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RESUMO 
 
ASSUNÇÃO, A. Heterose e seus componentes em oito populações de milho doce e seus 
híbridos. 2006.108f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Genética e Melhoramento de 
Plantas)-Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2006.1  

 
Com objetivo de avaliar a heterose e seus componentes, por intermédio de 

cruzamentos dialélicos de oito genótipos de milho doce, foi montado um ensaio na Escola 
de Agronomia e Engenharia de alimentos em junho de 2004. Foi utilizado o delineamento 
em blocos casualizados, com 3 repetições. Ao todo foram 38 tratamentos sendo: 8 
genitores (proveniente dos cruzamentos dentro de cada genótipo), 28 híbridos oriundos dos 
cruzamentos entre todos os genitores, tomados 2 a 2, e 2 testemunhas, DO 04 e DAS 451 
(híbridos comerciais). Foram avaliados os caracteres de florescimento masculino e 
feminino, altura de planta e inserção de espigas, relação altura de espigas por altura de 
plantas, índice de espigas, índice relativo de clorofila, umidade pós-colheita, peso de 
espigas total e padrão com palha, peso de espigas padrão sem palha, peso de espigas 
descartadas, rendimento industrial, cor de grão e teor de açúcar total. O quadrado médio de 
tratamentos foi significativo para os seguintes caracteres: florescimento masculino e 
feminino, altura de plantas e inserção de espigas, índice relativo de clorofila, teor de açúcar 
total, peso de espigas total e padrão e rendimento industrial, indicando que houve diferença 
entre as respostas dos genótipos utilizados para as variáveis citadas. Houve correlação 
entre os caracteres de produção, sendo positiva e significativa para índice de espigas, altura 
de planta e de espiga e índice relativo de clorofila, e negativa para teor de umidade pós-
colheita e florescimento masculino e feminino. Houve correlação positiva entre o teor de 
sólidos solúveis e teor de açúcar total. O índice relativo de clorofila correlacionou-se 
negativamente com a cor de grãos, florescimento masculino e feminino, e positivamente 
com altura de plantas e de espigas. A análise dialélica foi realizada segundo a metodologia 
proposta por Gardner e Eberhart (1966). A heterose média expressa em porcentagem com 
relação à diferença entre as repostas médias dos híbridos com os genitores foi positiva para 
a maioria dos caracteres. Para o caráter peso de espigas padrão, os híbridos produziram em 
média 6,9 t/ha a mais que os genitores, para o rendimento industrial, a resposta dos 
híbridos foi em média 2,3 t/ha superior. Para estes dois caracteres de produção, que 
relativamente são os mais importantes industrialmente, pode-se dizer que houve maior 
contribuição dos efeitos gênicos não aditivos, devido a significância do componente sij e a 
não significância da capacidade geral de combinação. Com a predominância dos efeitos 
gênicos não aditivos sugere-se que a estratégia de melhoramento mais adequada neste caso, 
para o incremento produtivo, é a exploração destes efeitos por métodos interpopulacionais. 
 

Palavras-chave: milho doce, rendimento industrial, capacidade de combinação, heterose. 
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ABSTRACT 
 
ASSUNÇÃO, A. Heterosis and their components in eight populations of sweet corn 
and their hybrids. 2006.108f. Dissertation (Master degree in Agronomy: Genetic and 
Plant Breeding)-Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2006.1 
 

To evaluate the heterosis and their components, an experiment in diallel 
crossings of eight sweet corn genotypes, was implanted in Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos-UFG in June 2004. The evaluation followed an randomized 
complete block design, with three replications. Thirty-eight treatments were evaluated, 
from which eight were genitors (originated from crosses within each genotype), twenty-
eight were F1's generations (hybrids obtained from crosses among all genitors, taken two 
by two) and two controls of field experiments, DO04 and DAS451 (commercial hybrids). 
The evaluated traits were days to pollen shedding and silking, plant height and ears height, 
relation between ears height and plants height, ears index, relative chlorophyll index, 
grains' humidity content, total ears weight, commercial ears weight with straw, commercial 
ears weight without straw, discarded ears weight, industrial income, grain color and total 
sugar content. The medium square of treatments was significant for the following 
characters: days to pollen shedding and silking, plants height and ears height, relative 
chlorophyll index, total sugar content, total ears weight, commercial ears weight with 
straw, indicating that there was difference among the response from the evaluated 
genotypes for the mentioned traits. A significant correlation among production characters 
were identified as being positive for the following traits: ears index, plant height and ear 
height and relative chlorophyll index, and negative for grains's humidity content and days 
to pollen shedding and silking. Significant positive correlation was also identified between 
the soluble solids content and total sugar content, and a significant negative correlation was 
identified among relative chlorophyll index, grain color and days to pollen shedding and 
silking, however a significant positive correlation was identified between chlorophyll 
index and plants height and ears height. The diallel analysis was accomplished according 
to the methodology described by Gardner and Eberhart (1966). The medium heterosis 
(expressed as percentage) regarding the difference among the average responses of hybrids 
and genitors, was positive for most traits. For commercial ears weight whit straw, the 
hybrids showed an average value of 6.9 t/ha superior than genitors, for the industrial 
income, the hybrids' response was, on average, 2.3 t/ha superior. For these two production 
characters, that are relatively the most important for industry, that was a greater 
contribution of the effects of non addictive genes, due to the significant component sij and 
the lack of significant general capacity of combination. Even for total ears weight, where sij 
was not significant, it didn't also go to general capacity of combination (gi). With the 
predominance of non addictive effects, the more appropriate breeding strategy for the 
improvement of yield is the exploration of these effects through interpopulation methods.  
 
Key words: sweet corn, industrial income, combination capacity, heterosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de milho pode ter diversas finalidades, pois apresenta usos e tipos 

especiais. Os vários tipos de milho que se conhece hoje e são utilizados pelo homem 

surgiram na natureza devido a um passado histórico de processos de seleção, baseados no 

reconhecimento de características próprias em associação às diversidades genéticas. Dentre 

os tipos de milho existentes pode-se citar os milhos doce, que vem tendo seu espaço 

garantido devido às suas características especiais, que lhe garantem versatilidade no uso e 

possibilidade de industrialização. 

O milho doce não é uma raça de milho ou uma subespécie da espécie Zea mays 

(L.), ele é uma diferenciação dos outros tipos de milho devido à presença de um ou mais 

genes que alteram a síntese de amido no endosperma, o que possibilita modificar o uso 

desse vegetal. Ele se distingue do milho comum basicamente por conter um ou mais genes 

que são responsáveis pelas mudanças na sua qualidade como, sabor, maciez, textura, 

viabilidade das sementes e aparência das plantas e espigas 

As principais regiões de produção de milho doce do mundo estão localizadas 

no meio-norte dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá. O milho doce é o vegetal mais 

popular dos Estados Unidos e Canadá, e seu consumo tem aumentado no leste da Ásia e 

partes da Europa (Tracy, 1994). No Brasil, atualmente, a área cultivada com milho doce 

ocupa cerca de 23 a 25 mil hectares por ano, sendo que aproximadamente 66% da 

produção é concentrada em Goiás.  Há outros estados produtores como Minas Gerais e São 

Paulo, seguidos de Alagoas, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 

produtividade é cerca 14 toneladas/hectare, e o rendimento industrial é de 33%, mas pode 

sofrer variações devido aos diferentes níveis tecnológicos empregados, época de plantio e 

as exigências de cada indústria . 

Com o objetivo específico de atender a agroindústria, a Embrapa iniciou um 

programa de melhoramento, em 1979/1980, que lançou os seus dois primeiros híbridos 

simples, Docemel e Lili, além de alguns cultivares como Superdoce (BR 400), Doce-de-

ouro (BR 401) e Doce Cristal (BR 402), com grande aceitação no mercado nacional.  



 

O cultivo do milho doce encontra-se em um quadro crescente. Um exemplo é o 

caso da Brasfrigo, empresa brasileira de alimentos, que em 2004 fechou um contrato de 7 

milhões de dólares para exportar milho doce em conserva para os Estados Unidos. O 

produto foi desenvolvido pela própria Brasfrigo em parceria com uma outra empresa, 

especialmente para o paladar americano, que prefere um milho mais doce e mais claro. Tal 

indústria não direciona sua produção somente para exportação, mas atende também ao 

mercado interno, com marcas próprias. Em 2003, uma nova fábrica da indústria foi 

inaugurada em Luziânia, Estado de Goiás, aumentando ainda mais sua capacidade de 

produção.  

O milho doce apresenta grande versatilidade de uso, além de seu valor 

agregado pela possibilidade de industrialização. Pode ser utilizado como conserva, 

congelado na forma de espigas ou grãos, enlatado, desidratado, consumido in natura, 

quando colhido antes da polinização pode ser utilizado como baby corn ou mini-milho. 

Após a colheita, sua palhada ainda pode ser utilizada para ensilagem (Souza et al., 1990).  

A alta tecnologia que vem sendo empregada no cultivo do milho doce, assim 

como sua utilização pela indústria, requer cultivares que além de produtivas sejam 

uniformes quanto à maturação, tamanho e formato de espigas. Em relação aos 

consumidores brasileiros, as características mais exigidas englobam a coloração amarelo-

alaranjada e grãos macios. 

Atualmente, no Brasil, o mercado consumidor de milho doce, talvez por falta 

de conhecimento da população com relação ao produto e seus usos, ainda é muito restrito. 

A maior parte da produção desse vegetal é destinada para a indústria de conservas, por 

meio de contratos realizados diretamente com os produtores. As indústrias, que preferem o 

milho doce ao milho comum por proporcionar uma conserva de melhor qualidade, exigem 

dos produtores um rigoroso padrão de uniformidade e qualidade das espigas e grãos. A 

exploração da cultura é realizada durante todo o ano utilizando-se sistemas de irrigação e 

escalonamento de produção, o que permite um fluxo constante do produto para a 

comercialização. 

Aspectos técnicos como a baixa disponibilidade de sementes, pouca oferta 

desse tipo de milho no mercado e a falta de conhecimento por parte dos consumidores, têm 

feito com que a procura por milho doce seja pequena. Mas esse quadro, aos poucos tende a 

ser modificado, pois o cultivo do milho doce no Brasil já foi mais restrito, mas atualmente 



 

apresenta um mercado crescente e com grande potencial, e um dos motivos que pode 

contribuir positivamente para isso é o fato do Brasil ter tradição de consumir milho verde. 

 Devido ao crescimento da demanda de milho doce e as exigências requeridas 

pelos produtores, indústrias e consumidores, faz-se necessário estudos para a obtenção de 

mais informações a respeito dessa cultura, possibilitando selecionar e identificar materiais 

portadores de genes que conferem características agronômicas e industriais importantes 

para serem utilizadas em programas de melhoramento genético.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar oito populações de milho doce a partir de 

cruzamentos dialélicos, com base em caracteres agronômicos e teor de açúcar total no grão. 

Também foram determinados a heterose e seus componentes, com intuito de obter 

informações sobre os genótipos no que diz respeito ao seu desempenho per se e em 

cruzamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CULTURA DO MILHO DOCE 

 

2.1.1 A origem do milho doce 

 

Existem duas hipóteses para a origem do milho doce, uma delas considera este 

tipo de milho como sendo uma espécie distinta, usada, como planta alimentícia pelos 

índios Norte Americanos durante a era Pré-Colombiana, a outra hipótese considera o milho 

doce como o produto de uma mutação do milho comum, de origem mais recente. Erwin 

(1951) rejeita a primeira hipótese, já que com exceção de uma única espiga encontrada em 

uma ruína Asteca no Novo México, nenhuma outra apareceu durante as numerosas 

coleções organizadas por expedições arqueológicas. 

O milho doce não é uma raça de milho ou uma subespécie da espécie (Zea 

mays L.), ele é uma diferenciação dos outros tipos de milho devido a presença de um ou 

mais genes que alteram a síntese de amido no endosperma, modificando o uso desse 

vegetal. Ele se distingue do milho comum basicamente por conter um ou mais genes que 

provocam mudanças na sua qualidade (sabor, maciez e textura), viabilidade das sementes e 

aparência das plantas e espigas. Muitas das literaturas específicas para milho comum, e 

assuntos sobre genética, fisiologia e morfologia da planta de milho podem ser aplicadas ao 

milho doce (Tracy, 1994). 

Grobman et al. (1961) observaram que certamente a forma ancestral de todas 

as variedades de milho doce é a raça chullpi. Esta é uma antiga raça encontrada em sua 

forma mais pura na região centro-sul dos Andes onde apresentava espigas ovóides, e se 

desenvolveu a altitudes de 2400 m a 3400 m. Uma segunda raça de milho doce, que 

também se acredita ter originado no Pré-Colombiano é a raça mexicana maiz dulce. 

Provavelmente esta é derivada da chullpi, que foi introduzida no México pouco antes da 

colonização espanhola. Segundo Machado (1980) parece pouco provável que o milho doce 

sugary tenha ocorrido na natureza como uma raça selvagem similarmente aos outros tipos 



 

de milho. Este tipo pode ser considerado como um produto de mutação seguida de 

domesticação, pois uma nova fonte de açúcar certamente não seria ignorada pelas tribos 

indígenas americanas. 

Com a seleção praticada pelo homem, desde os mais antigos povos indígenas, 

assim como a seleção natural, a espécie passou a apresentar grande variabilidade, podendo 

então, ser adaptada às diferentes condições ecológicas. Existem cerca de 300 raças de 

milho, caracterizadas pelas mais diversas adaptações, tanto para condições climáticas, 

como para utilização em diversas finalidades. A espécie também possui grande quantidade 

de genes identificados, o que torna o milho comum e doce a espécie botânica de maior 

diversidade genética existente na natureza (Bull & Cantarella, 1993).  

O milho doce possui características intrínsecas, o que o diferencia do milho 

comum. Essa diferenciação encontra-se apenas na semente, que após a maturação 

fisiológica seca vagarosamente, e uma vez seca, torna-se vítrea e enrugada. Vítrea devido à 

cristalização dos açúcares que se encontra em maior concentração e enrugada devido à 

menor proporção de amido no endosperma (Stork & Lovato, 1991). A semente possui 

sabor adocicado, pericarpo fino e endosperma com textura delicada sendo também 

possuidora de um elevado valor nutricional. 

Devido à falta de tradição no consumo e a existência de poucos materiais 

disponíveis no mercado, bem adaptados aos trópicos, no Brasil o milho doce tem sido 

pouco explorado. Recentemente esse tipo de milho, tem recebido uma melhor atenção 

devido ao interesse por parte das empresas privadas em estimular seu consumo. 

 

2.1.2 Aspectos Gerais 

 

O milho doce é classificado como especial e destina-se exclusivamente ao 

consumo humano. Na fase grão leitoso (milho verde) os grãos são tenros e apresentam 

maiores quantidades de sacarose, dextrinas e vitaminas em relação ao milho verde comum 

(Stork & Lovato, 1991). De acordo com Silva (1994), o milho normal tem em torno de 3% 

de açúcar e entre 60 e 70% de amido, o milho doce tem de 9 a 14% de açúcar e de 30 a 

35% de amido, enquanto o milho superdoce tem em torno de 25% de açúcar e de 15 a 25% 

de amido. 

As regiões que mais produzem milho doce no mundo situam-se no norte dos 

EUA e sul do Canadá (Paterniani, 1978). O milho doce é o vegetal mais popular dos 



 

Estados Unidos e Canadá, e seu consumo tem aumentado no leste da Ásia e partes da 

Europa (Tracy, 1994). No Brasil o consumo de milho doce é recente, mas várias 

agroindústrias fomentam a produção e comercializam o milho doce enlatado e em 

conserva, embora as pesquisas em melhoramento ainda sejam relativamente incipientes. 

Estima-se atualmente uma área cultivada anual em torno de 12.000 ha com uma produção 

de aproximadamente 84.000 t de espigas verdes.  

Uma análise do conteúdo em nutrientes do endosperma de sementes de milho 

normal e milho doce, em diversos estágios após a fecundação, está disposta na Tabela 1. O 

milho doce, como se pode observar na tabela, possui uma maior quantidade de sacarose se 

comparado ao milho comum. Com o passar dos DAF (Dias após a fecundação), essa 

quantia tende a decrescer e há um aumento do teor de amido e de matéria seca, mostrando 

a importância do período correto para a realização da colheita.  

O milho doce verde deve ser colhido no estádio “R3” ou “grão leitoso”, quando 

a umidade dos grãos está em torno de 75%. Essa fase é iniciada normalmente 12 a 15 dias 

após a polinização, o grão apresenta com aparência amarela e, no seu interior, um fluido de 

cor leitosa, o qual representa o início da transformação dos açúcares em amido, 

contribuindo, assim, para o incremento de matéria seca (Magalhães, 2003). 

O teor de WSP (Water soluble polysaccharide) também é superior no milho 

doce, e aumenta com o passar dos dias após a fecundação (DAF), sendo de grande 

importância por conferir ao milho, propriedades desejáveis para as indústrias de enlatados. 

 

Tabela 1. Quantidade de alguns carboidratos e matéria seca total, em quatro estágios de 
desenvolvimento do milho doce e do milho normal. 

 

Milho Idade dos grãos (DAF) AR (%) Sacarose (%) WSP (%) Amido (%) MS (%) 

Doce 16 
20 
24 
28 

9,2 
5,4 
3,6 
3,9 

16,5 
10,2 
9,5 
4,4 

14,3 
22,8 
28,5 
24,2 

23,3 
28,0 
29,2 
35,4 

19,9 
25,6 
30,5 
37,6 

Normal 16 
20 
24 
28 

9,4 
2,4 
1,6 
0,8 

8,2 
3,5 
2,6 
2,2 

3,7 
2,8 
2,8 
2,2 

39,2 
66,2 
69,2 
73,4 

15,7 
27,1 
27,2 
43,8 

Fonte: (Creech, 1968); DAF: Dias após a fecundação; AR: Açúcares redutores; WSP: Water 
soluble polysaccharide (Polissacarídeos solúveis em água); MS: Matéria seca. 

 



 

2.1.3 Caracteres Genéticos a Serem Melhorados no Milho Doce 

 

Em geral, num programa de melhoramento de milho doce, busca-se a obtenção 

de materiais desejáveis para o consumo in natura e para a industrialização. Assim é 

desejável um produto que tenha aroma e maciez, grãos de tamanho grande, de cor intensa e 

espigas uniformes, o que inclui a textura e a consistência dos grãos (Lopez-Pereira, 1992). 

Os melhoramento genético de milho doce pode ser resumido em duas formas 

de ação, sendo uma delas por intermédio da introdução do caráter doce, que é monogênico 

recessivo de uma fonte genética qualquer em um material de endosperma normal 

comercialmente já utilizado ou submeter um germoplasma doce a um programa de 

melhoramento de rotina (Parentoni et al., 1990). 

A textura do pericarpo é fator primário da qualidade. Esse caráter é controlado 

geneticamente, podendo ser melhorado através de seleção (Garwood et al., 1976). Uma 

textura muito tenra pode ser prejudicial já que fatores ambientais podem provocar o 

rompimento do pericarpo, depreciando o produto e expondo o endosperma à infecção por 

patógenos. Importantes subsídios para o melhoramento do milho doce foram apresentados 

por Andrew et al. (1944), Helm & Zuber (1969), Flora & Willey (1974), quanto ao período 

de maturação e grau de espessura do pericarpo do milho comum. 

Com o aumento da demanda desse tipo de milho pelo mercado, vários órgãos 

tanto públicos como privados se interessaram pelo produto o que proporcionou grandes 

avanços nas pesquisas, principalmente na área de melhoramento, visando a obtenção de 

variedades e híbridos mais adaptados ao clima brasileiro. Assim, várias instituições já 

tomaram a frente, visando o crescimento desse mercado bastante promissor.  

Proporcionando as condições necessárias para o aumento da produção de milho 

doce no país, os programas de melhoramento trabalham com intuito de obter híbridos e 

cultivares mais adaptadas às condições tropicais como é o caso do Programa de 

Melhoramento de Milho Doce da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, 

UNESP, onde estão sendo obtidos cultivares e híbridos de milho contendo o endosperma 

shrunken, adaptados às condições brasileiras (Guimarães, 1995). 

Pelo fato das populações que utilizaram os genes su-1 (sugary) ou bt-2 (brittle) 

que não são os mais desejáveis, serem precoces e com espigas curtas, não foram bem 

aceitas pelas indústrias enlatadoras. Portanto, na tentativa de obtenção de materiais mais 

adaptados às diversas regiões do país, deu-se início a um programa de melhoramento de 



 

milho doce pela Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP – Botucatu que desde 

1989, vem selecionando populações contendo o gene shrunkem-2 que proporciona alto teor 

de sacarose (25%), além de degradação mais lenta do açúcar pós-colheita, para a obtenção 

de cultivares e híbridos (Lima, 2003). 

As características exigidas pelo mercado consumidor de milho doce e super 

doce diferenciam um pouco das do milho normal, especialmente quanto ao teor de açúcar. 

Para a indústria, maior teor de açúcar e menor teor de amido tem sido a preferência, o que 

também é desejado para o consumo in natura. A característica de maior teor de açúcar 

inviabiliza o processamento de alguns pratos, como o cural e a pamonha, devido ao baixo 

teor de amido.  

Para que se possa atender tanto os interesses da indústria quanto da produção 

para o uso in natura e ao próprio produtor, o milho doce deverá contemplar alguns 

atributos para ter boa aceitação. O produtor deve procurar uma cultivar que seja mais 

resistente à transformação dos açúcares em amido e ao murchamento, com possibilidade de 

plantio durante o ano todo, longevidade de colheita com aproximadamente cinco a seis 

dias, produtividade em campo acima de 12 t/ha de espigas verdes, ciclo variando entre 90 e 

110 dias, tolerância às principais pragas e doenças, uniformidade de maturação das 

espigas, índice de espiga igual a 1, resistência ao acamamento e quebramento de plantas 

(Pereira Filho, 2003). 

Para a indústria especificamente, dentre os vários requisitos, o rendimento deve 

ser acima de 30% (para cada100 kg de espigas empalhadas obter 30 kg de grãos enlatados), 

espigas acima de 20 cm de comprimento, cilíndricas e de grãos profundos, umidade em 

torno de 69 a 75%, espigas com mais de 16 fileiras de grãos, o que permite maior 

rendimento industrial, equilíbrio entre o número de palhas e a perfeita proteção da espiga, 

(número de palhas acima de14 prejudica o rendimento industrial mas abaixo de sete não 

protege suficientemente, facilitando o ataque de pragas e doenças, com reflexos negativos 

na qualidade dos grãos), grãos de coloração amarela – alaranjada e de pericarpo fino ao 

redor de 45 a 50 micras, o que confere maior maciez ao grão, e com brix em torno de 20%, 

grãos de coloração amarela-intensa ou alaranjada (dependendo das exigências do mercado 

consumidor), brix acima de 20 (Pereira Filho, 2003). 

De acordo com Pereira Filho (2003), o manejo do milho doce, com relação à 

densidade, espaçamento, controle de pragas, doenças e plantas daninhas, adubação de 



 

plantio e cobertura, escalonamento de plantio e colheita, segue o mesmo procedimento 

para o milho verde comum, podendo as atividades ser mecanizadas ou manuais. 

No mercado, existem poucas opções desse tipo de milho, talvez devido ao fato 

do brasileiro não ter o hábito de comer milho verde do tipo doce. No Brasil apenas 

algumas instituições de pesquisa e empresas de alta tecnologia produzem sementes de 

milho doce. Os agricultores que adquirem essas sementes para o cultivo direcionado para a 

comercialização in natura, nem sempre conseguem obter o estande final de acordo com as 

recomendações técnicas para a cultura. Umas das causas está relacionada com a forma, a 

densidade das sementes e o enrugamento do pericarpo (Mendonça, 2003). 

                   

2.1.4 Genes Mutantes que Afetam a Síntese de Carboidratos 

 

Com relação ao milho doce acreditava-se que um único gene localizado no 

cromossomo 4 denominado sugary (su), é que definia tal característica. Atualmente sabe-

se que para a síntese de carboidratos já foram encontrados diversos genes que estão 

presentes no endosperma (Laughnan, 1953; Springer et al., 1986), atuando isoladamente ou 

combinados (Tracy, 1994).  

A expresão do caráter doce do milho doce é devido à presença de genes 

recessivos (Wallace & Bressman, 1949). Os principais genes recessivos presentes, agindo 

isoladamente, em duplas ou triplas combinações, que afetam a síntese de carboidratos e 

que tem sido utilizados em programas de melhoramento de milho doce são: sugary-1 (su-

1), sugary-2 (su-2), sugary-enhancer (se), sugary-shrunken-2 (sush-2), shrunken-1 (sh-1), 

shrunken-2 (sh-2), shrunken-4 (sh-4), brittle (bt), brittle-2 (bt-2), amilose-extender (ae), 

dull (du), waxy (wx), extender-dull-waxy (aeduwx) (Glover & Mertz, 1987; Schimidt & 

Tracy, 1988). Estes genes se expressam no endosperma da semente (Laughnan, 1953; 

Springer et al., 1986), e promovem mudanças no metabolismo vegetal do qual consiste no 

bloqueio da conversão de açúcares em amido.  

Ao iniciar o processo de maturação dos grãos de milho doce, ocorre a 

cristalização de açúcares onde os grãos enrugam-se e o endosperma torna-se vítreo, 

enquanto que, em grãos maduros normais o grão é liso e amiláceo. A perda da doçura dos 

grãos é rápida depois de colhidos, devido principalmente a hidrolise da sacarose, que no 

endosperma imaturo, é metabolizada para amido (Tsai et al., 1970). 



 

Parentoni et al. (1990), sugeriram que o milho doce fosse classificado em dois 

grupos básicos, em que plantas que continham o gene “sugary” seriam classificadas como 

milho doce, enquanto que, plantas possuidoras dos genes “brittle”, “shrunken” ou “sugary-

enhancer”, seriam classificados no grupo de milho super doce. Existem combinações 

triplas de mutantes, como o aeduwx, mas não fizeram sucesso no mercado como os 

mutantes simples. Um outro fator desfavorável à utilização desses triplos mutantes foi a 

ocorrência da falta de elevação do teor de açúcar em níveis suficientes para justificar seu 

estabelecimento no comércio (Guimarães, 1995). 

Na composição química dos grãos de milho doce tipo sugary, não encontram-

se excepcionais teores de açúcares mas sim baixos teores de amido e um alto teor de 

polissacarídeo solúvel em água (WSP = water soluble polysaccharide) que é um 

carboidrato de cadeia ramificada (Peat et al., 1956; Brewbaker, 1971), presente no 

endosperma, sendo responsável pela melhor estrutura e pela textura cremosa do grão. O 

principal componente extraído da fração WSP é o fitoglicogênio (Garwood et al., 1976), 

que representa em torno de 25% do peso seco do grão. Este componente praticamente não 

existe em grãos de milho comum. 

Segundo Juvik & La Bonte (1998), sugary-enhancer é um duplo mutante, 

constituído do gene sugary e do gene sugary-enhancer conjuntamente em homozigose 

recessiva (sususese). O gene sugary-enhancer possui a vantagem de ter o teor de açúcar 

mais elevado, mantendo as outras características desejáveis do milho sugary, como textura 

e estrutura do grão, germinação da semente e vigor de plântulas, por isso são considerados 

de melhor qualidade.  

A dificuldade de utilização de populações com ambos os genes associados é 

selecioná-los no genótipo sugary. Os efeitos fenotípicos do sugary-enhancer não são 

facilmente perceptíveis durante o processo de seleção de homozigotos (Ferguson et al., 

1979). La Bonte e Juvik (1990), fizeram a análise de sacarose e conteúdo de caroteno total 

em uma população de grãos sugary (su-1) para sugary-enhancer e mostraram que grãos de 

coloração amarelo claro seriam um bom indicador de fenótipo de grãos homozigóticos para 

o gene sugary-enhancer. Além disso o duplo mutante apresenta uma perda menor de água 

durante o processo de secagem e mantém melhor qualidade por 4 a 5 dias em relação ao 

genótipo sugary. O duplo mutante sugary-enhancer (se), possui baixo teor de amido nos 

grãos maduros, devido ao alto teor de maltose (Ferguson et al., 1979; La Bonte & Juvik, 



 

1990). No Brasil ainda não existem cultivares ou híbridos comerciais com este genótipo 

(Silva, 1994). 

Um outro gene é o brittle, pertencente ao grupo dos super doce, localizado no 

cromossomo 5 do milho. Esse gene também em homozigose recessiva, leva a um severo 

bloqueio na síntese de amido e acúmulo de altos teores de açúcares, e por isso é 

denominado super doce. Populações que carregam este gene não permitem o acúmulo de 

polissacarídeos solúveis em água (WSP) e com isso os grãos não apresentam textura 

pastosa no ponto de milho verde como ocorre com os mutantes citados anteriormente, 

sugary e sugary-enhancer (Kaukis & Davis, 1986). 

Sementes de milho super doce possuem em geral, germinação inferior às 

sementes de milho doce (possuidores do gene sugary (su) (Waters Jr & Blanchette, 1983). 

Isso pode ser explicado devido à menor quantidade de amido, a cristalização de açúcares 

no endosperma, e a separação que ocorre entre a aleurona e o pericarpo durante a 

desidratação, que possibilitara a criação de espaços internos, fazendo com que as sementes 

apresentem um aspecto enrugado, com menor quantidade de reservas, e em conseqüência 

disso, o pericarpo torna-se mais frágil e mais suscetível à danos e a entrada de patógenos 

(Douglass et al., 1993). 

O gene shrunken-2 (sh-2), localizado no cromossomo 3 do milho está ligado ao 

gene “al”, que dá coloração à aleurona. Provavelmente estes dois genes ligados encontram-

se bem próximos, o que pode ser detectado devido à baixa média de “crossing-over”, cerca 

de 0,27. Por este motivo, dificilmente encontram-se grãos brancos nas espigas sh-2 (Glover 

& Mertz, 1987). 

O açúcar predominante no mutante shrunken-2, na fase de grãos imaturos, é a 

sacarose que, segundo Tosello (1978), é o açúcar com maior poder adoçante. Os açúcares 

redutores maltose, glicose e frutose estão presentes em menores quantidades. Uma das 

vantagens do genótipo shrunken é permitir um maior período de colheita e manter o teor de 

açúcar por um maior período pós-colheita, já que a perda de umidade é mais lenta e o 

açúcar não é rapidamente convertido em amido quando comparado aos outros genótipos 

(Laughnan, 1953; Huelsen, 1954). 

O mutante shrunken possui semente frágil e leve, devido à baixa quantidade de 

reservas no grão, podendo facilmente sofrer impactos mecânicos, o que aumenta os 

problemas com emergência (Chourey et al., 1991). Hung et al. (1992), afirmam que 

sementes desse genótipo são muito suscetíveis ao damping off (tombamento das plântulas) 



 

de pré-emergência e pós-emergência, pois o aumento do nível de açúcar deixa a planta 

mais vulnerável ao ataque de patógenos e pragas do solo. 

Os genes brittle e shrunken são os mais usados atualmente visando incorporar 

ou modificar características no milho doce. No grão maduro tipo brittle o endosperma 

apresenta-se muito enrugado enquanto no tipo shrunken esse enrugamento é menor, mas os 

dois possuem fenótipos semelhantes (Coe et al., 1988). Estes genes dobram os teores de 

açúcares, além de reduzirem a conversão destes em amido sob temperatura ambiente, 

diminuindo a necessidade de refrigeração após a colheita (Alexander, 1988). 

O primeiro híbrido super doce shrunken foi lançado em 1961 nos EUA e 

denominava-se Illini supersweet, mas só em 1984 foi desenvolvido o primeiro híbrido de 

milho shrunken já adaptado para o mercado de processamento (Kaukis & Davis, 1986). No 

Brasil, as cultivares Agrocica Super Doce e Colorado-DO-01, DO-02, DO-03 e DO-04 são 

exemplos de milhos super doces, contendo o gene shrunken-2, além de populações e 

híbridos intervarietais desenvolvidos na Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP 

Botucatu. 

 

2.2 CRUZAMENTOS DIALÉLICOS  

 

Devido ao grande número de informações que a análise dialélica pode oferecer 

ao melhorista, esta é frequentemente utilizada em programas de melhoramento de diversas 

culturas, sendo mais intensamente na cultura do milho (Hallauer & Miranda Filho, 1981; 

Amaral Júnior, 1996). 

Em programas de melhoramento para a formação de híbridos, a primeira 

grande dificuldade é a escolha dos genitores a serem cruzados para formação da população 

híbrida, devido ao grande número de materiais normalmente disponíveis. Além disso, o 

melhorista terá ainda que definir como realizar as hibridações e como as populações 

segregantes serão conduzidas (Ramalho et al., 1993). O êxito de um programa de 

melhoramento depende de uma escolha criteriosa e acertada dos genitores a serem 

utilizados. É claro, outros fatores também influenciam nessa decisão. Dentre eles pode-se 

citar a fonte de germoplasma disponível, as características a serem melhoradas e o controle 

genético dos caracteres (Fehr, 1987). 

Uma técnica que auxilia na escolha de genitores com base em seus 

desempenhos e, principalmente, considerando a sua capacidade de combinação para 



 

formação de híbridos promissores, é a de cruzamentos dialélicos (Ramalho et al., 1993). A 

utilização de cruzamentos dialélicos no Brasil já é antiga, sendo os primeiros estudos 

aplicados realizados nos anos 60, e a partir dos anos setenta, o seu uso tornou-se mais 

generalizado nas universidades e órgãos de pesquisa (Brasil, 1998). De acordo com este 

mesmo autor, a média de um caráter é de grande importância nas pesquisas em 

melhoramento genético agropecuário, pois é normalmente a alteração da média 

populacional o objetivo dos programas de melhoramento de caracteres quantitativos. 

As metodologias de análise dialélica têm por finalidade analisar o 

delineamento genético definido e prover estimativas de parâmetros úteis na seleção de 

genitores para hibridação e no entendimento da natureza e magnitude dos efeitos genéticos 

na determinação dos caracteres (Cruz & Regazzi, 1994). 

O conceito de análise dialélica foi introduzido por Sprague & Tatum (1942), 

sendo que desde então, foram propostos vários métodos para a análise das tabelas 

dialélicas e, entre eles os mais empregados são os métodos de Jinks & Hayman (1953), 

Griffing (1956) e Gardner & Eberhart (1966), sendo estes dois últimos os mais utilizados 

para a cultura do milho especificamente. 

São estimados os efeitos da capacidade combinatória, pelo método proposto 

por Griffing (1956), das heteroses média, varietal e específica, pelo método proposto por 

Gardner & Eberhart (1966), e os efeitos gênicos, como grau médio de dominância, número 

de genes, limites de seleção, pelo método proposto por Jinks & Hayman (1953). 

Dentre os esquemas de cruzamentos dialélicos utilizados, o que exibe todas as 

combinações possíveis é o da tabela dialélica completa, que corresponde ao 

intercruzamento de n materiais, dois a dois, produzindo n2 combinações possíveis. Essas n2 

combinações correspondem aos n materiais, n(n-1)/2 híbridos simples e n(n-1)/2 

recíprocos dos híbridos simples. Porém a tabela dialélica completa não é o único esquema 

de cruzamento utilizado, e algumas variações deste esquema foram introduzidas, como a 

exclusão dos genitores, totalizando n(n-1) combinações, ou tratamentos experimentais, ou 

seja, a utilização dos híbridos e seus recíprocos. Contudo as variações mais utilizadas 

correspondem ao emprego de genitores e seus cruzamentos, sem os recíprocos, perfazendo 

n(n+1)/2 combinações, ou a não inclusão dos genitores e dos cruzamentos recíprocos, 

utilizando apenas n(n-1)/2 cruzamentos (Ramalho et al., 1993). 

A análise dialélica desenvolvida por Griffing (1956), permite estimar a 

capacidade geral e específica de combinação dos genitores envolvidos nos cruzamentos 



 

dialélicos, mesmo incompletos, por meio do método dos quadrados mínimos. Esse método 

pode ser utilizado para conjuntos envolvendo os parentais, os cruzamentos diretos e 

recíprocos dentre outros. O modelo proposto por Gardner & Eberhart (1966), apresenta 

uma maior quantidade de informações a partir da decomposição da heterose total. Esses 

autores afirmam que essa metodologia é específica quando se intercruzam populações em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. De acordo com Vencovsky (1970), uma das vantagens 

imediatas do modelo de Gardner e Eberhart (1966), é a sua flexibilidade, ou seja, tendo-se, 

por exemplo, um número básico de variedades e seus cruzamentos, qualquer número e tipo 

de populações delas derivadas (retrocruzamento, gerações F2 etc.) pode ser incluído nas 

análises, sem complicações. 

Silva & Miranda Filho (2003), avaliaram o potencial genético de dez 

populações de milho em esquema dialélico para a variável peso de espiga, utilizando a 

metodologia proposta por Gardner & Eberhart (1966). Fuzatto (2003), estudou o efeito do 

número de cruzamentos em populações de milho normal em um dialelo parcial circulante 

interpopulacional. Por outro lado Bordallo et al. (2005), avaliou genótipos de milho doce e 

comum para caracteres agronômicos (altura de plantas, estande, percentagem de espigas 

atacadas por pragas, peso e comprimento médio de espigas sem palha) e proteína total em 

cruzamentos dialélicos, com objetivo de investigar a capacidade combinatória e o efeito 

recíproco. 

As informações obtidas envolvendo cruzamentos dialélicos são amplamente 

utilizadas em programas de melhoramento de milho. Estimativas de parâmetros genéticos, 

podem por exemplo, auxiliar na seleção de genitores, na predição de médias de compostos 

e cruzamentos não realizados. 

 

2.3 HETEROSE 

 

Heterose ou vigor híbrido é o aumento do vigor ou de alguma outra 

determinada característica em estudo, decorrente do cruzamento entre indivíduos que 

sejam contrastantes, ou seja, quando a média do caráter manifestada pelo híbrido possui 

magnitude superior e significativa com relação à média dos seus genitores. De acordo com 

Ronzelli Júnior (1996), heterose é definida como a expressão genética dos efeitos 

benéficos da hibridação. A presença de heterose atesta a importância dos efeitos de 



 

dominância no controle dos caracteres, bem como a existência de divergência nas 

freqüências alélicas entre grupos e dentro destes (Vencovsky, 1970). 

A heterose também pode ser entendida como uma medida de divergência 

genética, pois ela é manifestada devido às diferenças entre as freqüências alélicas entre os 

genitores nos locos com dominância controladores de um determinado caráter. Para a 

obtenção de híbridos superiores é importante que haja essa diversidade genética entre os 

genitores. Neste caso, quanto mais divergente for uma população com relação a outra, 

apresentando diferentes freqüências gênicas, no que diz respeito aos locos com 

dominância, estas manifestarão maior heterose. De acordo com Cress (1967), e Vencovsky 

(1970), a manifestação da heterose nos leva à conclusão de que há diversidade genética 

entre os genótipos em estudo, porém o contrário não é sempre verdadeiro, isto é, a ausência 

de heterose não implica necessariamente em falta de diversidade genética entre os 

genitores. 

Desde que a heterose foi descoberta, no início do século XX, surgiram várias 

hipóteses explicaticas para o melhor entendimento dos princípios genéticos que controlam 

a sua ocorrência. Em Borém & Miranda (2005), três principais teorias são discutidas, 

juntamente com estudos científicos que dão suporte à elas, que são: a teoria de dominância, 

na qual a heterose é manifestada pelo acúmulo de alelos favoráveis, de sobredominância na 

qual locus em estado de heterozigose possuem um valor adaptativo maior do que locus em 

homozigose, além de efeitos epistáticos. Mas segundo Hallauer & Miranda Filho (1995), é 

difícil uma única explicação para heterose, pois existe uma grande complexidade de tipos 

de ações gênicas envolvidas na expressão final do vigor híbrido. 

Vários trabalhos foram realizados neste sentido, sendo um exemplo, o de 

Eberhart e Vega (1973) citados por Ronzelli Júnior (1996), que trabalharam com uma 

variedade de milho de polinização aberta e uma geração F2 do cruzamento de duas 

linhagens. Eles conduziram cinco ciclos de seleção com uma linhagem testadora, para 

capacidade específica de combinação. Os resultados evidenciaram ganhos para as 

capacidades específica e geral de combinação, melhoria do desempenho per se das 

populações e maiores ganhos para cruzamentos das duas populações.  

A manifestação da heterose tem sido observada na maioria das espécies. O 

exemplo clássico da manifestação da heterose é o da obtenção de híbridos de milho. Para 

esta cultura, e também para o milho doce, há inúmeros trabalhos no sentido de explorar a 

heterose e seus componentes por intermédio de cruzamentos dialélicos, que são de suma 



 

importância para avaliar o potencial dos genótipos per se, além do potencial manifestado 

quando estes genótipos são submetidos à cruzamentos específicos. Younes & Andrews 

(1978), estudaram a herança da prolificidade e sua associação com produtividade, em um 

dialelo com híbridos de milho doce; Moreira Júnior (1995), avaliou o método de testadores 

recíprocos na seleção de linhagens de milho normal para fins de obtenção de híbridos; 

Brasil (1998), estudou quatro populações de milho normal em duas épocas de plantio, com 

avaliação de seus potenciais genéticos para melhoramento intrapopulacional e formação de 

híbridos; Reis (2000), avaliou linhagens interpopulacionais de milho normal a partir de 

cruzamentos dialélicos parciais circulantes; Rodrigues (2000), estudou a heterose e seus 

componentes em cruzamentos de populações de milho com alta qualidade protéica; Lemos 

et al. (2002a), avaliaram dez linhagens e seus híbridos de milho superdoce em um dialelo 

completo, e em outro trabalho, Lemos et al. (2002b) estudaram a emergência em campo de 

híbridos simples de milho superdoce em um cruzamento dialélico; Fuzatto (2003), estudou 

o efeito do número de cruzamentos em populações de milho normal em um dialelo parcial 

circulante interpopulacional; Bordallo et al. (2005), avaliou genótipo de milho doce e 

comum para caracteres agronômicos e proteína total em cruzamentos dialélicos. 

O efeito dessa ação, inversa à da endogamia é muito significativo, pois mesmo 

as espécies que pouco ou nenhum prejuízo sofrem com a endogamia podem revelar 

incríveis vantagens com as manifestações da heterose em função das hibridações, casos do 

feijão, soja, tomate, trigo, todas autógamas (Ronzelli Júnior, 1996). O estudo da heterose é 

relevante, visto que fornece suporte para a escolha dos melhores genótipos para produção 

de híbridos, com tentativa de reunir vários genes favoráveis num só genótipo, devido às 

possíveis combinações de diferentes caracteres quantitativos e qualitativos, permitindo 

assim a exploração da heterose para caracteres importantes como produtividade, qualidade 

física de grãos, teor de nutrientes, dentre outros. Os valores encontrados de heterose e seus 

componentes para a cultura do milho são muito variáveis para os diferentes caracteres 

agronômicos de interesse, especialmente para a produtividade de grãos. Isso é devido a 

inúmeros fatores, a começar pelo efeito ambiental atuando em diferentes genótipos. Mas 

em cada conjunto de materiais ensaiados, há diferentes graus de freqüências alélicas, e 

mesmo um determinado genótipo pode se comportar diferentemente com relação às 

manifestações da heterose, isso vai depender da estruturação genética do conjunto de 

variedades ao qual ele foi submetido. 



 

 A primeira utilização prática da heterose, gerando dados históricos 

importantes foi na produção de milho. Os híbridos passaram a ser usados em larga escala 

nos Estados Unidos e, posteriormente, em muitos países (Bueno et al., 2001). É de grande 

interesse um maior aprofundamento sobre as principais causas da heterose, mas 

independente da explicação genética, que ainda é sustentada por várias teorias, é fato 

comprovado sua grande importância no incremento principalmente produtivo, podendo ser 

considerada como uma das maiores contribuições da genética para a agricultura.  

 
2.4 CORRELAÇÃO 
 

Entende-se por correlação (r) o grau de associação entre variáveis, que é um 

aspecto genético de grande importância para o melhoramento de plantas, visto que, se ela 

existe, ao selecionarmos para uma determinada característica, indiretamente isto 

influenciará na manifestação de outras, ressaltando que quanto maior o número de 

características que se deseja melhorar conjuntamente, menores as chances de obter 

resultados satisfatórios. 

O valor de r pode variar de -1 a 1. Os valores -1 e +1 indica o máximo de 

correlação; o sinal (+ ou -) indica o sentido da correlação; o valor 0 significa 

independência das variáveis, isto é, não existe correlação (Ferreira, 1991). 

O estudo da natureza e magnitude das relações existentes entre caracteres é, 

evidentemente importante, pois no melhoramento em geral, preocupamo-nos em aprimorar 

o material genético não para caracteres isolados, mas para um conjunto destes, 

simultaneamente. Além disso, é sempre importante saber como o melhoramento de uma 

característica pode causar alterações em outras (Vencovsky & Barriga, 1992). 

A correlação é causada tanto por fatores genéticos quanto ambientais, sendo as 

causas genéticas as de maior importância para o melhoramento de plantas. Conforme 

Venkovsky (1978), a correlação pode ser causada por efeitos pleiotrópicos dos genes ou 

então por falta de equilíbrio de ligação, sendo este último uma causa transitória, 

particularmente quando as populações são derivadas de progenitores divergentes. A 

correlação de ambiente entre caracteres ocorre quando esses são influenciados pelas 

mesmas diferenças ambientais (Falconer, 1987; Venkovsky & Barriga, 1992).  

Uma vez que a melhoria da produtividade do milho é um dos principais 

objetivos em programas de melhoramento genético, devem-se verificar as correlações 

existentes entre esta característica e as demais.  



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 OBTENÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO 

 

Foi implantado um campo de cruzamento em esquema dialélico, na área 

experimental da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Goiânia-GO (730 m de 

altitude, 16º40’43” latitude sul e 49º15’14” longitude oeste). Foram utilizados 8 híbridos 

de milho doce (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Híbridos utilizados como genitores e para obtenção dos F1
’s 

Denominação Híbridos Tipo* Cor do grão Empresa 

1 SWB 551 HS Amarelo Dow Agroscience (1) 
2 DO 04 HS Amarelo-claro brilhante Dow Agroscience (1) 

3 Tropical HT Amarelo-laranja Syngenta (2) 
4 AF 427 HS Amarelo Sakata Seeds (3) 

5 AF 428 HS Amarelo Sakata Seeds (3) 
6 AF 429 HS Amarelo Sakata Seeds (3) 

7 HS1 2004 HS Amarelo Embrapa (4) 
8 HS2 2104 HS Amarelo Embrapa (4) 

* HS e HT: Híbrido simples e híbrido triplo, respectivamente. 

 

O campo de cruzamentos foi implantado em Novembro de 2004. De cada 

material foram plantadas 4 linhas de 5 metros, sendo duas linhas com diferença de uma 

semana de plantio das outras duas,  para garantir a realização dos cruzamentos com maior 

segurança. O espaçamento foi de 0,9 m entre linhas e 0,2 m entre plantas. Foram realizados 

cerca de 10 cruzamentos em cada sentido, normal e recíproco, entre todos os materiais, 

tomados dois a dois. As polinizações planta a planta foram realizadas manualmente, 

retirando-se pólen de uma planta e polinizando outra planta de outro material, e vice-versa. 

Dentro de cada material, também foram feitos cerca de 10 cruzamentos, coletando pólen de 



 

uma planta e polinizando outra dentro de uma das quatro fileiras correspondentes ao 

mesmo material, garantindo a multiplicação das populações parentais. 

As espigas foram coletadas com cerca de 30 % a 35 % de umidade, e 

armazenadas em galpão aberto até atingirem de 13 % a 15 % de umidade. Após, as espigas 

foram degranadas e os grãos selecionados (grãos inteiros, bem formados e sadios), 

utilizando-os para a montagem do ensaio.  

O ensaio foi implantado no mês de junho de 2005, na referida área 

experimental, também com isolamento no tempo com relação a outros campos 

experimentais próximos com a cultura do milho, evitando assim, a ocorrência de 

contaminação dos materiais com pólen proveniente de outras fontes.  

 

3.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com 3 repetições. Ao 

todo foram 38 tratamentos sendo 8 genitores (F2 proveniente dos cruzamentos dentro de 

cada genótipo), 28 gerações F1
’s (híbridos oriundos dos cruzamentos entre todos os 

genótipos, tomados 2 a 2), e 2 híbridos comercias como testemunhas, DO 04 (T1) e DAS 

451 (T2). Os 28 materiais obtidos dos cruzamentos tiveram suas sementes misturadas numa 

proporção de 50% de sementes obtidas em um sentido do cruzamento e 50% no sentido 

recíproco, desconsiderando um possível efeito materno. 

Cada parcela foi constituída de uma linha de 5 metros, com espaçamento de 

0,75 metros entre elas. O espaçamento entre plantas foi de 0,25 metros objetivando 20 

plantas por parcela. Foram semeadas de 3 a 4 sementes por cova, a uma profundidade de 3 

a 4 cm, e cerca de 25 a 30 dias após o plantio realizou-se o desbaste resultando em apenas 

uma planta por cova. 

 

3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS VARIÁVEIS AGRONÔMICAS E 

INDUSTRIAIS 

 

Os dados aqui considerados foram coletados ainda com as plantas em campo, 

durante a colheita, ou logo após. A colheita das parcelas foi escalonada, tentando fazer com 

que a umidade no ato da colheita fosse a mais próxima possível do ideal recomendado. As 

variáveis analisadas foram: 



 

§ Florescimento masculino (FM): O caráter florescimento masculino foi 

avaliado anotando-se a quantidade de dias após o plantio (DAP) até o momento em que 

cada tratamento apresentou 50% de plantas com pendões liberando pólen.  

 
§ Florescimento feminino (FF): O caráter florescimento feminino foi avaliado 

anotando-se a quantidade de dias após a emergência (DAP) até o momento em que cada 

tratamento apresentou 50% de plantas com estigmas receptivos. 

 

§ Altura de plantas (AP): As alturas de planta foram obtidas pela média dos 

valores entre 5 plantas competitivas dentro de cada parcela, com medição direta em 

centímetro, da altura desde o nível do solo até a inserção da folha bandeira. 

 

§ Altura de inserção de espigas (AE): As alturas de espiga foram obtidas pela 

média dos valores entre 5 plantas competitivas dentro de cada parcela, com medição direta 

em centímetro, da distância do nível do solo até a inserção da primeira espiga. 

 
§ Índice relativo de clorofila (IRC): O teor de clorofila foi obtido através do 

Índice Relativo de Clorofila (IRC), que é um índice que se correlaciona bem com o teor de 

N nas folhas em várias culturas e pode ser obtido instantaneamente no campo através do 

clorofilômetro, podendo ser realizada em várias plantas por não ser destrutiva, de modo 

muito simples e rápido.  

A folha utilizada para a coleta dos dados foi padronizada para todas as 

parcelas: posição mediana da folha acima da primeira espiga. Foram coletados dados de 7 

plantas por parcela a partir da ocasião do florescimento, através do clorofilômetro SPAD-

502 (Minolta Co., Japão), evitando nervuras e sombreando o aparelho com o corpo para 

evitar interferência da luz. O IRC é dado em uma unidade designada pela Minolta como 

SPAD (Soil and Plant Analysis Development) e que vem sendo adotada na maioria dos 

trabalhos.  

 

§ Número de plantas (NP): registro anteriormente à colheita, do número total 

de plantas existentes em cada parcela; 

 



 

§ Número de espigas (NE): registro na colheita, do número total de espigas 

existentes em cada parcela; 

 
§ Índice de espigas (IE): número total de espigas da parcela dividido pelo 

número de plantas da parcela; 

 
§ Umidade dos grãos (U): Para a determinação do teor de água dos grãos, foi 

utilizado o método da estufa a 103ºC (Brasil, 1992); 

 

Procedimento para determinação do teor de umidade dos grãos: Após a 

degrana das espigas de cada parcela, para a determinação do rendimento, foi retirada uma 

amostra de aproximadamente 100 gramas de cada tratamento. A umidade foi determinada 

principalmente visando a correção do peso dos grãos com o ponto ideal de colheita, 

principalmente por que o milho doce deve ser colhido no ponto verde. Foi pesado as 

amostras de grãos recém-colhidos e colocados na estufa à 103ºC durante 24 horas. Após 

este tempo de secagem, as amostras foram novamente pesadas.  

 

§ Produção total de espigas com palha (PET): determinado pela pesagem de 

todas as espigas com palha colhidas da parcela; 

 

§ Produção de espigas descartadas (PED): pesagem de espigas com palha, 

colhidas da parcela, fora do padrão comercial: menores de 15 cm, mal granadas ou com 

ataque de pragas e/ou doenças; 

 

§ Produção de espigas padrão com palha (PEP): peso da subtração de todas as 

espigas produzidas por uma parcela pelas espigas fora do padrão comercial (PET-PED); 

 

§ Produção de espigas padrão despalhadas (PEPsp): peso de todas as espigas 

padrão após serem despalhadas; 

 



 

§ Rendimento industrial em gramas (Ri): O rendimento industrial expresso em 

g/parcela foi obtido através da degrana e posterior pesagem das espigas padrão com palha 

da parcela; 

 

§ Rendimento industrial em percentagem (Ri%): O rendimento industrial 

expresso em porcentagem foi obtido através da proporção de grãos com relação ao peso das 

espigas padrão com palha; 

 

§ Teor de sólidos solúveis (ºBrix): A medida da concentração de sólidos 

solúveis foi realizada com um refratômetro (RT-30ATC (0-32 ºBrix)), que mede o índice 

de refração da luz quando esta passa por uma solução.  

O procedimento foi realizado colocando cerca de 2 a 3 gotas de amostra 

(conteúdo líquido extraído dos grãos de milho macerados no momento da determinação do 

rendimento industrial) no prisma do aparelho. Esperou-se um minuto e a leitura foi 

realizada diretamente na escala de ºBrix. Fazer a leitura a 20ºC, aproximadamente. No caso 

da leitura não ser feita a 20ºC, corrigir o Brix pela Tabela 3.  

A correção do teor de umidade ao nível de 76%, que é considerado ideal 
para a colheita do milho doce, foi determinada pela seguinte fórmula (Cruz & Carneiro, 
2003): 

 

PC76% = PC (100 – U1) / (100 - Up) 
 

Em que: 

PC76%  =  peso de espigas despalhadas, corrigido para 76% de umidade; 

PC = peso de espigas despalhadas, provindas do campo; 
U1 = porcentagem de umidade dos grãos, determinada através do método da 

estufa; 
Up = porcentagem de umidade ideal = 76% 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3. Ajuste dos valores de ºBrix em função da temperatura ambiente no momento da 
leitura (coluna da tabela) e do valor lido diretamente no refratômetro (linha da 
tabela) 

Temperatura                                 Percentagem de sacarose (ºBrix) 

0ºC 0 5 10 15 20 25 30 

                      Subtrair do brix lido 

10 0,50 0,54 0,58 0,61 0,64 0,66 0,68 

11 0,46 0,49 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 

12 0,42 0,45 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 

13 0,37 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,59 

14 0,33 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,43 

15 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 

16 0,22 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 

17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 

18 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 

19 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

                         Adicionar ao brix lido 

21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

22 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 

23 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 

24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,31 

25 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 

26 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 

27 0,48 0,50 0,53 0,53 0,54 0,55 0,55 

28 0,56 0,57 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63 

29 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,72 

30 0,72 0,74 0,77 0,78 0,79 0,80 0,80 
Fonte: <http://www.bevtech.com.br/infotec/analise/acid_total.htm> acesso em 01/07/2006 

 
 

 

 

 

 



 

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 

Após a degrana das espigas de cada parcela, para a determinação do 

rendimento, foi retirada uma amostra de aproximadamente 200 g de cada tratamento. Essas 

amostras foram destinadas às análises laboratoriais para determinação de teor de açúcares 

totais. Anteriormente a essas análises foi realizado o branqueamento dessas amostras, que é 

um tratamento térmico comumente aplicado a vegetais antes do congelamento, para obter 

uma melhor qualidade e um maior tempo de estocagem, pois interrompe a ação das 

enzimas, diminui o gosto crú e ácido, reduz a carga microbiana, elimina o oxigênio contido 

nos tecidos, fixa a cor e a textura. Os vegetais apresentam uma grande atividade enzimática 

acelerada principalmente depois da colheita, que podem provocar alterações no sabor, cor, 

textura e valor nutritivo, devido ao excesso de oxigênio nos tecidos. 

Procedimento: Mergulhou as 200 g da amostra de grãos de milho doce em 

água fervente por 3 minutos. Imediatamente após os três minutos, para paralisar a ação do 

calor, os grãos foram resfriados rapidamente, pela imersão rápida em água corrente fria, e 

após, a amostra ficou imersa por mais 3 minutos em água à 0ºC. A amostra foi então 

retirada e armazenada em embalagem a vácuo no freezer à -12ºC. 

 

3.4.1 Análise de coloração do grão 
 

A coloração do grão foi determinada através da metodologia proposta por 

Oliveira (2003) que é uma adaptação do método de Roche (1989), (Roche yolk colour fan), 

através da comparação entre a coloração dos grãos e a escala de cores, em que foram 

atribuídas notas conforme a escala de pontos. Esses dados foram tomados no momento de 

avaliação do rendimento industrial, com o milho degranado, e antes de ser submetido ao 

processo de branqueamento (Figura 1).  

 
3.4.2 Análise do teor de açúcares totais 

 

Foram determinados laboratorialmente de acordo com o método de Lane-

Eynon. Esse método baseia-se na redução de um volume conhecido do reagente de cobre 

alcalino (Fehling) a óxido cuproso. O ponto final é indicado pelo azul de metileno, que é 

reduzido a sua forma leuco, por um pequeno excesso de açúcar redutor.  



 

Para o preparo da amostra: As amostras foram retiradas do freezer (grãos de 

milho congelados após o processo de branqueamento) e deixadas descongelar na geladeira 

lentamente. Após, retirou-se uma sub-amostra de 50 g que foi macerada em um grau com 

pistilo de porcelana. Foi pesada em balança analítica 10 g da amostra macerada, utilizando 

bequer de 250 mL. Adicionou-se 20 mL de água destilada e aqueceu em banho-maria por 

10 minutos, agitando ocasionalmente. Adicionou 2 mL de Ácido clorídrico p.a. e levou ao 

banho-maria a 60ºC por 1 hora. Transferiu para um balão volumétrico de 100 mL todo o 

conteúdo do Erlenmayer. Esfriou e neutralizou com hidróxido de sódio a 10% usando o 

papel indicador. Foi acrescentado 2 mL de ferrocianeto de potássio a 15% e 2 mL de 

acetato ou sulfato de zinco a 30% e agitado. Completou o volume para 100mL e filtrou em 

papel de filtro quantitativo para um Erlenmayer seco. Os açúcares foram determinados pelo 

método de Lane-Eynon. 

Titulação: Colocou na bureta de 25 mL o filtrado obtido no preparo da 

amostra. Em um Erlenmayer de 250 mL colocou 5 mL da solução de Fehling A e 5 mL da 

solução de Fehling B e adicionou 40 mL de água destilada. Foi aquecido até a ebulição e 

gotejou a solução da amostra contida na bureta até que o líquido sobrenadante ficasse 

levemente azulado. Mantendo a ebulição, adicionou-se uma gota de solução de azul de 

metileno a 1% e continuou a titulação até o descoramento do indicador. O ponto de 

viragem foi observado pela coloração vermelho tijolo. 

 

Cálculo do teor de açúcar total: 

 
AT(%) = [(Vs x 100)x (T/2)] / (V x P) 

 
Em que: 

AT(%)  = % de açúcar totais (glicose e sacarose); 
Vs  =  volume da solução = 100; 

T/2 = título da solução de Fehling dividido por 2; 
V = volume em ml gastos na titulação; 

P = massa da amostra em gramas. 

 

 

 



 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICO-GENÉTICAS 

 

3.5.1 Análise de variância 

 

Primeiramente foi realizada uma análise de variância para os caracteres em 

estudo. Foi utilizado para este fim o programa estatístico SAS (Statistical Analisys System) 

(SAS Institute INC., 1993). A seguir é apresentado um quadro referente a essa análise para 

um experimento em blocos casualizados (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Quadro de análise de variância para um experimento em blocos casualizados 

Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio 

Blocos  b-1 QMb 

Tratamentos g-1 QMt 

Resíduo (b-1)(g-1) QMr 

Total bg-1  
b: número de blocos; g: número de genitores; QMb, QMt e QMr = QM de blocos, de tratamentos e de 
resíduo, respectivamente. 

 
O modelo matemático representativo do delineamento em blocos 

casualizados é dado por: 
Yij = m + gi + bj + eij 

  
Em que: 

Yij = observação obtida na parcela com i-ésimo genótip do j-ésimo bloco; 

m = média geral; 
gi = efeito do i-ésimo genótipo; 

bj = efeito do j-ésimo bloco; 
eij = efeito do erro associado à observação de ordem ij. 

 

3.5.2 Correlação 
 

Com base nos dados foi determinado o coeficiente de correlação que é uma 

medida da intensidade ou do grau de associação entre as variáveis analisadas. O método 

matemático para cálculo do coeficiente de correlação foi estabelecido por Karl Pearson, em 

1896. Por essa razão é denominado Coeficiente de Correlação de Pearson. O programa 



 

usado para analisar os dados da correlação foi o SAS (Statistical Analisys Sistem-SAS) 

(SAS Institute INC., 1993). A correlação é dada pela seguinte equação: 
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em que:  

 
r = correlação entre as duas variáveis analisadas; 
x e y = variáveis entre as quais se deseja obter correlação. 
 
A média aritmética dos caracteres é dada por: 
 

 ( )∑= ix
n

x 1  

                   

 ( )∑= iy
n

y 1  

 

3.5.3 Análise dialélica 
 

Tabela 5. Quadro de análise de variância em esquema dialélico segundo o modelo de 
Gardner e Eberhart (1966) 

 

FV GL SQ QM 

Tratamentos [p(p+1)/2]-1 S1=ß’X’Y(4) - C QMt 

    Variedades (vi) p-1 S2=ß’X’Y(1) - C QMv
    Heterose total (hij) p(p-1)/2 S3=ß’X’Y(4) - ß’X’Y(1) QMht

       Heterose média (ħ) 1 S4=ß’X’Y(2) - ß’X’Y(1) QMh
       Heterose de variedades (hi) p-1 S5=ß’X’Y(3) - ß’X’Y(2) QMhv

       Heterose específica (sij) p(p-3)/2 S6=ß’X’Y(4) - ß’X’Y(3) QMhe

Resíduo f  QMr 
FV: Fonte de Variação; GL: Grau de Liberdade; SQ: Soma de Quadrados; p: número de genitores; f = GL do 
resíduo; QMr = QM do resíduo, já dividido pelo número de observações que originaram as médias da tabela 
dialélica, obtido em análises preliminares; S1=S2+S3; S3=S4+S5+S6 

 

As médias ajustadas por mínimos quadrados obtidas pela análise de variância 

foram avaliadas pelo modelo estatístico genético de análise dialélica proposto por Gardner 



 

& Eberhart (1966), utilizando o EXCEL e o programa GENES (Cruz, 1997). O modelo 

geral é o seguinte: 

 

§ ijY = µ  + ( iv + jv )/2 + θ  ( h  + ih  + jh  + ijs ) + ijε  

 

em que: 

 

ijY : Valor observado para o genitor i ou cruzamento entre i e j; 

µ : média geral das variedades; 

iv : efeito da i-ésima variedade; 

jv : efeito da j-ésima variedade; 

h : efeito da heterose média de todos os cruzamentos; 

ih  e jh : heteroses dos genitores i e j em relação a h , respectivamente; 

ijs : efeito da heterose específica resultante do cruzamento entre genitores de 

ordem i e j; 

ijε : erro experimental médio associado às médias dos híbridos ou parentais; 

θ : coeficiente condicional, assumindo valores de θ = 0, quando i = j e θ = 1/2 

quando i ≠ j. 

 

De acordo com a manifestação de significância ou não dos efeitos do modelo 

para cada caráter avaliado, o modelo geral foi reduzido no sentido de obter melhores 

estimativas para cada componente. 

 

§ Modelo 1:  ijY = µ  +  ( iv + jv )/2 + ijε , quando não houver manifestação da 

heterose para o caráter em estudo; 

 



 

§ Modelo 2: ijY = µ  +  ( iv + jv )/2 + θ h  + ijε , quando houver heterose mas 

com mesma magnitude de cruzamento para cruzamento; 

 

§ Modelo 3: ijY = µ  +  ( iv + jv )/2 + θ  ( h  + ih  + jh ) + ijε , quando houver 

manifestação da heterose  que varie nos híbridos de cada genitor; 

 

§ Modelo 4: ijY = µ  +  ( iv + jv )/2 + θ  ( h  + ih  + jh  + ijs ) + ijε , que é o 

modelo geral, para quando houver diferenças significativas entre os valores médios da 

tabela dialélica, proporcionadas por todas as causas de variação descritas no modelo, que 

são: heterogeneidade entre os progenitores e manifestação de heterose tanto em 

cruzamentos varietais quanto em cruzamentos específicos. 

 

Para obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo, bem como as somas 

de quadrados, foi utilizado o método de quadrados mínimos ordinários a partir das médias 

do experimento da maneira usual, o qual matricialmente pode ser representado por: 

 

Y = Xβ + ε 

em que: 

Y: vetor das médias observadas; 

X: matriz de incidência dos efeitos do modelo; 

β: vetor de parâmetros a serem estimados; 

ε: vetor referente ao erro experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

As médias de cada tratamento para o caráter florescimento masculino (FM) 

(Tabela 6) variaram de 77,33 dias após plantio (DAP) a 94,67 (DAP) respectivamente para 

a testemunha T2, e para o genitor 5, com média geral do caráter de 83,47 DAP. Para 

florescimento feminino (FF) (Tabela 7), o valor máximo encontrado foi de 98 DAP para o 

genitor 5, e o mínimo, de 82 DAP, para o híbrido resultante do cruzamento 5 x 7, com 

média geral para o caráter de 86,28 DAP. Esses valores são maiores do que os 

normalmente encontrados para milho doce, mas deve ser levado em consideração a tomada 

dos dados, uma vez que médias de parcelas anotadas em dias não permitem a detecção de 

diferenças entre genótipos, que na maioria dos casos são mais sutis do que a precisão dessa 

escala. Além do mais, o milho é uma cultura que possui seu ciclo fortemente influenciado 

pela magnitude da temperatura, o que provavelmente levará a manifestação de ciclos 

variados conforme as condições ambientais durante o desenvolvimento das plantas.  

A magnitude desses valores, então, pode ser explicada, pelo fato do ensaio ter 

sido implantado no mês de junho, quando a temperatura média declinou devido a 

proximidade do inverno, fazendo com que o ciclo vegetativo da cultura fosse mais 

prolongado. Para o milho doce, que normalmente é colhido com cerca de 90 a 100 dias 

após plantio, é interessante a utilização de cultivares de ciclos mais precoces, 

principalmente para cultivos irrigados nesta época, visando não delongar a permanência da 

lavoura no campo.  

Observa-se que o quadrado médio de tratamentos foi significativo (p<0,001) 

para os caracteres florescimento masculino (FM) e florescimento feminino (FF) (Tabela 8). 

Isto mostra que há divergência entre os materiais (genitores e híbridos) em relação ao ciclo, 

havendo variabilidade significativa entre eles. 

Os coeficientes de variação para florescimento masculino (FM) e florescimento 

feminino (FF) foram da ordem de 2,16% e 2,33% respectivamente (Tabela 8), que são 



 

considerados baixos e estão de acordo com o que ocorre normalmente, embora para 

florescimento masculino tenha sido um pouco superior com relação ao valor encontrado no 

trabalho de Voltz (2002), que, trabalhando com a população BR 401 encontrou valores da 

ordem de 1,95% e 2,52% respectivamente, para FM e FF.  

Para o caráter índice de espiga (IE) (número de espigas/número de plantas), foi 

obtido um valor médio de 1,16 (Tabela 9). O genótipo 8 obteve o menor valor, 0,85, e o 

híbrido 5 x 7 o maior, 1,45. Estes dados expressam valores relevantes, visto que indicam o 

grau de prolificidade dos materiais. Younes & Andrews (1978), estudando prolificidade 

em 10 linhagens de milho doce, obtiveram uma média de 1,69. De acordo com os 

resultados aqui obtidos, alguns deles apresentaram valores próximos a 1,00 que é 

satisfatório visto que se deseja obter a melhor qualidade possível da primeira espiga. A 

análise de variância não mostrou diferença significativa para as fontes de variação (Tabela 

10). O coeficiente de variação encontrado foi de 17,60%, que não é considerado muito 

baixo, sendo que um dos motivos para a magnitude deste valor pode estar relacionado com 

a variação que ocorreu no número de plantas de algumas parcelas. 

A variação para altura de planta (AP) foi em geral alta. Observa-se que o maior 

valor médio obtido para o caráter foi de 188,93 cm, para o 5 x 7, e o menor, de 122,87 cm, 

referente ao híbrido 5, e média geral para o caráter de 168,62 cm (Tabela 11). Esse aspécto 

é importante, visto o crescente interesse por materiais de porte mais reduzido, sendo 

possível, a seleção e utilização de alguns, indicados para esse propósito. 

A Tabela 12 apresenta a análise de variância para o caráter altura de planta 

(AP), indicando diferença significativa entre os tratamentos. Isso mostra que para esta 

variável houve resposta diferencial entre os genótipos. O coeficiente de variação 

encontrado foi de 6,82%, que corresponde com os valores que ocorrem normalmente na 

literatura para milho comum e milho doce. Voltz (2002), trabalhando com ganho genético 

adaptativo em populações de milho doce, encontrou valores aproximados, acima de 6,00%, 

para as populações BR 400 e BR 402. Já Aragão (2002), trabalhando com híbridos simples 

de milho doce, obteve coeficientes de variação da ordem de 10,50% para este mesmo 

caráter. 

Para altura de espiga (AE), obteve-se um valor máximo médio de 107,80 cm 

para o híbrido 5 x 7, e um mínimo de 62,20 cm, para o genitor 5, com média de 88,87 cm 

(Tabela 13). Houve grande variação para este caráter, assim como para altura de plantas 

(AP).  A análise de variância (Tabela 14) também apresentou diferença significativa entre 



 

os tratamentos. O coeficiente de variação encontrado foi de 10,81%, que está abaixo do 

valor obtido por Voltz (2002), de 17,88%, para a população BR 401, e foi superior ao valor 

encontrado por Aragão (2002), de 8,26%. 

Outro caráter de grande interesse para o melhoramento é a razão da altura de 

espiga com altura de planta (AE/AP), que é um indicativo da posição relativa da espiga na 

planta. O interesse recai sobre aqueles materiais que apresentam inserção de espigas mais 

baixas, pois serão mais resistentes ao acamamento. Mesmo que existam no mercado 

genótipos resistentes ao acamamento e/ou quebramento do colmo. A grande variabilidade 

para este caráter pode ser devido à alta variabilidade que também está presente nas duas 

variáveis das quais derivaram este índice. Para esse caráter o valor médio variou de 0,46 

cm para a testemunha T1, a 0,59 cm para o híbrido 6 x 7, com média de 0,53 cm (Tabela 

15), possibilitando encontrar plantas com relação AE/AP favorável. A Tabela 16 mostra 

diferença significativa entre os tratamentos,  indicando variabilidade para este caráter. O 

seu respectivo coeficiente de variação foi de 6,08%, indicando boa precisão experimental. 

A média geral encontrada neste trabalho para o teor de brix (ºBrix) foi de 

15,25%, sendo o maior valor de 17,00%, referente ao híbrido 2 x 4 e ao genitor 8, e o 

menor valor de 13,33%, referente ao cruzamento 1 x 3 (Tabela 17). O teor de brix, não 

apresentou significância para o quadrado médio de tratamentos e o coeficiente de variação 

encontrado para foi de 9,04%. (Tabela 18). Para esta variável, que indica a quantidade de 

sólidos solúveis totais, quanto maior seu teor, maior o rendimento no processamento dos 

grãos (Pereira, 1987). Este mesmo autor encontrou valores de 17,70%, 20,80% e 22,30% 

para 3 cultivares de milho doce.  

O brix é influenciado pela temperatura ambiente. Segundo informações 

técnicas, o valor encontrado com a leitura direta, é corrigido de acordo com a temperatura e 

com a concentração de sólidos solúveis. Neste caso, em que o valor médio da temperatura 

na época da avaliação foi 25 ºC, para cada valor lido foi acrescentado 0,36 para leituras de 

9,60 a 12,50 ºBrix, 0,37 para leituras de 12,60 a 15,50 ºBrix e 0,38 para leituras 15,60 a 

22,50 ºBrix (Tabela 3). 

O maior valor médio encontrado para o caráter cor de grãos foi 5,67 pontos, 

para o híbrido 1 x 6, e o menor valor, 3,00 pontos, para o híbrido 2 x 7, sendo a média 

geral para o caráter de 4,61 pontos (Tabela 19). Essa média foi um pouco inferior à média 

das testemunhas que obtiveram valor de 5 pontos, mas este caráter não apresentou 

significância para o quadrado médio de tratamentos (Tabela 20). Esta unidade dada em 



 

pontos indica que quanto maior o valor, mais escuro será a cor do grão. A escala de cores 

possui valores que vão de 1 á 15 pontos. Um dos híbridos de milho doce comercial que 

apresenta uma coloração mais forte, recebe de acordo com a escala, uma pontuação em 

torno de 5 ou 6, e o mais claro, 2. Esses valores podem sofrer alteração de acordo com 

quem fizer a leitura, pois é somente visual, por meio de comparação direta da escala com 

os grãos. Milhos com coloração mais forte são a preferência do mercado interno, no 

entanto o mercado externo dá prioridade a grãos mais claros. Neste estudo o valor médio 

foi de 4,61 pontos, indicando uma coloração amarela mais escura. 

O coeficiente de variação encontrado para cor de grão foi 15,97%, que não é 

considerado muito baixo. Oliveira (2003), trabalhando com qualidade nutricional do grão 

em milho de alta qualidade protéica (QPM), encontrou para esta mesma variável, 

coeficiente de variação de 7,03%. Esse alto valor do coeficiente de variação pode ter 

ocorrido devido à falta de prática e de treinamento visual no momento das leituras com a 

escala de cores, ou diferença da luminosidade nos dias das leituras. 

O teor de umidade no ato da colheita (U) foi determinado pelo método da 

estufa, conforme já descrito na metodologia. O objetivo desta variável foi ajustar os pesos 

das variáveis de produção de acordo com a umidade ideal de colheita. O valor médio para 

esta variável foi de 72,32% (Tabela 21), que está dentro do recomendado para colheita do 

milho doce. O maior valor encontrado foi de 76,93 para o genitor 4, e o menor valor de 55, 

82, para o cruzamento 5 x 6.  Para Garcia et al. (1978), os teores de umidade normalmente 

ótimos para um bom produto final estão entre 70% e 76%, enquanto que teores abaixo de 

65% são considerados muito baixos. Estes teores considerados ideais sofrem alguma 

variação para mais ou para menos dependendo de alguns autores.  O quadrado médio de 

tratamentos para teor de umidade não foi significativo, e o coeficiente de variação 

encontrado foi de 8,95% (Tabela 22). Diante disso, pode-se afirmar que a colheita das 

parcelas de todos os tratamentos do ensaio ocorreu numa faixa de umidade ideal para essa 

finalidade. 

Para índice relativo de clorofila (IRC), a média geral obtida foi de 52,81 

unidades SPAD, com maior valor de 57,30 unidades SPAD para o híbrido 2 x 7, e menor 

valor de 47,97 unidades SPAD para o genitor 5 (Tabela 23).  

Nos EUA o índice relativo de clorofila (IRC) vem sendo utilizado em culturas 

anuais como o milho e o trigo com metodologias de amostragem já bem definidas (Godoy, 

2002). Guimarães et al. (1999), testaram cinco doses de nitrogênio em tomate e avaliaram 



 

as concentrações de clorofila nas plantas através do medidor portátil Minolta-SPAD 502. 

Para as plantas cultivadas no solo Podzólico Vermelho-Amarelo Câmbico as leituras 

variaram de 35,00 a 45,20 unidades SPAD, enquanto que em solo Areia Quartzosa, 

variaram de 35,50 a 46,5 unidades SPAD respectivamente. Os valores obtidos neste 

trabalho, em média, foram superiores aos descritos para a cultura do tomate, e aos valores 

críticos obtidos por Piekielek & Fox (1992), com o medidor para a cultura do milho (43,40 

unidades SPAD). Porém, os valores encontrados aproximaram de Smeal & Zhang (1994), 

também para a cultura do milho, que foi de 52,00 unidades SPAD. 

Esse índice relativo de clorofila (IRC) é normalmente utilizado como 

indicativo auxiliar no manejo do nitrogênio para as culturas. A intenção de utilizá-lo neste 

trabalho foi na tentativa de encontrar correlação significativa com alguma outra variável, 

que seria uma informação a mais para uma provável seleção indireta, já que o estudo da 

adubação nitrogenada não é um objetivo deste. De acordo com a Tabela 24, houve 

significância para o quadrado médio de tratamentos. O coeficiente de variação encontrado 

para esta variável foi de 5,95%, indicando uma boa precisão experimental. 

Para o caráter teor de açúcar total (açúcar) foram encontrados valores máximos 

e mínimos respectivamente, de 5,64% para o híbrido 2 x 6, e 3,76% para o genitor 7, com 

valor médio da variável de 4,78% (Tabela 25). Estes dados foram obtidos com análise do 

grão na base úmida. Pereira (1987), encontrou valores de teor de açúcar total de 4,30%, 

4,60% e 5,20% para as cultivares Doce Cristal, Doce-de-Ouro e Superdoce, 

respectivamente. Esta é uma característica muito importante, visto que é preferível para a 

indústria genótipos capazes de condicionarem um maior teor de açúcar. O quadrado médio 

de tratamentos para este caráter foi significativo, indicando a possibilidade de escolha de 

genótipos que foram superiores quanto ao teor de açúcar total no grão (Tabela 26). O 

coeficiente de variação foi da ordem de 13,06%, que não é considerado muito baixo 

quando se trata de resultados provenientes de análises laboratoriais, que requerem um 

pouco mais de rigor, mas há falta de dados com intuito comparativo na literatura.  

As variáveis que envolvem produção são apresentadas aqui com unidade de 

t/ha, devido a melhor visualização da magnitude do valor por unidade de área, mas nas 

tabelas, estes mesmos valores estão na unidade de kg/ha. O interesse maior nestas variáveis 

é o peso de espigas padrão com palha (PEP), que são as espigas que realmente são 

comercializadas e o rendimento industrial, dado em porcentagem (Ri%). 



 

 O maior valor obtido para peso de espigas padrão (PEP) foi de 17,04 t/ha para 

o híbrido 5 x 7, e o menor, 2,96 t/ha para o genótipo 5, com média de 10,57 t/ha (Tabela 

27), valores estes que foram inferiores aos valores encontrados para as testemunhas. A 

Tabela 28 apresenta a análise de variância para este caráter, mostrando diferença 

significativa entre os tratamentos, com possibilidade de selecionar genótipos que sejam 

mais produtivos. O coeficiente de variação foi de 38,27%. 

A média geral para o caráter rendimento industrial em porcentagem (Ri%) foi 

de 36,56%, sendo o maior valor encontrado de 44,89% para o genitor 5, e o menor valor de 

28,56% para o cruzamento 4 x 5 (Tabela 29). O valor médio (36,56%) foi superior ao valor 

encontrado para uma das testemunhas (T2 = 35,51%). A Tabela 30 apresenta a análise de 

variância para este caráter, não acusando diferença significativa entre os tratamentos, 

indicando que em média todos os genótipos corresponderam ao valor mínimo exigido pela 

indústria que é de 30%. O coeficiente de variação obtido é de 28,76%. Observa-se que o 

genitor 5 foi o que apresentou maior rendimento industrial, e que quando em cruzamento 

com o genitor 7, alcançaram a maior produção de espigas comerciais (17,04t/ha) (Tabela 

27). 

O maior valor obtido para peso de espigas padrão despalhadas (PEPsp) é de 

12,42 t/ha para o híbrido 5 x 6 e o menor de 1,98 t/ha para o genitor 7, sendo a média de 

6,87 t/ha (Tabela 31). A tabela 32 apresenta a análise de variância para o caráter peso de 

espigas padrão despalhadas (PEPsp), mostrando diferença significativa entre os 

tratamentos. O coeficiente de variação encontrado para esta variável foi de 36,69%.  

Para a variável peso de espigas descartadas (PED) o maior valor obtido foi de 

4,20 t/ha para o híbrido 5 x 6, e o menor de 0,82 t/ha referente ao híbrido 4 x 8, com valor 

médio de 2,30 t/há (Tabela 33). Para o produtor é interessante que não haja descartes, mas 

se houver que seja o mínimo possível, para interferir o mínimo possível no rendimento 

final. Isso ocorre principalmente quando há espigas doentes e menores que 15 cm, 

dependendo do padrão de qualidade exigido pela indústria.  A Tabela 34 mostra o quadro 

de análise de variância, e não houve diferença significativa entre tratamentos para peso de 

espigas descartadas (PED), indicando que estatisticamente todos os genótipos 

apresentaram um valor médio não diferencial para o refugo (espigas descartadas). O 

coeficiente de variação de 63,58% é justificável devido ser esta ser uma variável de 

descarte.  



 

Para a variável peso de espigas total (PET), que fornecerá a produtividade do 

genótipo, Guimarães (1995), obteve um valor médio de 15,05 t/ha de espigas com palha, 

no município de Patos de Minas-MG, avaliando vinte e cinco híbridos interpopulacionais 

de milho doce, portadores do gene shrunken-2. Lemos et al. (2002a), trabalhando com 

linhagens de milho super doce, obteve um valor médio de peso de espigas total de 20,61 

t/ha. Aragão (2002), trabalhando com híbridos simples de milho super doce, obteve 

resultados médios de peso total de espigas empalhadas de 28,28 t/ha, com coeficiente de 

variação 28,24%. Barbieri et al. (2005) encontraram para o híbrido simples MD2001, 

produtividade de 20,81 t/ha. Já Oliveria Jr. et al. (2006), trabalhando com seleção de 

genótipos de milho doce, advindos de bancos de germoplasma, obteve resultado de 8,97 

t/ha, com coeficiente de variação de 13,62%.  

De acordo com a literatura podemos ver a resposta superior dos híbridos com 

relação ao acesso do banco de germoplasma com relação ao peso de espigas total (PET). 

Alguns materiais deste presente estudo obtiveram valores aproximados, sendo o maior, 

com 19,01 t/ha, para o híbrido 3 x 7, e o menor, 4,98 t/ha, para o genitor 5, com média de 

12,87 t/ha (Tabela 35), que ficou abaixo do valor médio das testemunhas. A análise de 

variância mostra diferença significativa entre os tratamentos, com coeficiente de variação 

35,93% (Tabela 36). 

Para a variável rendimento industrial em gramas (Ri), que é o peso dos grãos 

das espigas comerciais, o maior valor obtido foi de 5,75 g/parcela para o híbrido 3 x 7, e o 

menor de 0,79 g/parcela referente ao parental 7, com valor médio de 3,59 g/parcela (Tabela 

37). A Tabela 38 apresenta o resultado da análise de variância, com diferença significativa 

entre os tratamentos, indicando variabilidade entre os genótipos estudados. 

Diante de tamanha variação dos dados de produção, percebe-se que há resposta 

diferencial entre os genótipos em estudo, pois o quadrado médio de tratamentos foi 

altamente significativo para todas as variáveis de produção. Os valores dos coeficientes de 

variação não foram muito baixos, embora estejam dentro do que pode ocorrer em 

experimentos de campo. Isso pode ser devido à época em que foi implantado o 

experimento. Nos ensaios de safrinha, já ocorre muita variação na precisão de um ensaio, 

mesmo com estande adequado, neste caso, a precisão pode ter se agravado devido o ensaio 

ter sido implantado no inverno, fora do período normal de safra (verão). 

 

 4.2 CORRELAÇÃO 



 

 

Na Tabela 39 pode ser visualizado o resultado das correlações fenotípicas 

encontradas para os caracteres em estudo: umidade pós-colheita (U%), índice de espiga 

(IE), florescimento masculino e feminino (FM e FF ambos em DAP), altura de planta e 

espiga (AP e AE ambos em cm), relação AE/AP, sólidos solúveis (ºBrix), teor de açúcares 

total (%), cor de grãos (Cor), índice relativo de clorofila (IRC em SPAD), peso de espigas 

padrão sem palha (PEPsp em kg/ha), peso de espigas total (PET em kg/ha), peso de espigas 

padrão com palha (PEP em kg/ha), peso de espigas descartadas (PED em kg/ha) e 

rendimento industrial (Ri em g/parcela). 

O teor de umidade dos grãos (U) foi determinado com objetivo de corrigir as 

variáveis de produção para 76% de umidade, pois essa apresenta correlação negativa e 

altamente significativa com estas variáveis, além de correlação negativa e significativa 

com a variável cor de grão (r = -0,195). 

Foram observados valores significativos (p<0,01) pelo teste “t”, de caracteres 

que correlacionaram positivamente com o índice relativo de clorofila (IRC), como o índice 

de espiga (IE) (r = 0,319), altura de planta (AP) (r = 0,535), altura de espiga (AE) (r = 

0,410) e as variáveis de peso e rendimento. Já florescimento masculino (FM) e feminino 

(FF) (r = -0,405 e r = -0,519) e a cor de grãos (r = -0,264), obtiveram valores que 

correlacionaram negativamente com o índice relativo de clorofila (IRC). A correlação 

positiva e significativa desta variável com as outras de produções, pode ser explicada pelo 

fato da clorofila participar indiretamente na formação de compostos orgânicos. Os 

compostos orgânicos que ficam armazenados nos tecidos vegetais na fase de enchimento 

dos grãos são quebrados, translocados e armazenados nestes órgãos, na forma de proteínas 

e aminoácidos (Marschner, 1995). A correlação positiva e de maior intensidade 

envolvendo o teor de clorofila foi encontrada para altura de planta (r = 0,535), o que já era 

de se esperar, pois o teor de clorofila sendo dependente da incidência direta dos raios 

solares nas folhas, foi aumentada pela maior exposição destas plantas. 

O índice de espigas (IE) apresentou correlação negativa e altamente 

significativa para florescimento masculino (FM) e feminino (FF), indicando que genótipos 

com um ciclo mais tardio podem apresentar uma redução na quantidade de espigas com 

relação ao número de plantas, pois a planta investe um pouco mais no desenvolvimento da 

parte vegetativa. Younes e Andrew (1978), trabalhando com prolificidade em linhagens de 

milho doce afirmaram que é difícil para híbridos apresentarem uniformidade para 



 

maturação, cor e tamanho da semente. Esses autores encontraram correlação negativa (r = -

0,291) entre prolificidade e % de espigas comerciais, e correlação negativa entre 

prolificidade e dias que antecedem o florescimento, com os híbridos de ciclo mais precoce 

apresentando maior índice de espigas do que aqueles mais tardios. Houve, porém, 

correlação positiva e significativa entre o índice de espigas (IE) e os caracteres de altura de 

planta (AP) e espiga (AE), índice relativo de clorofila (IRC), e os que envolvem produção. 

A maior correlação encontrada para este índice foi para o peso de espigas padrão (PEP) (r 

= 0,59), isto porque o índice de espigas (IE) deriva do número de plantas e de espigas, que 

quanto maiores, aumentará também a produção. Brasil (1998) observou correlação positiva 

e significativa entre IE e FF, entre IE e FM, e entre IE e produção de grãos. 

Todas as variáveis de produção apresentaram alta correlação positiva com 

relação as variáveis altura de plantas (AP) e altura de espigas (AE), e correlação negativa 

com as de florescimento (FM e FF). Bordallo et al. (2005), trabalhando com caracteres 

agronômicos de milho doce e normal, encontraram correlação positiva entre altura de 

plantas e peso médio de espigas. Isso indica que a seleção para plantas altas implicará em 

espigas maiores e mais pesadas, que está de acordo também com os resultados de Lemos et 

al., (1999).  

As maiores correlações positivas foram entre os caracteres FF e FM, AE e AP 

e entre AE e AE/AP, o que já era esperado.  Scapim (1994) encontrou correlação positiva 

entre AP e AE com peso de espigas com e sem palha, e peso de espigas padrão, 

evidenciando que a redução da altura influenciaria negativamente na produção de espigas 

comerciais. A correlação entre AE e AE/AP mostra que a tendência de elevação da altura 

de inserção da espiga nem sempre é acompanhada na mesma proporção pela altura da 

planta para os genótipos em questão. Também houve correlação positiva e significativa 

entre AP e AE/AP, mas a magnitude dos valores foi bem abaixo do que o encontrado para 

AE e AE/AP. Resultados semelhantes foram encontrados por Brasil (1998), em que 

trabalhando com populações de milho normal encontrou as maiores correlações também 

entre os caracteres FF e FM, AE e AP e entre AE e AE/AP, cujos valores encontrados 

foram significativamente maiores que zero (p<0,01) para todas as populações nas duas 

épocas de plantio (verão e safrinha). 

A relação da altura de espigas com altura de plantas (AE/AP) correlacionou-se 

negativamente com o florescimento masculino (FM) (r = 0,181), mas Brasil (1998) 



 

encontrou correlações positivas com o FF e FM indicando que progênies mais tardias 

tendem a ter inserção de espiga mais elevada em relação à altura da planta. 

Não houve correlação negativa e significativa entre outros caracteres e o teor 

de sólidos solúveis, mas este apresentou correlação positiva (r = 0,244) apenas com o teor 

de açúcar. Isso é devido ao fato da medida do ºBrix ser diretamente proporcional aos teores 

de sacarose presente em uma solução. 

 

4.3 ANÁLISE DIALÉLICA 

 

Os resultados da análise dialélica segundo a metodologia proposta por Gardner 

& Eberhart (1966), é largamente utilizada em estudos de componentes de médias. 

Na maioria dos casos ela tem sido aplicada às populações e seus híbridos F1
’
s 

permitindo o estudo da heterose, seus componentes e o efeito de variedades (Gardner, 

1967). Assim a média de cada parental é dada pela média de todos os parentais (µ0) mais o 

efeito de variedade vj que é um desvio em relação a essa média.  

Grande parte dos trabalhos envolvendo cruzamentos dialélicos em milho doce 

utilizam a metodologia proposta por Griffing (1956). Neste modelo, são estimadas as 

capacidades geral e específica de combinação. A heterose específica obtida pelo modelo de 

Gardner & Eberhart (1966) tem uma correspondência com a capacidade específica de 

combinação (CEC) obtida pelo método 4 de Griffing (1956).  

Para os caracteres florescimento masculino (FM) e feminino (FF) (Tabela 40), 

além de significância (p>0,01) para o quadrado médio de tratamentos, também houve alta 

significância para o efeito de variedades (vi), indicando que o comportamento per se das 

variedades são componentes da capacidade geral de combinação (CGC), ou seja, há 

predominância dos efeitos gênicos aditivos. Os genótipos que se destacaram contribuindo 

para a redução de dias que antecedem o florescimento em ordem decrescente foram: o 2 (-

3,60 DAP), 7 (-3,00 DAP) e 8 (-3,00 DAP), para florescimento feminino (Tabela 41), e 7 (-

5,08 DAP), 8 (-3,41 DAP), 2 (-2,08 DAP) e 3 (-2,08 DAP) para florescimento masculino 

(Tabela 42). A maior contribuição no sentido de aumento do ciclo foi encontrado para o 

genitor 5, com valor de 9,00 DAP para florescimento feminino (Tabela 40), e novamente 

para o genitor 5, com valor de 8,58 DAP) para florescimento masculino (Tabela 41).  

Para todos os componentes da heterose também foi possível observar 

significância (p<0,01) para as duas variáveis, a não ser a heterose de variedades para 



 

florescimento masculino, que foi a única fonte de variação que apresentou significância 

(p<0,05) (Tabela 40).  

Observa-se que os valores de heterose média ( h ) obtidos para florescimento 

feminino e masculino, foram respectivamente -3,23 DAP e -2,95 DAP (Tabelas 41 e 42 

respectivamente). Diante de heterose média significativa, existe variabilidade significativa 

entre as respostas heteróticas dos cruzamentos, sendo que a média de pelo menos alguns 

cruzamentos diferiu da média dos híbridos. Segundo Vencovsky (1970), esta significância 

conduz à aceitação de que existe dominância e que a divergência das freqüências gênicas 

entre os genótipos é suficientemente grande em pelo menos parte dos locos com 

dominância.  

Neste caso, em que a heterose média apresentou-se negativa, podemos dizer 

que há dominância bidirecional para os caracteres de florescimento, com ocorrência de 

heteroses positivas e negativas, sendo estas a maioria, por isso a heterose média é negativa. 

Então há predominância de efeitos genéticos de dominância, pois locos que apresentam 

maiores efeitos de dominância contribuem mais para aumento da heterose média. Como a 

média dos cruzamentos foi inferior à média dos genitores, há uma situação favorável, pois 

é de interesse para o melhoramento a redução do ciclo da cultura. Em termos de 

porcentagem, a média dos F1
’s foi 3,43% e 3,62 % inferior à média dos genitores (Tabela 

43), respectivamente para florescimento masculino e feminino. 

Para heterose de variedades aceita-se a hipótese de que pelo menos alguns 

valores de hi diferem de 0. Os genitores com maiores valores positivos para este 

componente foram: o 2 (1,32 DAP), 6 (1,21 DAP) e 8 (1,15 DAP) para florescimento 

feminino (Tabela 41), e 8 (1,56 DAP) para florescimento masculino (Tabela 42). O 5 foi o 

que obteve a menor estimativa para florescimento feminino (-2,68 DAP) e masculino (-

1,88 DAP). Com a significância deste componente deverá ser considerado não só os efeitos 

aditivos (de variedades), mas também o efeito de heterose de variedades. Assim a escolha 

dos melhores genótipos recairá sobre aqueles que possuírem maior capacidade geral de 

combinação negativa, visando a redução do ciclo. Neste caso as maiores contribuições 

negativas do efeito genotípico (gi) são referentes aos genótipos 7, 3 e 1, para os dois 

caracteres em questão. 

De acordo com Sprague e Tatum (1942), baixas estimativas de gi indicam 

genótipos com combinações que não diferem muito da média de todos os cruzamentos no 

sistema dialélico, enquanto altos valores (com sinal positivo ou negativo) indicam 



 

genótipos melhores ou piores que os restantes com os quais se compara, e indicam a 

importância dos genes de efeito predominantemente aditivos. Da mesma forma, Cruz & 

Regazzi (2001), também afirmam que uma baixa estimativa de gi, positiva ou negativa, 

indica que o valor da capacidade geral de combinação do genitor, obtida com base em suas 

populações híbridas, não difere muito da média geral da população dialélica, e altos valores 

de gi, positivos ou negativos, há indício de que o genitor em questão é muito superior ou 

inferior aos demais genitores do dialelo, com relação ao desempenho médio das progênies. 

A heterose de variedades para ambos os caracteres, florescimento masculino e 

florescimento feminino, apresentou os menores valores para os genótipos 5 e 7. Os maiores 

valores referem-se ao 2 (1,32 DAP) para florescimento feminino (Tabela 41) e ao 8 (1,56 

DAP) para florescimento masculino (Tabela 42). Gama et al. (1995), com um dialélico de 

15 populações de milho normal precoce encontrou significância (p<0,01) para os efeitos de 

variedades e de heterose total para florescimento masculino. A heterose de variedades 

nesse caso variou de -0,61 DAP a 3,47 DAP. 

Vencovsky (1970) trabalhou com o modelo de Gardner & Eberhart (1966), em 

populações de milho em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Segundo Vencovsky (1970), os 

valores de heterose de variedade mais fortemente negativos serão aqueles das variedades 

que apresentarem menor diversidade em relação ao conjunto. As estimativas de heterose 

em milho são normalmente positivas para muitos caracteres, como no exemplo de Gardner 

(1965), onde os efeitos de heterose para produção de grãos são positivos. Os valores 

positivos de efeitos de heterose de variedades serão aqueles com desvios da freqüência 

alélica positivos. Diante disso, a afirmação de Vencovsky (1970), baseia-se na condição de 

dominância positiva.  

Quanto à heterose específica, pode-se dizer que há apreciável grau de 

complementação entre os genótipos, com relação às freqüências dos alelos nos locos com 

alguma dominância, e mostra que eles apresentaram em geral diferenças quanto aos dias 

que antecedem o florescimento em relação ao esperado, com base no comportamento 

médio dos parentais envolvidos. De acordo com Cruz & Regazzi (2001), os efeitos da 

capacidade específica de combinação (sij), estimados como desvios do comportamento em 

relação ao que seria esperado com base na capacidade geral de combinação são medidas 

dos efeitos gênicos não aditivos. São desejáveis aquelas combinações híbridas com 

estimativas sij mais favoráveis, que envolvam pelo menos um dos genitores que tenha 

apresentado o mais favorável efeito de gi. 



 

Os efeitos mais fortemente negativos para a variável florescimento feminino, 

foram atribuídos aos cruzamentos 5 x 7 (-2,86 DAP) e 1 x 5 (-2,19 DAP), e a maior 

contribuição no sentido de aumentar o caráter foi para 1 x 3 (3,42 DAP) (Tabela 41). Para 

florescimento masculino, a maior contribuição negativa foi manifestada pelos seguintes 

cruzamentos: 5 x 7 (-2,77 DAP) e 1 x 5 (-2,10 DAP), e a maior contribuição positiva foi 

referente ao 4 x 5 (3,06 DAP) (Tabela 42). 

Sumarizando, de acordo com os valores de vi, os genótipos 2, 7, 8 e 3 

apresentaram maior potencial de uso per se. Combinações híbridas mais heteróticas são 

obtidas pelo uso do genitor 5, e quanto à capacidade geral de combinação, o destaque foi 

para os genótipo 7, 3 e 1. Quando em cruzamento o 5 x 7 e 1 x 5 se sobressaíram. Pelo fato 

da capacidade geral e específica de combinação terem sido significativas, indica a 

existência de variabilidade originada de efeitos gênicos aditivos e não-aditivos para estes 

caracteres. 

Levando-se em consideração que o desejável para o melhorista é a redução do 

ciclo dos genótipos, a escolha deve ser feita com base nas maiores contribuições negativas 

dos efeitos. Podemos destacar o genótipo 5, que mesmo sendo o que mais contribuiu 

positivamente para o efeito de variedades, foi o que se destacou com as melhores 

combinações híbridas, dado que obteve os maiores valores negativos quando cruzado com 

genótipos de outras empresas. Isso indica que para o ciclo da cultura o genótipo 5 possui 

altos valores para seu comportamento per se, mas houve complementação gênica, no 

sentido de reduzir o ciclo quando ele foi utilizado em cruzamentos. Quando este mesmo 

genótipo é cruzado com os dois outros da mesma empresa, por exemplo, 4 x 5, obtém os 

maiores valores positivos para este mesmo componente, indicando menor variabilidade 

entre os materiais da mesma empresa. 

Para a variável índice de espigas (IE) (Tabela 44) não foi detectada diferenças 

entre os tratamentos. Essa não significância entre as médias de tratamentos pode ser 

explicada pelas condições ambientais que pode não ter permitido a expressão da 

prolificidade nas plantas. A única fonte de variação a apresentar significância (p<0,001), 

foi a heterose média ( h =0,158) (Tabela 45), isso indica que existe variabilidade 

significativa entre as respostas heteróticas dos cruzamentos, ou seja, a média de pelo 

menos alguns cruzamentos foi superior à média dos híbridos, e que em média esta heterose 

apresenta um componente de mesma magnitude para todos os cruzamentos. A 

superioridade dos híbridos equivale a 15,27% (Tabela 43). Younes & Andrews (1978), 



 

estudaram a produtividade e prolificidade em um dialelo com linhagens de milho doce, 

autopolinizadas por sete ou mais gerações, encontrando significância para capacidade geral 

e específica de combinação. Os valores para capacidade geral de combinação variaram de 

0,17 a 0,24.  

Na Tabela 46 é apresentado o resultado da análise de variância pelo modelo 

dialélico com as respectivas significâncias dos quadrados médios das fontes de variação 

para as variáveis altura de plantas (AP) e altura de espigas (AE). 

 Para altura de planta e de espiga houve diferença significativa (p<0,01) para 

todas as fontes de variação da tabela de análise dialélica, exceto para efeito de variedades 

(p<0,05) e de heterose de variedades (p=0,069), ambas referentes à altura de espiga. 

Três genótipos pertencentes à mesma empresa (4, 5 e 6) contribuíram 

negativamente para o efeito de variedades, sendo o de maior valor o 5, com valor de -31,59 

cm para altura de plantas (Tabela 47) e -16,67 cm para altura de espigas (Tabela 48). A 

maior contribuição positiva é atribuída ao genótipo 3 (22,94 cm) e ao 2 (18,00 cm) para 

altura de plantas, e ao 7 (9,72 cm) e ao 2 (5,45 cm) para altura de espigas.   

 A heterose média apresentou valores positivos para as duas variáveis (18,05 

cm para altura de plantas e 13,11 cm para altura de espigas) indicando que no geral para 

este conjunto de genótipos ensaiados há predominância de efeitos genéticos dominantes, 

que contribuem mais para aumentar positivamente a heterose média e com tendência de 

aumento também dos valores dos caracteres, pois na média, os cruzamentos obtiveram 

maiores valores que os genitores. Mas isso não impossibilita a seleção no sentido de 

reduzir o porte das plantas e a inserção das espigas. A média dos F1
’s neste caso, foi 11,69 

% e 16,63 % superior à média dos parentais, para altura de plantas e de espigas 

respectivamente. 

Para heterose de variedades do caráter altura de plantas (Tabela 47) os menores 

efeitos foram inerentes aos seguintes genótipos: 2 (-8,33 cm), 3 (-8,02 cm) e 6 (-4,77 cm), 

e o maior refere-se ao 5 (16,01 cm).  Isso indica que cruzamentos realizados com estes 

genótipos, em média, apresentaram alturas de plantas menores para os três primeiros, e 

maiores para o de maior efeito. Como a maioria das estimativas dos efeitos deste 

componente foram predominantemente negativos, significa que há desvios de dominância 

positivos e unidirecionais para este caráter. Considerando o efeito genotípico, o menor 

valor foi para o genótipo 6 (-7,20 cm) e 5 (-4,88 cm), e o maior para o 7 (7,07 cm) e para o 

3 (3,45 cm). Miranda Filho & Venkovsky (1984) e Gama et al. (1995) encontraram 



 

significância para o efeito de variedades nos caracteres altura de planta (AP) e altura de 

espiga (AE) em um dialélico com variedades de milho de polinização aberta. 

Dentre os menores valores observados para heterose específica da variável 

altura de plantas (Tabela 47), estão inclusos os parentais que obtiveram as menores 

estimativas para efeito de variedades, que são os seguintes cruzamentos: 4 x 5 (-22,65 cm), 

7 x 8 (-17,90 cm) e 4 x 6 (-15,50 cm), que também foram os que apresentaram menores 

estimativas desse efeito para altura de espiga (AE) (Tabela 48).  

Da mesma forma como para o ciclo do milho doce, o que se deseja para o porte 

da planta e altura de inserção de espiga são estimativas negativas dos componentes em 

estudo, pois contribuirão no sentido de reduzir estes caracteres. Neste caso então podemos 

destacar as combinações mais adequadas, que são estas que apresentaram menores 

estimativas para os efeitos de heterose específica. As maiores contribuições resultaram dos 

cruzamentos 4 x 8 (12,72 cm), seguido do 5 x 8 (11,95 cm), indicando que eles se 

complementam com alelos favoráveis para o aumento da altura de plantas  e espigas. 

Quanto menor a divergência entre os pais, menor será o efeito de sij. Diante dessas 

combinações, pode-se dizer que, aquelas que apresentaram as menores estimativas são 

dotadas de uma menor variabilidade, que foram as combinações provenientes dos 

genótipos da mesma empresa, enquanto que quando cruzados com os de diferentes 

empresas apresentam maiores valores. De acordo com estes resultados, podemos afirmar 

que há uma maior homogeneidade com relação ao florescimento, entre os genótipos 

advindos da mesma empresa. 

Os quadrados médios para os efeitos de tratamentos e de variedades foram 

significativos (p<0,01) para a relação altura de espiga/altura de planta (AE/AP) (Tabela 

49). As maiores contribuições negativas para efeito de variedades foram observados para o 

genótipo 3 (-0,04) seguido do 6 (-0,02) e do 1 (-0,01) (Tabela 50). Esses genótipos 

apresentam um melhor uso per se, pois uma menor relação AE/AP (<0,5) indica que a 

inserção da espiga está abaixo da parte mediana da planta, o que favorece positivamente os 

genótipos dificultando o acamamento ou quebramento do colmo. 

Com relação aos componentes da heterose houve diferença significativa 

somente para o componente heterose específica, sendo a menor contribuição do híbrido 1 x 

3 (-0,03), e a maior do 1 x 7 (0,04). Neste caso, em que a heterose de variedades não 

apresentou significância, não indica necessariamente que as variedades sejam semelhantes 

entre si com relação às freqüências gênicas médias e a dispersão das freqüências. 



 

Na Tabela 51 são apresentados os resultados da análise de variância pelo 

modelo dialélico com as respectivas significâncias dos quadrados médios das fontes de 

variação para a variável teor de sólidos solúveis (ºBrix).  

Mesmo acusando diferença significativa somente quando p=0,077 para o efeito 

de tratamentos da variável teor de sólidos solúveis (ºBrix), foi realizada a análise dialélica, 

e foi detectada significância (p=0,003) apenas para o quadrado médio do efeito de 

variedades (Tabela 51). As estimativas dos componentes da heterose são apresentadas na 

Tabela 52. As maiores contribuições do efeito do componente vi é referente ao 8 (1,23 

ºBrix) e ao 2 (1,33 ºBrix), e a menor, refere-se ao 7 (-1,33 ºBrix). Para essa variável o 

maior desempenho per se refere-se aos genótipos que apresentaram as maiores 

contribuições positivas no sentido de aumento do teor de sólidos solúveis, que são 8 e o 2. 

Se for calculado o efeito genotípico (gi), mesmo não tendo significância para o 

efeito de heterose de variedades, potencialmente, o melhor genótipo em função da 

participação com maior valor do efeito da capacidade geral de combinação é o 2 (vi = 1,33 

ºBrix). Esse tipo de situação em que não manifestou os efeitos de dominância indica que 

não houve uma estrutura genética bem organizada nos cruzamentos, e que a heterose pouco 

interfere na capacidade geral de combinação dos genótipos. Há então, predominância dos 

efeitos aditivos, sendo que os melhores híbridos com relação ao teor de sólidos solúveis 

podem ser preditos com base na capacidade geral de combinação dos genitores.  

Os melhores genitores devem ser selecionados em função de suas participações 

nos valores positivos dos efeitos de variedades e efeito de heterose varietal, contribuindo 

para os valores médios de cada cruzamento em que eles participam. Tais genitores devem 

apresentar também, os maiores valores para capacidade geral de combinação, ponto 

extremamente importante na seleção de populações para a formação de compostos num 

programa de seleção recorrente ou para o melhoramento de populações per se (Miranda 

Filho & Chaves, 1991). 

As significâncias das fontes de variação para o caráter cor de grão (cor) (Tabela 

53), foram similares tais como ocorreram para a variável sólidos solúveis (ºBrix), ou seja, 

verificou significância (p>0,001) apenas para o quadrado médio do efeito de variedades. 

Para o quadrado médio de tratamentos a significância foi detectada para valores de 

p=0,056. A maior contribuição positiva do componente vi foi observada para o genótipo 1 

(0,68 pontos), e o menor para o 7 (-0,91 pontos) (Tabela 54). Se considerarmos o efeito 

genotípico mesmo o componente heterose de variedades não sendo significativo, as 



 

maiores contribuições são manifestadas pelo genótipo 6, 3 e 1. Não é surpreendente o 

genótipo 3 estar entre os que se destacaram com relação à cor, pois ele é o que apresenta 

uma coloração mais intensa com relação aos demais genótipos estudados. 

Oliveira (2003), trabalhando com qualidade física de grãos de milho QPM 

encontrou diferenças significativas para todos os componentes de heterose, ressaltando a 

importância dos efeitos de dominância no controle desses caracteres, o que não ocorreu 

neste estudo. 

Para a variável índice relativo de clorofila (IRC) (Tabela 55), só não houve 

significância (p>0,05) para o efeito de heterose total e heterose específica. A maior 

contribuição para o efeito de variedades é proveniente do 3 (5,10 SPAD), seguido do 2 

(2,97 SPAD) e do 4 (1,67 SPAD), que apresentam o maior potencial de uso per se, as 

estimativas dos outros genótipos contribuem negativamente (Tabela 56). O efeito da 

heterose média (1,98 SPAD) indica que em média, para este conjunto de genótipos 

ensaiados, os cruzamentos obtiveram maiores valores de teor de clorofila do que os 

genitores. A variância das freqüências gênicas entre os genótipos é suficientemente grande 

em pelo menos parte dos locos com dominância (assim, as variedades são, portanto, 

suficientemente divergentes ao nível desses locos). 

Para heterose de variedades, a maior contribuição positiva do componente hi 

foi do genitor 7 (3,04 SPAD) seguido do 8 (1,58 SPAD), que apresentam maior 

diversidade para teor de clorofila com relação ao conjunto de genótipos ensaiados sendo o 

restante dos genótipos, com efeitos negativos ou próximos de zero, possuindo então, menor 

diversidade para o caráter.  

Observando o efeito genotípico pode-se dizer que pelo menos um dos 

genótipos em estudo difere dos demais no que concerne a concentração de genes 

favoráveis para teor de clorofila, qualquer que seja o tipo de dominância desses genes ou 

alelos. Essa diferença, no entanto, é devido ao comportamento de cada genótipo 

(Venkovsky & Barriga, 1992). A maior contribuição positiva é inerente ao genótipo 7 

(2,23 SPAD) seguido do 2 (1,08 SPAD) e do 8 (0,57 SPAD).  

Neste caso, em que o componente capacidade específica de combinação não foi 

significativo, e diante da manifestação da capacidade geral de combinação, pode-se dizer 

que para os genótipos envolvidos predominam os efeitos aditivos. Com a heterose não 

interferindo ou com baixa contribuição na capacidade geral de combinação de cada 



 

genótipo, a média varietal será um bom critério para a escolha de genitores a serem 

utilizados em cruzamentos. 

Na Tabela 57 são apresentados os resultados da análise de variância pelo 

modelo dialélico com as significâncias dos quadrados médios das fontes de variação para o 

caráter teor de açúcar total (açúcar).  

Para teor de açúcar total (açúcar), a análise de variância mostrou diferenças 

significativas (p<0,05) apenas entre tratamentos e entre os efeitos de variedades. No 

entanto não houve significância para nenhum dos componentes de heterose. Diante deste 

quadro pode-se afirmar que os F1’s tiveram comportamento semelhante aos seus parentais 

para o teor de açúcar total no grão o que reflete um baixo grau de dominância no controle 

genético deste caráter, predominando efeitos aditivos. 

Na Tabela 58 são apresentados os efeitos de variedade que se destacaram pela 

contribuição positiva: o 2 (0,41%), 1 (0,37%), 3 (0,34%) e o 6 (0,30%), indicando que são 

estes os genótipos com melhor desempenho per se para manifestação de maiores teores de 

açúcar total no grão. Neste caso, como foi para o teor de clorofila, também há 

predominância dos efeitos aditivos utilizando da média varietal para a escolha de genitores 

a serem utilizados em cruzamentos. 

Dentre as pesquisas realizadas para todas as culturas, o objetivo principal de 

uma lavoura, é sem dúvida o caráter que envolve produção. Na Tabela 59 são apresentados 

os resultados da análise dialélica com as respectivas significâncias dos quadrados médios, 

para as variáveis peso de espigas total (PET). 

O caráter peso de espigas total (PET) apresentou diferenças significativas 

(p<0,01) para os quadrados médios de tratamentos, heterose total e heterose média. A 

significância para o componente de heterose total indica neste caso que dentre os genótipos 

ensaiados há variabilidade genética suficientemente capaz de proporcionar uma resposta 

diferenciada e significativa entre a manifestação do peso de espigas total médio dos 

genitores e dos respectivos cruzamentos.  

A heterose média também apresentando significância pode se dizer que há 

heterose, mas a manifestação desta, em média, possui a mesma magnitude para todos os 

cruzamentos, ou seja, todos os F1
’s manifestam em média o mesmo valor de peso de 

espigas total, ou, se houve alguma diferença entre estas respostas, não foi suficiente para 

ser detectado, visto a não significância para heterose de variedades e heterose específica. 

Neste caso então, aceitam-se as hipóteses: h >0; hi = 0, para todas as variedades e sij = 0 



 

para todos os cruzamentos.  Isso pode ocorrer devido os genótipos não diferirem nas suas 

respectivas freqüências gênicas médias e tiverem a mesma dispersão de freqüências 

gênicas. Assim, estas estariam distribuídas ao acaso entre as populações nos diversos 

locos.  

A heterose média contribuiu positivamente para o peso de espigas total (PET), 

com valor aproximado de 6,8 t/ha (6798,416 kg/ha) (Tabela 60), indicando que a produção 

média dos F1
’s foi superior à dos progenitores neste valor, que corresponde a uma 

superioridade de 88,91% (Tabela 43). Lemos et al. (2002a) trabalhou com linhagens de 

milho doce e seus híbridos, e encontrou valores de heterose nos cruzamentos relativos à 

média dos pais para o caráter peso de espigas total, que variaram de -26,43% a 117,51%.  

Para peso de espigas padrão (PEP) (Tabela 61), além da significância (p<0,01) 

encontrada para efeito de tratamentos, foi também para heterose total, heterose média e 

heterose específica (p = 0,027). Não houve significância para efeito de variedades e nem 

para heterose de variedades, indicando que para esta variável predominam os efeitos 

gênicos de dominância, com grande contribuição da heterose para a manifestação do 

caráter. Neste caso, o critério para seleção de genitores com maior peso de espigas padrão 

recairá sobre as melhores combinações entre eles, com base na capacidade específica de 

combinação. Pelo fato da heterose média e heterose específica terem sido significativas, há 

manifestação de heterose e estas manifestam respostas diferenciadas o suficiente para 

relatar a existência de combinações híbridas que se complementam, devido aos efeitos de 

dominância.  

A heterose média contribuiu positivamente, com valor de 6,99 t/ha (6990,206 

kg/ha) (Tabela 62), indicando que em média, os F1
’s produziram 6,99 t/ha a mais de peso 

de espigas padrão do que a média dos genitores, equivalendo um acréscimo de 136,36 % 

(Tabela 43). A heterose média, mesmo nos casos que apresenta baixa magnitude, pode ser 

aproveitada em combinações híbridas. Neste caso, porém, vemos a nítida superioridade de 

reposta dos híbridos, que é relevante visto ser a produção uma das principais variáveis em 

um programa de melhoramento.  

As maiores contribuições com maior número de alelos para aumentar o peso de 

espigas padrão encontradas para heterose específica, em ordem decrescente, foram 

referentes aos cruzamentos 5 x 7 (4568,14 kg/ha), 1 x 6 (4410,77 kg/ha), 2 x 3 (3757,01 

kg/ha) e 4 x 8 (3058,30 kg/ha) (Tabela 62), indicando uma maior divergência entre estes 

pais com relação às outras combinações. Os que mais contribuíram negativamente, ou seja, 



 

com maior número de alelos para redução do peso de espigas padrão, em ordem 

decrescente foram as combinações entre 7 x 8 (-6274,77 kg/ha), 4 x 5 (-5082,68 kg/ha), 1 x 

3 (-5017,74 kg/ha), 3 x 8 (-3023,64 kg/ha) e 6 x 7 (-2414,14 ka/ha).  

Diferentemente, Parentonni et al. (1991), Scapim (1994), Teixeira et al. (2001) 

e Bordallo et al. (2005) encontraram significância para capacidade específica de 

combinação e também para capacidade geral de combinação, avaliando peso total de 

espigas sem palha, mostrando a existência de variabilidade tanto para efeitos gênicos 

aditivos quanto não aditivos. 

Na Tabela 63 constam os resultados da análise dialélica com as respectivas 

significâncias dos quadrados médios, para a variável peso de espigas padrão despalhadas 

(PEPsp). Houve significância do quadrado médio para as seguintes fontes de variação: 

efeito de tratamentos, efeito de variedades, heterose total e heterose de variedades. A 

heterose total para a variável peso de espigas padrão despalhadas (PEPsp) apresentou 

significativa (p>0,01), para as demais foi (p<0,01). Neste caso então, aceitam-se as 

hipóteses: h ≠ 0; hi ≠ 0, para todas as variedades e sij = 0 para todos os cruzamentos. 

Com relação à variável peso de espigas padrão despalhadas (PEPsp), as 

contribuições positivas para o efeito de variedades em ordem decrescente são: o 6 (5306,32 

kg/ha), 4 (2157,77 ka/ha), 3 (1636,29 kg/ha) e o 7 (381,45 kg/ha) que apresentam o maior 

potencial de uso per se, as estimativas dos outros genótipos contribuem negativamente, 

sendo em ordem decrescente: 1 (-3854,78 kg/ha), 5 (-2912,45 kg/ha), 8 (-2708,67 kg/ha) e 

o 2 (-5,93 kg/ha) (Tabela 64).  

A significância para o componente heterose total indica que dentre os 

genótipos ensaiados há variabilidade genética suficientemente capaz de proporcionar uma 

resposta diferenciada e significativa entre a manifestação do peso de espigas padrão 

despalhadas médio dos cruzamentos com relação aos seus genitores.  

A heterose média apresentou uma contribuição negativa (-106,40 kg/ha) 

(Tabela 64), mas não foi significativa (p>0,05), indicando, porém, que a heterose presente 

entre o conjunto de genótipos não possui a mesma magnitude para todos os cruzamentos, 

ou seja, pelo menos alguns dos híbridos manifestam em média um valor de PEPsp 

significativamente maior ou menor do que a média dos demais híbridos para este caráter. 

Lemos et al. (2002a), trabalhando com linhagens de milho doce e seus híbridos, encontrou 

valores significativos para este componente de heterose para o caráter peso de espigas sem 

palha que variaram de -37,70% a 165,71%.  



 

A significância para heterose de variedades indica que os genótipos ensaiados 

apresentam certa divergência entre eles com relação às freqüências gênicas médias para 

este caráter. As contribuições positivas deste componente em ordem decrescente foram 

para os seguintes genótipos: 8 (2513,24 kg/ha), 7 (1687,23 kg/ha) e 5 (1321,38 kg/ha). As 

contribuições negativas em ordem decrescente foram: 1 (-2606,47 kg/ha), 6 (-1848,23 

kg/ha), 3 (-543,60 kg/ha), 2 (-461,71 kg/ha) e 4 (-61,84 kg/ha) (Tabela 64). As maiores 

contribuições negativas referentes aos valores de heterose de variedade são aqueles que 

apresentam menor diversidade em relação ao conjunto de genótipos ensaiados. Isso indica 

que cruzamentos realizados com os genótipos que contribuíram positivamente, em média 

apresentarão maior PEPsp. Como a maioria das estimativas dos efeitos deste componente 

foram predominantemente negativos, significa que há desvios de dominância positivos e 

unidirecionais para este caráter. 

Para a escolha dos melhores genótipos deverá ser levada em consideração 

aqueles que possuírem maior capacidade geral de combinação positiva, visando o aumento 

do PEPsp. Neste caso as contribuições positivas do efeito genotípico (gi) em ordem 

decrescente são referentes aos genótipos 7 (1877,96 kg/ha), 8 (1158,91 kg/ha), 4 (1017,05 

kg/ha), 6 (804,94 kg/ha) e 3 (274,54 kg/ha), e as contribuições negativas referentes à: 1 (-

4533,87 kg/ha), 2 (-464,68 kg/ha) e 5 (-134,85 kg/ha) (Tabela 64). Lembrando que, baixas 

estimativas de gi (com sinal positivo ou negativo) indicam genótipos com combinações que 

não diferem muito da média de todos os cruzamentos no sistema dialélico, e que altos 

valores indicam genótipos melhores ou piores que os restantes com os quais se compara, e 

indicam a importância dos genes de efeito predominantemente aditivos. 

De acordo com Miranda Filho & Chaves (1991), os melhores genitores devem 

ser selecionados em função de suas participações nos valores positivos dos efeitos de 

variedades e efeito de heterose varietal, contribuindo para os valores médios de cada 

cruzamento em que eles participam. Tais genitores devem apresentar também, os maiores 

valores para capacidade geral de combinação, ponto extremamente importante na seleção 

de populações para a formação de compostos num programa de seleção recorrente ou para 

o melhoramento de populações per se. Neste caso, dentre os genótipos já citados que 

apresentaram valores positivos para capacidade geral de combinação, apenas o 7 (1877,96 

kg/ha) (Tabela 64), apresenta ao mesmo tempo valores positivos para efeito de variedades, 

heterose varietal e efeito genotípico (gi).  



 

Diferentemente do que ocorreu para as outras variáveis de produção, em que os 

efeitos de dominância foram mais expressivos, para peso de espigas padrão despalhadas 

(PEPsp) houve maior manifestação dos efeitos aditivos, devido a não significância do 

componente sij. Isso indica que, para esta variável não houve uma estrutura genética bem 

organizada nos cruzamentos, e que a heterose pouco interferiu na capacidade geral de 

combinação dos genótipos, sendo que os melhores híbridos com relação ao PEPsp podem 

ser preditos com base na capacidade geral  de combinação dos genitores.  

Bordallo et al. (2005), para a variável peso de espigas padrão despalhadas 

(PEPsp) encontrou significância para capacidade específica de combinação. Esses mesmos 

autores afirmam que genes dominantes contribuem para o aumento do caráter, mas 

juntamente com valores de sii próximos de zero indica que a heterose presente nos híbridos 

também será zero, ou próxima de zero.  

Uma das características mais importante para o produtor e também para a 

indústria é sem dúvida o rendimento. Na Tabela 65 constam os resultados da análise 

dialélica com as respectivas significâncias dos quadrados médios para a variável 

rendimento industrial em gramas (Ri).  

As significâncias das fontes de variação para o caráter rendimento industrial 

em gramas (Ri), ocorreram semelhantemente tal como foi para peso de espigas padrão, ou 

seja, significância (p<0,01) para heterose total, heterose média e significância (p<0,05) 

para heterose específica. Não sendo significativo (p>0,05) o efeito de variedades e nem 

heterose de variedades, é indício de que predomina os efeitos gênicos dominantes, com 

expressiva contribuição da heterose para a manifestação do caráter. Neste caso, o critério 

para seleção de genitores com maior peso de espigas padrão recairá sobre as melhores 

combinações entre eles, com base na capacidade específica de combinação. 

Na estimação da heterose média, a sua significância reflete o potencial dos 

genitores em combinações híbridas. A heterose média contribuiu positivamente, com valor 

de 859,13 g/parcela (Tabela 66), indicando que este valor foi a quantidade média que os 

F1
’s produziram a mais de rendimento industrial em gramas (Ri), do que a média dos 

genitores. Tal como ocorreu para peso de espigas padrão, a heterose específica também foi 

significativa. Neste caso, pode afirmar que há manifestação de repostas diferenciadas o 

suficiente para relatar a existência de combinações híbridas que se complementam, devido 

aos efeitos de dominância.  



 

Neste trabalho foi encontrada heterose de 137,51 % (Tabela 43) com relação ao 

rendimento industrial, evidenciando a forte manifestação da superioridade dos híbridos 

com relação aos parentais. Em algumas literaturas, tanto para milho normal quanto para 

milho doce, os valores heteróticos observados estiveram bem abaixo do que os deste 

trabalho. Em um dialélico de nove variedades de porte baixo, Miranda Filho & Vencovsky 

(1984) obtiveram heterose média de 16,7% para peso de grãos. Delboni et al. (1989), 

trabalhando com populações braquíticas estimaram a heterose média em 43% para peso de 

grãos. Brenner et al. (1991), avaliaram oito populações de milho pelo método de Griffing 

(1956), e a heterose para produção de grãos obtida foi de 18,6%. Da mesma forma Gama et 

al. (1995), avaliando 15 populações de milho obtiveram heteroses significativas para 

variedades com valores entre -14,7% e 19% para produção de grãos. Lemos et al. (2002a), 

trabalhando com linhagens de milho doce e seus híbridos, encontrou valores heteróticos 

com relação ao rendimento industrial que variaram de -20,19% a 24,01%. 

As maiores contribuições positivas da capacidade específica de combinação 

(sij) para rendimento industrial em gramas (Ri) (Tabela 66) foram referentes às seguintes 

combinações genotípicas: 1 x 6 (591,65 g/parcela), 5 x 7 (575,36 g/parcela), 4 x 8 (463,07 

g/parcela), 2 x 3 (451,69 g/parcela), 6 x 8 (342,20 g/parcela), que foram os pares de 

cruzamentos que também apresentaram maiores estimativas de heterose específica para a 

variável peso de espigas padrão. Aquelas que mais contribuíram no sentido de reduzir o 

peso das espigas foram: 7 x 8 (-803,37 g/parcela), 4 x 5 (-683,12 g/parcela) e 1 x 3 (-

572,85 g/parcela) (Tabela 66), coincidindo com os da variável peso de espigas padrão. 

Segundo Sprague & Tatum (1942), altos valores para capacidade específica de combinação 

(com sinal positivo ou negativo) indicam algumas combinações específicas que são 

melhores ou piores que o esperado, baseando-se na capacidade geral de combinação. 

As significâncias dos mesmos componentes (heterose total, heterose média e 

heterose específica) para as variáveis rendimento industrial em gramas (Ri) e peso de 

espigas padrão (PEP) já eram de se esperar, visto que o cálculo do rendimento industrial é 

realizado pela pesagem dos grãos das espigas padrão. Espera-se, porém, que quanto maior 

o peso de espigas padrão (comerciais) será maior o rendimento em grãos, visto também 

pela correlação positiva entre elas. 

Pode-se observar que não houve diferença significativa para o efeito do 

componente heterose de variedades (hi) para as variáveis peso de espigas total, peso de 

espigas padrão e rendimento industrial em gramas (Ri). A não significância para heterose 



 

de variedades pode ter ocorrido porque os genótipos utilizados no presente estudo são 

provenientes de materiais melhorados (F2 de híbridos e seus cruzamentos F1’s), nos quais 

já estão presentes altas freqüências de alelos favoráveis, que contribuem positivamente 

para a produção. 

Para os caracteres de produção, como peso de espigas total (PET), peso de 

espigas padrão (PEP) e rendimento industrial em gramas (Ri), pode-se dizer que uma 

maior contribuição para estes resultados foi devida aos efeitos gênicos de dominância, 

devido a significância para capacidade específica de combinação e a não manifestação da 

capacidade geral de combinação. Mesmo para peso de espigas total, em que a capacidade 

específica de combinação não foi significativa, também não foi para os efeitos de 

variedades e nem para heterose de variedades, indicando a baixa contribuição do efeito 

genotípico (gi), e no entanto, de efeitos gênicos aditivos. Com a predominância dos efeitos 

gênicos não aditivos sugere-se que as estratégias de melhoramento mais adequadas neste 

caso, para o incremento produtivo, é a exploração destes efeitos por métodos 

interpopulacionais como seleção recorrente recíproca. 

A variável rendimento industrial em porcentagem (Ri%), não apresentou 

diferenças significativas para nenhuma das fontes de variação (Tabela 67). Esta situação 

não era esperada visto que ela deriva de duas variáveis, peso de espigas padrão (PEP) e 

rendimento industrial em gramas (Ri), ambas expressas em gramas, que exibem 

significância para tratamentos, heterose total, heterose média e heterose específica. Pode 

ser atribuída a este fato, a unidade à qual a variável foi convertida (%), que fez com que a 

diferença entre a magnitude dos maiores e menores quadrados médios se tornassem mais 

homogêneas. A não significância para a fonte de variação de tratamentos desta variável 

indica que, em média todos os genótipos atendem as mínimas exigências industriais para 

este caráter (37,57 %) (Tabela 67), ou seja, que apresentem um rendimento maior que 

30%.  

Com a significância da heterose específica para os caracteres rendimento 

industrial em gramas (Ri) e peso de espigas padrão (PEP), conclui-se que existe suficiente 

heterogeneidade entre as freqüências gênicas médias dos locos com dominância em pelo 

menos alguns dos genótipos avaliados, além de ocorrência de diferentes graus de 

complementações específicas.  

De acordo com Vencovsky & Barriga (1992), quando os alelos favoráveis 

encontram-se em locos diferentes entre dois genitores ocorre a complementação expressa 



 

no híbrido, que é o fenômeno em que dois genitores de um cruzamento se completam, um 

suprindo as deficiências do outro, em nível do genoma. Quando um dos genitores tem 

locos com freqüências alélicas favoráveis baixas e, nos mesmos locos o outro genitor tem 

freqüências alélicas favoráveis elevadas, ocorre uma complementação. Essa 

complementação, porém, só se manifesta em locos que apresentam alguma dominância, 

pois, a heterose específica não tem sensibilidade para detectar divergência entre os 

genitores nos locos sem dominância.  

No caso da não significância para heterose específica, como ocorreu para peso 

de espigas total, não implica necessariamente que os genótipos presentes neste estudo 

sejam semelhantes entre si com relação às suas freqüências gênicas médias ou grau de 

complementação dessas freqüências.  

 

4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Em todo e qualquer programa de melhoramento, o foco principal é a obtenção 

por meio de seleção, de indivíduos ou populações que respondam satisfatoriamente com 

relação à determinada característica que se deseja explorar. Diante disso, é fundamental a 

existência de variabilidade genética. A realização de cruzamentos não só em milho, mas 

em plantas alógamas, são realizados na expectativa de que um ou alguns deles resulte 

numa combinação genética capaz de expressar uma reposta superior ou inferior, 

dependendo do alvo de estudo, com relação ao conjunto dos genótipos parentais, sendo de 

suma importância, o rigor utilizado no momento da escolha dos genitores. Os cruzamentos 

em esquemas dialélicos são uma ferramenta no sentido de avaliar o desempenho médio de 

genótipos e os efeitos de heterose que por ventura venham se manifestar para os caracteres 

de interesse, em que estão presentes os efeitos genéticos aditivos e dominantes. Segundo 

Freire Filho (1988), a capacidade geral de combinação tem um bom poder de predição na 

medida em que a epistasia for de pequena magnitude, caso contrário, a capacidade geral de 

combinação tem pouco poder de predição. A capacidade de combinação na escolha de 

genitores tem maior importância quando os efeitos não aditivos estão envolvidos na 

manifestação de determinado caráter.  

De acordo com Moll et al. (1965) existe uma estreita relação entre a magnitude 

da heterose e a divergência genética entre os genitores. Vencovsky (1970) afirma que se 

parte dos genitores diferirem entre si quanto às freqüências gênicas médias ou quanto ao 



 

grau de dispersão destas, nos locos que apresentam dominância, a heterose se manifestará. 

No entanto a ausência de heterose não implica necessariamente na falta de divergência 

genética. Os efeitos podem variar de loco para loco, sendo hora negativos e hora positivos, 

e estes se compensarem causando a ausência de heterose no conjunto dos locos. Segundo 

Vencovsky & Barriga (1992) este tipo de comportamento declara que o caráter tem 

controle genético sui generis, com dominância bidirecional, porém a presença de heterose 

indica necessariamente a presença de divergência genética entre os genitores.  

As contribuições da heterose encontradas foram em sua maioria com 

dominância positiva para quase todos os caracteres, ou seja, houve uma maior contribuição 

no sentido de aumentar, em média, a resposta dos híbridos com relação aos genitores 

(Tabela 49). Se isso ocorre, são devido à divergência existente entre os genótipos 

avaliados, existindo combinações com maior divergência genética que outras, refletindo 

em diferentes graus de complementação que se manifestaram por meio da heterose 

específica. Isto equivale dizer que a contribuição de cada genitor para o desempenho dos 

híbridos foi variada, indicando dispersão nas freqüências alélicas. A heterose é uma 

medida de divergência, uma vez que esta mede a diferença das freqüências alélicas entre os 

genitores nos locos com dominância. Se considerarmos vários locos e vários alelos essa 

complementação pode ser suficiente para formar híbridos com médias contrastantes com 

relação às de seus genitores. Se a complementação se der em locos com dominância 

positiva, esta pode levar à formação de híbridos superiores aos pais, o que é de interesse 

quando o objetivo é o aumento do caráter. 

Quando o que se deseja é reduzir o caráter, optamos por escolher genótipos 

com uma maior freqüência de alelos que faz com que a heterose e/ou seus componentes 

sejam negativos. Neste caso, os únicos caracteres para os quais os híbridos se 

manifestaram em média, negativamente, com relação aos genitores, foi florescimento 

masculino e feminino, além de peso de espigas descartadas, que são variáveis que se deseja 

realmente a redução da magnitude.  

Outras, para as quais também é favorável a redução do valor médio, mas que 

contribuíram positivamente, foram, altura de plantas e de espigas. A forma de produção e 

sua integração com as outras atividades desenvolvidas pelo produtor devem ser avaliadas, 

particularmente no que se refere à altura de planta ideal. Em áreas irrigadas é comum o 

contrato com as indústrias que por sua vez seguem um rígido cronograma de recebimento 

de matéria-prima. Isso exige um uso intenso da área plantada onde são realizados 



 

sucessivos plantios consecutivos, dando preferência à cultivares precoces e de porte 

reduzido de tal forma que a incorporação de restos culturais não prejudique o plantio 

posterior e que se obtenha o maior número de colheitas por ano e por local. Quando se 

pretende utilizar os restos culturais na alimentação de bovinos, deve-se optar por cultivares 

que produzam mais massa, em geral plantas mais altas e mais tardias (Parentoni et al., 

1990). Neste caso, os híbridos provenientes dos cruzamentos que apresentaram 

contribuição negativa para a capacidade específica de combinação favoreceria a 

diminuição da altura de plantas, com destaque para 4 x 5 (-22,65 cm), 7 x 8 (-17,90 cm) e 4 

x 6 (-15,50 cm) (Tabela 40). Se o interesse é por plantas mais altas, os híbridos indicados 

seriam aqueles provenientes dos seguintes cruzamentos: 1 x 5 (9,24 cm), 3 x 6 (9,30 cm), 4 

x 7 (9,75 cm), 4 x 8 (12,72 cm), 5 x 7 (9,12 cm) e 5 x 8 (11,95 cm) (Tabela 23). 

Vale salientar o comportamento dos genótipos quando em cruzamentos com 

relação aos caracteres de produção (PET, PEP e Rig). Os valores heteróticos médios 

manifestados apresentam fortes indícios da presença de alelos que exibem dominância para 

a manifestação do aumento do peso de espigas e grãos. Apesar do grande potencial destes 

híbridos com relação à capacidade específica de combinação, indicando potencial para 

serem explorados em um programa de melhoramento visando a obtenção de híbridos 

intervarietais, deve ser levado em consideração, o comportamento per se dos genitores, no 

caso de selecionar aqueles para serem utilizados, pois se a média dele for baixa, pode ser 

que o genótipo melhorado também a tenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

§ Os genótipos e híbridos avaliados exibem variabilidade genética para a 

maioria dos caracteres em estudo; 

 

§ Existe heterose para grande parte dos caracteres avaliados, com grande 

magnitude principalmente para produção; 

 

§ A manifestação da heterose com complementação gênica ocorreu para os 

caracteres altura de plantas e espigas, florescimento masculino e feminino, relação AE/AP 

e os de produção (exceto peso de espigas total); 

  

§ Para teor de sólidos solúveis, teor de açúcar total e cor de grãos houve 

maior expressão dos efeitos gênicos aditivos.  
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