principalmente aos efeitos aditivos dos 
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genes e a capacidade específica de combinação depende basicamente dos efeitos não-

aditivos (dominância e epistasia). O efeito da capacidade específica de combinação é um 

indicador similar a heterose varietal, ou seja, da diferença entre a frequência gênica de uma 

população e a frequência gênica média de outra população (Cruz et al., 2012). 

O método de cruzamentos dialélicos permite a escolha dos parentais 

promissores com base principalmente nos conceitos de capacidade geral de combinação, 

capacidade específica de combinação e heterose. A capacidade geral de combinação 

mostra o comportamento médio dos pais em combinações híbridas, enquanto que a 

capacidade específica de combinação caracteriza os desvios de combinações híbridas em 

relação ao comportamento médio dos pais (Miranda Filho & Gorgulho, 2001). 

 

2.5 PREDIÇÃO DE COMPOSTOS 
 

Populações ou compostos são obtidos do cruzamento de diversos genitores 

com a finalidade de reunir características de interesse em uma só população e são muito 

utilizados nas primeiras etapas do melhoramento de plantas (Borém & Miranda, 2013). 

Uma das contribuições da genética quantitativa para o melhoramento animal e 

vegetal está relacionada a predição de médias. Como salientado por Miranda Filho (1974), 

os estudos incluem desde predições de proporções genotípicas em caracteres com herança 

mendeliana simples, de grau de endogamia, alterações na variação genética, previsão do 

progresso por seleção, etc., finalizando com a predição de médias resultantes de 

cruzamentos.   

Os compostos são muito usados por apresentarem ampla variabilidade 

genética, o que se espera, pois populações de várias origens são combinadas e muitas vezes 

germoplasma semi exóticos são incluídos na sua formação. A seleção entre compostos 

pode ser realizada e os piores podem ser descartados, assim o melhorista pode iniciar um 

programa de melhoramento com alto nível de produtividade (Hallauer et al., 2010). 

A predição da média de compostos têm sido usado como uma etapa primária 

em programas de seleção recorrente (Miranda Filho & Chaves, 1991). Este procedimento 

tem sido útil para identificar padrões heteróticos e populações potenciais para programas 

de seleção recorrente (Carena, 2005).  

Morello et al. (2001) verificou efeito positivo para variedades sugerindo seu 

uso para seleção recorrente recíproca intrapopulacional. Variedades com CGC e heterose 
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específica alto pode ser usado na síntese de pares de compostos e na identificação de 

grupos heteróticos. 

Mendes et al. (2015) avaliaram o potencial de dois grupos de populações (NAP 

- exótico; HG - local) e seu potencial heterótico em combinações híbridas para a síntese de 

novas populações. A estratégia básica foi a seleção de uma população local como base para 

incorporação de cada população exótica. O ganho esperado na produção das melhores 

combinações variou de 1 a 22%. A heterose média para peso de grãos foi de 34,5%. 

 

2.6. INTERAÇÃO GENÓTIPO E AMBIENTE 

O caráter de um indivíduo é o conjunto de informações biológicas que o 

identifica e as diferentes manifestações de um dado caráter definem o fenótipo. O fenótipo 

é influenciado pelo genótipo  e pelo ambiente. Contudo se avaliarmos um genótipo em 

mais de um ambiente, a manifestação fenotípica será influenciada pela interação genótipo 

ambiente que é decorrente do desempenho particular de cada genótipo nos vários 

ambientes (Chaves, 2001; Bernardo, 2002; Cruz, 2006; Borém  & Miranda, 2009; 

Ramalho et al., 2012). 

A interação genótipos por ambientes é um fenômeno fisiológico e bioquímico 

próprios de cada cultivar. Em termos genéticos, a interação ocorre quando a contribuição 

dos genes que controlam o caráter ou o nível de expressão dos mesmos difere entre os 

ambientes. Isso ocorre porque a expressão dos genes é influenciada e/ou regulada pelo 

ambiente. Com isso existindo variabilidade no valor adaptativo dos  indivíduos, serão 

beneficiados, em cada condição ambiental particular, aqueles indivíduos mais adaptados, 

mesmo que desviem do valor adaptativo médio. Esta adaptação específica a determinados 

ambientes é a causa evolutiva básica da interação genótipos por ambientes que se 

manifesta sobre qualquer caráter  métrico (Chaves, 2001; Ramalho et al., 2012). 

Bernardo (2002) relata que o desempenho dos genótipos em ambientes, 

considerando um padrão simples de dois ambientes e dois genótipos, podem manifestar da 

seguinte forma: a. uma não existência de interação genótipos por ambientes porque a 

diferença do desempenho deve-se somente ao efeito do ambiente; b. um determinado 

genótipo tem um desempenho superior em todos os ambientes, mas essa diferença não é 

constante; c.  a existência de uma interação em que o melhor genótipo difere entre os 

ambientes (o desempenho dos genótipos varia, mas a diferença absoluta mantém-se 



23 

 

 

 

constante); d. diferenças absolutas entre o desempenho de dois genótipos mudam entre os 

ambientes. 

Duarte & Vencovsky (1999) ressalta que a implicação estatística básica para 

uma interação de fatores significativa, está diretamente relacionada à impossibilidade de 

uma interpretação aditiva para os efeitos principais. Isto pode resultar simplesmente da 

desigualdade das variâncias nas repostas genotípicas de um ambiente para outro, sem 

modificação no posicionamento relativo dos genótipos (interação simples), até a completa 

falta de correlação nos comportamentos genotípicos entre os ambientes (interação 

complexa ou cruzada). Neste último caso, a presença da interação determina uma 

inconsistência na ordenação (ranking) dos genótipos de um ambiente para outro. 

A resposta fenotípica de cada genótipo às variações de ambientais é, em geral, 

diferente e reduz a correlação entre o fenótipo e o genótipo. Ao se iniciar um programa de 

melhoramento, é necessário definir o objetivo do programa se é desenvolver cultivares 

produtivas com amplo espectro de ambientes ou uma cultivar adaptada a ambientes 

específicos (Borém & Miranda, 2013). 

 A exploração da interação genótipo ambiente têm sido amplamente 

explorada nas etapas finais de um programa de melhoramento, porém nas etapas iniciais 

necessita de uma melhor utilização da magnitude da interação genótipo ambiente bem 

como o entendimento dos feitos genéticos envolvidos na expressão dos caracteres.   
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3 Capítulo 2: Heterose e capacidade de combinação para os 

caracteres agronômicos do milho entre populações semiexóticas e 

adaptadas 

3.1 RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi utilizar o esquema de dialelo parcial, em dois grupos de 

populações, para gerar informações sobre a performance per se, a heterose e seus 

componentes. avaliar dez populações promissoras quanto a caracteres agronômicos e 

estimar parâmetros genéticos dos parentais e a heterose e seus componentes utilizando o 

esquema de dialelo parcial. Na safra de 2016/2017 em Jataí-GO e 2017/2018 em 

Itumbiara-GO, noventa híbridos obtidos por dialelo parcial, dezenove genotores e duas 

testemunhas foram avaliados quanto aos caracteres: florescimento feminino (FF), 

florescimento masculino (FM), altura de plantas (AP), altura de espigas (AE), diâmetro do 

colmo (DC), peso de espigas (PE), Comprimento de espigas (CE), diâmetro de espigas 

(DE), Número de grãos por fileira (NG), número de fileiras de grãos (NF),  e peso de grãos 

(PG), em dois locais no estado de Goiás sob delineamento de blocos ao acaso. Foram 

realizadas as análises de variância individual e conjunta e as análises dilélicas individuais e 

conjuntas pelo modelo de Gardner e Eberhart. Para a maioria dos caracteres avaliados o 

efeito aditivo associado a capacidade geral de combinação foram mais importantes para os 

caracteres avaliados. As populações com maior potencial per se considerando os dois 

locais foram as populações CRE01, CRE02, NAPPM e COMPOSTO CALOR. As 

populações CRE01, CRE02, NAPPM, COMPOSTO CALOR SEL. VIROSE apresentaram 
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maior potencial na sintese de novos compostos por apresentarem as maiores estimativas de 

capacidade geral de combinação. A interação genótipos ambientes significativas para 

alguns caracteres e especialmente para peso de grãos sugere direcionar a seleção por locais.  

Palavras-chave: Zea mays. Capacidade geral de combinação. Dialelo parcial. Gardner 
e Eberhart. 



 

 

 

3.2 INTRODUÇÃO 

O milho é uma cultura com ampla variabilidade genética e capacidade de se 

desenvolver com sucesso em regiões tropicais, subtropicais e temperadas sob diferentes 

condições agroclimáticas. A área cultivada de milho e sua produção têm uma tendência 

crescente globalmente, especialmente com a introdução de híbridos devido ao alto 

potencial de rendimento (Izhar & Chakraborty, 2013). 

O sucesso de um programas de melhoramento de milho se deve principalmente 

na seleção e uso de populações que ao serem utilizadas em cruzamentos resultem em 

híbridos que possuem produtividade, bem como características satisfatórias. Muitas vezes 

o objetivo final é o desenvolvimento de  cultivares mais produtivas e adaptadas para suprir 

a demanda do mercado (Rodrigues et al., 2009). 

O germoplasma de milho no Brasil possui uma ampla base genética que inclui 

raças locais e populações de várias origens, porém a introdução de germoplasma exótico 

contribuiu largamente para o aumento da produtividade e dos padrões agronômicos das 

cultivares. também a versalidade da cultura do milho exige que se amplie esta base 

genética e principalmente devido ao avanço da cultura em novas áreas agrícolas em 

diferentes épocas faz com que os agentes bióticos a bióticos também apresente mudanças 

(Hallauer et al., 2010). Segundo Nass et al. (2001) germoplasma exótico é considerado 

aquele oriundo de outros países ou regiões com características de ambiente diferentes 

daquelas do local considerado; numa concepção mais ampla, o germoplasma é considerado 

exótico quando são detectadas limitações de adaptação às áreas de interesse. 

No Brasil, após o período de utilização de germoplasma local, incluindo 

variedades como Cateto e Dente Paulista, houve um grande avanço com a introdução de 

germoplasma exótico, principalmente a raça Tuxpeño com grande contribuição para a 

obtenção de híbridos semidentados de alta produção (Miranda Filho e Viégas, 1987). Os 

trabalhos sobre germoplasma exótico basicamente se concentraram em estudos sobre os 

efeitos da introgressão genética e sobre o potencial das populações para fins de 

melhoramento. 

O uso do germoplasma exótico no melhoramento tem sido explorado para 

introgressão genética e por apresentar potencial per se. Os trabalhos realizados de 
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introgressão de diversos germoplasmas exóticos visa a ampliação da base genética dos 

programas de melhoramento genético do Brasil (Regitano Neto, 2001). 

Em alguns casos houve o interesse na exploração da heterose em cruzamentos 

envolvendo materiais exóticos x adaptados, o que foi evidenciado a variabilidade destes 

materiais  e o seu potencial de uso no melhoramento (Santos et al., 2001). O esquema 

dialélico de cruzamentos para a avaliação dos padrões heteróticos tem sido amplamente 

utilizado, pois permite avaliar os pais, e suas combinações híbridas fornecendo estimativas 

de parâmetros úteis e também para entender os efeitos genéticos das características 

estudadas (Assunção et al., 2010). Existem vários tipos de análise dialélica, destacando o 

tipo bastante utilizado o dialelo parcial, pois permite informações detalhadas sobre o 

potencial das populações, bem como a heterose manifestada nos híbridos com a vantagem 

de os efeitos específicos de variedades e heterose varietal separados dos efeitos de sua 

capacidade geral de combinação (Cruz et al., 2012). 

O fenômeno da heterose tem sido extensivamente explorado no melhoramento 

de milho e tem sido atraente há mais de 100 anos, começando com o esquema híbrido 

endogâmico sugerido por Shull (1909) para a produção de sementes híbridas. Na verdade, 

o efeito da heterose depende do tipo de ação gênica que controla a característica e do nível 

de complementaridade genética entre os pais nos cruzamentos biparentais (Hallauer et al., 

2010). Entretanto, a heterose também é importante no desenvolvimento de novas 

populações obtidas por intercruzamentos de dois ou mais genitores de base genética 

estreita ou ampla; de fato, a heterose média mais alta dos cruzamentos parentais está 

diretamente relacionada à variabilidade genética esperada na população recém-formada. 

Por outro lado, o efeito da heterose não se dissipa após a recombinação, mas é 

simplesmente rearranjado na população recém-formada, de acordo com os tipos de 

cruzamentos utilizados (Hallauer et al., 2010). 

Este trabalho objetivou avaliar populações semi-exóticas e adaptadas para as 

principais características agronômicas, para gerar informações sobre a performance per se 

bem como a heterose e seus componentes provenientes dos cruzamentos entre os dois 

grupos de populações em esquema de dialelo parcial. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.3.1 MATERIAL GENÉTICO 

3.3.1.1Origem do material do Grupo I 

3.3.1.1.1 Origem do material CRE 

Em 1999 foram introduzidas ao programa de melhoramento de milho da 

ESALQ/USP, 682 linhagens endogâmicas (S4) do CIMMYT (Colômbia), selecionadas 

para resistência ao complexo do enfezamento. Estas linhagens foram plantadas na Estação 

Experimental de Anhembi (SP) e, após avaliação visual, foram selecionadas 51 linhagens 

com melhor expressão da resistência. Foram realizados cruzamentos no esquema dialelo 

parcial das 51 linhagens com três materiais, utilizados como testadores – 50% do material 

genético de cada, sendo estes o híbrido P3041, resistente ao complexo de enfezamento, e 

as populações CMS14 e ESALQ PB23, escolhidas pelo bom padrão de produtividade em 

ensaios realizados em Piracicaba (SP) e Anhembi (SP). Foi realizada uma seleção a partir 

da avaliação das 51 linhagens, e não sendo possível obter sementes suficientes dos 

cruzamentos realizados, alguns não foram incluídos na formação de novas populações. 

Portanto, destes cruzamentos, originaram as populações semiexóticas CRE-01, CRE-02 e 

CRE-03, com 30, 39 e 32 linhagens, respectivamente. A sigla CRE significa Complexo de 

Resistência ao Enfezamento. 

No ano de 2011 foram geradas famílias de meios irmãos (FMI) das três populações 

e estas foram avaliadas na safrinha de 2012, sendo 200, 180 e 180 FMI, respectivamente 

das populações CRE-01, CRE-02 e CRE-03. Após avaliação dos ensaios foram 

selecionadas as 20 FMI mais promissoras em relação à produtividade de grãos em cada 

população, sendo estas recombinadas, completando, assim, um ciclo de seleção recorrente 

(Oliveira, 2013).  Essas populações recombinadas serão como parte do grupo I. 

 

3.3.1.2 NAP 

O Núcleo de Apoio à Pesquisa do Milho (NAP-MILHO) foi criado   pela   

Universidade   de   São   Paulo   e   coordenado   pelo Departamento de Genética da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP. Afinalidade do NAP-MILHO foi de 
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coordenar um projeto de cooperação técnico-científica para identificar fontes confiáveis   

de   resistência   às   principais   doençasfoliares do milho. Foram envolvidas, para esse 

projeto, diversas instituições públicas (Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 

Sorgo/EMBRAPA, IAC - InstitutoAgronômico de Campinas, IAPAR - Instituto 

Agronômico do Paraná, ESALQ-USP,CENARGEN/EMBRAPA) e privadas   (empresas   

Zêneca   Sementes,   SementesColorado, FT Sementes, Sementes Agroceres). Foram 

avaliados acessos do BAG(Banco Ativo de Germoplasma, CENARGEM/EMBRAPA).  

O NAP-MILHO coordenou a avaliação de 1273 acessos no ano agrícola 

de1994/1995 em treze locais: Rio Verde (GO), Santa Helena (GO), Cristalina 

(GO),Rondonópolis (MT), Sete Lagoas (MG), Capinópolis (MG), Arapongas (PR), 

Castro(PR), Jacarezinho (PR), Barretos (SP), Guaíra (SP), Riberão Preto (SP) e 

Piracicaba(SP).   Foi feita avaliação visual para resistência a cinco doenças foliares: HT-

mancha de turcicum   (Exserohilum   turcicum),   PP   -   ferrugem   comum   (Puccinia 

polysora), PZ - ferrugem tropical (Physopella zeae), PM- mancha de 

phaeosphaeria(Phaeosphaeria maydis) e CS - corn stunt. A seleção foi exclusiva para cada 

agente causal; foi feita seleção para eliminar acessos com baixo padrão agronômico em 

relação a arquitetura da planta e potencial de produtividade. 

Uma amostra isonumérica de sementes de cada acesso selecionado foi tomada para 

a formação de cada população, resultando em uma amostra para semeadura de 

aproximadamente 1000 sementes que foram semeados no Departamento de Genética da 

ESALQ/USP e dentro de cada lote foram feitos os cruzamentos manualmente com mistura 

de pólen. Uma amostra aleatória com cerca de 16000 sementes de cada população foi 

semeada isoladamente em Anhembi (SP) na estação experimental para a segunda 

recombinação, com polinização livre. Foi feita uma seleção na colheita para eliminar 

plantas acamadas, depressivas com problemas morfológicos ou fisiológicos visíveis. 

Foram selecionadas aproximadamente 200 plantas de cada lote de recombinação que 

deram origem a famílias de meios irmãos, dando inicio ao programa de seleção recorrente 

intrapopulacional com cinco segmentos representando as populações designadas de NAP. 

Daí resultaram as populações NAP-HT, NAP-PP, NAP-PZ, NAP-PM e NAP-CS (Tabela 

1), simbolizando o projeto NAP e os códigos das doenças já mencionadas (Miranda Filho, 

J. B – informação pessoal). Essas populações foram submetidas a um ciclo de seleção de 

famílias de meios irmãos (Miranda Filho et al., 2001a, 2001b; Gorgulho et al., 2001; Costa  
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et al., 2001) e as famílias selecionadas foram recombinadas para gerar novas famílias as 

quais serão utilizadas no presente estudo. 

 

3.3.1.1.3 Composto Calor e composto calor seleleção virose 

 A população no qual foram extraídas as famílias é um composto derivado de 

diferentes fontes, todas com potencial para tolerância ao calor. As populações são: três 

introduzidas pela Embrapa : BR 5011, - Sertanejo(12,5%), BR 5028 – São Francisco 

(12,5%), BR 5033 – Asa Branca (12,5%): uma população CRIOULO (12,5%), procedente 

de Honduras, estas quatro populações foram intercruzadas formando o composto 

preliminar I (50%) e outras duas populações locais GO-Dente (25%) e GO-Flint (25%) que 

também foram intercruzadas formando o composto preliminar II (50%), e então foram 

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

extração de famílias (Miranda Filho & Andrade, 2012). Amostras destas famílias foram 

recombinadas gerando o material designado como composto calor. 

 Um lote da população recombinada foi semeado em maio de 2015 para seleção em 

período de estresse biótico e abiótico em campo isolado. Além do stress hídrico, verificou 

a incidência elevada de patógenos, sendo feita a emasculação o das plantas suscetíveis e, 

cruzamento ao acaso das demais. No momento da colheita, foram colhidas as espigas 

oriundas das plantas não emasculadas.   

 

3.3.1.2 Origem material do Grupo II 

No grupo II foram incluídas nove populações derivadas da geração segregante (F2) 

de híbridos simples comerciais coletados na região de Jataí (GO), no ano de 2015 

(safrinha), em campo de produção de grãos de agricultores; portanto, representam 

populações recombinadas e estão armazenadas nacâmara friana UFG-Jataí. Tais 

populações apresentam bom nível de produtividade aliado a boas características 

agronômicas (sanidade, arquitetura, resistência ao acamamento, etc.), além de terem 

mostrado padrão desejável de adaptabilidade às condições do Centro Oeste, 

particularmente na região do Sudoeste de Goiás (Tabela 1). 

 

 



37 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Identificação das populações de milho que irão compor os grupos I e II – 
dialelo parcial (10x9). 

Grupo Sub-G Pop População Origem 

I 
A 

1 CRE01 
Programa melhoramento milho 

ESALQ/USP 

I 
A 

2 CRE02 
Programa melhoramento milho 

ESALQ/USP 

I 
A 

3 CRE03 
Programa melhoramento milho 

ESALQ/USP 

I 
b 

4 COMPOSTO CALOR 
Programa melhoramento milho 

ESALQ/USP 

I c 5 NAP–HT (Exerohilum turcicum) Projeto NAP-MILHO 

I c 6 NAP–PP (Puccinia polysora) Projeto NAP-MILHO 

I c 7 NAP–PZ (Physopella zeae) Projeto NAP-MILHO 

I c 8 NAP–PM (Phaeosphaeria maydis) Projeto NAP-MILHO 

I 

I 

c 

c 

9 

10 

NAP–CS (Corn stunt) 

COMPOSTO CALOR seleção virose 

Projeto NAP-MILHO 

Seleção composto calor 

II  1' População HSG–01 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  2' População HSG–02 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  3' População HSG–03 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  4' População HSG–04 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  5' População HSG–05 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  6' População HSG–06 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  7’ População HSG–07 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  8’ População HSG–08 Local – Região Sudoeste de Goiás 

II  9’ População HSG–09 Local – Região Sudoeste de Goiás 

 

3.3.2 OBTENÇÃO DOS HÍBRIDOS 

 Foi realizado o plantio dos grupos I e II de forma que pudesse ser obter todas as 

combinações híbridas em um esquema dialelo parcial intergrupos. No ano agrícola 
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2015/2016 foram gerados os 90 híbridos (F1`s) obtidos por meio do esquema dialelo 

parcial (10x9) e multiplicadas as 19 populações parentais (10 do grupo I e 9 do Grupo II). 

Os cruzamentos foram feitos na área experimental da Universidade Federal de Goiás em 

Jataí-GO. Após a obtenção dos híbridos o experimento foi conduzido no ano agrícola de 

2016/2017 na safra, em Jataí e no ano agrícola de 2017/2018 em Itumbiara. Jataí, 

localizada a 17º53’ S e 51º43’ W com altitude média de 780 m e uma precipitação 

pluviométrica anual de 1800 mm, distribuída entre os meses de outubro a abril. O solo do 

local de estudo é caracterizado como Latossolo Vermelho distroférrico.  Itumbiara, 

localizda à 18°22’34.568” S e 49°17’14.611” W com altitude média de 440 m e uma 

precipitação pluviométrica anual de 1400 mm, distribuída entre os meses de outubro a 

abril. O solo do local de estudo é caracterizado como Latossolo Vermelho amarelo 

distroférrico.   

 

3.3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 Foram realizados dois experimentos: no Campus Experimental da Universidade 

Federal de Goiás em Jataí e na Universidade Luterana do Brasil Campus experimental de 

Itumbiara- GO no período da safra normal em 2016/2017 e 2017/2018, respectivamente.  

 O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, 

utilizando19 populações parentais (10 do grupo I e 9 do Grupo II) e as 90 combinações 

híbridas, totalizando 109 genótipos.A parcela será constituída por uma linha de 5 m, com 

espaçamento de 0,90 m entre linhas e 0,2 m entre plantas, totalizando 25 plantas por 

parcela.  

 A adubação de plantio será de 400 Kg.ha-1 do adubo N-P-K na formulação 04-14-08. 

As capinas realizadas quando necessárias. 

 

3.3.4 AVALIAÇÕES 

Foram avaliados os seguintes caracteres quantitativos: 

• Florescimento masculino (FM) – foram avaliados quando detectar aproximadamente 

50% das anteras abertas; 

• Florescimento feminino (FF) – foram avaliados quando detectar aproximadamente 50% 

dos estigmas-estigmas visíveis na parcela; 
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• Altura de plantas (AP) – foram medidas em metros, do nível do solo até a inserção da 

folha bandeira (média de cinco plantas da parcela); 

• Altura de espiga (AE) – foram medidas em metros, do nível do solo até a inserção da 

espiga (média de cinco plantas da parcela). Foram utilizadas as mesmas plantas que obteve 

altura de plantas; 

• Diâmetro do colmo (DC) – foram medidas em milímetros, no primeiro entrenó do 

colmo acima do solo, utilizando um paquímetro digital. Após a maturação fisiológica 

(média de seis plantas da parcela); 

• Número de ramificações do pendão (NRP) – Foram contadas o número de ramificações 

de cada pendão (média de cinco plantas da parcela); 

• Comprimento do pendão (CP) – foram medidas em centímetros, onde foram cortados 

cinco pendões ao acaso para avaliação deste caráter.  

• Comprimento da espiga (CE) – foram medidas em centímetros (média de cinco espigas 

da parcela); 

• Diâmetro da espiga (DE) – foram medidas em centímetros (média de cinco espigas 

da parcela); 

• Peso de espigas (PE) – peso total de espigas despalhadas da parcela (kg ha-1); 

• Peso de grãos (PG) – peso total de grãos da parcela (kg ha-1); 

 Os dados de PG serão corrigidos para umidade (b.u) de 13%, utilizando a seguinte 

expressão: 

P�� =	
PC(100 − U)

87
 

Em que: 

P13: é o peso de grãos corrigidos para 13%; 

PC: é o peso de grãos sem a correção; 

U: é a umidade dos grãos no momento da pesagem em percentagem, de cada 

parcela constituinte no experimento. 

• Umidade de grãos (U%) – medida em porcentagem (b.u). 

Todos esses caracteres serão avaliados nos doislocais. 

Ainda nos caracteres (PE) e (PG), foram realizadas correções para o número de 

espiga ideal (20 espigas), através da metodologia de correção por covariância. A partir das 

análises de variância e covariância para número de espiga e produção, em blocos 

casualizados, estimou-se o coeficiente de regressão linear (b), obtido por b = SPxy/SQx 
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sendo x o número de espiga e y a produção; SPxy a soma de produtos residual de análise 

de covariância (número de espiga x produção); SQx é a soma de quadrados residual da 

análise de variância para número de espigas (Vencovsky & Barriga, 1992). 

 

 

3.3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA E GENÉTICA 

3.3.6.1 Análise de Variância 

As análises de variância para todas as características avaliadas foram realizadas 

seguindo-se o modelo de blocos ao acaso, para análise de variância em cada local: 

Yij = m + ti + bj + eij, em que: 

Yij:observação do i-ésimapopulação no j-ésimo bloco;  

m: é a média geral; 

ti: efeito da i-ésimotratamento; 

bj:efeito do bloco j;  

eij: erro aleatório. 

 Para análise conjunta, considerou-se a homogeneidade das variâncias através dos 

quadrados médios dos resíduos de acordo; que consideram que a razão entre o maior e o 

menor quadrado médio dos resíduos sendo menor que sete é uma indicação de resíduos 

homogêneos (Cruz & Regazzi, 1997). 

 E a análise de variância conjunta dos dois locais, o modelo utilizado foi: 

Yijk =m + ti + bj:k + pk + (tp)ik + eij:k   

Em que: 

Yij: é a observação do tratamento i no bloco j; 

m: é a média geral das observações; 

ti: é o efeito fixo de tratamentos (populações parentais e/ou híbridos); 

bj: é o efeito de repetições (aleatório) dentro de locais;  

pk: é o efeito de locais; 

(tp)ik:é o efeito da interação tratamento x local; e  

eij: é o erro experimental aleatório da parcela ij dentro de locais, sendo eij  ∩N (0, σ2) 
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Diante da significância da fonte de variação genótipos aplicou-se o teste de 

agrupamento de médias de Scott e Knott (1974) com 5% de significância, objetivando-se 

demonstrar o comportamento dos genótipos com base na média fenotípica e o efeito da 

seleção baseada na estabilidade dos genótipos. 

 

 

3.3.2 Análise Dialélica 

 Para análise dialélica serão utilizadas duas metodologias: a metodologia de Griffing 

(1956), que estima os efeitos da capacidade específica e geral de combinação e a Gardner e 

Eberhart (1966) adaptado por Miranda  Filho  e Geraldi (1984) que avalia os efeitos da 

heterose (Cruz et al., 2012). 

 

3.3.6.2.1 Modelo de Griffing (1956) 

Para análise genética e obtenção da capacidade de combinação dos dois grupos por 

local, foi utilizado a adaptação do modelo de Griffing (1956) descrita por Cruz et al. 

(2012) (Tabela 2).  

Tabela 2. Esquema da análise de variância local de cruzamentos dialélicos parciaisdo 

modelo de Griffing (1956). 

FV GL QM F 

Tratamentos pq + p + q -1 QMG  

CGC1 p-1 QMCGC1 QMCGC1/ QMR 

CGC2 q-1 QMCGC2 QMCGC2/ QMR 

CEC Pq QMCEC QMCEC/ QMR 

G1 vs G2 1 QMG1x G2 QMG1xG2/ QMR 

Resíduo m QMR  

 

O modelo estatístico adotado foi o modelo adaptado de Griffing (1956). 

Yij = m + gi + gj + sij + + εij em que: 

Yij = é a média do híbrido simples entre o i-ésimo genitor do grupo 1 e j-ésimo 

progenitor do grupo 2 nas r repetições; 

m = é a média geral; 

gi = é o efeito da capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do grupo 1; 

gj = é o efeito da capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do grupo 2; 
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sij = é o efeito da capacidade específica de combinação entre os genitores de ordem 

i e j dos grupos 1 e 2, respectivamente; 

εij = é o erro experimental médio 

Foi utilizado o modelo adaptado e o readaptado considerando dois ambientes 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Esquema da análise de variância conjunta de cruzamentos dialélicos parciais, 

envolvendo i mais j populaçõese seus ij híbridos, em I ambientes. 

FV GL QM F 

Tratamentos pq + p + q -1 QMG  

CGC1 p-1 QMCGC1 QMCGC1/ QMR 

CGC2 q-1 QMCGC2 QMCGC2/ QMR 

CEC Pq QMCEC QMCEC/ QMR 

G1 vs G2 1 QMG1x G2 QMG1xG2/ QMR 

Ambientes L-1 QMA QMA/ QMR 

Tratamentos x Ambientes (L-1) x (pq + p + q -1) QMTA QMTA/ QMR 

CGC1 x Ambientes (L-1) x (p-1) QMCGC1A QMCGC1A/ QMR 

CGC1 x Ambientes (L-1) x (q-1) QMCGC2A QMCGC2A/ QMR 

CEC x Ambientes (L-1) x (pq) QMCECA QMCECA/ QMR 

Resíduo M QMR QMR/ QMR 

 

O modelo estatístico adotado foi o modelo de Griffing (1956) adaptado a dois 

ambientes. 

Yij = m + ℓi + gi + gj + sij + + ℓigi + ℓigj+ ℓisij+ εij em que: 

Yij = é a média do híbrido simples entre o i-ésimo genitor do grupo 1 e j-ésimo 

genitor do grupo 2 nas r repetições; 

m = é a média geral; 

ℓi = efeito do i-ésimo ambiente 

gi = é o efeito da capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do grupo 1; 

gj = é o efeito da capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do grupo 2; 

sij = é o efeito da capacidade específica de combinação entre os genitores de ordem 

i e j dos grupos 1 e 2, respectivamente; 

εij = é o erro experimental médio. 
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3.3.6.2.2 Modelo Gardner & Eberhart (1966) 

Para análise genética e obtenção dosefeitos de heterose e populações dos dois 

grupos por local, foi utilizado o modelo proposto por Gardner e Eberhart (1966), com 

adaptação de Miranda Filho e Geraldi (1984) descrita por Cruz et al. (2012) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Esquema da análise de variância para o delineamento dialélico por local 

conforme metodologia proposta por Gardner& Eberhart (1966). 

FV G.L. QM F 
Tratamentos pq + p + q - 1 Q1 Q1/Q10 
Grupo1 (G1) p-1 Q2 Q2/10 
Grupo2 (G2) q-1 Q3 Q3/10 

Grupo1 vs Grupo2 1 Q4 Q4/10 
Heterose (H) pq Q5 Q5/10 
Het. média  1 Q6 Q6/10 

Het. Grupo1  p-1 Q7 Q7/10 
Het. Grupo 2  q-1 Q8 Q8/10 

Het. específica (p-1) (q-1) Q9 Q9/10 
Resíduo m Q10  

*p – número de genitores do grupo 1; q – número de genitores do grupo 2; m – número de grausde liberdade 
de análise de variância individual. 
 

Após análise estatística dos dados, os mesmos foram submetidos à análise dialélica 

conjunta, seguindo o modelo proposto por Gardner e Eberhart (1966), com adaptação de 

Miranda Filho e Geraldi (1984) aplicável a dialelos parciais completos e a readaptação 

proposta por Oliveira et al. (1987), onde são considerados dois ambientes (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Esquema da análise de variância conjunta de cruzamentos dialélicos parciais 

(Oliveira et al., 1987). 

FV G.L. SQ 
Ambientes (A) (A-1) SQA 

Tratamentos (P) p+q+pq-1 SQP 

Grupo 1 (G1) p-1 SQG1 
Grupo 2 (G2) q-1 SQG2 

Grupo1 vs Grupo2 1 SQG 
Heterose (H) Pq - 

Het. média (HM) 1 SQHM 

Het. Parentais 1 (HG1) p-1 SQHG1 

Het. Parentais 2 (HG2) q-1 SQHG2 
Het. específica (HE) (p-1)(q-1) SQHE 

Interação A x P (p-1) (p+q+pq-1) SQAP 

A x G1 (A-1) (p-1) SQAG1 

A x G2 (A-1) (q-1) SQAG2 

A x G (A-1) SQAG 

A x H (A-1) pq - 
A x HM (A-1) SQAHM 
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A x HG1 (A-1) (p-1) SQAHG1 

A x HG2 (A-1) (q-1) SQAHG2 

A x HE (A-1) (p-1) (q-1) SQAHE 
Resíduo M  

*p – número de genitores do grupo 1; q – número de genitores do grupo 2; m – número de grausde liberdade 
de análise de variância individual. 

 

 Para obtenção dos efeitos da heterose será utilizada o modelo de Gardner e Eberhart 

(1966) adaptado por Miranda Filho e Geraldi (1984) conforme descrito por Cruz et al. 

(2012). Quando os ensaios são repetidos em vários ambientes, o modelo adaptado passa a 

ser: 

Yij = µ + αd+ ℓi+ 
�

�
 (vi + vj) + Ф(hm + hi + hj + sij) + αℓdi+ 

�

�
 (ℓvi + ℓvj) + Ф (ℓhm + 

ℓhi + ℓhj + ℓsij) + εij em que: 

Nos modelos citados, define-se:  

 i = 0, 1, ...p (p= número de genitores do grupo 1) 

 j = 0, 1, ...p (p= número de genitores do grupo 2) 

α = constante associada ao modelo; 

 d = medida da diferença entre os dois grupos 

Yij= média do cruzamento entre o i-ésimo genitor do grupo I e o j-ésimo genitor do 

grupo IIno i-ésimo ambiente;  

ℓi = efeito do i-ésimo ambiente 

vi = efeito do i-ésimo genitor do grupo 1; 

vjefeito do j-ésimo genitor do grupo 1; 

ℎ� = efeito da heterose média; 

hi = efeito da heterose atribuída ao i-ésimo genitor do grupo 1; 

hj= efeito da heterose atribuída ao i-ésimo genitor do grupo 2; 

µ = média geral do dialelo;  

sij= efeito da capacidade específica resultante do cruzamento entre os genitores de 

ordem i e j, dos grupos 1 e 2 respectivamente. 

e εij= erro experimental médio. 

 

3.2.6.2.3 Heterose 

 Como complementação a análise dialélica, foram também estimados as heteroses 

expressas pela superioridade da F1 em relação a média dos pais, dadas por: 
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 Hj = F1 - 
�����

�
 

 

 

 

3.2.6.3 Predição de Compostos 

  

Para a predição dos compostos foram utilizados os valores médios observados em 

dois locais, para os diferentes caracteres avaliados. A obtenção dos compostos de tamanho 

k a partir dos cruzamentos dialélicos ignorando os recíprocos foi realizada utilizando a 

metodologia descrita por (Hallauer et al., 2010).  

Assim visando à elevação do seu valor genético para melhoramento, foi utilizado o 

procedimento de predição de médias de compostos, quando um conjunto de variedades é 

usado para incorporação em uma população base.  A média predita foi dada por:  

φco = ½ (m0 + mV) + ½ 0h + n4
1n −

Vh  

Em que: 

N =é o número de variedades (populações) adaptadas que entram na formação do 

composto com a proporção total de 50% ou n2
1 para cada variedade;  

m0 = é a média da população base para incorporar, que entra com 50% do germoplasma; 

mV = é a média das populações adaptadas que entram como fonte de genes para 

incorporação;  

0h = é a heterose média dos híbridos entre a população base (semi-exótica) e as adaptadas 

(HSG);  

Vh = é a heterose média dos híbridos do conjunto de populações adaptadas. 

Quando o composto é formado do cruzamento entre a população base e apenas uma 

população adaptada com média mP, então n = 1 e Vh não existe, logo,  a fórmula de 

predição se reduz a φco = ½ (m0 + mP) + ½ h0P que é a fórmula de Mather & Jinks (1982) 

para representar a média da geração F2 do cruzamento de dois genitores. 

Esta expressão também foi usada para escolher a população base para introgressão 

de cada população semiexótica individualmente. A escolha das populações semiexóticas 

mais promissoras para produção, em cada testador, será feita com base na capacidade de 
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combinação individual, ou seja, ci1 = Yi1 - Y.1 e ci2 = Yi2 - Y.2 , quando em cruzamento 

com os testadores T1 e T2, respectivamente. 

As populações adaptadas foram identificadas com base na sua capacidade geral de 

combinação para serem usadas como base para incorporação de populações semi-exóticas. 
A recombinação de cruzamentos populacionais (intergrupos) leva a uma nova população 

(composta) que terá 50% da população exótica em cada caso. Assim, as populações base podem ser 

identificadas pela predição da média dos possíveis compostos para utilização de uma ou mais 

populações base para incorporação. 
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3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.4.1 Análise de variância 

 

Nas análises de variância individuais para os genótipos, observa-se que para os 

caráteres avaliados: florescimento feminino, altura de plantas, altura de espiga e diâmetro 

do colmo no experimento 1 (local – Jataí) apresentaram diferença significativa (Tabela 6). 

 
Tabela 6- Resumo da análise de variância para os caracteres Florescimeno Feminino (FF), 
Florescimento masculino (FM), Altura de plantas (AP), Altura de Espiga (AE), Diâmetro 
do Colmo (DC) para experimento Jataí-GO (safra 2016/2017). 
Fontes de 
Variação 

GL QM 
FF FM AP AE DC 

  Dias Dias m m mm 
Blocos 3 542,14** 484,03** 0,35** 0,12** 72,19** 
Tratamentos 110 31,11* 27,02NS 0,08** 0,05** 5,52* 
Resíduo      330 23,34 21,23 0,04 0,02 4,24 
C.V. (%)  7,41 7,31 8,91 11,18 10,04 
Média Geral  65,24 63,02 2,20 1,25 20,51 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 

 

Nas análises de variância individuais para os genótipos, observa-se que para todos 

os caráteres avaliados: peso de espigas, diâmetro de espigas, comprimento de espigas, 

número de fileiras por espigas, número de grãos por fileira no experimento 1 (local – Jataí) 

apresentaram diferença significativa (Tabela 7). 

 
Tabela 7- Resumo da análise de variância para os caracteres Peso de Espigas (PE), 
Diâmetro de Espigas (DE), Comprimento Espigas (CE), Número de Fileiras por Grãos 
(NF), Número de Grãos por Fileira (NGF) para experimento Jataí-GO (safra 2016/2017). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
PE DE CE NF NGF 

  t.ha-1 cm cm --- --- 
Blocos 3 3,84** 2,41** 6,66* 10,54NS 147,98** 
Tratamentos 110 1,87** 0,27** 3,55** 8,49** 21,75** 
Resíduo 330 0,97 0,15 2,58 5,30 13,23 
C.V. (%)  15,65 8,52 10,76 15,51 11,36 
Média Geral  6,31 4,58 14,92 14,84 32,02 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
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Nas análises de variância individuais para os genótipos, observa-se que para os 

caráteres avaliados: número de ramificações e peso de grãos no experimento 1 (local – 

Jataí) apresentaram diferença significativa (Tabela 8). 

 
Tabela 8- Resumo da análise de variância para os caracteres Comprimento do Pendão 
(CP), Número de Ramificações (NR) e Produção de Grãos (P) para experimento Jataí-GO 
(safra 2016/2017). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
CP NR PG 

  cm -- t.ha-1 
Blocos 3 132,17** 61,17** 7,15 
Tratamentos 110 20,69NS 24,15** 1,39** 
Resíduo 330 16,33 7,91 0,87 
C.V. (%)  33,69 21,44 17,71 
Média Geral  11,99 13,12 5,26 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 

 

Nas análises de variância individuais para os genótipos, observa-se que para os 

caráteres avaliados: altura de plantas, altura de espiga e diâmetro do colmo no experimento 

2 (local – Itumbiara-GO) apresentaram diferença significativa (Tabela 9). 

 
Tabela 9- Resumo da análise de variância para os caracteres Florescimeno Feminino (FF), 
Florescimento masculine (FM), Altura de plantas (AP), Altura de Espiga (AE), Diâmetro 
do Colmo (DC) para experimento Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

GL QM 
FF FM AP AE DC 

  Dias Dias m m cm 
Blocos 3 587,57** 701,77** 0,42** 0,42** 70,09** 
Tratamentos 110 10,17NS 12,37NS 0,08** 0,04** 8,76** 
Resíduo 330 8,48 10,84 0,034 0,03 5,24 
C.V. (%)  4,72 5,52 9,40 14,48 12,26 
Média Geral  61,65 59,62 1,96 1,11 18,66 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

Nas análises de variância individuais para os genótipos, observa-se que para os os 

caráteres avaliados: peso de espigas, diâmetro espigas, comprimento de espigas, número de 

fileiras e número de grãos por fileira no experimento 2 (local – Itumbiara) apresentaram 

diferença significativa (Tabela 10). 
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Tabela 10- Resumo da análise de variância para os caracteres Peso de Espigas (PE), 
Diâmetro de Espigas (DE), Comprimento Espigas (CE), Número de Fileiras por Espiga 
(NF), Número de Grãos por Fileira (NGF) para experimento Itumbiara -GO (safra 
2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
PE DE CE NF NGF 

  t.ha-1 cm Cm --- -- 
Blocos 3 2,68** 18,62NS 8,78NS 3,93NS 146,80** 
Tratamentos 110 0,80** 35,63** 10,83** 5,78** 33,61** 
Resíduo 330 0,35 17,38 7,58 1,89 13,32 
C.V. (%)  8,73 9,38 15,89 9,42 10,70 
Média Geral  6,74 4,46 17,32 14,58 34,12 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

Nas análises de variância individuais para os genótipos, observa-se que para todos 

os caráteres avaliados: comprimento de pendão, número de ramificações e produção de 

grãos no experimento 1 (local – Itumbiara) apresentaram diferença significativa (Tabela 

11). 

Tabela 11- Resumo da análise de variância para os caracteres Comprimento do Pendão 
(CP), Número de Ramificações (NR) e Produção de Grãos (PG) para experimento 
Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
CP NR PG 

  Cm -- t.ha-1 
Blocos 3 157,26** 30,07** 0,75** 
Tratamentos 110 103,69** 26,81** 0,50** 
Resíduo 330 36,86 7,26 0,26 
C.V. (%)  12,91 23,19 9,71 
Média Geral  47,03 11,62 5,24 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

Para realização da análise conjunta foi utilizado procedimento recomendado por 

Cruz et al. (2012) que indica a análise conjunta quando o quociente entre o maior e o 

menor quadrado médio do resíduo entre os experimentos seja menor que sete. 

Nas análise de variância conjunta foi detectada diferença significativa entre 

tratamentos (genótipos) para os caráteres avaliados: florescimento feminino, florescimento 

masculino, altura de plantas, altura de espiga e diâmetro do colmo, indicando diferenças de 

comportamento entre as populações, híbridos e testemunhas. Os efeitos da interação 

tratamentos x ambientes não foi significativo para os caracteres citados, porém entre os 

ambientes foi detectado diferença significatica (Tabela 12). 
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 Os coeficientes de variação obtidos neste estudo foi de baixo a médio para os 

carcteres analisados florescimento feminino, florescimento masculino, altura de plantas, 

altura de espiga e diâmetro do colmo, indicando que o delineamento experimental foi 

satisfatório no controle da variação ambiental e na obtenção de dados confiáveis (Fritsche-

Neto et al., 2012). 

Tabela 12- Resumo da análise de variância conjunta para os caracteres Florescimeno 
Feminino (FF), Florescimento masculino (FM), Altura de plantas (AP), Altura de Espiga 
(AE), Diâmetro do Colmo (DC) para os experimentos Jataí-GO (safra 2016/2017) e 
Itumbiara (safra 2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

GL Quadrados Médios 
FF FM AP AE DC 

  Dias Dias m m Cm 
Blocos 3 1400,06** 1057,66** 0,17** 0,25** 82,91** 
Tratamentos 110 3,16** 9,40** 0,12** 0,06** 8,59** 
Ambientes 1 3383,41** 2781,71** 13,84** 4,23** 834,26** 
Trat. x Amb. 110 6,37NS 3,99NS 0,029NS 0,021NS 4,18NS 
Resíduo 696 7,09 3,87 0,026 0,019 3,86 
C.V. (%)  4,19 3,20 7,75 11,91 10,00 
Média Geral  63,60 61,52 2,08 1,18 19,63 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

Na análise de variância conjunta foi detectada diferença significativa entre os 

tratamentos (genótipos) para os caracteres avaliados: peso de espigas, diâmetro de espigas, 

comprimento de espigas, número de fileiras por espigas e número de grãos por fileira, 

indicando diferenças de comportamento entre as populações, híbridos e testemunhas. Os 

efeitos da interação tratamentos x ambientes foi significativo para todos os caracteres, 

exceto comprimento de espigas; também foi detectada diferença signicativa entre os 

ambientes (Tabela 13). 

Os coeficientes de variação obtidos neste estudo foi de baixo a médio para os 

carcteres analisados peso de espigas, diâmetro de espigas, comprimento de espigas, 

número de fileiras por espigas e número de grãos por fileira, indicando que o delineamento 

experimental foi satisfatório no controle da variação ambiental e na obtenção de dados 

confiáveis (Fritsche-Neto et al., 2012). 
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Tabela 13- Resumo da análise de variância conjunta para os caracteres Peso de Espigas 
(PE), Diâmetro de Espigas (DE), Comprimento Espigas (CE), Número de Fileiras por 
Espiga (NF), Número de Grãos por Fileira (NGF) para os experimentos Jataí-GO (safra 
2016/2017) e Itumbiara (safra 2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
PE DE CE NF NGF 

  t.ha-1 Cm Cm -- -- 
Blocos 3 1,43** 1,53** 7,04NS 3,24NS 94,54** 
Tratamentos 110 16,71** 0,31** 8,17** 6,88** 35,34** 
Ambientes 1 19,05** 5,49** 1187,9** 18,10** 759,59** 
Trat. x 
Amb. 

110 0,57* 0,27** 5,35NS 3,12** 18,02** 

Resíduo 694 0,40 0,11 4,45 1,24 11,14 
C.V. (%)  10,80 7,24 13,07 7,61 10,07 
Média Geral  5,883 4,52 16,15 14,69 33,14 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 

Na análise de variância conjunta foi detectada diferença significativa entre os 

tratamentos (genótipos) para os caráteres avaliados: comprimento de pendão, número de 

ramificações, peso de grãos, indicando diferenças de comportamento entre as populações, 

híbridos e testemunhas. Os efeitos da interação tratamentos x ambientes foi significativo 

para produção de grãos, comprimento do pendão e número de ramificações, também houve 

para produção de grãos, comprimento pendão e número de ramificações uma diferença 

significativa entre os ambientes (Tabela 14). 

Os coeficientes de variação obtidos neste estudo foi de baixo a médio para os 

caracteres analisados Comprimento de pendão, Número de Ramificações, Peso de Grãos, 

indicando que o delineamento experimental foi satisfatório no controle da variação 

ambiental e na obtenção de dados confiáveis (Fritsche-Neto et al., 2012). 

Tabela 14- Resumo da análise de variância conjunta para os caracteres Comprimento do 
Pendão (CP), Número de Ramificações (NR) e Peso de Grãos (PG) para os experimentos 
Jataí-GO (2017) e Itumbiara-GO (2018). 
Fontes de 
Variação 

G.L Quadrado Médio 
CP NR PG 

  Cm ---- t.ha-1 
Blocos 3 167,98** 21,87* 1,01** 
Tratamentos 110 62,69** 33,26** 17,33** 
Ambientes 1 38991,92** 527,43** 1,70** 
Trat. x Amb. 110 57,03** 17,41** 0,47* 
Resíduo 694 23,69 7,31 0,34 
C.V. (%)  12,03 12,81 12,41 
Média Geral  40,46 13,39 4,727 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
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 As medias dos genótipos considerando os dois locais, são apresentados na Tabela 

15, e segue também seu agrupamento pelo teste Scott-Knott (p<0,05). 

Para o Florescimento Masculino houve a formação de 3 grupos (a, b e c) entre os 

híbridos, populações e testemunhas com medias variando  de 55 a 63,75; da mesma forma 

para o Florescimento Feminino houve a formação de 4 grupos (a, b, c e d) entre os 

híbridos, populações e testemunhas com medias variando  de  56,38 a 66,25. Os genótipos 

mais tardios foram as populações NAPPM e CRE02 e os híbridos CRE02xHSG05 e 

CRE02xHG07; como mais precoces destacaram as populações COMP. CALOR SEL. 

VIROSE e os híbridos CRE03xHSG06, COMPOSTO CALOR SELEÇÃO 

VIROSExHG04 e NAPPMxHSG08. 

Doná et al. (2011) avaliaram populações F2s  e encontraram nos materiais precoces 

valores próximos aos genótipos tardios do presente trabalho e enfatizou a obtenção de 

híbridos mais precoces por programas de melhoramento.  

Para a altura de plantas e a altura de espigas os valores médios para as populações 

variaram de 1,57 a 2,29 cm para altura de plantas e 1,13 – 1,48 cm para altura de espigas. 

Para altura de plantas as populações HSG08, HSG02 e HSG04 foi a que apresentou a 

menor altura de plantas  e altura de espigas e o híbrido NAPPxHSG06 foi o que apresentou 

a maior altura de plantas e altura de espigas (Tabela 15). Os resultados encontrados neste 

trabalho não diferiram de Rovaris et al. (2017) para altura de espigas com valores 

próximos aos padrões comerciais, pois aproximaram dos híbridos comerciais 

(testemunhas). 

Para o diâmetro do colmo os valores médios para as populações, híbridos e 

testemunhas variaram de 16,17- 22,57 mm; Os híbridos que apresentaram maiores valores 

para diametro do colmo: NAPPMxHSG04, NAPPMxHSG05 e NAPPPxHSG01 e não 

diferenciaram estatisticamente das testemunhas (Tabela 15). 

Para o caractere comprimento de espigas os valores médios para as populações, 

híbridos e testemunhas variaram de 12,60 a 20,26 cm; os hibridos que os maiores valores 

para a característica comprimento de espigas foram: NAPPPxHSG06, CRE02xHSG03 e 

NAPCSxHSG04 (Tabela 15). 

 Os cruzamentos NAPPxHSG07, NAPCSxHG05, NAPPMxHSG, CRE03xHSG07, 

CRE03xHSG09 e  CRE02xHSG07 local Jataí; CRE01xHSG06, CRE01xHSG03 

CRE02xHSG07, COMPOSTO CALORxHSG07 local Jataí foram os que exibiram os mais 
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altos rendimentos para peso de espigas  acima de 6,66 t.ha-1;  o rendimento médio destes 

cruzamentos foram estatisticamente iguais as testemunhas utilizadas (Tabela 16) . 

Os resultados encontrados revelam que as populações avaliadas possuem potencial 

mostrado na sua performance per se e em seus cruzamentos; Souza et al. (2018) ao 

avaliarem populações semiexóticas (CRE01, CRE02 e CRE03) observaram um bom 

rendimento de grãos e um aceitável padrão para características agronômicas de interesse no 

melhoramento. 

 
Tabela 15 - Valores médios para ambiente médio da análise conjunta para os caracteres 
Florescimento Feminino (FF), Florescimento masculino (FM), Altura de plantas (AP), 
Altura de Espiga (AE), Diâmetro do Colmo (DC) e Comprimento da espiga (CE) para os 
experimentos Jataí-GO (safra 2016/2017) e Itumbiara (safra 2017/2018). 
Hibridos FF FM AP AE DC CE 
 Dias Dias m m mm cm 
CRE01xHSG01 61,13c 61,75c 2,07a 1,17a 18,70b 15,50b 
CRE01xHSG02 63,00c 61,13b 2,06a 1,19a 21,50a 16,93a 
CRE01xHSG03 62,25c 61,38c 2,21a 1,26a 20,77a 16,63a 
CRE01xHSG04 62,50c 61,25c 2,01a 1,14a 18,26b 14,55b 
CRE01xHSG05 63,75d 62,50c 2,09a 1,19a 20,16a 16,40a 
CRE01xHSG06  63,75d 62,38c 2,15a 1,19a 19,32b 17,35a 

CRE01xHSG07 64,25d 61,13b 2,14a 1,22a 20,00a 16,15a 
CRE01xHSG08 62,38c 60,13b 2,10a 1,20a 21,91a 14,56b 
CRE01xHSG09 62,50c 60,63b 2,13a 1,17a 19,71b 15,51b 
CRE02xHSG01 65,00d 62,63c 2,14a 1,21a 19,29b 16,48a 
CRE02xHSG02 64,25d 62,63c 2,07a 1,20a 18,86b 16,57a 
CRE02xHSG03 63,75d 61,88c 2,04a 1,09a 19,00b 20,26a 
CRE02xHSG04 63,50d 61,75c 2,11a 1,20a 17,95b 15,97b 
CRE02xHSG05 66,25d 62,75c 2,06a 1,13a 17,63b 16,65a 
CRE02xHSG06 64,00d 61,75c 2,08a 1,14a 19,62b 15,57b 
CRE02xHSG07 65,38d 63,75c 2,17a 1,24a 19,94a 16,30a 
CRE02xHSG08 63,75d 61,75c 2,16a 1,21a 19,14b 16,15a 
CRE02xHSG09 64,13d 62,13c 2,15a 1,21a 20,69a 15,75b 
CRE03xHSG01 64,00d 62,38c 2,04a 1,17a 19,69b 14,97b 
CRE03xHSG02 65,38d 63,13c 2,11a 1,18a 18,85b 16,40a 
CRE03xHSG03 64,13d 62,75c 2,01a 1,19a 19,15b 15,80b 
CRE03xHSG04 63,88d 61,75c 2,10a 1,22a 19,20a 16,38a 
CRE03xHSG05 64,00d 61,63c 2,14a 1,27a 20,87a 17,37a 
CRE03xHSG06 56,38a 55,00a 2,05a 1,20a 20,12a 16,62a 
CRE03xHSG07 65,38d 63,13c 2,08a 1,19a 20,92a 16,78a 
CRE03xHSG08 63,50d 61,63c 2,11a 1,20a 19,64b 16,67a 
CRE03xHSG09 63,88d 62,38c 2,22a 1,22a 19,05b 15,35b 
COMP.CALORxHSG01 63,00c 61,13b 2,08a 1,18a 19,33b 15,92b 
COMP.CALORxHSG02 62,38c 60,00b 2,06a 1,14a 20,93a 16,40a 
COMP.CALORxHSG03 62,88c 61,13b 2,07a 1,18a 19,19b 17,15a 
COMP.CALORxHSG04 61,88c 59,25b 2,10a 1,20a 19,47b 16,27a 
COMP.CALORxHSG05 62,75c 60,75b 2,13a 1,22a 21,07a 15,82b 
COMP.CALORxHSG06 63,63d 60,75b 2,16a 1,36a 18,90b 17,00a 
COMP.CALORxHSG07 65,11d 62,44c 2,13a 1,22a 20,53a 14,60b 
COMP.CALORxHSG08 62,38c 61,00b 2,08a 1,22a 19,70b 15,45b 
COMP.CALORxHSG09 62,00c 60,25b 2,06a 1,17a 19,06b 15,03b 
NAPHTxHSG01 62,88c 60,88b 2,14a 1,18a 18,78b 14,20b 
NAPHTxHSG02 62,00c 60,00b 2,00a 1,16a 20,43a 17,07a 
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NAPHTxHSG03 62,38c 61,00b 2,02a 1,13a 20,53a 16,70a 
NAPHTxHSG04 62,75c 60,50b 2,11a 1,16a 20,04a 14,88b 
NAPHTxHSG05 65,75d 61,88c 2,08a 1,14a 19,80a 15,78b 
NAPHTxHSG06 62,13c 60,13b 2,19a 1,24a 20,70a 15,30b 
NAPHTxHSG07 63,88d 63,00c 2,18a 1,26a 19,52b 15,30b 

….continuação 
NAPHTxHSG08 63,50d 61,13b 1,95a 1,10a 19,69b 16,18a 
NAPHTxHSG09 62,38c 60,38b 2,12a 1,19a 19,12b 16,66a 
NAPPPxHSG01 64,50d 61,63c 2,27a 1,31a 22,57a 14,90b 
NAPPPxHSG02 63,63d 61,13b 2,09a 1,23a 18,93b 17,17a 
NAPPPxHSG03 65,25d 62,13c 2,11a 1,21a 18,18b 16,53a 
NAPPPxHSG04 62,63c 61,50c 2,10a 1,22a 19,28b 15,52b 
NAPPPxHSG05 64,42d 60,00b 2,13a 1,20a 18,81b 16,52a 
NAPPPxHSG06  64,77d 61,66c 2,29a 1,34a 20,01a 16,57a 
NAPPPxHSG07 65,25d 63,25c 2,16a 1,22a 19,51b 15,50b 
NAPPPxHSG08 64,62d 62,12c 2,22a 1,28a 19,16b 17,12a 
NAPPPxHSG09 64,62d 62,12c 2,13a 1,18a 19,05b 16,56a 
NAPPZxHSG01 63,87d 62,25c 2,09a 1,21a 20,18a 16,22a 
NAPPZxHSG02 62,25c 60,37b 2,05a 1,14a 19,73b 15,95b 
NAPPZxHSG03 65,00d 62,75c 2,09a 1,16a 19,29b 16,58a 
NAPPZxHSG04 63,37d 61,12b 2,11a 1,22a 18,92b 15,30b 
NAPPZxHGS05 64,37d 62,12c 2,14a 1,18a 20,28a 17,68a 
NAPPZxHSG06 62,75c 60,50b 1,92b 1,12a 20,18a 16,62a 
NAPPZxHSG07 64,62d 62,50c 2,05a 1,25a 19,88a 14,50b 
NAPPZxHSG08 63,75d 62,00c 2,06a 1,18a 20,18a 17,32a 
NAPPZxHSG09 63,75d 60,87b 2,13a 1,17a 18,84b 17,10a 
NAPPMxHSG01 62,87c 57,25a 2,20a 1,30a 20,03a 16,45a 
NAPPMxHSG02 62,87c 61,00b 2,15a 1,26a 19,27b 16,13a 
NAPPMxHSG03 65,12d 62,50c 2,12a 1,22a 20,16a 17,90a 
NAPPMxHSG04 63,37d 61,87c 2,08a 1,19a 21,96a 14,52b 
NAPPMxHSG05 62,62c 61,37c 2,24a 1,27a 21,97a 17,10a 
NAPPMxHSG06 63,75d 61,87c 2,18a 1,23a 17,46b 16,65a 
NAPPMxHSG07 63,25c 63,12c 2,23a 1,28a 19,79a 16,42a 
NAPPMxHSG08 64,12d 55,25a 2,11a 1,20a 20,01a 17,38a 
NAPPMxHSG09 64,50d 62,25c 2,07a 1,15a 19,97a 17,02a 
NAPCSxHSG01 62,87c 62,00c 2,09a 1,16a 20,35a 15,90b 
NAPCSxHSG02 63,62d 61,00b 1,99a 1,13a 20,42a 15,05b 
NAPCSxHSG03 63,87d 62,12c 2,11a 1,16a 18,74b 17,87a 
NAPCSxHSG04 65,12d 62,37c 2,04a 1,18a 20,14a 19,23a 
NAPCSxHSG05 63,62d 62,25c 2,11a 1,19a 21,32a 16,41a 
NAPCSxHSG06 64,62d 62,12c 2,07a 1,20a 19,04b 15,70b 
NAPCSxHSG07 65,75d 63,50c 2,17a 1,25a 21,07a 17,77a 
NAPCSxHSG08 63,87d 61,00b 2,14a 1,24a 21,30a 15,75b 
NAPCSxHSG09 64,75d 62,62c 2,16a 1,21a 20,14a 16,12a 
CCSVxHSG01 61,25c 59,00b 2,10a 1,14a 19,29b 16,30a 
CCSVxHSG02 61,50c 60,62b 2,17a 1,28a 20,62a 15,67b 
CCSVxHSG03 62,33c 60,50b 2,10a 1,22a 19,43b 15,14b 
CCSVxHSG04 59,20b 61,30c 2,15a 1,21a 20,25a 15,66b 
CCSVxHSG05 61,85c 59,57b 2,10a 1,17a 19,97a 16,10a 
CCSVxHSG06 61,00c 59,62b 2,02a 1,12a 19,36b 15,65b 
CCSVxHSG07 63,75d 61,75c 1,97a 1,17a 20,01a 16,50a 
CCSVxHSG08 59,12b 60,25b 2,09a 1,19a 19,62b 15,90b 
CCSVxHSG09 62,50c 60,25b 2,03a 1,12a 19,37b 15,57b 
Populações       
CRE01 65,50d 63,62c 2,17a 1,24a 20,24a 16,85a 
CRE02 64,25d 62,12c 2,02a 1,12a 18,56b 16,57a 
CRE03 65,37d 61,75c 2,11a 1,24a 20,27a 17,20a 
COMP.CALOR 63,25c 60,62b 1,97a 1,08a 18,83b 15,40b 
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NAPHT 63,87d 60,75b 2,00a 1,16a 18,68b 16,32a 
NAPPP  64,50d 60,75b 2,20a 1,33a 19,03b 15,25b 
NAPPZ 64,87d 61,00b 2,11a 1,21a 18,64b 14,45b 

CCSV= COMPOSTO CALOR SELEÇÃO VIROSE 
 
 
…Continuação 
NAPPM 66,12d 63,75c 2,22a 1,32a 19,51b 17,47a 
NAPCS 63,87d 61,37c 2,18a 1,33a 19,45b 16,10a 
COMP. C. SEL.  62,50c 59,50b 2,07a 1,17a 18,82b 16,32a 
HSG01 63,87d 61,37c 1,87b 1,03b 19,15b 15,35b 
HSG02 63,75d 61,00b 1,61c 0,82c 17,10b 15,37b 
HSG03 63,50c 62,37c 1,81b 1,05b 17,78b 15,52b 
HSG04 64,75d 62,25c 1,67c 0,91c 18,10b 14,25b 
HSG05 63,12c 62,12c 1,86b 0,92c 19,45b 14,52b 
HSG06 62,50c 60,37b 1,79b 0,95c 18,46b 15,60b 
HSG07 63,25c 61,50c 1,83b 0,96c 19,52b 15,70b 
HSG08 63,12c 62,12c 1,57c 0,87c 16,17b 12,80b 

HSG09 63,12c 61,00b 1,74b 0,92c 17,78b 15,70b 
Testemunhas       
AG1051 62,58c 60,83b 2,11a 1,21a 20,35a 16,29a 
30F53* 64,00d 66,90c 2,21a 1,30a 21,28a 14,92b 
DKB310** 61,08b 63,25c 1,89b 1,09b 20,45a 18,12a 

*Jataí; **Itumbiara; CCSV = COMPOSTO CALOR SELEÇÃO VIROSE 
  

 O rendimento médio para peso de espigas as populações semi-exóticas (grupo 1) 

foram de 4,79 a 5,69 t.ha-1 em Jataí com media de 5,11 t.ha-1; e de 5,76 a 5,99 t.ha-1 em 

Itumbiara com media de 5,2,9 t.ha-1. As populações semi-exóticas CRE01 (Jataí) e NAPCS 

(Itumbiara) expressaram os maiores rendimentos. A população citada CRE01 diferiu 

estatisticamente das testemunhas no local 1 (Jataí) e a população NAPCS também diferiu 

estatísticamente das testemunhas (local 2 – Itumbiara) (Tabela 16). 

 Os cruzamentos CRE03xHSG07, CRE02xHSG07, NAPPxHSG07, 

NAPMxHSG02,  NAPCSxHSG05 e CRE03xHSG09 foram os que exibiram os mais altos 

rendimentos no local Jataí;  enquanto que os cruzamentos CRE01xHSG06, 

CRE01xHSG07, COMP. CALORxHSG07, CRE03xHSG08  exibiram alto rendimento 

acima de 6,50 t.ha-1 no local Itumbiara (Tabela 16). O rendimento médio destes 

cruzamentos igualaram estatisticamente a melhor das testemunhas utilizadas. 

 A identificação de combinações heteróticas é importante para a exploração da 

divergência genética entre pais para o desenvolvimento de híbridos a partir de linhagens e 

também para a sintese de compostos identificados como grupos heteróticos (Hallauer et al., 

2010). A utilização de combinações entre populações adaptadas e semi-exóticas tem sido 

utilizadas com esta finalidade (Santos et al., 1994). 
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 Para o caractere diâmetro da espiga os valores médios variaram de 3,32 a 5,2 cm 

(Itumbiara) e de 3,75 a 5,10 (Jataí) com destaque para a população adaptada HSG1 e o 

híbrido CRE03xHSG03 (Itumbiara) e os híbridos CRE03xHSG03 e CRE01xHSG09 

(Jataí). Para o caractere número de fileiras os valores médios variaram de 10,15 a 19,45 

(Itumbiara) e de 13 a 24,75 (Jataí) com destaque para os híbridos CRE01xHSG01, 

NAPPMxHSG04 (Itumbiara) e os híbridos CRE01xHSG07 e a população adaptada 

HSG01. Para o caractere némero de grãos por fileira os valores médios variaram de 23,54 a 

40,05 (Itumbiara) e de 24,65 a 37,60 (Jataí) com destaque para os híbridos 

NAPHTxHSG09, CRE03xHSG07 (Itumbiara) e os híbridos NAPPPxHSG02 e 

NAPPPxHSG05. 

 Os híbridos e populações mostram que existe variabilidade para os caracteres 

diâmetro da espiga, numero de fileiras e número de grãos por fileira. Assim a seleção 

simultânea dessas características, ou seja os genótipos superiores para produtividade e para 

as características diâmetro da espiga, numero de fileiras e número de grãos por fileira pode 

auxiliar o melhorista na seleção de genótipos superiores (Entringer et al., 2014). 
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Tabela 16- Valores médios para os caracteres Peso espigas (PE), Diâmetro espigas (DE), 
Numero fileiras por espigas (NF), Número de Grãos por fileira (NG) para os experimentos 
Jataí-GO (safra 2016/2017) e Itumbiara (safra 2017/2018). 
Hibridos PE  DE  NF  NG  
 Jataí Itumbi 

ara 
Jatai Itumb 

iara 
Jatai Itumbi 

ara 
Jataí Itumbi 

ara 
CRE01xHSG01 6,021a 5,957b 4,85a 4,45a 15,70a 17,57a 29,70b 37,99a 
CRE01xHSG02 6,038a 6,372a 4,70a 4,91a 14,70b 15,07a 32,50a 34,58a 
CRE01xHSG03 6,444a 6,747a 4,70a 4,41a 15,30a 14,51b 35,20a 37,15a 
CRE01xHSG04 5,546b 5,812b 4,50 4,56a 16,00a 17,02a 30,75b 29,68b 
CRE01xHSG05 6,038a 6,439a 4,65a 4,66a 15,15a 15,63a 32,75a 38,45a 
CRE01xHSG06 5,726a 7,818a 4,80a 4,64a 15,70a 16,67a 31,95a 35,67a 
CRE01xHSG07 6,288a 6,456a 4,90a 4,69a 18,40a 15,30a 33,05a 38,53a 
CRE01xHSG08 5,903a 6,050b 4,75a 4,57a 15,10a 15,42a 31,10b 30,88b 
CRE01xHSG09 6,042a 6,260a 5,10a 4,83a 17,30a 16,08a 32,95a 33,92a 
CRE02xHSG01 6,144a 5,498b 4,70a 4,72a 15,10a 15,00a 32,65a 32,12b 
CRE02xHSG02 6,236a 6,614a 4,85a 3,95b 14,90a 13,83b 31,75a 36,33a 
CRE02xHSG03 6,241a 6,517a 4,55a 3,79c 14,00b 14,10b 30,30b 30,75b 
CRE02xHSG04 5,536b 6,355a 4,75a 4,79aa 15,20a 16,68a 36,00a 37,82a 
CRE02xHSG05 6,118a 6,254a 4,90a 4,34a 15,40a 12,92b 31,05b 32,63b 
CRE02xHSG06 6,532a 6,140a 4,75a 4,47a 15,85a 15,54a 30,10b 37,59a 
CRE02xHSG07 6,854a 6,983a 4,85a 4,91a 15,70a 15,83a 33,15a 38,17a 
CRE02xHSG08 6,068a 6,278a 4,70a 4,43a 15,40a 14,85a 34,05a 34,24a 
CRE01xHSG09 5,896a 6,191a 4,85a 4,42a 16,80a 15,98a 31,95a 34,82a 
CRE03xHSG01 6,274a 5,933b 4,95a 4,26a 15,80a 14,75a 30,85b 31,00b 
CRE03xHSG02 5,479b 6,108a 4,70a 4,44a 14,90a 13,84b 32,40a 33,42b 
CRE03xHSG03 6,287a 6,149a 4,60a 5,00a 14,00b 14,41b 32,60a 33,33b 
CRE03xHSG04 5,713a 6,035b 4,55a 4,49a 14,90a 15,02a 33,55a 31,86b 
CRE03xHSG05 6,175a 6,156a 4,90a 4,68a 16,30a 15,00a 32,05a 34,79a 
CRE03xHSG06 5,634b 5,824b 4,90a 4,31a 15,40a 14,85a 32,35a 31,96b 
CRE03xHSG07 6,895a 6,312a 4,75a 4,65a 16,85a 13,83b 35,70a 40,05a 
CRE03xHSG08 6,003a 6,678a 4,75a 4,66a 16,00a 15,58a 30,25b 37,70a 
CRE03xHSG09 6,708a 6,228a 4,80a 4,65a 16,40a 15,38a 32,20a 31,96b 
COMP.CALORxHSG01 5,653a 5,830b 4,75a 4,52a 14,20b 14,93a 31,00b 34,08a 
COMP.CALORxHSG02 6,078a 6,185a 4,65a 4,71a 13,80b 13,33b 33,45a 37,04a 
COMP.CALORxHSG03 6,112a 6,447a 4,55a 4,32a 13,80b 13,53b 31,25b 31,67b 
COMP.CALORxHSG04 5,770a 6,336a 4,65a 4,56a 14,70b 14,50b 32,10a 34,08a 
COMP.CALORxHSG05 6,194a 6,331a 4,60a 3,39c 14,55b 14,45b 29,30b 32,92a 
COMP.CALORxHSG06 5,950a 5,666b 4,60a 4,00b 15,70a 15,27a 33,45a 30,59b 
COMP.CALORxHSG07 6,211a 6,810a 4,68a 4,05b 15,36a 14,50b 33,44a 33,17b 
COMP.CALORxHSG08 5,861a 6,258a 4,85a 4,04b 15,20a 14,25b 33,80a 33,33b 
COMP.CALORxHSG09 5,950a 6,325a 4,85a 4,18b 15,80a 14,07b 29,35b 33,16b 
NAPHTxHSG01 5,020b 5,406b 4,35a 4,61a 14,20b 13,35b 28,55b 30,32b 
NAPHTxHSG02 5,668a 6,139a 4,35b 4,55a 14,40b 13,42b 32,00a 36,32a 
NAPHTxHSG03 5,800a 6,002b 4,55a 4,49a 14,20b 12,62b 33,45a 33,91a 
NAPHTxHSG04 4,611c 5,476b 4,40b 4,03b 13,90b 12,83b 33,40a 32,75b 
NAPHTxHSG05 5,569b 4,666b 4,60a 3,98b 14,80b 14,33b 32,30a 33,04b 
NAPHTxHSG06 5,709a 5,816b 4,20c 4,68a 14,30b 13,34b 27,80b 29,99b 
NAPHTxHSG07 6,195a 5,959b 4,60a 4,49a 15,85a 13,67b 31,00b 32,42b 
NAPHTxHSG08 4,990b 5,820b 4,50b 4,35a 15,00a 14,20b 28,80b 36,83a 
NAPHTxHSG09 4,965b 6,083b 4,80a 4,73a 15,20a 16,33a 34,10a 39,70a 
NAPPPxHSG01 5,758a 5,308b 4,55a 4,42a 14,30b 15,25a 34,90a 35,38a 
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….continuação 
NAPPPxHSG02 6,135a 6,034b 4,50b 4,37a 14,10b 13,57b 36,20a 38,06a 
NAPPPxHSG03 5,828a 6,226a 4,45b 4,58a 13,00b 13,42b 31,90a 35,43a 
NAPPPxHSG04 5,396b 6,035b 4,45b 4,49a 14,20b 14,75a 33,35a 34,58a 
NAPPPxHSG05 6,021a 5,863b 4,60a 4,42a 13,47b 15,13a 37,60a 32,72b 
NAPPPxHSG06 5,396b 6,238a 4,40b 4,18b 13,36b 12,97b 33,24a 36,32a 
NAPPPxHSG07 6,732a 6,446a 4,70a 4,25a 15,40a 14,85b 35,80a 32,00b 
NAPPPxHSG08 5,684a 5,754b 4,60a 4,32a 14,50b 13,67b 34,55a 36,75a 
NAPPPxHSG09 6,340a 5,940b 4,90a 4,30a 14,65b 15,67a 34,50a 37,00a 
NAPPZxHSG01 5,500b 5,856b 4,50b 4,82a 14,75b 16,92a 33,75a 32,87b 
NAPPZxHSG02 5,625b 6,056b 4,30b 4,68a 13,60b 15,05a 32,80a 33,08b 
NAPPZxHSG03 5,298b 6,176a 4,52b 4,47a 14,10b 13,64b 31,50b 33,93a 
NAPPZxHSG04 5,087b 5,651b 4,55a 4,31a 15,50a 14,05b 33,65a 34,65a 
NAPPZxHSG05 5,483b 5,775b 4,80a 4,44a 15,30a 14,67a 33,50a 36,00a 
NAPPZxHSG06 5,473b 5,856b 4,40b 4,85a 14,20b 13,42b 32,35a 32,82b 
NAPPZxHSG07 5,501b 6,022b 4,50b 4,46a 15,20a 15,67a 35,05a 35,17a 
NAPPZxHSG08 5,008b 6,091b 4,45b 4,71a 14,60b 13,16b 32,15a 38,16a 
NAPPZxHSG09 5,255b 5,996b 4,60a 4,64a 15,80a 15,75a 31,75a 35,58a 
NAPPMxHSG01 5,928a 5,762b 4,60a 4,42a 14,00b 13,08b 31,80a 32,50b 
NAPPMxHSG02 6,578a 5,988b 4,75a 4,50a 15,05a 14,41b 35,55a 34,62a 
NAPPMxHSG03 6,101a 6,325a 4,40b 4,42a 13,10b 13,33b 32,60a 35,00a 
NAPPMxHSG04 5,089b 5,572b 4,40b 4,72a 14,10b 19,46a 32,10a 25,12b 
NAPPMxHSG05 5,737a 6,213a 4,75a 4,93a 14,10b 16,41a 34,75a 38,16c 
NAPPMxHSG06 6,400a 5,786b 4,15c 4,48a 14,30b 14,99a 33,05a 34,92a 
NAPPMxHSG07 6,148a 5,989b 4,50b 4,49a 13,70b 14,13b 34,60a 32,98b 
NAPPMxHSG08 5,382b 6,434a 4,55a 4,21b 13,60b 13,91b 34,90a 36,61a 
NAPPMxHSG09 5,642b 6,120a 4,45b 4,83a 15,20a 14,32b 31,70a 33,66b 
NAPCSxHSG01 5,708a 5,525b 4,70a 4,32a 14,40b 14,25b 31,40b 32,54b 
NAPCSxHSG02 6,229a 5,807b 4,40b 4,23b 13,40b 13,92b 33,30a 28,38c 
NAPCSxHSG03 5,777a 5,886b 4,65a 3,32c 13,45b 10,16b 31,95a 38,46a 
NAPCSxHSG04 5,362b 5,690b 4,70a 3,60c 14,50b 14,33b 33,80a 38,58a 
NAPCSxHSG05 6,663a 6,550a 4,70a 4,99a 14,50b 13,81b 33,20a 25,96c 
NAPCSxHSG06 5,669a 5,950b 4,65a 4,53a 16,00a 13,22b 31,65a 31,32b 
NAPCSxHSG07 5,908a 6,134a 4,65a 4,86a 14,60b 15,00a 34,00a 35,82a 
NAPCSxHSG08 5,539b 6,153a 4,65a 4,38a 15,20a 13,88b 32,50a 32,58b 
NAPCSxHSG09 4,952b 5,861b 4,65a 4,03b 14,20b 15,09a 31,20b 33,75b 
CCSVxHG01 6,526a 6,113a 4,60a 4,43a 15,10a 15,34a 32,50a 34,06b 
CCSVxHSG02 6,043a 6,266a 4,80a 4,38a 14,55b 15,08a 31,50b 32,67b 
CCSVxHSG03 6,125a 6,411a 4,60a 3,96c 13,73b 13,11b 31,27b 31,22b 
CCSVxHSG04 5,507b 5,845b 4,53b 4,68b 15,12a 14,25b 30,76b 34,62b 
CCSVxHSG05 5,794a 6,652a 4,60a 4,65b 15,20a 16,20a 28,53b 34,91b 
CCSVxHSG06 5,712a 6,208a 4,87a 3,57c 13,70b 13,75b 29,05b 35,06b 
CCSVxHSG07 6,075a 6,507a 4,45b 4,57a 16,10a 14,25b 31,00b 36,08b 
CCSVxHSG08 6,366a 5,929b 4,70a 4,02b 14,30b 15,67a 29,30b 32,08b 
CCSVxHSG09 6,019a 6,836a 4,55a 4,11b 15,70a 14,83b 29,25b 30,33b 
Populações         
CRE01 5,687a 5,926b 4,80a 4,48a 15,30 13,20b 31,10b 36,05b 
CR02 5,433b 5,909b 4,50b 4,54a 15,60 14,25b 34,35a 34,50b 
CRE03 5,199b 5,888b 4,60a 4,46a 15,30 13,63b 33,05a 37,98a 
COMP.CALOR 4,993b 5,836b 4,65a 4,60a 13,60 13,75b 31,60b 35,70b 
NAPHT 4,790b 5,902b 4,30b 4,31a 13,00 12,63b 31,35b 34,17b 
NAPPP 4,822c 5,817b 4,20c 4,32a 13,20 12,03b 33,05a 36,66b 
NAPPZ 4,909b 5,677b 4,15c 4,47a 14,10 14,51b 32,55a 37,46a 
NAPPM 5,124b 5,756b 4,00c 4,30a 13,40 13,05b 33,30a 36,59b 
NAPCS 5,110b 6,031b 4,40b 4,30a 13,30 13,84b 33,25a 35,04b 
COMP. CALOR  5,026b 5,990b 4,45b 4,52a 14,00 13,45b 29,85b 36,91a 
HSG01 5,398b 5,739b 4,65a 5,20a 24,75 15,18a 31,10b 33,29b 
HSG02 4,400c 5,903b 4,20c 4,56a 14,10 15,87a 29,25b 32,91b 
HSG03 5,233b 5,666b 4,70a 4,52a 14,60 12,92b 31,85a 27,50c 
HSG04 3,979c 5,520b 4,10c 4,48a 14,80 15,38a 26,25b 27,86c 
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HSG05  4,361c 5,432b 4,60a 4,53a 14,90 16,25a 26,50b 29,50b 
HSG06 5,074b 5,462b 4,35b 3,69c 15,25 14,25b 29,50b 23,55c 
HSG07 5,713a 5,760b 4,70a 4,31a 16,60 14,33b 34,65a 33,83a 
HSG08 3,517c 5,652b 3,75c 4,38a 13,95 14,42b 24,65b 30,25b 
HSG09 5,117b 6,577a 4,65a 4,56a 16,30 13,82b 29,24b 36,00a 
Testemunhas    

 
     

AG1051 5,847a 6,367a 4,58a 4,85a 15,42a 15,79a 32,45a 35,99a 
30F53*; 
KB310** 

6,794a 6,946a 4,92a 4,53a 15,10a 15,19a 32,53a 33,81a 

*Jataí; **Itumbiara 

 Os rendimentos de alguns dos cruzamentos entre os dois grupos igularam 

estatisticamente as testemunhas, como por exemplo: CRE01xHSG08, CRE02xHSG07, 

NAPPxHSG07 e NAPCSxHSG05 que renderam 94,45%; 96,97%; 95,29% e 95,46% em 

relação a testemunha 30F53; e 109,77%; 112,70%; 110,74% e 110,94% em relação a 

testemunha AG1051, respectivamente no local 1 (Jataí). E no local 2 (Itumbiara) os 

cruzamentos CRE01xHSG06, CRE01xHSG07, COMP. CALORxHSG07, COMP. 

CALOR SeleçãoxHSG05, CRE02xHGS07, e CRE03xHSG08 que renderam 110,65%; 

101,62%; 95,67%; 93,86%; 95,13% e 93,68% em relação a testemunha DKB310; e 

124,85%; 114,66; 107,94%; 101,92%; 100,57% e 102,12% em relação a testemunha 

AG1051, respectivamente. Com relação aos resultados encontrados neste trabalho 

podemos ressaltar que os valores acima ou próximos a testemunha mostra o potencial 

destas populações, o que neste caso a produtividade de grãos de milho é o caráter de maior 

interesse para os produtores, por isso este caráter é sempre prioritário em todo programa de 

melhoramento (Faluba et al., 2010).  

Para o caractere número de ramificações os valores médios para as populações, 

híbridos e testemunhas variaram de 6,06 a 19,57 cm (Itumbiara) e de 7,13 a 20,15 cm 

(Jataí) ; os hibridos e populações com os maiores valores para a carcaterística número de 

ramificações foram: NAPPPxHSG07, CRE02xHSG01 (Itumbiara) e NAPCSxHSG06, 

NAPPMxHSG08 (Jataí) (Tabela 17). 

Para o caractere comprimento pendão os valores médios para as populações, 

híbridos e testemunhas variaram de 30,62 a 59,85 cm (Itumbiara) e de 27,05 a 39,20 cm 

(Jataí) ; os hibridos e populações com os maiores valores para a carcaterística número de 

ramificações foram: COMP. CALOR SEL. VIROSE, HSG07, COMP. CALORxHSG07 

(Itumbiara) e COMP. CALOR SEL. VIROSExHSG01, NAPPPxHSG08 e CRE02xHSG02 

(Jataí) (Tabela 17). 
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 Na prática pendões menores e com menor número de ramificações irão exercer 

menor dominância apical sobre as espigas, caracaterística importante em condições de 

estresse, principalmente hídrico (Câmara et al, 2007). Dessa forma, é necessário dar 

atenção a estes caracteres e inclua-o em um ideótipo de planta de milho, onde pendões de 

menor comprimento contribuirão para o incremento na produção de grãos em condições de 

estresse. Pois híbridos de alta produtividade devem exigir menor quantidade de nutrientes e 

fotoassimilados para o pendão e produzir menores quantidades de auxinas reduzindo o 

efeito inibitório pela dominância apical sobre as espigas 

 
Tabela 17- Valores médios para os caracteres Comprimento Pendão(CP), Número 
ramificações do pendão (NR) e % Produção de Grãos (PG) para os experimentos Jataí-GO 
(safra 2016/2017) e Itumbiara (safra 2017/2018). 
Hibridos CP  NR  PG PG 

 Jataí Itumbi 
ara 

Jatai Itumbiara Jatai Itumbiara 

CRE01xHSG01 31,27a 33,13a 9,93c 12,48b 4,959a 4,545b 

CRE01xHSG02 33,91a 40,85a 14,73a 10,48c 4,996a 4,864a 

CRE01xHSG03 32,75a 50,38a 11,20b 8,78c 5,529a 5,114b 

CRE01xHSG04 32,34a 42,68a 10,08c 8,61c 4,603b 4,875a 

CRE01xHSG05 34,28a 45,75a 9,87c 11,83c 5,023a 4,905a 

CRE01xHSG06 36,35a 45,67a 13,00b 9,88c 4,977a 6,129a 

CRE01xHSG07 33,28a 50,19a 11,37b 9,73c 5,009a 5,630a 

CRE01xHSG08 36,75a 48,47a 15,70a 12,62b 5,620a 4,748b 

CRE01xHSG09 35,50a 45,83a 12,65b 9,92c 5,083a 4,859a 

CRE02xHSG01 30,55a 36,13a 9,35c 18,25a 5,071a 4,409b 

CRE02xHSG02 37,80a 42,00a 13,90a 12,38b 5,128a 5,127a 

CRE02xHSG03 34,96a 45,32a 12,05b 10,38c 5,424a 5,270a 

CRE02xHSG04 32,41a 46,09a 10,90b 13,09b 4,709b 4,921a 

CRE02xHSG05 34,81a 36,94a 12,99b 9,19c 5,191a 4,687b 

CRE02xHSG06 34,22a 45,48a 13,62a 14,38a 5,509a 4,794a 

CRE02xHSG07 35,14a 46,00a 12,00b 9,13c 5,765a 4,954a 

CRE02xHSG08 33,19a 51,33a 17,01a 11,25c 5,074a 4,829a 

CRE01xHSG09 35,50a 52,03a 12,70b 11,20c 4,551b 5,012a 

CRE03xHSG01 32,20a 38,42a 10,55b 8,33c 5,255a 4,513b 

CRE03xHSG02 34,00a 49,06a 12,68b 12,63b 4,486b 4,695b 

CRE03xHSG03 34,69a 43,93a 12,14b 7,88c 5,165a 4,503b 

CRE03xHSG04 32,25a 42,26a 9,80c 8,28c 4,764a 4,702b 

CRE03xHSG05 34,35a 45,25a 13,00b 9,00c 5,056a 4,821a 

CRE03xHSG06 35,20a 53,88a 13,65a 9,83c 4,681b 4,637b 

CRE03xHSG07 32,58a 53,45a 11,99b 11,63c 5,560a 4,947a 

CRE03xHSG08 34,05aa 38,33a 14,53a 11,63c 5,037a 5,188a 

CRE03xHSG09 36,05a 52,48a 12,35b 9,17c 5,461a 4,685b 
COMP.CALORxHSG01 33,58 51,75a 13,45a 15,13a 5,065a 4,443b 
COMP.CALORxHSG02 36,60a 47,75a 14,80a 13,00b 4,914a 4,718b 
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...continuação 
COMP.CALORxHG03 32,70a 44,00a 12,95b 13,18b 5,203a 5,056a 
COMP.CALORxHSG04 35,51a 35,63a 12,19b 10,06c 4,774a 4,796a 
COMP.CALORxHSG05 31,35a 44,75a 8,65c 13,38b 5,088a 4,712b 
COMP.CALORxHSG06 35,27a 52,58a 16,18a 16,20a 4,936a 4,592b 
COMP.CALORxHSG07 35,84a 56,88a 11,33b 16,06a 5,185a 5,289a 
COMP.CALORxHSG08 35,25a 44,50a 14,75a 14,50a 4,504b 4,817a 
COMP.CALORxHSG09 34,15a 50,10a 13,30a 11,30c 4,859a 5,138a 
NAPHTxHSG01 33,10a 52,25a 13,22a 7,50c 4,189b 4,281b 
NAPHTxHSG02 30,20a 50,49a 15,30a 14,68a 4,530b 4,674b 
NAPHTxHSG03 34,20a 47,60a 14,10a 11,75c 5,171a 4,686b 
NAPHTxHSG04 35,83a 43,96a 12,88b 10,17c 3,823a 4,374b 
NAPHTxHSG05 32,25a 45,88a 12,00b 10,06c 4,623b 3,655b 
NAPHTxHSG06 35,40a 53,09a 15,55a 19,57a 4,388b 4,459b 
NAPHTxHSG07 35,74a 45,33a 12,10b 11,21c 5,059a 4,739b 
NAPHTxHSG08 35,15a 44,98a 13,35a 11,85c 4,281b 4,590b 
NAPHTxHSG09 33,44a 47,31a 12,20b 16,38a 4,625b 4,726b 
NAPPPxHG01 32,60a 48,00a 15,50a 12,81b 4,825a 4,838a 
NAPPPxHG02 34,25a 53,18a 14,95a 14,84a 5,081a 4,750b 
NAPPPxHG03 37,00a 50,91a 13,40a 9,77c 4,883a 4,775a 
NAPPPxHG04 35,03a 48,94a 12,08b 9,88c 4,471b 4,695b 
NAPPPxHG05 34,17a 43,56a 13,60a 13,81b 4,977a 4,584b 
NAPPPxHG06 35,52a 52,19a 16,60a 15,75a 4,428b 4,708b 
NAPPPxHG07 35,60a 42,76a 15,45a 8,00c 5,667a 5,079a 
NAPPPxHG08 39,20a 42,60a 17,76a 11,22c 4,728b 4,437b 
NAPPPxHG09 33,80a 51,00a 14,40a 11,50c 5,237a 4,688b 
NAPPZxHG01 33,65a 41,36a 9,65c 12,30b 4,450b 4,311b 
NAPPZxHG02 30,50a 48,69a 14,05a 12,75b 4,718b 4,414b 
NAPPZxHG03 35,74a 44,28a 14,24a 16,50a 5,026a 5,003a 
NAPPZxHG04 31,85a 41,90a 10,65b 11,00c 3,931b 4,404b 
NAPPZxHG05 35,38a 48,50a 11,93b 11,85c 4,549b 4,386b 
NAPPZxHG06 31,80a 45,13a 14,90a 13,50b 4,463b 4,487b 
NAPPZxHG07 32,65a 50,25a 13,63a 10,50c 4,490b 4,639b 
NAPPZxHG08 36,63a 50,75a 15,13a 12,50b 4,149b 4,777a 
NAPPZxHG09 33,60a 44,29a 13,75a 12,42b 4,224b 4,584b 
NAPPMxHG01 33,01a 50,62a 14,13a 12,07b 5,240a 4,525b 
NAPPMxHG02 35,53a 50,98a 16,61a 13,68b 5,357a 4,586b 
NAPPMxHG03 35,88a 52,94a 13,80a 12,31b 5,283a 5,029a 
NAPPMxHG04 34,82a 36,82a 10,53b 12,12b 3,956b 4,377b 
NAPPMxHG05 31,84a 45,63a 11,98b 9,94c 4,728b 4,709b 
NAPPMxHG06 30,30a 44,42a 14,19a 13,63b 4,115b 4,397b 
NAPPMxHG07 35,02a 55,00a 15,03a 12,73b 5,210a 4,549b 
NAPPMxHG08 32,50a 47,03a 18,35a 12,32b 4,495b 4,977a 
NAPPMxHG09 33,75a 49,91a 15,10a 13,19b 4,728b 5,013a 
NAPCSxHG01 32,80a 44,88a 14,00a 10,00c 4,903a 4,323b 
NAPCSxHG02 33,60a 49,56a 15,05a 9,13c 5,386a 4,470b 
NAPCSxHG03 31,90a 44,70a 16,15a 10,95c 4,906a 4,483b 
NAPCSxHG04 32,80a 45,13a 12,43b 9,38c 5,221a 4,378b 
NAPCSxHG05 34,40a 39,16a 13,50a 7,60c 5,677a 4,787a 
NAPCSxHG06 35,59a 53,62a 20,15a 11,19c 4,602b 4,814a 
NAPCSxHG07 34,01a 48,68a 14,75a 11,66c 4,663b 4,556b 
NAPCSxHG08 31,03a 48,13a 15,08a 14,56a 4,510b 4,878a 
NAPCSxHG09 36,91a 52,89a 16,38a 9,88c 3,878b 4,617b 
CCSVxHG01 37,87a 46,62a 13,27a 15,25a 5,424a 4,829a 
CCSVxHG02 32,47a 49,50a 12,80b 13,25b 5,011a 4,982a 
CCSVxHG03 35,07a 46,33a 12,84b 12,67b 5,210a 5,001a 
CCSVxHG04 32,96a 48,80a 9,79c 10,20c 4,597b 4,442b 
CCSVxHG05 35,73a 53,50a 12,93b 13,00b 4,580b 5,204a 
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CCSVxHG06 35,10a 55,01a 13,80a 13,55b 4,882a 4,896a 
CCSVxHG07 34,11a 45,63a 12,89b 11,88c 5,020a 4,980a 
CCSVxHG08 34,40a 49,25a 12,70b 14,63a 5,387a 4,791a 
CCSVxHG09 35,75a 50,00a 13,00b 11,92c 4,946a 5,102a 
Populações       
CRE01 32,93a 52,51a 13,43a 10,88c 4,679b 4,545b 
CR02 30,35a 45,13a 13,85a 11,38c 4,507b 4,526b 
CRE03 32,09a 53,41a 15,08a 15,72a 4,171b 4,469b 
COMP.CALOR 31,00a 47,20a 11,10b 10,38c 4,032b 4,256b 
NAPHT 32,34a 43,31a 15,63a 16,06a 3,998b 4,586b 
NAPPP 36,20a 47,00a 18,05a 10,50c 3,950b 4,500b 
NAPPZ 34,15a 37,58a 17,60a 10,35c 3,944b 4,386b 
NAPPM 32,76a 49,07a 14,54a 14,80a 4,385b 4,533b 
NAPCS 32,76a 46,23a 16,00a 9,97c 4,175b 4,497b 
CCSV  31,95a 55,44a 15,20a 16,69a 4,275b 4,715b 
HG01 30,40a 46,13a 7,90c 8,13c 4,436b 4,438b 
HG02 31,74a 41,94a 14,71a 9,38c 3,396b 4,549b 
HG03 35,10a 47,31a 11,55b 7,69c 4,419b 4,512b 
HG04 31,00a 59,85a 7,14c 9,41c 3,200b 4,319b 
HG05 28,13a 46,69a 7,63c 9,00c 3,480b 4,526b 
HG06 32,25a 51,44a 12,30b 8,06c 4,318b 4,241b 
HG07 35,58a 30,63a 11,73b 7,25c 4,754a 4,511b 
HG08 27,05a 45,19a 8,45c 6,06c 3,600b 4,478b 
HG09 34,50a 51,00a 7,95c 7,88c 4,151b 5,042a 
Testemunhas       
AG 1051 34,15a 46,83a 7,17c 11,25c 5,122a 4,908a 
30F53*; DKB310** 34,95a 48,71a 11,19b 8,25c 5,945a 5,537a 

*Jataí; **Itumbiara; CCSV=COMPOSTO CALOR SELEÇÃO VIROSE 
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3.4.2 Análise Dialélica 

 

3.4.3.1 Análise Dialélica: local Jataí 

 A análise de variância para o modelo de dialelo (Tabela 18) mostram significância 

para o efeito entre grupos para altura de plantas e altura de espigas e diferença dentro dos 

grupos I e II para os caracteres altura de plantas e altura de espigas; e com significância 

dentro do grupo I somente para florescimento feminino e florescimento masculino. A 

significância entre os grupos para os caracteres altura de plantas e altura de espigas 

indicam que há variabilidade entre os parentais dos dois grupos para altura de plantas e 

altura de espigas; e entre os parentais do grupo 1 para o florescimento feminino e 

florescimento masculino. 

A heterose apresentou significância para os caracteres: florescimento masculino, 

altura de plantas, altura de espigas e diâmetro do colmo (Tabela 18). Esta signifcância 

sugere uma diferença no grau de complementação gênica entre as populações semi-

exóticas e adaptadas (Rovaris et al., 2017).   

A heterose media apresentou significância para altura de plantas, altura de espigas e 

diâmetro do colmo. Observa-se uma maior contribuição da heterose media em relação aos 

outros efeitos e evidencia a superioridade dos híbridos em relação a media dos pais. A 

heterose específica apresentou significância somente para diâmetro do colmo. Porém a 

detecção de efeitos significativos somente para a heteroses media e um não efeito para 

heterose de variedades para os caracteres florescimento feminino, altura de plantas, altura 

de espigas e diâmetro do colmo indica que o efeito de variedades não foi tão expressivo. 
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Tabela 18- Quadrado médio da análise de variância para os caracteres: Florescimeno 
Feminino (FF), Florescimento masculino (FM), Altura de plantas (AP), Altura de Espiga 
(AE), Diâmetro do Colmo (DC) seguindo o modelo de dialelo parcial (Miranda Filho & 
Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 Fontes de Variação G.L

. 
Q.M. 

FF FM AP AE DC 
Tratamentos 108 31,48** 27,46* 0,08* 0,05** 5,58* 
 Grupo 1 9 60,41** 52,94** 0,09* 0,09** 5,47NS 
 Grupo 2 8 37,33NS 40,12NS 0,10** 0,06** 5,18NS 
 Grupo 1 vs Grupo 2 1 59,08NS 0,48NS 2,40** 1,58** 8,19NS 
 Heterose (H) 90 27,76NS 24,09** 0,06** 0,03** 5,59* 
  Heterose media 1 61,23NS 17,99NS 1,86*** 0,93** 44,07** 
  Heterose Grupo 1 9 12,36NS 13,49NS 0,02NS 0,02NS 2,41NS 
  Heterose Grupo 2 8 17,89NS 14,56NS 0,06NS 0,01NS 4,64NS 
  Heterose específica 72 30,32NS 26,56NS 0,04NS 0,02NS 5,56* 
Resíduo 324 23,346 21,228 0,038 0,019 4,238 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

A significância para a heterose média indica que há diversidade genética suficiente 

entre as populações, isto aconteceu para os caracteres altura de plantas, altura de espigas e 

diâmetro do colmo confirmando os resultados da significância entre grupos. 

A não significância dos efeitos da heterose varietal mostra que não houve variação 

na contribuição dos genitores para o desempenho dos híbridos, indicando que não houve 

dispersão nas frequências alélicas das populações, o que aconteceu para os caracteres: 

florescimento feminino, florescimento masculino, altura de plantas, altura de espigas e 

diametro do colmo (Oliveira et al., 2004). 

A significância nos efeitos de heterose específica indica que há presença de efeitos 

de dominância e epistasia na manifestação do caractere diâmetro do colmo; o que 

evidencia as complementações específicas entre pares de genitores, em locos com algum 

efeito de dominância alélica, contribuindo para o melhor desempenho de determinadas 

combinações híbridas (Vencovsky e Barriga, 1992). 

O efeito de capacidade geral de combinação foi significativo em ambos os grupos, 

esta diferença pode ser atribuída ao efeito de variedades. A não significância para heterose 

varietal e heteroses específica indica que a expressão da heterose total mostra uma pequena 

variação entre os cruzamentos em torno da heterose média.  

A análise de variância para o modelo de dialelo (Tabela 19) mostram significância 

para o efeito entre grupos para peso de espigas, comprimento de espigas, número de 

fileiras e número de grãos por fileira e diferença dentro dos grupos I e II para os caracteres 

peso de espigas, diâmetro de espigas, número de fileiras e número de grãos por fileira. A 
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heterose apresentou significância para os caracteres: peso de espigas e diâmetro de espigas; 

a heterose média apresentou significância exceto para número de fileiras por espiga. A 

heterose varietal para o grupo 1 foi não significativa para todos os caracteres, e foi 

siginificativa para o grupo 2 para os caracteres comprimento de espigas e número de grãos 

por fileira e peso de espigas; e não significativo para número de fileiras por espigas. A 

heterose específica foi não significativa para os caracteres: peso de espigas, comprimento 

de espigas, número de fileiras por espigas e nímero de grãos por fileira; e significativo para 

diâmetro de espigas (Tabela 19).  

 Na escolha dos dois grupos de populações para estudo, a superioridade das 

populações adaptadas sobre as populações semi-exóticas era esperada. Contudo a 

significância para o contraste entre os grupos 1 e 2 nos leva a concluir que existe um 

desempenho potencial diferente dentro das condições do experimento em Jataí-GO (Tabela 

19).  

 
Tabela 19- Análise dialélica, para os caracteres para os caracteres Peso de Espigas (PE), 
Diâmetro de Espigas (DE), Comprimento Espigas (CE), Número de Fileiras por Grãos 
(NF), Número de Grãos por Fileira (NGF) seguindo o modelo de dialelo parcial (Miranda 
Filho & Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 Fontes de Variação G.L. Q.M. 

PE DE CE NF NGF 
Tratamentos 108 3,040** 0,26** 3,59** 8,65** 21,65** 
 CGG 1 9 2,907** 0,68** 4,86* 18,63** 50,13** 
 CGG 2 8 8,640** 0,41** 6,50NS 28,29** 42,81** 
 Grupo 1 vs Grupo 2 1 10,113** 0,09NS 16,48** 78,37** 170,88** 
 Heterose (H) 90 2,477** 0,21** 3,06NS 5,13NS 15,26NS 
  Heterose media 1 94,351** 3,17** 33,97** 6,26NS 127,68** 
  Heterose Grupo 1 9 0,494NS 0,08NS 1,64NS 1,37NS 6,76NS 
  Heterose Grupo 2 8 7,007** 0,34* 5,53* 32,24** 24,71NS 
  Heterose específica 72 0,945NS 0,17** 2,54NS 2,57NS 13,71NS 
Resíduo 324 0,974 0,152 2,57 50,304 13,229 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

A análise de variância para o modelo de dialelo (Tabela 20) mostra significância 

para o efeito entre grupos para número de ramificações e diferença significativa dentro dos 

grupos I e II para os caracteres número de ramificações e peso de grãos; e dentro do grupo 

1 para comprimento de pendão. A heterose apresentou significância para o caractere 

produção de grãos e a heterose media apresentou significância para todos os caracteres. 

Para a heterose varietal do grupo 1 foi não significativo para todos os caracteres, e foi 

siginificativo para o grupo 2 para o caractere número de ramificações; e não significativo 
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para produção de grãos. A heterose específica foi não significativo para todos os caracteres 

(Tabela 20). O efeito de capacidade geral de combinação foi significativo em ambos os 

grupos para número de ramificações e peso de grãos, e para comprimento de pendão 

significativo para grupo 2; esta diferença pode ser atribuída ao efeito de variedades. A 

heterose específica foi significativa somente para número de ramificações. A não 

significância para heterose varietal e heterose específica indica que a expressão da heterose 

total mostra uma pequena variação entre os cruzamentos em torno da heterose media. 

 

Tabela 20- Análise dialélica, para os caracteres Comprimento do Pendão (CP), Número de 
Ramificações (NR) e Produção de Grãos (PG) seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho & Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
Fontes de 
Variação 

G.L.   Q.M. 

  CP NR PG 
Tratamentos 108 20,90* 23,63** 1,399** 
 Grupo 1 9 4,90NS 45,10** 1,980** 
 Grupo 2 8 49,25** 100,98** 2,422** 
 Grupo 1 vs Grupo 2 1 10,69NS 484,02** 1,258NS 
 Heterose (H) 90 20,09NS 4,99NS 45,137** 
  Heterose media 1 196,31** 41,07* 0,312** 
  Heterose Grupo 1 9 9,99NS 14,75NS 0,600NS 
  Heterose Grupo 2 8 19,92NS 21,44** 0,840NS 
  Heterose específica 72 18,03NS 7,06NS 0,67NS 
Resíduo 324 16,325 7,913  
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 

 

 Para produção de grãos a variabilidade aditiva, expressa pelos quadrados médios da 

capacidade geral de combinação é superior a não aditiva e esta é manifesta nos dois grupos 

de genitores. O progenitores superiores dos dois grupos podem ser selecionados para 

sintese de compostos. 

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) negativas, as 

populações precoces foram: COMP. CALOR, NAPP, NAPPZ, NAPCS e COMP. CALOR 

Seleção no grupo 1 e HSG02; HSG05; HSG07 e HSG09  no grupo 2 para florescimento 

feminino. As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) negativas, as 

populações precoces foram: COMP. CALOR, NAPP, NAPPM e COMP. CALOR Seleção 
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no grupo 1 e HSG01; HSG02; HSG04; HSG06 e HSG09 no grupo 2 para florescimento 

masculino (Tabela 21).  

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) negativas, as 

populações  foram: CRE01; COMP. CALOR, NAPP, NAPPM e COMP. CALOR Seleção 

no grupo 1 e HSG02; HSG04 e HSG08  no grupo 2 para altura de plantas. As estimativas 

dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das melhores populações em cada 

grupo. Para efeito de populações (vi e vj) negativas, as populações foram: CRE01; CRE02; 

COMP. CALOR, NAHT e COMP. CALOR Seleção no grupo 1 e HSG04; HSG04; HSG05 

e HSG08  no grupo 2 para altura de espigas (Tabelas 21 e 22). 

As estimativas negativas para as quatro características são importantes, pois no 

programa de melhoramento deseja-se linhagens que contribuem para redução da altura de 

plantas e de espigas, além de florescimento precoce (Aguiar et al., 2004). 

As estimativas do modelo para efeito de capacidade geral de combinação (gi e gj) 

foram as populações NAPHT, CRE01 e CRE02 para altura de plantas e altura de espigas 

(21 e 22). Estas populações possuem estimativas favoráveis na redução do porte e 

florescimento precoce como é o caso de CRE01 e NAPHT. 
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Tabela 21– Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) e 
capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Florescimento Feminino (FF), 
Florescimento Masculino (FM) e Altura de Plantas seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho & Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 FF   FM   AP   
 Vi hi Gi vi hi Gi Vi hi Gi 
 Dias   Dias   Cm   
 Grupo 1          
CRE01 0,85 -0,78 -0,36 2,15 -0,96 0,17 0,006 -0,02 -0,17 

CRE02 0,10 1,49 0,82 0,90 1,11 0,98 -0,08 0,05 -0,16 

CRE03 1,35 0,45 0,73 0,15 1,20 0,67 0,06 0,02 0,03 

COMP.CALOR -1,15 -0,08 -0,90 -1,10 -0,26 -0,98 -0,16 0,07 -0,04 

NAPHT -1,15 0,17 -0,70 -1,60 0,36 -0,77 -0,09 0,02 -0,36 

NAPPP 1,35 -1,28 0,84 0,40 -1,06 0,43 0,11 -0,02 0,074 

NAPPZ 1,10 0,07 0,34 -0,35 0,51 -0,05 0,008 -0,03 -0,03 

NAPPM 1,35 -0,50 0,08 2,65 -1,27 0,21 0,13 -0,02 0,04 

NAPCS -0,65 1,81 0,68 -0,60 1,61 0,57 0,10 -0,03 0,02 

COMP.CALORseleção -3,15 -1,36 -1,52 -2,60 -1,26 -1,22 -0,08 -0,05 -0,04 

Grupo 2          

HSG01 -0,22 0,34 -0,12 -0,81 0,11 -0,56 0,09 -0,03 0,01 

HSG02 0,78 -0,76 -0,41 -0,31 -0,21 -0,54 -0,16 0,07 -0,04 

HSG03 -0,47 0,96 0,15 0,94 0,44 0,51 0,14 -0,05 0,03 

HSG04 1,28 -1,26 -0,48 0,19 -0,16 -0,27 -0,11 0,04 -0,03 

HSG05 -0,22 -2,39 0,23 0,44 -2,71 0,29 0,02 -0,09 0,01 

HSG06 -0,22 0,01 -0,31 -0,81 0,39 -0,37 0,06 -0,02 0,001 

HSG07 0,28 1,56 0,98 0,69 1,39 1,07 0,15 -0,01 0,06 

HSG08 -0,72 0,74 -0,09 0,69 0,09 0,17 -0,29 0,13 -0,06 

HSG09 -0,47 0,79 0,07 -1,06 0,69 -0,28 0,11 -0,03 0,02 

µ 66,061   63,453   2,051   

H -0,989   -0,596   0,172   

D 0,839   -0,103   0,185   

 
 
 

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações foram: CRE01, NAPPP, NAPPZ e NAPPM; no grupo 1, HSG03; HSG06 e 

HSG07  no grupo 2 para Diâmetro do Colmo. Para Peso de Espigas as melhores 

populações foram: CRE1, CRE2, CRE03, NAPPM e NAPCS no grupo 1; HSG03; HSG06, 

HSG07 e HSG09  no grupo 2 (Tabela 22).  
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Tabela 22– Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) e 
capacidade geral de combinação (gi e gj) para: altura de espigas, diâmetro do colmo e peso 
de espigas seguindo o modelo de dialelo parcial (Miranda Filho & Geraldi, 1984), local 
Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 AE   DC   PE   
 Vi Hi Gi Vi Hi gi Vi Hi Gi 
 m   cm   t.ha-1   
 Grupo 1          
CRE01 -0,05 0,01 -0,03 1,62 -0,73 0,23 0,64 -0,13 181,42 
CRE02 -0,11 0,05 -0,02 -0,07 0,13 -0,02 0,36 0,21 263,35 
CRE03 0,08 -0,02 0,02 -0,07 0,30 -0,03 0,10 0,28 194,35 
COMP.CALOR -0,17 0,07 -0,04 -0,90 0,57 -0,07 -0,13 0,19 57,5 
NAPHT -0,11 0,04 -0,04 -0,47 0,48 -0,03 -0,35 -0,22 -379,58 
NAPPP 0,18 -0,04 0,08 -0,83 0,08 0,09 -0,32 0,07 -4,12 
NAPPZ 0,01 -0,03 -0,02 0,09 -0,10 0,05 -0,23 -0,41 -374,58 
NAPPM 0,15 -0,03 0,05 1,03 -0,53 -0,04 0,01 0,05 27,89 
NAPCS 0,09 -0,03 0,02 0,26 0,37 0,17 0,001 -0,07 -68,35 
COMP.CALORseleção -0,07 -0,04 -0,04 -0,66 -0,56 -0,35 -0,09 0,03 102,12 
Grupo 2          
HSG01 0,08 -0,03 0,02 0,90 -0,25 -0,19 1,16 -0,40 85,64 
HSG02 -0,07 0,04 -0,01 -0,95 0,52 -0,18 0,05 0,005 51,21 
HSG03 0,09 -0,05 0,005 0,60 -0,05 0,18 0,98 -0,47 163,00 
HSG04 -0,05 0,05 -0,001 -0,16 -0,003 -0,14 -4,43 1,95 -465,79 
HSG05 -0,06 -0,03 -0,01 -0,68 -0,23 0,17 0,009 -0,43 45,71 
HSG06 0,06 -0,02 0,008 1,59 -1,04 -0,06 0,80 -0,08 11,93 
HSG07 0,07 0,03 0,05 1,21 -0,18 0,39 1,51 -0,46 430,79 
HSG08 -0,13 0,03 -0,005 -2,04 1,31 0,16 -0,93 0,33 -31,17 
HSG09 0,01 -0,009 -0,005 -0,48 -0,08 -0,38 0,85 -0,45 -11,50 
µ 1,144   19,797   5,247   
H 0,121   0,839   1,228   
D 0,149   0,365   0,418   

 
 
 

As estimativas dos efeitos no modelo, sendo que para efeito de populações (vi e vj) 

as melhores populações foram: Para Comprimento de Espigas as melhores populações 

foram CRE01, CRE02, CRE03, NAPPM e NAPCS no grupo 1; e HSG01, HSG02 , 

HSG03, HSG06 e HSG07 no grupo 2. E para Número de Fileiras por espiga as populações 

CRE01, CRE02 e CRE03 no grupo 1; e HSG06, HSG07 e HSG09 no grupo 2  (Tabela 23). 

Para efeito de capacidade de combinação as populações CRE02 e CRE03 se destacaram 

para os caracteres  de espiga: comprimento, diâmetro e número de fileiras (Tabela 23). 
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Tabela 23– Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) e 
capacidade geral de combinação (gi e gj) para: diâmetro do colmo, comprimento de espiga 
e número de fileiras por espiga seguindo o modelo de dialelo parcial (Miranda Filho & 
Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 DE   CE   NF   
 Vi Hi Gi vi Hi Gi Vi Hi Gi 
 Cm   cm   ------   
 Grupo 1          
CRE01 0,14 0,09 0,15 0,41 -0,32 0,04 1,22 0,52 0,92 
CRE02 0,24 0,04 0,16 0,61 -0,30 0,15 1,52 -0,18 0,58 
CRE03 0,29 0,01 0,17 0,11 0,17 0,23 1,22 0,21 0,70 
COMP.CALOR -0,06 0,10 0,06 0,01 0,05 0,12 -0,48 0,22 -0,13 
NAPHT -0,16 -0,05 -0,09 -0,14 0,008 -0,008 -1,08 0,40 -0,33 
NAPPP -0,21 -0,05 -0,39 -0,79 0,57 -0,86 -0,88 -0,59 -0,66 
NAPPZ -0,36 0,09 -0,10 -0,89 0,42 -0,09 0,02 -0,02 -0,05 
NAPPM 0,04 -0,13 -0,05 1,16 -0,34 0,39 -0,68 -0,33 -0,62 
NAPCS -0,01 0,03 0,03 0,16 0,35 0,38 -0,78 0,07 -0,39 
COMP.CALORseleção 0,09 -0,13 0,06 -0,64 -0,61 -0,36 -0,08 -0,30 -0,04 
Grupo 2          
HSG01 0,24 -0,06 0,09 0,66 -0,39 0,11 8,61 -4,34 -0,12 
HSG02 -0,21 0,08 -0,03 0,21 0,06 0,20 -2,05 0,57 -0,52 
HSG03 0,29 -0,21 0,02 1,51 -0,29 0,63 -1,54 -0,14 -0,77 
HSG04 -0,31 0,11 -0,07 -0,54 -0,14 -0,26 -1,34 0,72 -,07 
HSG05 0,19 -0,21 0,13 -0,74 -0,14 0,09 -1,24 -0,01 -0,01 
HSG06 -0,06 -0,04 -0,05 1,16 -0,53 0,28 -0,89 0,53 0,02 
HSG07 0,29 -0,08 0,11 1,36 -0,50 0,39 0,46 0,68 0,83 
HSG08 -0,66 0,36 -0,38 -2,69 1,74 -1,21 -2,19 1,19 -1,14 
HSG09 0,24 0,05 0,16 -0,89 0,19 -0,25 0,16 0,83 0,78 
µ 4,385   14,29   15,109   
H 0,225   0,74   -0,316   
D -0,026   0,50   -1,029   

 
 

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações foram: CRE01, CRE03, NAPPP, NAPPZ, NAPPM e  NAPCS no grupo 1; e 

HSG01, HSG02, HSG03, HSG06  e HSG07 no grupo 2 para Número de Grãos por Fileira; 

para Comprimento Pendão as melhores populações foram: CRE01, NAPPP, NAPPZ, 

NAPPM e NAPCS no grupo 1; e HSG03, HSG03, HSG06, HSG07 e HSG09 no grupo 2; 

para Número de Ramificações as melhores populações foram: CRE03, NAPHT, NAPPM e 

COMP. CALOR  

SELEÇÃO VIROSE no grupo 1; e HSG02 e HSG04  no grupo 2 (Tabela 24). 
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Tabela 24– Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) e 
capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Número de Grãos por Fileira (NGF), 
Comprimento do Pendão (CP) e Número de Ramificações (NR) seguindo o modelo de 
dialelo parcial (Miranda Filho & Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 NGF   CP   NR   
 Vi Hi Gi vi Hi Gi Vi Hi Gi 
 ---   cm   -----   
 Grupo 1          
CRE01 -1,25 0,63 -0,32 0,28 -0,06 -0,03 -1,62 -0,43 -1,27 
CRE02 2,00 -0,88 0,25 -2,30 1,47 -0,26 -1,19 -0,09 -0,05 
CRE03 0,71 -0,12 0,12 -0,57 0,24 -0,24 0,03 -1,01 -0,95 
COMP.CALOR -0,75 -0,09 -0,45 -1,65 1,46 -0,03 -3,94 1,74 0,89 
NAPHT -0,99 -0,45 -0,95 -0,32 0,11 -0,21 0,58 -0,18 0,97 
NAPPP 0,71 1,05 1,67 3,55 -1,43 1,29 3,00 -0,29 -0,31 
NAPPZ 0,21 0,63 0,39 1,49 -1,19 -0,20 2,55 -1,47 0,11 
NAPPM 0,96 0,76 0,86 0,11 -0,39 -0,35 -0,50 1,37 0,69 
NAPCS 0,91 -0,11 0,23 0,11 -0,35 -0,32 0,95 1,50 -1,41 
COMP.CALORseleção -2,49 -1,42 -1,81 -0,70 0,16 0,36 0,15 -1,14 1,32 
Grupo 2          
HSG01 1,88 -1,44 -0,23 -1,35 -0,24 -0,97 -2,03 0,02 0,39 
HSG02 0,03 0,92 0,52 -0,01 -0,08 -0,19 4,79 -1,20 0,73 
HSG03 2,63 -1,32 0,22 3,35 -1,22 0,72 1,62 -0,89 -0,37 
HSG04 -2,97 2,21 -0,05 -0,75 -0,008 -0,51 -2,79 -0,78 -0,55 
HSG05 -2,72 0,02 -0,31 -3,62 -0,051 -0,73 +2,30 -0,77 1,30 
HSG06 0,28 -0,87 -0,61 0,50 0,27 0,29 2,37 0,60 -0,59 
HSG07 5,43 -1,41 1,68 3,83 -1,37 0,72 1,79 -1,14 0,27 
HSG08 -4,57 2,21 -0,85 -4,70 3,19 -0,20 -1,48 2,88 -0,19 
HSG09 0,02 -0,33 -0,37 2,75 -0,50 0,88 -1,98 1,27  
µ 30,783   32,200   12,487   
H 1,428   1,770   0,809   
D 1,562   0,452   2,559   

 
As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações para Peso de Grãos foram: CRE01, CRE02, NAPPM e COMP. CALOR 

SELEÇÃO VIROSE no grupo 1 e HSG01, HSG02, HSG03, HSG06, HSG07 e HSG09 no 

grupo 2 (Tabela 25). Estes resulatados evidenciam o potencial per se destas populações, ou 

seja uma maior frequência de alelos favoráveis para o caráter peso de grãos. Para o efeito 

de capacidade geral de combinação (Gi) destacaram as populações CRE01, CRE02, 

CRE03, NAPPZ e COMP. CALOR SEL. VIROSE para o grupo 1; e as populações 

HSG03, HSG07 e HSG01 para o grupo 2 (adaptadas) que serão usadas para a sintese de 

novos compostos (Tabela 25). 

 
 
 
 
 
 



72 

 

 

 

 
 
Tabela 25– Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) e 
capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Produção de Grãos (PG) seguindo o modelo 
de dialelo parcial (Miranda Filho & Geraldi, 1984), local Jataí-GO (safra 2016/2017). 
 PG   
 Vi Hi Gi 
 t.ha-1   
 Grupo 1    
CRE01 0,52 -0,001 0,21 
CRE02 0,33 0,17 0,23 
CRE03 -0,04 0,24 0,11 
COMP.CALOR -0,20 0,19 0,02 
NAPHT -0,24 -0,17 -0,28 
NAPPP -0,29 0,06 -0,01 
NAPPZ -0,30 -0,26 0,34 
NAPPM 0,19 -0,18 -0,03 
NAPCS -0,04 0,0062 -0,01 
COMP.CALORseleção 0,07 -0,06 0,10 
Grupo 2    
HSG01 0,52 -0,11 0,11 
HSG02 -0,64 0,42 -0,03 
HSG03 0,50 -0,12 0,28 
HSG04 -0,86 0,23 -0,40 
HSG05 -0,55 -0,14 0,003 
HSG06 0,39 -0,03 -0,08 
HSG07 0,87 -0,34 0,31 
HSG08 -0,42 0,15 -0,13 
HSG09 0,20 -0,06 -0,06 
µ 4,546   
H 0,849   
D 0,132   

 
 
 
3.4.3.1 Análise Dialélica local: Itumbiara 

 
A análise de variância para o modelo de dialelo (Tabela 13) mostram significância 

para o efeito entre grupos para altura de plantas, altura de espigas e diâmetro do colmo 

diferença dentro dos grupos I e II para os caracteres diâmtero do colmo, e uma 

significância somente para o grupo 1 para florescimento feminino; e uma não siginificância 

dentro dos grupos para florescimento masculino, altura de plantas e altura de espigas. A 

heterose apresentou significância para os caracteres: altura de plantas, altura de espigas e 

diâmetro do colmo; a heterose media apresentou não significância florescimento feminino 

e florescimento masculino. A heterose varietal foi não significativo para todos os 

caracteres, a heterose específica foi significativa para altura de plantas e diâmtero do 
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colmo. A capacidade geral de combinação foi significativo para os caracteres 

florescimento feminine (grupo 1) e diâmetro do colmo (grupo 2) (Tabela 26). 

 
Tabela 26 - Quadrado médio da análise de variância para os caracteres: Florescimento 
Feminino (FF), Florescimento masculino (FM), Altura de plantas (AP), Altura de Espiga 
(AE), Diâmetro do Colmo (DC)  segundo o modelo de dialelo parcial (Miranda Filho, 
1984) para experimento Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de Variação G.L. Q.M. 

FF FM AP AE DC 
Tratamentos 108 10,23NS 12,49NS 0,08** 0,04** 8,67** 
 CGC 1 9 34,15** 12,14NS 0,06NS 0,02NS 11,73* 
 CGC 2 8 10,89NS 14,64NS 0,05NS 0,03NS 11,23* 
 Grupo 1 vs Grupo 2 1 2,39NS 0,27NS 2,06** 1,26** 28,92* 
 Heterose (H) 90 7,86NS 12,47NS 0,06** 0,03* 7,91** 
  Heterose media 1 3,74NS 0,08NS 1,84** 0,78** 99,15** 
  Heterose Grupo 1 9 10,72NS 9,34NS 0,02NS 0,02NS 6,25NS 
  Heterose Grupo 2 8 9,27NS 11,30NS 0,02NS 0,03NS 6,51NS 
  Heterose específica 72 7,41NS 13,16NS 0,05* 0,03NS 7,00* 
Resíduo 324 8,478 10,843 0,0338 0,026 5,235 

**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 

  

A análise de variância para o modelo de dialelo (Tabela 22) mostram significância 

para o efeito entre grupos para comprimento de espiga, número de Fileiras por espiga e 

número de grãos por fileira e uma não diferença significativa para peso de espigas e 

diâmetro de espigas; e diferença dentro dos grupos I e II para os caracteres peso de espigas, 

diâmetro de espigas e número de fileiras por espigas, e para número de grãos por fileira 

que apresentou uma diferença siginificativa para o grupo 2. A heterose apresentou 

significância para todos os caracteres; a heterose media apresentou significância para os 

carcteres: peso de Espigas, comprimento de espigas e número de fileiras por espigas. A 

heterose varietal foi significativo para os grupos 1 e 2 para os caracteres: número de 

fileiras e número de grãos por fileira, e foi siginificativo somente para o grupo 2 para o 

caractere peso de espigas. A heterose específica foi significativa para todos os caracteres 

(Tabela 27). O efeito de capacidade geral de combinação foi significativo em ambos os 

grupos, esta diferença pode ser atribuída ao efeito de variedades. A não significância para 

heterose varietal e heterose específica indica que a expressão da heterose total mostra uma 

pequena variação entre os cruzamentos em torno da heterose media. 

 Na escolha dos dois grupos de populações para estudo, a superioridade das 

populações adaptadas sobre as populações semi-exóticas era esperada. Contudo a 

significância para o contraste entre os grupos 1 e 2 nos leva a concluir que existe um 
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desempenho potencial diferentes dentro das condições do experimento em Itumbiara-GO 

(Tabela 27).  

 
 
Tabela 27 - Quadrado médio da análise de variância para os caracteres Peso de Espigas 
(PE), Diâmetro de Espigas (DE), Comprimento Espigas (CE), Número de Fileiras por 
Grãos (NF), Número de Grãos por Fileira (NGF) seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho, 1984) para experimento Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de Variação G.L. Q.M. 

PE DE CE NF NGF 
Tratamentos 108 0,78* 35,50** 10,97** 5,58** 33,96* 
 Grupo 1 9 1,63* 45,80** 10,49NS 9,92* 17,01NS 
 Grupo 2 8 1,73** 45,57** 14,13NS 12,38** 51,09** 
 Grupo 1 vs Grupo 2 1 0,24NS 2,84NS 48,57* 33,65** 575,96** 
 Heterose (H) 90 0,61** 33,93** 10,32* 4,23** 28,12* 
  Heterose media 1 6,82** 0,63NS 9,60NS 21,28** 51,72* 
  Heterose Grupo 1 9 0,63NS 29,19NS 5,41NS 4,34* 9,97NS 
  Heterose Grupo 2 8 0,78* 31,00NS 8,18NS 4,27* 36,59** 
  Heterose específica 72 0,51* 35,32** 11,18* 3,97* 29,12* 
Resíduo 324 0,346 17,382 7,578 1,886 13,325 

**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 
 

A análise de variância para o modelo de dialelo (Tabela 29) mostram significância 

para o efeito entre grupos para número de ramificações e peso de grãos e uma não 

diferença significativa para comprimento de pendão; e diferença dentro dos grupos I e II 

para os caracteres comprimento de pendão e número de ramificações. E apresentou uma 

diferença siginificativa para produção de grãos para o grupo 2. A heterose apresentou 

significância para todos os caracteres. A heteroses media apresentou diferença significativa 

para os caracteres número de ramificações e peso de grãos. A heterose varietal foi 

significativa para os grupos 1 e 2 para o caractere número de ramificações e comprimento 

de pendão, e não significativo para os grupos 1 e 2 para o caractere produção de grãos. A 

heteroses específica foi significativa para os caracteres comprimento de pendão e número 

de ramificações e não significativo para peso de grãos (Tabela 28).  

O efeito de capacidade geral de combinação foi significativo em ambos os grupos, 

esta diferença pode ser atribuída ao efeito de variedades. A não significância para heterose 

varietal e heterose específica indica que a expressão da heterose total mostra uma pequena 

variação entre os cruzamentos em torno da heteroses media. Em relação à decomposição 

da soma de quadrados da heterose na análise de variância, pode-se observar que para 

produção de grãos. Nota-se contribuição maior da heterose média em relação aos demais 

efeitos, evidenciando existência de expressiva superioridade dos cruzamentos híbridos em 
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relação à média das populações parentais. A magnitude destes efeitos corrobora com os de 

Garbuglio e Araújo (2006) e também a de Doná (2011), que avaliaram híbridos 

intervarietais de milho e detectaram efeitos semelhantes para produção de grãos, 

entretanto, diverge dos resultados observados por Kvitschal et al. (2004) que verificaram 

contribuição maior da heterose varietal, em relação à heterose média, em trabalho que 

avaliou a capacidade geral de combinação de seis populações de milho e os efeitos 

heteróticos manifestados em seus híbridos. 

 
Tabela 28 - Quadrado médio da análise de variância para os caracteres Resumo da análise 
de variância conjunta para os caracteres Comprimento do Pendão (CP), Número de 
Ramificações (NR) e Produção de Grãos (PG) seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho, 1984), para o local Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de Variação G.L. Q.M. 

CP NR PG 
Tratamentos 108 105,13* 26,65** 0,48** 
 Grupo 1 9 114,01** 49,24** 0,02NS 
 Grupo 2 8 154,28** 29,77** 1,12** 
 Grupo 1 vs Grupo 2 1 19,51NS 375,18** 0,94** 
 Heterose (H) 90 100,82** 20,25** 0,38** 
  Heterose media 1 1,30NS 145,08** 4,51** 
  Heterose Grupo 1 9 64,14* 36,96** 0,48NS 
  Heterose Grupo 2 8 343,04** 20,42** 0,32NS 
  Heterose específica 72 77,38* 16,40* 0,32NS 
Resíduo 324 36,857 7,256 0,259 

**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 

 As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo para florescimento feminino e florescimento 

masculino. Para efeito de populações (vi e vj) negativas as populações precoces foram: 

COMP. CALOR, NAPP, NAPPZ, NAPCS e COMP. CALOR Seleção no grupo 1; e 

HSG02, HSG05, HSG06, HSG07 e HSG09 no grupo 2 para florescimento feminino; 

COMP. CALOR, NAPP, NAPPZ e COMP. CALOR Seleção no grupo 1; e HSG02, 

HSG06, HSG07 e HSG09 no grupo 2 para florescimento masculino (Tabela 29). 

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) negativas as 

populações foram: CRE01, CRE03, NAPPZ e NAPCS  no grupo 1; e HSG01, HSG03, 

HSG5 e HSG07 no grupo 2 para altura de plantas; e CRE02, CRE03, COMP. CALOR, 

NAPHT, NAPPZ e COMP. CALOR Seleção no grupo 1; e HSG02, HSG06, HSG07 e 

HSG09 no grupo 2 para altura de espigas (Tabelas 29 e 30). 
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 Para a altura de plantas, altura de espigas e florescimento as estimativas negativas 

são as desejáveis, pois contribuem para a redução do caráter (Assunção et al., 2010). 

 

 
Tabela 29 – Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) 
e capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Florescimento Feminino (FF), 
Florescimento Masculino (FM) e Altura de Plantas (AP) seguindo o modelo de dialelo 
parcial (Miranda Filho & Geraldi, 1984) para o local Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
 FF   FM   AP   
 Vi Hi Gi vi Hi Gi Vi Hi Gi 
 Dias   Dias   m   
 Grupo 1 Vi Hi Gi       
CRE01 1,25 -0,60 0,23 2,05 -0,94 0,49 0,13 -0,04 0,03 
CRE02 0,25 0,56 0,54 0,30 0,44 0,57 -0,07 0,04 -0,009 
CRE03 0,50 0,44 -0,63 0,30 -0,77 -0,36 -0,05 -0,03 -0,04 
COMP.CALOR -1,25 0,37 -0,38 -0,70 0,11 -0,16 -0,11 0,06 -0,01 
NAPHT 0,00 -0,12 -0,07 0,05 -0,16 0,03 -0,13 0,05 -0,03 
NAPPP -1,25 1,06 0,09 -1,95 1,06 -0,12 0,07 0,001 0,04 
NAPPZ -0,25 0,34 0,14 -0,70 0,72 0,26 -0,007 -0,03 -0,02 
NAPPM 2,00 -0,17 0,91 1,80 -2,03 -0,39 0,10 0,01 0,06 
NAPCS -0,50 0,58 0,18 0,30 0,24 0,43 0,04 -0,04 -0,01 
COMP.CALORseleção -0,75 -2,46 -1,00 -1,45 -0,21 -0,75 0,12 -0,009 -0,003 
Grupo 2          
HSG01 1,08 -0,56 0,08 0,42 -0,26 0,14 0,14 -0,04 0,04 
HSG02 -0,17 -0,03 -0,007 -0,83 0,46 0,03 -0,13 0,02 -0,05 
HSG03 0,58 -1,10 -0,04 0,67 -0,19 0,39 -0,01 -0,02 -0,03 
HSG04 1,33 -0,41 0,29 1,17 -0,41 0,34 -0,05 0,001 -0,015 
HSG05 -0,42 0,42 -0,90 0,67 -0,39 0,17 0,20 -0,07 0,046 
HSG06 -1,67 1,02 0,24 -1,58 0,91 -1,09 0,03 -0,0004 0,012 
HSG07 -0,67 1,67 0,62 -0,83 1,66 0,09 0,02 -0,01 0,0004 
HSG08 0,08 -0,88 -0,35 0,42 -1,91 -1,04 -0,06 0,05 0,004 
HSG09 -0,17 -0,13 0,06 -0,08 0,14 0,17 -0,13 0,08 -0,009 
µ 61,83   59,64   1,81   
H -0,24   -0,04   0,17   
D 0,17   -0,06   0,17   

 
  
 

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações foram: CRE01, CRE03, COMP. CALOR, NAPPP e  NAPCS no grupo 1;  

HSG01, HSG05  e HSG07 no grupo 2 para diâmetro do colmo; para peso de espigas as 

melhores populações foram: CRE01, CRE02, CRE03 e NAPHT no grupo 1;  e HSG02, 

HSG07 e HSG09 no grupo 2 (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) 
e capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Altura de Espigas (AE) e Diâmetro do 
Colmo (DC) e Peso de Espigas (PE) seguindo o modelo de dialelo parcial (Miranda Filho 
& Geraldi, 1984) para o local Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
 AE   DC   PE   
 Vi hi Gi Vi hi Gi Vi hi Gi 
 m   cm   t.ha-1   
Grupo 1          
CRE01 0,09 -0,03 0,03 0,46 0,30 0,44 0,06 0,34 0,24 
CRE02 -0,09 0,02 -0,03 -1,21 -0,71 -1,09 0,04 0,21 0,15 
CRE03 -0,03 0,015 -0,006 2,21 -1,40 0,14 0,02 0,05 0,04 
COMP.CALOR -0,11 0,09 0,008 0,16 -0,09 0,012 -0,04 0,17 0,09 
NAPHT -0,02 -0,02 -0,018 -0,57 0,26 -0,09 0,03 -0,46 -0,27 
NAPPP 0,03 -0,01 0,007 0,48 -0,87 -0,36 -0,06 -0,11 -0,09 
NAPPZ -0,03 0,009 -0,002 -1,21 0,63 -0,16 -0,22 -0,07 -0,14 
NAPPM 0,06 0,004 0,03 -0,43 0,90 0,41 -0,13 -0,03 -0,07 
NAPCS 0,12 -0,09 -0,006 0,25 0,47 0,45 -0,22 -0,26 -0,08 
COMP.CALORseleção -0,02 0,02 0,0006 -0,12 0,51 0,24 -0,13 0,16 0,16 
Grupo 2          
HSG01 0,11 -0,05 0,019 1,06 0,56 0,13 -0,007 -0,43 -0,28 
HSG02 -0,17 0,07 -0,03 -1,17 0,99 0,12 0,18 -0,03 0,06 
HSG03 0,13 -0,08 0,003 -1,39 -0,03 -0,79 -0,09 0,25 0,12 
HSG04 0,01 -0,03 -0,01 0,02 -0,38 -0,22 -0,25 -0,13 -0,19 
HSG05 0,02 -0,008 0,006 3,24 -1,12 0,83 -0,34 0,16 -0,06 
HSG06 -0,04 0,05 0,013 -1,00 0,25 -0,32 -0,32 0,18 -0,02 
HSG07 -0,02 0,02 -0,0001 1,49 -0,43 0,45 0,02 0,28 0,18 
HSG08 0,001 0,04 0,032 -1,95 1,28 -0,06 -0,10 0,09 0,01 
HSG09 -0,05 -0,005 -0,028 -0,29 0,006 -0,14 0,92 -0,37 0,18 
µ 1,02   17,58   6,455   
H 0,11   1,26   0,329   
D 0,13   0,67   0,071   

 
As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações foram: CRE01, CRE03, NAPHT, NAPPM e  COMP. CALOR SELEÇÃO 

VIROSE no grupo 1; e  HG01, HSG02, HSG06, HSG07  e HSG09 no grupo 2 para 

comprimento de espigas; para comprimento de espigas CRE01, CRE02, CRE03, COMP. 

CALOR, COMP. CALOR Seleção e NAPPZ no grupo 1 e HSG01, HSG02, HSG05 e 

HSG09 no grupo 2; para numero de fileiras por espiga as melhores populações foram: 

CRE02, CRE03, COMP. CALOR, NAPPZ e NAPCS no grupo 1; e HSG01, HSG02, 

HSG04 e HSG05 no grupo 2 (Tabela 31). 
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Tabela  31 – Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) 
e capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Diâmetro da Espiga (DE), Comprimento 
da Espiga (CE) e Número de Fileiras de Grãos (NGF) seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho & Geraldi, 1984) para o local Itumbiara-GO (2018). 
 DE   CE   NGF   
 Vi hi Gi vi Hi Gi Vi Hi Gi 
 Cm   cm   ------   
Grupo 1          
CRE01 0,57 1,67 0,18 0,70 -0,70 -0,14 -0,23 1,42 0,87 
CRE02 1,09 -0,68 0,04 -0,05 0,90 0,61 0,82 -0,05 0,37 
CRE03 0,32 1,15 0,17 1,70 -0,91 0,21 0,19 0,03 0,11 
COMP.CALOR 1,69 -3,25 -0,11 -1,80 0,33 -0,65 0,32 -0,46 -0,16 
NAPHT -1,25 0,56 0,009 0,20 -0,73 -0,42 -0,80 -0,43 -0,70 
NAPPP -1,09 -0,17 -0,36 -1,30 0,14 -0,54 -1,40 0,45 -0,39 
NAPPZ 0,39 0,96 0,16 -0,80 0,80 0,13 1,08 -0,45 0,23 
NAPPM -1,30 1,80 0,09 1,20 0,03 0,62 -0,38 0,47 0,13 
NAPCS -1,30 -0,01 -0,11 -0,55 0,76 0,25 0,40 -1,08 -0,54 
COMP.CALORseleção 0,87 -2,02 -0,08 0,70 -0,61 -0,06 0,02 0,09 0,08 
Grupo 2          
HSG01 7,29 -3,09 0,18 0,08 -1,01 -0,67 0,47 0,19 0,37 
HSG02 0,97 -0,17 0,08 0,58 -0,14 0,18 1,15 -1,04 -0,16 
HSG03 0,52 -0,61 -0,04 -0,42 1,48 0,84 -1,79 -0,44 -1,21 
HSG04 0,09 -0,22 0,03 -0,92 0,06 -0,41 0,67 0,34 0,58 
HSG05 0,62 -0,25 0,06 -0,16 0,68 0,39 1,54 -0,53 0,39 
HSG06 -7,82 2,87 -0,15 0,08 0,08 0,12 -0,46 0,02 -0,22 
HSG07 -1,61 1,82 0,09 0,08 -0,59 -0,37 -0,38 0,28 0,008 
HSG08 -0,93 -0,25 -0,34 -1,67 0,58 -0,43 -0,29 -0,009 -0,15 
HSG09 0,87 -0,12 0,07 2,33 -1,14 0,34 -0,89 1,18 0,39 
µ 44,51   16,98   14,07   
H -0,20   0,39   0,54   
D -0,10   0,82   -0,64   

 
 

As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações foram: CRE03, NAPP, NAPPZ, NAPPM e  COMP. CALOR SELEÇÃO 

VIROSSE no grupo 1; e HG01, HG02, HG07  e HG09 no grupo 2 para número de grãos 

por fileira; para comprimento pendão as melhores populações foram: CRE01, CRE03, 

NAPHT, NAPPM e COMP. CALOR SELEÇÃO VIROSE no grupo 1; e HSG01, HSG02, 

HSG06, HSG07 e HSG09 no grupo 2; para número de ramificações as melhores 

populações foram: CRE03, NAPHT, NAPPZ, NAPCS e COMP. CALOR SELEÇÃO 

VIROSE no grupo 1; e HSG02, HSG03, HSG06 e HSG07  no grupo 2. Para efeito de 

capacidade geral de combinação para comprimento pendão se destacaram as populações 

COMP. CALOR, NAPHT e CRE03; para número de ramificações se destacaram as 

populações NAPP, NAPPM  e NAPPZ (Tabela 32). 
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Tabela 32 – Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) 
e capacidade geral de combinação (gi e gj) para: Número de Grãos por Fileira, 
Comprimento do Pendão e Número de Ramificações seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho & Geraldi, 1984) para o local Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
 NGF   CP   NR   
 Vi hi Gi Vi Hi gi Vi hi Gi 
 ---   Cm   -----   
Grupo 1          
CRE01 -0,05 1,01 0,74 4,82 -4,67 8,01 -1,78 -0,53 -1,16 
CRE02 -1,61 1,52 0,32 -2,56 -1,17 7,77 -1,30 0,88 -0,71 
CRE03 1,87 -1,15 0,21 5,73 -3,57 9,25 3,04 -3,61 -0,74 
COMP.CALOR -0,41 -0,68 -0,61 -0,49 0,75 9,55 -2,30 2,97 -0,82 
NAPHT -1,94 0,67 -0,44 -4,37 3,02 10,09 3,39 -1,03 0,11 
NAPPP 0,55 0,86 0,94 -0,69 1,43 -1,32 -2,17 1,13 1,49 
NAPPZ 1,35 -0,20 0,68 -10,11 4,14 -10,94 -2,32 1,85 0,28 
NAPPM 0,48 -0,74 -0,19 1,38 0,42 -10,46 2,13 -0,53 0,64 
NAPCS -1,07 -0,21 -1,29 -1,46 1,11 -10,83 -2,70 -0,07 1,46 
COMP.CALORseleção 0,80 -1,08 -0,34 7,75 -1,45 -11,14 4,02 -1,06 -0,47 
Grupo 2          
HSG01 2,77 -2,32 -0,20 -0,56 -2,45 0,03 0,49 -0,05 -1,05 
HSG02 2,39 -0,97 0,57 -4,75 3,54 1,28 0,13 -1,28 1,47 
HSG03 -3,02 1,47 -0,46 0,63 -0,27 -0,41 -0,28 -0,88 0,16 
HSG04 -2,66 -0,03 -1,27 13,17 -10,39 1,32 -2,28 -0,85 -2,00 
HSG05 -1,02 1,14 -0,26 0,003 -2,15 0,91 -1,39 -0,18 -1,27 
HSG06 -6,97 2,89 -1,35 4,75 0,69 -0,03 1,86 0,49 1,54 
HSG07 3,31 -0,44 1,41 -16,06 10,41 -0,84 -0,23 -1,22 0,03 
HSG08 -0,27 0,83 -0,53 -1,50 0,24 -2,03 1,82 2,79 1,26 
HSG09 5,47 -2,57 1,04 4,32 0,39 -0,22 -0,11 1,19 -0,14 
µ 33,31   47,19   10,38   
H 0,91   -0,14   1,52   
D 2,79   0,50   2,29   

 
As estimativas dos efeitos no modelo foram usadas para a identificação das 

melhores populações em cada grupo. Para efeito de populações (vi e vj) as melhores 

populações foram: CRE01, CRE02, NAPHT, NAPPM e COMP. CALOR SELEÇÃO 

VIROSE no grupo 1; e  HSG01, HSG02, HSG05  e HSG09 no grupo 2 para produção de 

Grãos. Para o efeito de capacidade geral de combinação (Gi) as populações que se 

destacaram foram as populações CRE01, CRE02, COMP. CALOR e COMP. CALOR 

SEL. VIROSE para o grupo 2 e as populações HSG03, HSG07, HSG09 que serão usadas 

para a sintese de novos compostos (Tabela 33). 
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Tabela 33 – Estimativas do efeito de variedades (Vi e Vj), heterose de variedades (hi e hj) 
e capacidade geral de combinação (gi e gj) para: produção de grãos seguindo o modelo de 
dialelo parcial (Miranda Filho & Geraldi, 1984) para o local Itumbiara-GO (safra 
2017/2018). 
 PG         
 Vi Hi Gi       
 Kg.ha-1         
Grupo 1          
CRE01 0,05 0,34 0,23       
CRE02 0,03 0,14 0,11       
CRE03 -0,04 0,01 -0,006       
COMP.CALOR -0,27 0,24 0,03       
NAPHT 0,09 -0,36 -0,18       
NAPPP -0,001 -0,02 -0,01       
NAPPZ -0,13 -0,15 -0,15       
NAPPM 0,03 -0,09 -0,04       
NAPCS -0,005 -0,17 -0,11       
COMP.CALORseleção 0,24 0,07 0,15       
Grupo 2          
HSG01 -0,08 -0,23 -0,19       
HSG02 0,04 -0,04 -0,008       
HSG03 -0,0008 0,16 0,10       
HSG04 -0,22 -0,06 -0,14       
HSG05 0,01 -0,12 -0,08       
HSG06 -0,30 0,19 -0,008       
HSG07 -0,002 0,20 0,13       
HSG08 -0,04 0,08 0,03       
HSG09 0,59 -0,19 0,14       
µ 5,008         
h 0,268         
D -0,006         
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3.4.3.2 Estimativas de Heterose 
 
 

A heterose variou de -309,49 a 2.344 (Jataí) e de -339,75 a 2.135,57 (Itumbiara); e 

a perecentagem de heteroses variou de -4,19 a 30,78 (Jataí) e de -4,58 a 29,59 (Itumbiara) 

(Tabela 34). 

 Com relação à porcentagem de heterose (h%), destacaram-se os híbridos NAPCS x 

HSG02, NAPCS x HSG04 e NAPCS x HSG05 no local Jataí, CRE01 x HSG07, CRE01 x 

06 e COMP. CALOR x HSG07, com valores relativamente altos (Tabela 34). A 

porcentagem de heterose obtida, foi relativamente alta o que evidencia que há divergênia 

entre os dois grupos de populações. É provável que os altos valores de h% sejam porque 

houve o cruzamento de populações locais (adaptadas) que possuem base genética mais 

estreita, com um grupo de população de base genética ampla (semi-exóticas), o que resulta 

em alta expressão da heterose quando combinadas (Silva e Miranda Filho, 2003). 

 
Tabela 34- Estimativas da heterose media (h) e porcentagem de heterose (h%) para 
produção de grãos dos cruzamentos (híbridos) para os experimentos Jataí-GO (safra 
2016/2017) e Itumbiara (safra 2017/2018). 
Hibridos H h% H h% Híbridos H h% H h% 
 Jataí Jataí Itumbi 

ara 
Itumbi
ara 

 Jataí Jataí Itumbiara Itumbiara 

CRE01xHSG01 0,39 8,45 0,05 1,14 NAPPPxHSG01 0,62 14,67 0,37 8,45 
CRE01xHSG02 0,95 23,26 0,32 7,13 NAPPPxHSG02 1,39 37,74 0,24 5,29 
CRE01xHSG03 0,98 21,39 0,59 13,22 NAPPPxHSG03 0,69 16,36 0,28 6,30 
CRE01xHSG04 0,64 16,10 0,49 10,20 NAPPPxHSG04 0,87 24,17 0,30 6,75 
CRE01xHSG05 0,93 22,76 0,37 8,24 NAPPPxHSG05 1,27 33,90 0,08 1,69 
CRE01xHSG06 0,47 10,41 1,74 39,80 NAPPPxHSG06 0,29 7,14 0,35 8,09 
CRE01xHSG07 0,27 5,68 1,11 24,63 NAPPPxHSG07 1,31 29,87 0,59 13,13 
CRE01xHSG08 0,15 35,32 0,24 5,41 NAPPPxHSG08 0,94 24,78 -0,04 -0,93 
CRE01xHSG09 0,68 15,24 0,07 1,49 NAPPPxHSG09 1,19 29,09 -0,07 -1,51 
CRE02xHSG01 0,58 12,91 -0,06 -1,39 NAPPZxHSG01 0,25 5,81 -0,11 -2,50 
CRE02xHSG02 1,17 29,40 0,60 13,25 NAPPZxHSG02 1,04 28,03 -0,05 -1,11 
CRE02xHSG03 0,95 21,09 0,77 17,11 NAPPZxHSG03 0,85 20,06 0,55 12,53 
CRE02xHSG04 0,84 21,60 0,51 11,53 NAPPZxHSG04 0,34 9,50 0,05 1,18 
CRE02xHSG05 1,20 29,83 0,16 3,63 NAPPZxHSG05 0,83 22,25 -0,06 -1,44 
CRE02xHSG06 1,09 24,51 0,41 9,52 NAPPZxHSG06 0,33 7,85 0,17 3,94 
CRE02xHSG07 1,12 24,02 0,45 9,92 NAPPZxHSG07 0,12 2,81 0,19 4,20 
CRE02xHSG08 1,01 24,74 0,33 7,41 NAPPZxHSG08 0,36 9,48 0,35 7,70 
CRE01xHSG09 0,21 4,80 0,22 4,67 NAPPZxHSG09 0,18 4,45 -0,13 -2,85 
CRE03xHSG01 0,95 21,82 0,06 1,37 NAPPMxHSG01 0,82 18,49 ,04 0,90 
CRE03xHSG02 0,70 18,44 0,19 4,23 NAPPMxHSG02 1,47 37,56 0,05 1,02 
CRE03xHSG03 0,86 19,85 0,02 0,55 NAPPMxHSG03 0,87 19,63 0,52 11,48 
CRE03xHSG04 1,07 28,61 0,32 7,25 NAPPMxHSG04 0,17 4,30 -0,05 -1,17 
CRE03xHSG05 1,23 31,83 0,33 7,29 NAPPMxHSG05 0,81 20,39 0,18 3,98 
CRE03xHSG06 0,41 9,62 0,30 6,86 NAPPMxHSG06 -0,24 -5,54 0,02 0,51 
CRE03xHSG07 1,09 24,37 0,46 10,40 NAPPMxHSG07 0,62 13,56 0,03 0,62 
CRE03xHSG08 1,14 29,09 0,73 16,39 NAPPMxHSG08 0,49 12,06 0,47 10,52 
CRE03xHSG09 1,29 31,06 -0,07 -1,41 NAPPMxHSG09 0,46 10,69 0,23 4,73 
COMP.CALORxHSG01 0,82 19,26 0,09 2,18 NAPCSxHSG01 0,59 13,62 -0,14 -3,13 
COMP.CALORxHSG02 1,19 31,87 0,32 7,30 NAPCSxHSG02 1,59 41,79 -0,05 -1,14 
COMP.CALORxHSG03 0,96 22,49 0,67 15,45 NAPCSxHSG03 0,60 13,80 -0,01 -0,27 
COMP.CALORxHSG04 1,15 31,44 0,51 12,06 NAPCSxHSG04 1,53 41,08 -0,02 -0,54 
COMP.CALORxHSG05 1,34 35,33 0,32 7,34 NAPCSxHSG05 1,86 48,31 0,28 6,34 
COMP.CALORxHSG06 0,76 18,19 0,35 8,38 NAPCSxHSG06 0,40 9,27 0,45 10,37 
COMP.CALORxHSG07 0,79 17,76 0,91 21,01 NAPCSxHSG07 0,20 4,39 0,07 1,50 
COMP.CALORxHSG08 0,68 17,65 0,46 10,60 NAPCSxHSG08 0,62 15,80 0,40 8,90 
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…Continuação 

COMP.CALORxHSG09 0,77 18,63 0,49 10,50 NAPCSxHSG09 -0,28 -6,65 -0,15 -3,10 
NAPHTxHSG01 -0,04 -0,94 -0,23 -5,14 COMP.CALOR 

SEL.xHSG01 
1,06 24,15 0,25 5,51 

NAPHTxHSG02 0,83 22,20 0,12 2,67 COMP.CALOR 
SEL.xHSG02 

1,16 30,12 0,36 7,75 

NAPHTxHSG03 0,96 22,57 0,15 3,37 COMP.CALOR 
SEL.xHSG03 

0,85 19,47 0,39 8,42 

NAPHTxHSG04 0,21 5,88 -0,07 -1,60 COMP.CALOR 
SEL.xHSG04 

0,63 16,70 -0,08 -1,67 

NAPHTxHSG05 0,88 23,48 -0,88 -19,54 COMP.CALOR 
SEL.xHSG05 

1,00 25,68 0,59 12,80 

NAPHTxHSG06 0,23 5,54 0,06 1,35 COMP.CALOR 
SEL.xHSG06 

0,59 13,69 0,42 9,53 

NAPHTxHSG07 0,67 15,20 0,20 4,39 COMP.CALOR 
SEL.xHSG07 

0,51 11,26 0,37 8,00 

NAPHTxHSG08 0,47 12,36 0,08 1,67 COMP.CALOR 
SEL.xHSG08 

1,43 36,09 0,20 4,42 

NAPHTxHSG09 0,56 13,59 -0,09 -1,80 COMP.CALOR 
SEL.xHSG09 

0,73 17,22 0,22 4,55 
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3.4.3.3 Análise dialélica conjunta 
 
 A análise de dialélica conjunta revelou uma não significância para a capacidade 

geral de combinação para os caracteres: altura de plantas, altura de espigas e diâmetro do 

colmo; e uma significância para heterose para altura de plantas, altura de espigas e 

diâmetro do colmo. Estes resultados considerando os dois locais que não há variabilidade 

entre os parentais para os caracteres em questão e que há manifestação de heterose para 

altura de plantas, altura de espigas e diâmetro do colmo. 

 A manifestação da heterose indica que há suficiente diversidade genética entre as 

populações, o que favorece o uso do melhoramento na obtenção de híbridos. A 

significância dos efeitos de heterose mostra que existe variação na contribuição de cada 

genitor para o desmpenho dos híbridos, indicando dispersão nas frequências alélicas das 

populações (Tabela 35). 

Tabela  35 - Resumo da análise dialélica conjunta para os caracteres Florescimento 
Feminino (FF), Florescimento Masculino (FM), Altura de  Plantas (AP), Altura de Espigas 
(AE), Diâmetro do Colmo (DC) seguindo o modelo de dialelo parcial (Miranda Filho, 
1984), para os experimentos de Jataí (safra 2016/2017) e Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
FF FM AP AE DC 

Tratamentos 108 25,48** 24,18* 0,13** 0,07** 9,56** 
 CGC 1 9 88,06** 53,64** 0,09NS 0,07NS 10,01NS 
 CGC2  8 27,47NS 31,90NS 0,07NS 0,04NS 6,01NS 
 Grupo 1 vs 
Grupo 2 

1 42,61NS 0,01NS 4,44** 2,83** 33,94** 

CEC 90 18,06NS 20,82NS 0,07** 0,04** 9,56** 
 Amb 1 0,24NS 0,21NS 0,001NS 0,0003NS 0,06NS 
 Trat x Amb 108 16,23NS 15,77NS 0,04NS 0,01NS 4,69NS 
 Grupo x Amb 1 18,86NS 0,74NS 0,007NS 0,009NS 3,16NS 
CGC1 x Amb 9 6,51NS 11,43NS 0,05NS 0,04* 7,18NS 
CGC2 x Amb 8 20,75NS 22,85NS 0,08* 0,05NS 10,39NS 
CEC x Amb 90 16,77* 15,74NS 0,03NS 0,02NS 3,95NS 
Resíduo 648 15,912 16,036 0,036 0,023 4,737 
**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 
 Não foram detectadas diferenças significativas entre os ambientes para os 

caracteres: florescimento feminino, florescimento masculino, altura de plantas, altura de 

espigas e diâmetro do colmo. Estes resultados sugerem que a variação observada deve se 

fundamentalmente aos genóripos avaliados. 

 A resposta do efeito não aditivo associado a CEC x locais foi não significativo para 

os caracteres florescimento masculino, altura de plantas, altura de espigas e diametro do 
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colmo indicando que a respostas das combinações híbridas pode ser atribuídas as variações 

ambientais. 

 A interação genótipo ambiente não foi significativo para todos caracateres 

indicando que houve mudança não signifcativa nas posições dos genótipos em relação ao 

ambiente para estes caracteres. 

 Pela análise dialélica conjunta, verificou-se que de maneira geral o componente 

capacidade geral de combinação demonstrou ser de maior importância para florescimento 

masculino e florescimento feminino ao apresentar diferença significativa, o que indica que 

pelo menos uma das populações difere as demais e que a resposta dos híbridos seja 

determinada pelo efeito aditivo. 

 A análise dialélica conjunta revelou diferença significativa para CEC para os 

caracteres: florescimento masculino, altura de plantas, altura de espigas e diametro do 

colmo o que sugere uma relativa complementaridade entre as populações. 

 Os components aditivos associados capacidade geral de combinação apresentou 

diferença significativa diante da variação ambiental para os caracteres altura de plantas e 

altura de espiga e esta foi manifesta no grupo 1 para altura de espiga; e altura de plantas no 

grupo 2. Com relação aos efeitos não aditivos associados a capacidade específica de 

combinação apresentou diferença significativa a variação ambiental somente para o 

florescimento feminino. 

 Pela análise dialélica individual e conjunta, verificou-se de maneira geral que o 

componente aditivo associado ao efeito de capacidade geral de combinação demonstrou ser 

de maior importância ao apresentar diferença significativa nos locais Jataí e Itumbiara para 

os caracteres: florescimento feminino, florescimento masculino, altura de plantas e altura 

de espigas e diâmetro do colmo. Estes resultados de certa forma reafirma a resposta da 

interação da capacidade geral de combinação com o ambiente para os caracteres altura de 

plantas e altura de espigas, sugerindo que a seleção de genitores com base na CGC deve 

ser direcionada para cada ambiente. 

 A análise de dialélica conjunta (Tabela 36) revelou uma significância para a 

capacidade geral de combinação para os caracteres: número de fileiras e peso de espigas, e 

existe a contribuição somente do grupo 1 ou seja das populações semi-exóticas. A heterose 

apresentou significância para comprimento de espigas, número de grãos por fileira e peso 

de espigas. Estes resultados considerando os dois locais que há variabilidade entre os 

parentais para os caracteres relacionados a espiga (comprimento, número de grãos por 
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fileira e peso de espigas) e que há manifestação de heterose para os caracteres relacionados 

a espiga em pelo menos um dos locais. 

 
Tabela 36 - Resumo da análise dialélica conjunta para os caracteres Diâmetro de Espigas 
(DE), Comprimento de Espigas (CE), Número de  Fileiras por espigas (NF), Número de 
Grãem os por espigas (NG), Peso de Espigas (PE) seguindo o modelo de dialelo parcial 
(Miranda Filho, 1984), para os experimentos de Jataí (safra 2016/2017) e Itumbiara-GO 
(safra 2017/2018). 
Fontes de 
Variação 

G.L. Q.M. 
DE CE NF NG PE 

Tratamentos 108 18,04NS 8,86* 8,72** 37,64** 2,39** 
 CGC 1 9 24,99NS 10,12NS 24,05** 46,22NS 4,00** 
 CGC2  8 25,48NS 12,08NS 9,91NS 61,76NS 6,73NS 
 Grupo 1 vs 
Grupo 2 

1 1,98NS 60,82** 107,36** 686,68** 6,75** 

CEC 90 16,86NS 7,86* 4,21NS 27,43** 1,80* 
 Amb 1 29,15NS 0,11NS 0,002NS 0,08NS 0,003NS 
 Trat x Amb 108 17,72* 5,71NS 5,49** 17,97* 1,42* 
 Grupo x Amb 1 0,95NS 4,23NS 4,66NS 59,56* 3,61* 
 CGC1 x Amb 9 21,48** 5,23NS 4,49NS 20,92NS 0,53NS 
CGC2 x Amb 8 20,49* 8,55NS 10,75** 32,14* 3,65** 
CEC x Amb 90 17,29NS 5,52NS 5,14** 15,95NS 1,29* 
Resíduo 648 8,767 5,077 8,595 13,277 0,660 

**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 
 Não foram detectadas diferenças significativas entre os ambientes para os 

caracteres: diâmetro da espiga, comprimento da espiga, número de fileiras por espiga, 

número de grãos e peso de espigas. Estes resultados sugerem que a variação observada 

deve se fundamentalmente aos genótipos avaliados. 

 A resposta do efeito da capacidade específica de combinação foi não significativo 

para os caracteres diâmetro de espigas, número fileiras por espigas; e resposta ao efeito não 

aditivo para comprimento de espigas, número de grãos por fileira e peso de espigas foram 

significativos indicando que a existência de respostas as combinações híbridas de um 

relativo grau de omplementaridade entre os dois grupos de populações para os caracteres 

em consideração. 

 A interação genótipo ambiente foi significativo somente para número de grãos e 

peso de espigas, o que indica indica que houve mudança signifcativa nas posições dos 

genótipos em relação ao ambiente para este caractere. 

 Pela análise dialélica conjunta, verificou-se que de maneira geral o componente 

capacidade geral de combinação demonstrou ser de maior importância para o diâmetro de 

espigas, comprimento de espigas, número de grãos e número de fileiras ao apresentar 
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diferença significative, o que indica que pelo menos uma das populações difere as demais e 

que a resposta dos híbridos seja determinada pelo efeito aditivo. 

 A análise dialélica conjunta revelou diferença significativa para capacidade 

específica de combinação para os caracteres: diâmtero de espigas e número de grãos o que 

sugere uma relativa complementaridade entre as populações. 

 Os componentes aditivos associados capacidade geral de combinação apresentou 

diferença significativa diante da variação ambiental para os caracteres número de fileiras, 

número de grãos e peso de espigas e esta foi manifesta no grupo 2 para número de fileiras; 

e nos dois grupos para número de grãos e peso de espigas  Com relação aos efeitos não 

aditivos associados a capacidade específica de combinação apresentou diferença 

significativa a variação ambiental somente para o comprimento de espigas, número de 

grãos e peso de espigas. 

 Pela análise dialélica individual e conjunta, verificou-se de maneira geral que o 

componente aditivo associado ao efeito de capacidade geral de combinação demonstrou ser 

de maior importância ao apresentar diferença significativa nos locais Jataí e Itumbiara para 

os caracteres: diâmetro da espiga, comprimento de espiga, número de grãos por fileira e 

número de fileiras de grãos. 

A resposta da interação da capacidade geral de combinação com o ambiente para os 

caracteres número de fileiras, número de grãos por fileira e produção de grãos, sugere que 

a seleção de genitores com base na capacidade geral de combinação deve ser direcionada 

para cada ambiente. 

Os resultados da análise dialélica mostram que os componentese aditivos 

associados a capacidade geral de combinação foram significativos para comprimento de 

pendão, número de ramificações e peso de grãos e estes mostram significância para o 

grupo 2 para comprimento de pendão e número de ramificações; e para produção de grãos 

para o grupo 1 (Tabela 37). 

Os componentes não aditivos associados a capacidade específica de combinação 

apresentou não significância para produção de grãos na análise conjunta, porém nos locais 

Jataí e Itumbiara foram significativos confirmados pela interação significativa entre a 

heterose x ambientes, o que sugere um certo grau de complementaridade entre os dois 

grupos de populações, em relação a presença de alelos favoráveis; mas com indicação de 

interação da heterose com o ambiente específico (Tabela 37). 
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Tabela 37 - Resumo da análise dialélica conjunta para os caracteres Comprimento do 
Pendão (CP), Número de Ramificações (NR) e Produção de Grãos (PG) seguindo o 
modelo de dialelo parcial (Miranda Filho, 1984), para os experimentos de Jataí (safra 
2016/2017) e Itumbiara-GO (safra 2017/2018). 
Fontes de Variação G.L. Q.M. 

CP NR PG 
Tratamentos 108 65,91NS 32,39** 1,16** 
 CGC 1 9 59,25NS 39,35NS 2,74** 
 CG2 2 8 159,10* 107,10* 2,26NS 
 Grupo 1 2,55NS 855,74* 0,23NS 
 CEC 90 58,70NS 15,90NS 0,92NS 
 Ambiente 1 3,30NS 0,04NS 0,000006NS 
Trat x Amb 108 60,12* 17,89* 0,72* 
 Grupo X Amb 1 0,66NS 3,46NS 0,49NS 
CGC1 x Amb 9 59,66* 54,99* 0,36NS 
CCG2 x Amb 8 44,44NS 23,65** 1,10* 
CEC x Amb 90 62,23* 13,83** 0,72* 
Resíduo 648 26,591 7,585 0,563 

**Significativo a 1% de probabilidade *Significativo a 5% de probabilidade NS Não 
Significativo 
 
 
3.5 Predição de Compostos 
  

Os melhores compostos considerando os dois locais, foram: CCRE02xHSG07, 

CCRE01xHSG03, CCRE03xHSG07, CNAPPPxHSG07, CCRE01xHSG07 e CCOMPSeleçãoxHSG09 com os melhores 

desempenhos para a produção de grãos, as estimativas de médias destes compostos foram 

semelhantes ao das testemunhas (Tabela 38). Estes resultados indicam o bom potencial 

destes compostos para a produtividade e também da introgressão de genes de resistência as 

principais doenças foliares. 

 Segundo Mendes et al. ( 2015) as populações semi-exóticas consideradas neste 

trabalho possuem aceitável nível de rendimento para serem utilizadas em programa de 

seleção recorrente e que a estratégia utilizada pode ser recomendada para programas que 

visem à incorporação de germoplasma exótico em populações adaptadas.  
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Tabela 38 – As cinco melhores estimativas das medias dos compostos para produção de 
grãos (PG) em t.ha-1 em dois locais. 
Compostos PG Compostos PG 
 Jataí  Itumbiara 
CCRE01xHSG03 5,039 CCRE01xHSG03 4,824 
CCRE02xHSG03 4,938 CCRE02xHSG03 4,904 
CCRE03xHSG03 4,725 CNAPPZxHSG03 4,724 
CNAPPMxHSG03 4,837 CNAPPMxHSG03 4,783 
CCOMPSeleçãoxHSG03 4,772 CCOMPSeleçãoxHSG03 4,809 
CCRE01xHSG07 4,851 CCRE01xHSG07 5,083 
CCRE02xHSG07 5,191 CCRE02xHSG07 4,743 
CCRE03xHSG07 5,008 CCOMPxHSG07 4,838 
CNAPPPxHSG07 5,007 CNAPPPxHSG07 4,800 
CNAPPMxHSG07 4,880 CCOMPSeleçãoxHSG07 4,798 
CCRE01xHSG01 4,753 CCRE01xHSG09 4,829 
CCRE02xHSG01 4,762 CCRE02xHSG09 4,894 
CCRE03xHSG01 4,779 CCOMPxHSG09 4,894 
CNAPPMxHSG01 4,821 CNAPPMxHSG09 4,903 
CCOMPSeleçãoxHSG01 4,889 CCOMPSeleçãoxHSG09 4,989 
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3.4 CONCLUSÃO 
 

-Para a maioria dos caracteres avaliados o efeito aditivo associado a capacidade geral de 

combinação foram mais importantes para os caracteres avaliados. 

-As populações com maior potencial per se considerando os dois locais foram as 

populações CRE01, CRE02, NAPPM e COMPOSTO CALOR. 

-As populações CRE01, CRE02, NAPPZ, COMPOSTO CALOR SEL. VIROSE 

apresentaram maior potencial na sintese de novos compostos por apresentarem as maiores 

estimativas de capacidade geral de combinação. 

- A interação genótipos ambientes significativas para alguns caracteres e especialmente 

para peso de grãos sugere direcionar a seleção por locais. 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 

 

As estimativas de efeitos de variedade, capacidade geral de combinação e de heterose 

revelaram que o emprego do esquema de dialelo parcial em dois ambientes foi uma boa 

opção para estudos do potencial per se de populações semiexóticas e adaptadas ,e ainda 

com a vantagem de permitir a identificação das melhores populações para obtenção de 

compostos promissores e com maior variabilidade genética. Este estudo possibilitou 

avaliar o desempenho das populações semiexóticas em dois ambientes. 

 

 

 


