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RESUMO 

 

 

PIMENTEL, Alexandre Lopes. Avaliação de testadores para capacidade de 

combinação em linhagens endogâmicas de milho (Zea mays L.).2001. 78f. Dissertação 

(Mestrado em Agronomia: Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2001.1 

 

 

Esse trabalho teve como objetivo principal comparar diferentes testadores para 

avialiar um grupo de linhagens não selecionadas. Foram utilizadas 28 linhagens 

provenientes da população CMS04C e seis testadores. Os testadores utilizados foram a 

população BR105, três linhagens endogâmicas provenientes da população BR105, um 

híbrido simples obtido pelo cruzamento de duas das linhagens usadas como testadores e a 

população EMGOPA 501. Devido às quantidades de sementes obtidas, somente os 

“topcrosses” de 20 das 28 linhagens puderam ser avaliados em dois locais. Foi utilizado o 

delineamento de blocos incompletos com dois tratamentos comuns e três repetições para as 

avaliações dos “topcrosses”. Os ensaios foram instalados na safra 2000/01, nas estações 

experimentais da empresa Planagri S.A., em Goianésia-GO, e da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO. A análise dialélica seguiu o modelo de 

Griffing (1956), adaptado por Geraldi & Miranda Filho (1988). Foram utilizadas as 

correlações de Spearman, porcentagem de coincidência em função da intensidade de 

seleção e as variâncias entre “topcrosses”, para comparar os testadores. 

Em geral, não houve consistência das classificações das linhagens entre os 

testadores e nem mesmo para cada testador entre os dois locais. Os resultados obtidos 

foram diferentes para os dois locais. Em Goianésia, a população BR105, que obteve a 

maior estimativa de CGC, foi o testador mais adequado para discriminar as linhagens. Já 

em Goiânia, foi a população EMGOPA 501, que obteve a menor estimativa de CGC, o 

testador mais indicado para avaliá-las. Na análise conjunta dos dois locais, somente a 

população EMGOPA 501 foi capaz de discriminar as linhagens. Algumas linhagens que se 



destacaram em combinações híbridas e alguns cruzamentos deverão ser avaliados em 

outros ambientes para confirmar o seu bom desempenho. 

 

Palavras-chave: milho, testadores, capacidade de combinação, topcrosses. 

 

 

 

_____________________ 

1Orientador: Prof. Dr. Edward Madureira Brasil. EA-UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PIMENTEL, Alexandre Lopes. Evaluation of testers for combining ability in maize 

(Zea mays L.) imbreed lines. 2001. 78f. Dissertation (Master in Agronomy: Genetic and 

Plant Breeding) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2001.1 

 

 

The main objective of this work is to compare different testers to evaluate for 

combining ability a group of unselected lines. Twenty eight lines from the CMS 04C 

population and six testers. The tester were BR105 population, three imbreed lines from the 

BR105, one single cross proceeding from crossing of two of the used lines as testers and 

the EMGOPA 501 population. Because of the limited amounts of seeds, the topcrosses of 

the 20 from the 28 lines were evaluated in two places. The incomplete block design with 

two common treatments and three replicates were used for the topcrosses evaluation. The 

trials were installed in 2000/01 season, in the experimental stations of the Planagri 

company, in Goianésia-Goiás, and at the Escola de Agronomia of Universidade Federal de 

Goiás, I Goiânia-Goiás. The diallel analysis followed the model of Griffing (1956), 

adapted by Geraldi & Miranda Filho (1988). The correlations of Spearman, percentage of 

coincidence based in selection intensity and the variances between topcrosses were used, to 

compare the testers. 

It wasn’t observed consistency of the lines rank among the testers and not even 

for each tester between the two places. The results were different for each place. In 

Goianésia, the BR105 population, that got greater estimative of General Combining 

Ability, was the most convenient tester to discriminate the lines. However, in Goiânia, the 

EMGOPA 501 population, that got the lowest estimative of General Combining Ability, 

was the most convenient tester to evaluate the lines. In the combined analysis of the two 

places, the EMGOPA 501 was only able to discriminate the lines. Some lines were 



superior in hybrid combining and some crossings will have to be evaluated in other 

environments to confirm its good performance. 

 

Key words: maize, testers, combining ability, topcrosses. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O milho é uma das mais importantes espécies para a alimentação humana e 

animal. Pinazza & Alimandro (1998) resumiram a importância do milho como possuidor 

de função estratégica na cadeia produtiva da proteína animal (carnes, ovos e derivados), 

cujo consumo cresce a cada ano, em função das suas qualidades intrínsecas de teor 

calórico, amilose, pigmentação, etc. 

No cenário mundial, de acordo com Nakanae & Pastrello (2000), o Brasil 

manteve a posição de terceiro maior produtor desse cereal com 32,5 milhões de toneladas 

na safra 1998/99, ocupando uma área estimada de 12,1 milhões de hectares. Segundo 

Caffagni (2001), dados divulgados pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) 

indicam uma produção de 34,6 milhões de toneladas na safra de verão 2000/01, que 

somada às 5 milhões de toneladas estimadas para a segunda safra (safrinha), deveriam 

produzir uma safra recorde de milho no país. 

Nas últimas décadas, a produtividade média de milho no Brasil e no mundo 

vem aumentando continuamente, em decorrência principalmente da utilização de cultivares 

superiores (Nurmberg et al. 2000). Pode se perceber que nos últimos anos houve um 

grande aumento na utilização de híbridos triplos e simples, que apresentam geralmente 

potencial produtivo maior que os híbridos duplos e variedades. 

O processo de obtenção de híbridos pode ser dividido em três etapas básicas: a 

primeira delas é a escolha da população para a extração das linhagens; a segunda consiste 
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na autofecundação dessa população em direção à homozigose; e a terceira é a avaliação das 

linhagens em combinações híbridas (Numberg et al. 2000). Dessas etapas, a mais 

trabalhosa e dispendiosa de recursos financeiros é a avaliação das linhagens em 

cruzamentos. 

O método de “topcrosses” tem sido então bastante utilizado para uma análise 

preliminar do mérito relativo das linhagens em cruzamento, determinando as capacidades 

geral e específica de combinação pela avaliação do cruzamento das linhagens com um ou 

mais testadores comuns. Por esse método, as linhagens podem ser avaliadas eficientemente 

com um número bastante reduzido de cruzamentos. 

A escolha do tipo e número de testadores utilizados em programa de 

melhoramento de milho híbrido, no entanto, ainda tem sido motivo para a realização de 

muitas pesquisas e continua sendo um problema para os melhoristas. O presente trabalho 

teve, portanto, o objetivo de comparar a performance de seis testadores, sendo três 

linhagens, duas populações e um híbrido simples, na avaliação do desempenho de 

linhagens S6 obtidas ao acaso a partir da população CMS 04C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 – AVALIAÇÃO DAS LINHAGENS 

 

Segundo Hallauer (1975), inicialmente n linhagens endogâmicas eram cruzadas 

e testadas em todas as possíveis n(n-1)/2 combinações com o objetivo de obter híbridos 

simples, n(n-1)(n-2)/2 combinações para obter híbridos triplos, e n(n-1)(n-2)(n-3)/8 

combinações para obter híbridos duplos. Com a expansão dos programas de 

melhoramento, cada vez mais, grandes quantidades de linhagens foram sendo obtidas e 

isso, logo tornou evidente que o desenvolvimento de linhagens é consideravelmente mais 

fácil que sua avaliação em cruzamentos. 

Vários métodos têm sido estudados e utilizados para avaliar linhagens. Miranda 

Filho & Viégas (1987) agruparam os estudos de avaliação do comportamento das 

linhagens em quatro tópicos básicos: correlação dos caracteres das plantas, nas linhagens; 

correlação dos caracteres das linhagens e dos seus híbridos; avaliação das linhagens pelo 

comportamento delas nos híbridos; e capacidade geral e específica de combinação. 

Dos diversos pesquisadores que estudaram correlações entre produção e outros 

caracteres em linhagens, pode-se destacar Jenkins (1929), que encontrou correlações 

significativamente positivas com altura de plantas, altura de espigas, prolificidade e 

diâmetro de espiga, e correlação negativa com data de florescimento feminino. Kovacs 

(1970), citado por Hallauer & Miranda Filho (1981), encontrou correlações 
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significativamente positivas com altura de plantas, número de fileiras de grãos, número e 

peso de grãos e, Paterniani (1993), acrescenta ainda a correlação positiva com tolerância à 

seca e negativa com tamanho de pendão. 

Muitos estudos comparando caracteres das linhagens e dos seus híbridos 

apontaram algumas correlações positivas mas não apresentaram valor suficientemente alto 

para assegurar uma previsão dos caracteres nos híbridos com base nos mesmos caracteres 

nas linhagens (Miranda Filho & Viégas 1987).Também Kiesselbach (1922), Richey (1924) 

e Richey & Mayer (1925), citados por Hallauer & Miranda Filho (1981), encontraram 

evidências de que certas linhagens eram melhores que outras transmitindo capacidade de 

alta produção aos seus cruzamentos. Entretanto, ainda no estudo de Richey & Mayer 

(1925), foi enfatizado que não havia uma correlação definitiva entre produção das 

linhagens parentais e dos seus cruzamentos. Jenkins (1929) determinou correlações 

positivas para 19 características estudadas, entretanto, na maioria das vezes essas 

correlações foram muito baixas. Gama & Hallauer (1977) em estudo semelhante ao de 

Jenkins (1929), encontraram correlações em oito caracteres, mas em todos os casos elas 

foram muito baixas para se ter qualquer valor de predição. 

À medida que foi se constatando a baixa correlação entre caracteres das 

linhagens e dos seus híbridos, e considerando impraticável a realização de todas as 

combinações híbridas possíveis quando se tem um número elevado de linhagens, procurou 

formas mais simples e baratas de avaliá-las e que tornassem possível a predição da 

performance das linhagens nos híbridos. 

Richey & Mayer (1925), citados por Hallauer & Miranda Filho (1981), 

enfatizaram em seus estudos que, na análise final, a avaliação para capacidade de 

combinação deveria ser baseada na performance das linhagens nos cruzamentos ao invés 

da performance “per se”. Então, Davis(1927) citado por Miranda Filho & Viégas (1987), 

introduziu o método de “topcross” que consistia de um tipo de teste de progênie, para 

verificar o comportamento das linhagens quando cruzadas com um testador comum, 

procedendo-se assim, à seleção das mais produtivas. Posteriormente, Jenkins & Brunson 

(1932) fizeram um estudo sobre o uso efetivo do procedimento de “topcross”, pelo qual se 

selecionam linhagens que se destacam em termos de rendimento médio, numa série de 

combinações híbridas. Confirmando a eficiência desse método, Johnson & Hayes (1936) 

estudaram a realização de “topcross” para determinar a capacidade de combinação de 

linhagens de milho doce e concluíram que linhagens endogâmicas que deram altos 
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rendimentos em “topcrosses” também foram as mais promissoras para produzir híbridos 

simples superiores. 

A partir desses estudos, segundo Miranda Filho & Viégas (1987), a utilização 

de “topcross” tornou-se método geral de avaliação do comportamento preliminar das 

linhagens, principalmente em relação à capacidade geral de combinação. 

Foram Sprague & Tatum (1942) então, os que refinaram o conceito de 

capacidade de combinação e a dividiram em Capacidade Geral de Combinação (CGC) e 

Capacidade Específica de Combinação (CEC). Eles definiram CGC como sendo o 

desempenho médio de uma linhagem em uma quantidade de cruzamentos híbridos, e CEC 

referindo-se àquelas ocasiões nas quais certas combinações híbridas são melhores ou 

piores do que seria esperado com relação ao desempenho médio das linhagens genitoras 

envolvidas. Esses autores ainda apontaram CGC como sendo relativamente mais 

importante que CEC para linhagens endogâmicas não selecionadas e, esta mais importante 

que aquela para linhagens previamente selecionadas. 

Segundo Kempthorne & Curnow (1961), a CGC de uma linhagem não é uma 

propriedade fixa desta linhagem, pois depende da constituição genética da população 

utilizada como testador. Além disso, Gardner & Eberhart (1966) mostraram que em um 

cruzamento dialélico de linhagens ou variedades, a CGC de uma delas (gi) depende 

também de hi, um parâmetro que mede a heterose do cruzamento dela com uma mistura de 

todas as outras, havendo, portanto, uma contribuição dos efeitos de dominância. 

Hallauer & Miranda Filho (1981) ponderam que, embora a CGC das linhagens 

endogâmicas possa ser determinada através das combinações possíveis em híbridos 

simples, ela pode ser mais eficientemente determinada com o uso de “topcrosses”, 

particularmente se é utilizado um número elevado de linhagens. 

Procurando formas mais simples e menos onerosas de avaliar um número 

elevado de linhagens.Chaves & Miranda Filho (1997) estudaram o método de testadores 

recíprocos, pelo qual, considerando n populações em estudo, cada população é cruzada 

com uma mistura das outras n-1 populações. Este método tem uma maior aplicabilidade 

para estimação de CGC das linhagens além de vários outros parâmetros genéticos úteis 

para seleção e descarte de progênies, e tem como principal vantagem o reduzido custo de 

realização, quando comparado com os métodos habituais. Moreira Júnior (1995) comparou 

esse método com um cruzamento dialélico e encontrou correlação significativa entre os 
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valores de CGC e a predição de médias de cruzamentos entre híbridos de sintéticos 

estimados pelos dois métodos. 

 

 

2.2 – NÍVEL DE ENDOGAMIA DAS LINHAGENS EM TESTE 

 

Miranda Filho & Viégas (1987) informam que, a princípio, o valor de uma 

linhagem só era avaliado depois que esta atingisse avançado grau de endogamia, o que 

demoraria bastante tempo. Entretanto, segundo os mesmos autores, utilizando comparações 

de cruzamentos Richey & Mayer (1925) concluíram que em geral não há vantagens para 

cruzamentos feitos após cinco gerações de endogamia sobre cruzamentos análogos feitos 

após três gerações de endogamia. 

Jenkins (1935) sugeriu que linhagens endogâmicas adquirem sua 

individualidade para capacidade de combinação muito precocemente no processo de 

endogamia e permaneciam relativamente estáveis posteriormente. 

Analisando a questão da escolha do testador e estágio de endogamia para o teste 

de capacidade de combinação. Hallauer & Lopez-Perez (1979) avaliaram cinqüenta 

linhagens S1 não relacionadas, e as mesmas linhagens obtidas por descendência direta e 

sem seleção na geração S8, em cruzamento com cinco diferentes testadores, sendo quatro 

relacionados e um não relacionado. Segundo os autores, com exceção do testador não 

relacionado, “topcrosses” S1 não foram úteis para predizer o comportamento dos 

“topcrosses” S8. No geral, entretanto, as estimativas de correlações nesses estudos foram 

baixas. 

Bernado (1991) estimou as correlações entre as performances de linhagens em 

diferentes gerações e constatou que essas correlações são em função do coeficiente de 

endogamia das famílias avaliadas e da herdabilidade. Segundo o autor, baixos valores de 

herdabilidade reduzem severamente a eficácia dos testes precoces, e por isso, duas a três 

gerações de endogamia antes de se avaliar em “topcrosses” podem ser desejáveis para 

aumentar a probabilidade de reter linhagens que teriam boa performance em homozigose. 

Nesse trabalho ele procura dar subsídios aos melhoristas na combinação de estágio de 

endogamia e intensidade de seleção a serem usados na realização dos “topcrosses”. Elias 

(1997) utilizou a estimativa de herdabilidade para identificar os melhores testadores quanto 
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à capacidade de discriminação, obtendo-se apenas pequenas diferenças nas estimativas da 

herdabilidade. 

 

 

2.3 – ESCOLHA DOS TESTADORES 

 

Segundo Hallauer & Miranda Filho (1981), a partir do método de “topcross” 

introduzido por Davis (1927), tornou-se muito comum a utilização de um testador de base 

genética larga nos programas de melhoramento de milho, seja para avaliar a capacidade de 

combinação de linhagens endogâmicas num programa de obtenção de híbridos ou para 

avaliar o valor genético dos genótipos da população a melhorar. Entretanto, segundo eles, 

em cada caso o programa da escolha do testador que promova a melhor discriminação 

entre genótipos, de acordo com os propósitos de seleção, é essencialmente o mesmo. 

Partindo do princípio que o testador não deve mascarar o resultado e que o 

valor das linhagens é que deve ser amostrado, Hull (1945) estabeleceu que o mais eficiente 

testador seria aquele que fosse homozigoto recessivo em todos os locos, e que a 

homozigose para alelos dominantes em qualquer loco deveria ser evitada. Em outro 

trabalho, Hull (1947) chamava atenção para o fato de que as linhagens de maior uso 

comercial, naquela época, tinham eficiência muito baixa como testadores. 

A sugestão de Matzinger (1953) não era muito concordante com a utilização de 

testadores de base genética estreita. Utilizando oito linhagens, seus híbridos simples e 

duplos, ele concluiu que ao se aumentar a heterogeneidade dos testadores, diminuiu-se o 

componente de variância da interação linhagem-testador. Hallauer & Lopez-Perez (1979) 

salientaram que com a heterogeneidade dos testadores de base larga, o único objetivo dos 

“topcrosses” é obter uma medida inicial da capacidade de combinação das linhagens. 

Rawlings & Thompson (1962) assumiram um modelo sem epistasia e 

examinaram a variabilidade genética entre testadores para diferentes níveis de dominância 

e diferentes freqüências gênicas nos testadores. O experimento consistiu do cruzamento de 

seis linhagens, classificadas de acordo com sua Capacidade Geral de Combinação – CGC 

(duas de baixa, duas de alta e duas de intermediária CGC), com dez “famílias” 

heterozigotas (cruzamento de cinco pares de linhagens de alta CGC e o cruzamento de 

cinco pares de linhagens de baixa CGC). Foram feitas comparações considerando as 

“famílias” heterozigotas como testadores para as seis linhagens (caso I) e, reciprocamente, 
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considerando as linhagens como testadores para as “famílias” heterozigotas (caso II). No 

caso I, com algumas exceções, a ordem das linhagens com base nos níveis de CGC 

correspondeu ao esperado para rendimento, considerando como testadores tanto as 

“famílias” heterozigotas de baixa quanto de alta CGC. O mesmo comportamento foi 

encontrado para as linhagens testadoras no caso II. Os autores enfatizaram que a variação 

genética entre “topcrosses” é dependente da freqüência gênica do testador e nível de 

dominância, mas que estas geralmente não são conhecidas. Nesse trabalho eles sugeriram a 

utilização de um testador com baixa freqüência de alelos favoráveis e indicaram um 

homozigoto recessivo em todos os locos como sendo o testador ideal. 

Smith (1986) também obteve a mesma conclusão, admitindo que se um testador 

com baixa freqüência de alelos favoráveis é usado em “topcrosses”, aquelas linhagens com 

maior freqüência de alelos favoráveis podem ser identificadas. Allison & Curnow (1966) 

também concordam com Rawlings & Thompson (1962) sobre o testador homozigoto 

recessivo para todos os locos, mas afirmam que na ausência de sobredominância, todo 

testador melhorará a população, exceto para o caso de dominância completa e genes 

fixados na freqüência p=1 nos locos do testador. Os autores indicaram que uma população 

não relacionada, de baixo rendimento, poderia ser um bom testador se o baixo rendimento 

for devido à baixa freqüência de locos importantes. 

Os estudos de Darrah et al. (1972), Horner et al. (1973), Russell et al. (1973), 

Hoegemayer (1974), Russell & Eberhart (1975), Sprague & Eberhart (1977) e Walejko & 

Russell (1977) concordam com o uso de linhagens endogâmicas como testadores no lugar 

da população parental. 

A utilização de uma linhagem endogâmica para a avaliação da capacidade de 

combinação de linhagens tem sido muito questionada, acreditando-se que aquelas 

linhagens selecionadas por esse processo teriam a sua utilidade limitada quando em 

combinação com outras linhagens. Entretanto, Russell & Eberhart (1975) demonstraram 

que linhagens selecionadas utilizando uma linhagem endogâmica como testadora também 

apresentavam alta CGC em cruzamento com outras linhagens elites. A mesma conclusão 

foi obtida por Zambezi et al. (1986), que compararam estimativas da CGC obtidas através 

de dois tipos de testadores, linhagens e populações, e não encontraram diferenças 

significativas entre elas. Segundo Darrah et al. (1972) e Horner et al. (1973), um testador 

endogâmico apresenta a vantagem de resultar no dobro da variabilidade esperada entre 
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“topcrosses” do que quando se utiliza um testador de base larga, permitindo assim, uma 

discriminação mais eficiente das linhagens. 

Do ponto de vista prático, a utilização de uma linhagem endogâmica como 

testador apresenta uma grande desvantagem, na maioria dos casos, que é a dificuldade de 

se produzir sementes viáveis provenientes dos cruzamentos, em quantidades suficientes 

para a instalação dos ensaios (Hallauer 1975). 

Keller (1949) estudou a utilização de dois híbridos simples para avaliar um 

grupo de plantas F2, sendo um o próprio parental da população F2 e o outro um híbrido 

simples não relacionado. A análise dos dados sugeriu que os dois testadores não 

produziram medidas similares da capacidade de combinação, classificando as linhagens 

diferentemente. Segundo o autor, essa falta de concordância entre os dois testadores pode 

ser atribuída, em grande parte, às diferenças na Capacidade Específica de Combinação. 

Apesar do comportamento diferenciado dos dois testadores, não se conseguiu concluir 

sobre qual deles foi o mais eficiente na avaliação das linhagens. Nesse trabalho, Keller já 

sugeriu a utilização de mais de um testador para permitir comparações das classificações 

das linhagens produzidas pelos testadores e das variâncias entre “topcrosses” para cada 

testador. 

Hallauer & Lopez-Perez (1979) verificaram que testadores de alto rendimento 

apresentam menor variabilidade nos cruzamentos e os melhores testadores foram linhagens 

de baixo rendimento produtivo. Por outro lado, eles indicam que um testador de base 

genética ampla demonstrou a presença de menor influência devido à interação testador-

ambiente e menor influência da interação linhagem-testador. Este trabalho indica e reforça 

a tese que a utilização de testadores com alta CGC ou altas freqüências de alelos favoráveis 

tende a fornecer menor discriminação entre os testados. 

Aguilar Morán (1990), em estudo sobre a seleção de testador num programa de 

melhoramento de milho híbrido, onde a população parental, geralmente não é utilizada por 

motivos práticos, avaliou quatro testadores de base genética estreita (duas linhagens e dois 

híbridos simples), em linhagens S6 de dois compostos de milho. Ele apresentou resultados 

favoráveis à escolha de testadores relacionados e, na falta destes, o uso de testador não 

relacionado, com baixa freqüência de alelos favoráveis à freqüência de alelos favoráveis 

das linhagens, como meio de minimizar a erosão genética provocada pelo uso de testadores 

com alta freqüência de alelos favoráveis no teste de CGC. Entretanto, a eficiência dos 

testadores na avaliação da CGC deve ter sido diminuída nesse estudo devido ao material 
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utilizado, já que as 70 linhagens S6 usadas foram provenientes de 1920 linhagens S1, 

demonstrando que elas passaram por uma seleção relativamente rigorosa e contrariando as 

indicações de Sprague & Tatun (1942), de que o estudo de CGC é mais importante para 

linhagens não selecionadas. 

Castellanos et al. (1998) utilizaram sete testadores, sendo cinco híbridos 

simples, uma linhagem e uma população, para avaliar 21 linhagens em sete ambientes 

diferentes. Dos testadores utilizados, apesar de não terem sido encontradas diferenças 

significativas nos contrastes entre os diferentes testadores, os autores indicaram um dos 

híbridos simples como o mais adequado para avaliar aquele conjunto de linhagens, 

naqueles ambientes, pois além de proporcionar uma grande variação entre “topcrosses”, 

apresentar estimativa positiva da CGC e uma boa performance per se, também obtiveram 

correlação altamente significativa com a média geral dos sete testadores. Abell & Pollak 

(1991) também já haviam usado a correlação com a média geral dos testadores para 

escolher o testador mais eficiente. 

Nurmberg et al. (2000) avaliaram o desempenho de híbridos simples como 

testadores e concluíram que apesar de ter ocorrido dominância, houve predominância dos 

efeitos aditivos dos genes, podendo inferir que a maioria dos locos dos testadores deve 

estar em heterozigose. Diante disso, os autores projetam um híbrido simples com todos os 

locos em heterozigose como testador ideal para avaliar o desempenho das linhagens per se. 

Os autores demonstram através da expressão da capacidade de combinação, apresentada 

por Vencovsky (1987), pela qual C.C. = (pi – p) [α + (1 – 2t) δ], que quando a freqüência 

alélica nos locos do testador é ½ (t = ½) apenas os efeitos aditivos é que explicam a 

capacidade combinatória, sendo que: 

pi: freqüência do alelo favorável do material i, 

p: freqüência alélica média de determinado loco dos n materiais avaliados, 

t: freqüência alélica do testador utilizado, 

α: desvio dos homozigotos em relação à média (efeito aditivo), 

δ: desvio dos heterozigotos em relação à média (efeito de dominância), 

Na análise genético-estatística, segundo Vencovsky & Barriga (1992), quando 

se utilizam dois ou mais testadores cruzados com um conjunto de materiais, pode-se 

considerar esse tipo de esquema como um dialelo parcial ou, com mais propriedade, como 

um delineamento genético fatorial, pelo qual também é possível avaliar as capacidades 

geral e específica de combinação. O modelo matemático indicado por eles é o seguinte: 
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Yij = m + li + tj + (lt)ij + εij 

Sendo, 

Yij : valor do “topcross” obtido pelo cruzamento da linhagem i com o testador j; 

li : o efeito genotípico geral da linhagem i; 

tj : o efeito genotípico geral do testador j; 

(lt)ij : o efeito genotípico específico, inerente ao cruzamento ij; 

εij : erro experimental. 

 

Aguilar Moran (1990) ressalta a importância que se tem dado à introdução de  

germoplasma novo nos programas de melhoramento e que o testador a ser utilizado será 

aquele de grupo heterótico contrastante à população de origem das linhagens em avaliação. 

Sobre as características desejáveis, Hallauer (1975) sugere que o testador deve 

combinar simplicidade no uso, informação que classifique corretamente o mérito relativo 

das linhagens, e maximização do ganho genético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram utilizadas inicialmente 50 linhagens S6 provenientes da população de 

polinização aberta CMS 04C desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 

Sorgo – CNPMS, que pertence à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA. Essa população foi desenvolvida a partir de seleções da população 28 

desenvolvida pelo Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo – CIMMYT que 

apresenta grãos amarelos (Brasil 1998). Segundo Pandey & Gardner (1992), citado por 

Paterniani et al. (2000), a população 28 do CIMMYT possui padrão heterótico contrastante 

às populações 24 e 27 também do CIMMYT, e à população Suwan-1. No processo de 

obtenção dessas linhagens houve apenas uma branda seleção para caracteres agronômicos, 

eliminando somente aquelas com alta susceptibilidade s doenças, alta percentagem de 

plantas quebradas ou acamadas, espigas bipartidas, e outros. No final desse processo, 

foram obtidas cerca de 400 linhagens S6, das quais 50 foram tomadas ao acaso para se 

proceder à obtenção dos “topcrosses”. 

Foram utilizados seis testadores, que estão descritos em seguida. 

• T1:  linhagem elite do programa de melhoramento da empresa Planagri S.A., 

extraída da população BR105. 

• T2:  população BR105, originada de uma variedade das Filipinas chamada Suwan-1, 

resistente a Peronosclerospora sorghi – downy mildew, introduzida e 

melhorada no Brasil pelo Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo 
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(CNPMS) da Embrapa (Paterniani et al. 2000). Apresenta grãos duros, cor 

laranja, boa produção, ciclo intermediário e alta prolificidade. 

• T3:  linhagem elite extraída da população BR105. 

• T4:  híbrido simples obtido pelo cruzamento dos testadores T1 e T3. 

• T5:  linhagem elite extraída do BR105. 

• T6:  variedade EMGOPA 501, desenvolvida pela Empresa Goiana de Pesquisa 

Agropecuária a partir de três ciclos de seleção na população Dentado 

Composto, uma população melhorada pelo Departamento de Genética da 

ESALQ-USP. 

 

 

3.1 – OBTENÇÃO DOS “topcrosses” 

 

Na área experimental da empresa Planagri S.A., durante a safra 1999/2000, as 

50 linhagens endogâmicas e os seis testadores foram plantados em um esquema de dialelo 

parcial, sendo que cada testador foi utilizado como genitor feminino e cruzado 

manualmente com cada uma das linhagens. 

Devido ao fato de terem sido utilizadas linhagens não selecionadas, cuja 

produção de pólen muitas vezes foi limitante para fazer todos os cruzamentos, em 

quantidades suficientes, não foi possível obter um número adequado de sementes viáveis 

de todos os cruzamentos, principalmente quando o testador utilizado foi uma linhagem. 

Dessa forma, nem todos os cruzamentos foram realizados, e nem todos os cruzamentos 

realizados renderam sementes suficientes para a instalação de ensaio com repetições. 

Apesar disso, os cruzamentos entre os seis testadores e 28 das 50 linhagens 

utilizadas, renderam sementes suficientes para a realização de um conjunto de 

experimentos com parcelas de três metros de comprimento e três repetições. A quantidade 

de sementes dos “topcrosses” referentes ao cruzamento dos seis testadores com 20 das 28 

linhagens citadas anteriormente, foi suficiente para a instalação de mais um conjunto de 

experimentos. 

O primeiro conjunto com os 168 “topcrosses” provenientes do cruzamento dos 

seis testadores com as 28 linhagens, foi instalado na área experimental da empresa Planagri 

S.A., no município de Goianésia-GO, na safra 2000/01. Esses “topcrosses” foram divididos 

aleatoriamente em quatro experimentos de 42 “topcrosses”, com três repetições, formando 
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cada experimento um látice retangular 6x7, com dois tratamentos comuns adicionados em 

cada bloco. 

O segundo conjunto com os 120 “topcrosses” (cruzamento dos seis testadores 

as 20 linhagens), foi instalado na área experimental da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás, no município de Goiânia, também na safra 2000/01. Esses 

“topcrosses” foram divididos aleatoriamente em quatro experimentos de 30 “topcrosses”, 

com três repetições, formando cada experimento um lattice retangular 5x6, com dois 

tratamentos comuns adicionados em cada bloco. 

Os tratamentos comuns de todos os experimentos consistiram dos híbridos 

P30F88 e Z8392. A utilização destes tem a função importante de permitir a conexão entre 

os experimentos, podendo-se assim, fazer ajustes nas médias e nos totais, possibilitando a 

comparação entre “topcrosses” de experimentos diferentes, além de melhorar a precisão 

dessas comparações ou a eficiência da análise estatística do lattice. 

 

 

3.2 – CONDUÇÃO DOS ENSAIOS 

 

As parcelas foram constituídas de uma linha de 3m de comprimento, com 

espaçamento entre parcelas de 0,9m. Foram semeadas oito sementes por metro, 

desbastando 15 dias após a emergência das plantas no campo, procurando deixar 15 plantas 

por parcela. 

A adubação utilizada nos dois conjuntos de experimentos foi o equivalente a 

700 kg da fórmula 04-14-08 (N, P2O5, K2O) com 0,3% de zinco por hectare. A adubação 

de cobertura foi efetuada aos 25 dias após a emergência, aplicando o equivalente a 300 kg 

da fórmula 30-00-15 (N, P2O5, K2O) por hectare. 

O controle das plantas daninhas foi realizado com a aplicação de um herbicida 

em pré-emergência, logo após o plantio. Esse controle foi eficiente e não foram necessárias 

medidas adicionais. 

Foram tomados dados dos seguintes caracteres: 

- Altura de planta (AP): altura média de três plantas por parcela, tomando-se para isso a 

distância em centímetros do solo à inserção da folha bandeira. 

- Altura da espiga (AE): distância do solo à inserção da primeira espiga, sendo amostradas 

três plantas por parcela. 
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- Estande final (EF): número de plantas que completaram o ciclo, por parcela. 

- Percentagem de plantas acamadas (PA): relação percentual entre o número de plantas 

com inclinação do colmo maior que 45 graus em relação à linha imaginária perpendicular 

ao solo, e o estande final. 

- Percentagem de plantas quebradas (PQ): relação percentual entre plantas com o colmo 

quebrado abaixo da espiga e o estande final. 

- Florescimento masculino (FM): número de dias entre o plantio e a fase em que metade 

das plantas apresentavam pendões com emissão de pólen. 

- Florescimento feminino (FF): número de dias entre o plantio e a fase em que metade das 

plantas apresentavam espigas com estigmas expostos e receptivos à fertilização. 

- Intervalo de florescimento (IF): diferença entre o número de dias do florescimento 

feminino em relação ao masculino. 

- Produção de grãos (PG): foi tomado a partir da debulha das espigas e pesagem dos grãos 

debulhados. Simultaneamente à pesagem foi determinada a umidade dos grãos, e a 

produção foi então corrigida para a umidade de 13% através da seguinte expressão: 

 

              (100 – U) x PU 

PG = ____________________ 

                          87 

 

em que: 

 

U: umidade dos grãos expressa em percentagem e determinada na colheita; e 

 

PU: peso dos grãos úmidos. 

 

O peso de grãos por parcela ainda foi corrigido para um estande ideal de 15 

plantas por parcela, utilizando-se do método de correção por covariância proposto por 

Steel & Torrie (1960) e adaptado por Miranda Filho para corrigir o peso dos grãos em 

relação ao estande inicial, como citado por Vencovsky & Barriga (1992). O valor de cada 

parcela é corrigido de acordo com a seguinte expressão: 

 

Ŷij = Yij –  (Xij – N), 
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Em que, 

 

Ŷij  :   estimativa do rendimento corrigido para estande do tratamento i na repetição j; 

 

Yij  :  rendimento observado do tratamento i na repetição j; 

 

 :  estimativa do coeficiente de regressão linear entre o caráter produção e o 

número de plantas por parcela, obtido pela divisão da Soma de Produtos do erro 

para as variáveis X e Y pela Soma de Quadrados do erro para a variável X; 

 

Xij :  estande de plantas observado do tratamento i na repetição j; 

 

N :  número inicialmente proposto no trabalho (neste caso, 15 plantas por parcela). 

 

Após a correção para estande, o peso de grãos em gramas por parcela de 2,7 m2 

foi transformado para produção em quilogramas por hectare. 

 

 

3.3 – PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Apesar de se ter conservado os arranjos dos lattices retangulares nas repetições 

dos experimentos, apenas sorteando os dois tratamentos comuns dentro dos blocos, cada 

experimento foi estatisticamente analisado como um delineamento experimental de Blocos 

Incompletos Aumentados. Estes experimentos se enquadram, de acordo com Pimentel 

Gomes (1990), entre os blocos incompletos do tipo I, pelos quais os blocos podem ser 

reunidos de modo a formar repetições de tratamentos. Devido ao fato de que os 

“topcrosses” foram distribuídos aleatoriamente entre os quatro experimentos, não houve 

interesse em ajustar os tratamentos para blocos, nas análises individuais dos experimentos, 

cujo modelo matemático para a análise da variância foi o seguinte: 

 

Yijm = μ + rm  + b(j)m + ti  + εijm  , 
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Em que, 

 

Yijm :  é a observação do i-ésimo tratamento situado no j-ésimo bloco da m-ésima 

repetição;   

 

μ :  é a média geral do experimento;   

 

rm :  é o efeito da m-ésima repetição, m = 1, 2 e 3;   

 

b(j)m :  é o efeito do j-ésimo bloco dentro da m-ésima repetição, j = 1, 2, ... , 7 para os 

experimentos de Goianésia e j = 1, 2, ... , 6 para os de Goiânia; 

 

ti :  é o efeito do i-ésimo tratamento, i = 1, 2, ... , 44 para os experimentos de 

Goianésia e i = 1, 2, ... , 32 para os experimentos de Goiânia;   

 

εijm:  é o efeito aleatório associado à respectiva observação Yijm, assumindo 

independente e com distribuição normal de média zero e variância com σe
2. 

 

Nas análises individuais dos experimentos, os tratamentos e a média foram 

considerados efeitos fixos, e os demais efeitos foram considerados aleatórios. Admitindo 

que em cada bloco há k’ tratamentos (k “topcrosses” mais c tratamentos comuns), a análise 

de variância seguiu o seguinte esquema (Tabela 1): 

 

 

TABELA 1 . Esquema da análise da variância para o delineamento de blocos incompletos 

aumentados. 

 

Fontes de Variação GL E(QM) QM F 

Repetição (r-1) - Q1 Q1/Qe 

Bloco (Repetição) (b-1)r - Q2 Q2/Qe 

Tratamento(ajustado) (v’-1) σe
2 + rσT

2 Q3 Q3/Qe 

Resíduo br(k’-1)-(v’-1) σe
2 Qe  

Total rbk'-1    
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Após as análises individuais, os quadrados médios do resíduo para os diferentes 

experimentos foram comparados a fim de se verificar a sua homogeneidade e se proceder à 

análise agrupada dos experimentos agrupados para cada local. Depois as análises 

agrupadas dos dois locais foram combinadas de acordo com o seguinte modelo: 

 

Yijmns = μ + ti + bj(mns) + rmns + en(s) + (te)in(s) + ls + tlis + εijmns , 

 

Em que, 

 

Yijmns :  é a observação do i-ésimo tratamento situado no j-ésimo bloco da m-ésima 

repetição, do n-ésimo experimento do s-ésimo local; 

 

μ :   é a média geral; 

 

ti :   é o efeito do i-ésimo tratamento, i = 1, 2, ... , 170; 

 

bj(mns)  :  é o efeito do j-ésimo bloco, dentro da m-ésima repetição, do n-ésimo 

experimento e do s-ésimo local, j = 1, 2, ... , 21 para o ensaio de Goianésia e   

j = 1, 2, ... , 18 para Goiânia; 

 

rmns  :   é o efeito da m-ésima repetição do n-ésimo experimento e do s-ésimo local, 

m = 1, 2 e 3; 

 

en(s)  :   é o efeito do n-ésimo experimento dentro do s-ésimo local, n = 1, 2, 3 e 4; 

 

(te)in(s)  :  é o efeito da interação do o-ésimo tratamento comum com o n-ésimo 

experimento, dentro do s-ésimo local, o = 1 e 2; 

 

ls :   é o efeito do s-ésimo local, s = 1 e 2; 

 

tlis :   é o efeito da interação entre o i-ésimo tratamento com o s-ésimo local; 
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εijmns :   é o efeito aleatório associado à respectiva observação Yijmns . 

 

Adotando-se b1 e b2 como a representação dos números de blocos contidos nas 

repetições dos experimentos; k’1 e k’2 como o número de parcelas dos k “topcrosses” mais 

o número de parcelas dos c tratamentos comuns, dos ensaios de Goianésia e de Goiânia, 

respectivamente; u’ para o número total de u “topcrosses” mais c tratamentos comuns, u’2 

como o número dos tratamentos coincidentes dos dois locais, então o esquema da análise 

da variância foi o seguinte: 

 

TABELA 2. Esquema da análise conjunta da variância envolvendo os dois locais. 

 

Fontes de Variação GL QM F 

Local (l - 1) Q1 Q1/Qe 

Experimento(Local) (e – 1)l Q2 Q2/Qe 

Repetição(Local/Exper.) (r – 1)el Q3 Q3/Qe 

Bloco(Local/Exper./rep.) (b1 + b2 – 2)re Q4 Q4/Qe 

Tratamentos (Ajustados) (u’ – 1) Q5 Q5/Qe 

Trat. Comuns x Exper.(Local) (c – 1)(e – 1)l Q6 Q6/Qe 

Tratamento x Local (u’2 – 1)(l – 1) Q7 Q7/Qe 

Resíduo Por subtração Qe  

Total Er(b1k’1 + b2k’2) - 1   

 

As análises foram feitas com o auxílio do sistema SAS®, programa 

computacional para análises estatísticas, e as medidas foram ajustadas levando-se em 

consideração a recuperação da informação interblocos, ou seja, assumindo-se efeitos de 

blocos como aleatórios, conforme preconizam Wolfinger et al. (1997). 

 

 

3.4 – ANÁLISE DO DIALELO PARCIAL 

 

Após a obtenção das médias ajustadas dos “topcrosses”, foi feita a análise do 

dialelo parcial para cada local, e combinada para os dois locais. Utilizou-se o modelo 
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proposto por Griffing (1956), adaptado aos cruzamentos dialélicos parciais por Geraldi & 

Miranda Filho (1988): 

 

 

Yij = μ + gi + gj + sij + εij, 

 

 

Pelo qual: 

 

 

Yij :  é a média do “topcross” proveniente do cruzamento entre a i-ésima linhagem e 

o j-ésimo testador; 

 

μ :  é a média geral dos “topcrosses”; 

 

gi :  é o efeito da capacidade geral de combinação da i-ésima linhagem; 

 

gj :  é o efeito da capacidade geral de combinação do j-ésimo testador; 

 

sij :  é o efeito da capacidade específica de combinação do cruzamento entre a i-

ésima linhagem e o j-ésimo testador; 

 

eij :  erro experimental médio. 

 

 

A tabela do dialelo parcial foi construída (Tabela 3) e as estimativas das 

capacidades geral (gi e gj) e específica (sij) foram determinadas da seguinte forma: 
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TABELA 3. Esquema da tabela do dialelo parcial com I linhagens e J testadores. 

 

Linhagens TESTADORES  

 
1 2 ... J 

1 Y11 Y12 ... Y1J 
       

2 Y21 Y22 ... Y2J 
       

. . . ... . . 

. . . ... . . 

. . . ... . . 

I YI1 YI2 ... YIJ 
        

   
... 

         

 

   

Onde, 

 

ĝi =     -  

 

ĝj =     -   

 

ŝij =     -    -  ĝi  -  ĝj 

 

 

Na análise da variância do dialelo parcial ao nível de médias, consideraram os 

efeitos dos testadores e das linhagens como fixos. Os testes F foram construídos com o 

resíduo adaptado, dividindo-se o quadrado médio do erro pelo número de repetições 

(Tabela 4). 
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TABELA 4. Esquema da análise de variância de um cruzamento dialélico parcial entre I 

linhagens e J testadores, segundo o modelo de Griffing (1956), adaptado por 

Geraldi & Miranda Filho (1988). 

 

Fontes de Variação GL QM F 

CGC (I – 1) QI QI/QMr 

CGC (J – 1) QJ QJ/QMr 

CEC (I – 1)(J – 1) Qs Qs/QMr 

Resíduo GLr* QMr**  

*GLr: retirado da análise da variância das observações que deram origem às média; 

 

**QMr: quadrado médio do erro dividido pelo número de repetições que deu origem às 

médias. 

 

 

3.5 – COMPARAÇÃO ENTRE TESTADORES 

 

 

3.5.1 – QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DAS LINHAGENS 

 

Primeiramente, as linhagens foram classificadas em ordem decrescente quanto a 

sua capacidade de combinação em cada um dos testadores e com a média geral dos 

testadores. Depois, foram estimadas as capacidades de combinação das linhagens, 

associando dois, três, quatro e cinco testadores, a fim de identificar algum testador que 

tivesse alta correlação com uma dessas associações. 

Foram então calculados os coeficientes de correlação de Spearman (coeficient 

of rank correlation), para verificar a coincidência das classificações das linhagens em 

função do testador ou das associações de testadores utilizadas, de acordo com a expressão 

apresentada por Steel & Torrie (1980): 
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                             6Σdi2 

rs =    1 -                 i 

                     _____________ 

                            n3 – n  

 

Pelo qual: 

 

rs:  coeficiente de correlação classificatória de Spearman; 

 

di:  diferença da ordem no i-ésimo par de observações; 

 

n:  número de diferenças (d’s). 

 

 

3.5.2 – QUANTO À VARIABILIDADE DAS FAMÍLIAS DE “TOPCROSSES” 

 

Foram obtidas as variâncias das médias dentro de cada “família” de 

“topcrosses”, produzida pelo cruzamento das linhagens com cada testador. Depois foram 

obtidas as médias entre “topcrosses” de cada linhagem com dois, três, quatro, cinco e seis 

testadores, formando novas “famílias”e destas foram obtidas as variâncias das médias.  

 

 

3.5.3 – QUANTO À PORCENTAGEM DE COINCIDÊNCIA DE LINHAGENS 

PARA UMA MESMA INTENSIDADE DE SELEÇÃO 

 

Aguilar Morán (1990) descreve uma técnica que consiste em determinar a 

porcentagem de linhagens em comum que são selecionadas quando a seleção á feita com 

base em uma classificação padrão a 10, 20, 30, 40 e 50% de intensidade de seleção. Para 

adequar essa técnica ao número de linhagens do ensaio de Goianésia e da análise 

combinada dos dois locais, foram utilizados os níveis de 11, 22, 33 e 50% de intensidade 

de seleção. 

Considera-se, por exemplo, 100% de coincidência ao nível de 22% de 

intensidade de seleção para 28 linhagens, quando as seis primeiras linhagens da 
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classificação de um determinado testador correspondente às seis primeiras de uma 

classificação pré-estabelecida como padrão. Foram utilizadas como classificação padrão, 

as classificações produzidas pelos testadores e pela associação de todos eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 – ANÁLISE GERAL DOS ENSAIOS 

 

Apesar de ter ocorrido um forte veranico no mês de janeiro, com maior 

intensidade na microrregião de Goianésia, as áreas experimentais não foram afetadas, ou 

pelo menos não foi possível detectar nenhum prejuízo às plantas decorrente da seca. Os 

ensaios foram conduzidos aplicando corretamente as práticas recomendadas para uma boa 

condução de uma lavoura de milho. 

Os coeficientes de variação experimental (CVe) das análises individuais dos 

experimentos, para a produção de grãos, oscilaram entre 11,95 e 17,76%. Ambos, mínimo 

e máximo, registrados nos ensaios de Goiânia. Segundo Pimentel Gomes (1990) o CVe 

entre 10 e 20% é considerado médio. 

Embora tenham sido utilizadas parcelas pequenas (uma linha de três metros), a 

precisão experimental não ficou comprometida. Chaves & Miranda Filho (1992) estudaram 

a relação entre tamanho de parcela e ganho de seleção em programas de seleção recorrente 

utilizando famílias de meio-irmãos, em milho. Neste estudo, a combinação de tamanho de 

parcelas e número de progênies avaliadas indicou que o tamanho ótimo das parcelas para 

avaliar o caráter produção ficou entre três e quatro metros quadrados. Também verificaram 

que o máximo de ganho esperado por seleção foi obtido reduzindo o tamanho das parcelas 

e aumentando-se o número de repetições. 
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Nas análises de variância dos experimentos, pode-se observar uma maior 

homogeneidade da área experimental de Goianésia (Tabela 5) do que a de Goiânia (Tabela 

6). Em Goianésia, os quatro experimentos não apresentaram significância para o efeito de 

blocos, e dois deles para repetições. Mesmo na análise conjunta dos experimentos (Tabela 

7), o efeito de blocos não obteve significância ao nível de 5%, apesar de ter ficado bem 

próximo (5,85%). A grande uniformidade dessa área foi também confirmada pela análise 

conjunta dos experimentos do local, cujo efeito não obteve significância (Tabela 8). 

Para o ensaio de Goiânia apenas um experimento não apresentou significância 

para o efeito de blocos, demonstrando que o delineamento aplicado para essa área foi 

eficiente. Também na análise conjunta dos experimentos para esse local, todas as fontes de 

variação apresentaram diferenças significativas (Tabela 7). 

Para realizar a análise conjunta dos experimentos, primeiramente foram 

comparados os seus quadrados médios do resíduo. Verificou-se que não há problema de 

homogeneidade dessas variâncias pois o máximo de diferença encontrada foi de 47% e 

68%, respectivamente para os ensaios de Goianésia e Goiânia. De acordo com os estudos 

de Box (1954), citado por Pimentel Gomes (1990), se a relação entre a maior e a menor 

variância e os testes correlatos poderão ser aplicados sem prejuízos sérios. O mesmo 

procedimento foi realizado para se proceder a análise conjunta dos dois locais e verificou-

se que a diferença dos quadrados médios do resíduo foi apenas 31,83%. 

Na análise conjunta desses ambientes, mostrada na Tabela 8, verificou-se que 

não houve diferenças significativas entre os efeitos dos dois locais e nem efeito da 

interação de tratamentos com locais. Realmente, de acordo com as Tabelas 9 e 10, as 

médias dos dois locais ficaram muito próximas diferindo-se em apenas 1,7%. Apesar disso, 

as médias do ensaio de Goianésia tenderam a ser mais concentradas do que as do ensaio de 

Goiânia (Figura 1). 

De acordo com esses rendimentos (Tabela 8), verifica-se que as médias pouco 

diferiram entre si. Esse dado é importante pois a maioria dos “topcrosses” não diferiu das 

testemunhas, que são dois híbridos simples comerciais de grande potencial produtivo. 

Assim, há uma boa chance de se encontrar entre esses “topcrosses” algum cruzamento 

promissor. 

As duas testemunhas, P30F88 e Z8392, apresentaram diferenças significativas 

somente no ensaio de Goianésia. Fato esse que não foi confirmado através da comparação 

das suas médias pelo teste de Tukey.  
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4.2 –ANÁLISE DO DIALELO PARCIAL 

 

Após a obtenção das médias ajustadas, foram construídas as tabelas do dialelo 

parcial e feitas as análises da variância dos dialelos utilizando-se o resíduo médio. Estas 

análises estão apresentadas nas Tabelas 11 e 12, respectivamente para os locais de 

Goianésia e Goiânia. A Tabela 13 apresenta a análise conjunta dos dois ambientes. Não se 

encontraram diferenças significativas entre as médias dos dois locais, embora as interações 

linhagens com locais e testadores com locais tenham apresentado efeitos altamente 

significativos. Considerando então as diferenças do comportamento das linhagens e dos 

testadores nos dois locais, a discussão dos resultados desse estudo baseou-se nas análises 

individuais dos locais, buscando apenas quando for pertinente alguns dados da análise 

conjunta. 

Todas as fontes de variação “topcrosses”, linhagens, testadores e a interação 

linhagens x testadores, dentro de cada localidade, apresentaram diferenças significativas ao 

nível de 1% de probabilidade, com exceção dos efeitos de linhagens do local de Goianésia 

que apresentaram ao nível de 5% de probabilidade. 

A significância dos efeitos de testadores indica que estes diferiram entre si 

quanto à capacidade geral de combinação. O mesmo ocorreu para os efeitos de linhagens. 

Enquanto que no local de Goianésia a variância (QM) para os efeitos médios dos testadores 

foi 5,8 vezes maior do que o quadrado médio de linhagens, no ensaio de Goiânia o 

quadrado médio dos efeitos das linhagens foi 1,4 vezes maior do que o quadrado médio 

dos efeitos de testadores. Essa diferença pode ter sido causada pelo comportamento 

diferenciado dos “topcrosses” nos dois ambientes e pela presença de linhagens no local de 

Goianésia que não entraram no ensaio de Goiânia. 

Diferenças significativas observadas entre os testadores na avaliação de 

linhagens são frequentemente relatadas na literatura (Castellanos et al. 1998; Aguilar 

Morán 1990; Elias 1997; Nurmberg et al. 2000). A significância dos efeitos médios de 

linhagens e testadores indicam uma contribuição dos efeitos aditivos, e também dos efeitos 

de dominância, já que Gardner & Eberhart (1966) mostraram que em cruzamento dialélico 

de linhagens ou variedades, a capacidade geral de combinação (gi) de uma delas depende 

também de hi, um parâmetro que mede a heterose da linhagem quando cruzada com uma 

mistura de todas as outras. 
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Quanto à significância dos efeitos da interação linhagens x testadores, segundo 

Vencovsky & Barriga (1992), em princípio, ela é indicadora da existência de capacidade 

específica de combinação das linhagens diante dos testadores. Indica também, presença de 

dominância gênica e/ou efeitos epistáticos envolvendo dominância no controle do caráter. 

Segundo os mesmos autores, a magnitude da capacidade específica de combinação é 

devida a uma complementação existente entre as freqüências dos alelos, nos locos com 

alguma dominância da linhagem do testador. 

Analisando a magnitude dos quadrados médios das análises da variância dos 

dialelos, verifica-se que apesar da significância da interação linhagens x testadores, o 

quadrado médio dos efeitos médios dos testadores foi 5,8 vezes maior que o quadrado 

médio para os efeitos das linhagens, e 6,5 vezes maior que o quadrado médio da interação 

linhagens x testadores, no local de Goianésia. Já no local de Goiânia, o quadrado médio 

dos efeitos médios de linhagens foi 1,4 vezes maior que o quadrado médio para os efeitos 

dos testadores e 2,5 vezes maior que o quadrado médio da interação linhagens x testadores. 

A predominância dos efeitos aditivos sobre os efeitos dominantes no controle 

da produtividade de grãos e frequentemente relatada na literatura. Sprague & Tatum (1945) 

apontaram a capacidade geral de combinação como sendo mais importante que capacidade 

específica de combinação para linhagens endogâmicas não selecionadas e esta, mais 

importante que aquela para linhagens previamente selecionadas. 

Hoegemeyer (1974) avaliou os cruzamentos de um dialelo parcial com dois 

grupos de linhagens de origens diferentes e encontrou quadrados médios para capacidade 

geral de combinação pelo menos três vezes maiores que o quadrado médio da capacidade 

específica de combinação. Castellanos, Hallauer & Cordova (1998) avaliaram 21 linhagens 

e sete testadores em sete ambientes na Guatemala, e em todas as instâncias, o quadrado 

médio da interação linhagens x testadores foi menor que os quadrados médios dos efeitos 

de linhagens e testadores. 

Na análise conjunta das variâncias dos dialelos, o efeito de locais não 

apresentou significância. De fato, as médias para o caráter produção ficaram muito 

próximas, diferindo-se em apenas 97,25 kg/ha. Esse resultado confirmou a falta de 

significância apresentada para o efeito de locais, na análise conjunta dos ensaios 

considerando os totais de parcelas. Tanto a capacidade geral de combinação quanto a 

específica comportaram-se diferentemente entre os dois locais. 
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Pelo exame das estimativas das Tabelas 14 e 15, nota-se a discordância dos 

valores de ĝi e ĝj, de um local para o outro, fato que causou a significância da interação 

medida por CGCi x Local e CGCj x Local. Segundo Vencovsky & Barriga (1992), a 

vantagem de ocorrer essas interações, é que podemos selecionar genótipos em função do 

seu grau de adaptação aos ambientes. 

 

 

4.3 – DESEMPENHO DOS TESTADORES 

 

Dos testadores utilizados, os de base genética mais larga, T2 (BR105) e T6 

(EMGOPA 501), tiveram comportamentos bem diferentes no que se refere à capacidade 

geral de combinação (CGC). O testador 2, nos dois locais, foi o que apresentou as maiores 

estimativas de CGC, enquanto que o testador 6 apresentou baixas estimativas de CGC, 

sendo que este, em Goiânia, apresentou a mais baixa entre todos os testadores. 

O comportamento diferenciado desses dois testadores já era esperado, pois o 

BR105 é uma população sabidamente contrastante à população CMS 04C. 

Dos testadores de base estreita o T4, que é um híbrido simples, apresentou 

estimativas de CGC intermediárias aos demais testadores, mas sempre maiores que os 

testadores endogâmicos 1, 3 e 5. Estes apresentaram as mais baixas estimativas de CGC 

em Goianésia. 

As distribuições de freqüências dos pesos de grãos das famílias de 

“topcrossses” para cada testador e local, e também com relação à média das linhagens em 

combinação com todos os testadores, estão demonstradas nas Figuras 2 e 3. Pode-se 

perceber que os “topcrosses” apresentaram variações bem diferentes entre os testadores e 

entre locais. Em Goianésia, os testadores 1 e 2 apresentaram mais classes de freqüências, o 

que favorece à discriminação das linhagens. Já em Goiânia, foram os testadores 4 e 6 que 

apresentaram as distribuições mais favoráveis. 

Tanto em Goiânia quanto em Goianésia, as frequências com base nas médias 

das combinações das linhagens com todos os testadores (TM) distribuíram-se em poucas 

classes, o que dificulta a capacidade de discriminar as linhagens. 

De acordo com as Tabelas 16 e 17, verifica-se que o número de testadores 

utilizados para avaliar as linhagens é inversamente proporcional à variância entre 

“topcrosses” , ou seja, à medida que se aumentou o número de testadores reduziu-se o 
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valor da variância entre os “topcrosses”. A variância entre “topcrosses” quando se utilizou 

somente um testador foi 96%, 188%, 276%, 362% e 443% maior que as variâncias entre 

“topcrosses” quando se utilizaram 2, 3, 4, 5 e os 6 testadores, respectivamente, para 

Goianésia. Para Goiânia, essa variância foi 64%, 98%, 136%, 174% e 194% maior que as 

variâncias quando se utilizaram respectivamente 2, 3, 4, 5 e 6 testadores. 

Quanto à variância entre “topcrosses”, dentro de cada local, os testadores se 

comportaram diferentemente nesse aspecto. Em Goianésia, o testador 2 foi o que 

apresentou a maior variância e o testador 4 a menor, enquanto que em Goiânia o testador 6 

foi o que apresentou a maior e o testador 1 a menor. 

A análise conjunta da variância dos dialelos confirmou essa superioridade do 

testador 6 na capacidade de discriminar as linhagens em relação aos demais testadores 

(Tabela 13). Neste caso, somente o testador 6 foi capaz de discriminar as linhagens (efeito 

altamente significativo para a fonte de variação L dentro de T6). 

Diferenças altamente significativas para a interação linhagem x testador, nos 

dois locais e na análise conjunta, indicaram que os testadores classificaram as linhagens 

diferentemente. As correlações de Spearman e as porcentagens de coincidência 

demonstraram que não houve consistência na ordem das linhagens entre os testadores 

dentro de cada localidade. 

Das correlações de Spearman calculadas entre as famílias de “topcrosses” 

produzidas pelos testadores, as únicas que apresentaram significância a 5% de 

probabilidade foram entre os testadores 1 e 3, com estimativa de 0,52 , e entre os testadores 

4 e 5, com estimativa de – 0,44 , para Goiânia (Tabelas 22 e 23). Essa falta de correlação e 

suas baixas magnitudes também foram relatadas em outros trabalhos apresentados na 

literatura. 

Keller (1949) encontrou baixa correlação entre as famílias de “topcrosses” 

produzidas por dois testadores híbridos, sendo um relacionado e o outro não relacionado às 

linhagens em teste. Segundo esse autor, essa diferença em ordenar as linhagens sugere a 

necessidade da utilização de mais de um testador para não destacar linhagens promissoras. 

Greem (1948) comparou o valor relativo de dois testadores, uma variedade de baixa 

produção e um híbrido duplo de alta produção, e não encontrou também alta correlação 

entre eles, sugerindo utilizar o desempenho médio dos “topcrosses” com os dois testadores 

para fim de seleção. 
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Elias (1997) avaliou 64 famílias S2 provenientes da população CMS 39 em 

cruzamentos com três testadores: o híbrido duplo BR201, a população parental CMS 39 e a 

população CMS 50. As correlações variaram de -0,0852 a 0,1026 , indicando que a 

classificação das famílias foi diferente de acordo com o testador utilizado. 

Aguilar Morán (1990) avaliou linhagens S6 dos compostos Flint Planta Baixa e 

Dente Planta Baixa, em cruzamentos com dois híbridos simples e duas linhagens, e obteve 

estimativas de correlação variando entre 0,26 a 0,70. Apesar de ter obtido correlações 

maiores que as encontradas no presente estudo, na maioria dos casos, também não detectou 

similaridades nas classificações das linhagens entre os testadores. 

Castellanos et al. (1998) encontraram significância somente para 5 das 21 

possíveis correlações entre os sete testadores utilizados. As correlações entre cada testador 

com a média dos sete testadores, contudo, foram significativas para seis dos sete 

testadores. Assim como Abel & Pollak (1991), os autores utilizaram a informação da 

correlação com a média dos testadores para escolher o testador o testador mais eficiente. 

Apenas o testador 6, em Goianésia, e o testador 4, em Goiânia, apresentaram 

correlações significativas ao nível de 5% de probabilidade, com a média dos seis 

testadores. Ambas correlações foram positivas e de estimativas iguais a 0,46 no primeiro 

caso e 0,52 no segundo. 

A falta de consistência na ordem de classificação das linhagens pelos testadores 

também pode ser mostrada na Tabela 18. Verifica-se que as porcentagens de coincidência 

foram geralmente maiores para Goiânia do que para Goianésia. Mesmo assim, para níveis 

de 11 e 22% de intensidade de seleção, que são geralmente mais usados na prática quando 

comparados com 33 e 50%, o máximo de coincidência obtido foi de 38,88 e 44,44%, 

respectivamente. Neste caso, o risco de se descartar uma linhagem que seria promissora em 

outros cruzamentos, com base no seu cruzamento com um dos testadores é grande. 

A utilização da média dos seis testadores tendeu ligeiramente a aumentar a 

porcentagem média de linhagens em comum, ou seja, em geral, a ordem das linhagens pela 

média dos seis testadores apresentou mais linhagens em comum com a classificação de 

cada testador, do que tomando a classificação individual de um dos testadores. Este 

resultado apóia a proposta de Keller (1949) de se utilizar mais de um testador. Por outro 

lado, a redução drástica das variâncias fenotípicas médias, à medida que se aumenta o 

número de testadores, dificulta a discriminação entre as linhagens. Além disso, a utilização 



 46 

de mais de um testador aumenta proporcionalmente o trabalho com cruzamentos e 

avaliações, e consequentemente, o custo dessas etapas do melhoramento. 

Nenhuma das famílias de “topcrosses” dos testadores e nem mesmo a média 

delas apresentou correlação de Spearman significativa entre os dois locais. De fato, todas 

as fontes de variação envolvendo interação com locais (linhagens x locais, testadores x 

locais e linhagens x testadores x locais) apresentaram efeitos significativos. Portanto, a 

seleção de linhagens poderia ser bem diferente de um local para o outro utilizando o 

mesmo testador. 

Analisando a porcentagem média de linhagens em comum, para cada testador e 

para a média dos testadores, entre os dois locais (Tabela 19), pode-se observar que o 

testador 6 apresentou a maior consistência. A média dos testadores e o testador 1 

apresentaram relativa consistência. Os testadores 2, 3 e 4, praticamente não apresentaram 

qualquer consistência. 

Em Goianésia, somente os testadores 1, 2 e 5 foram capazes de discriminar as 

linhagens. E desses, se destacou o testador 2 que foi o único que apresentou significância 

ao nível de 1% de probabilidade (Tabela 11). O comportamento diferenciado deste testador 

foi confirmado através dos contrastes. Em geral, para essa localidade, os dados indicaram 

esse testador de base larga e de maior estimativa da capacidade geral de combinação como 

sendo o mais adequado para avaliar as linhagens desse estudo. O testador 2 foi o que 

apresentou a maior variância entre os “topcrosses” e o número de classes na distribuição de 

freqüência dos “topcrosses”. 

Lopez-Perez (1979) explicou a alta variação do testador não relacionado através 

da diferença de alelos favoráveis nas linhagens. Assim, os alelos favoráveis do testador 2 

podem ter sido diferentes dos alelos favoráveis das linhagens testadas. Esse testador 

participou também dos “topcrosses” que obtiveram as maiores médias de produção em 

Goianésia. Todos os primeiros cinco “topcrosses” de maior rendimento envolveram o 

testador 2. 

Tais resultados discordam de muitos trabalhos encontrados na literatura. 

Rawlings & Thompson (1962) encontraram poucas diferenças na classificação das 

linhagens utilizando testadores de baixo e alto rendimento. Entretanto, apontaram os 

testadores de baixa freqüência de alelos favoráveis como sendo mais eficientes na 

discriminação dos materiais em estudo. Smith (1986) preconiza que um testador com baixa 

freqüência de alelos favoráveis permite a expressão daquelas linhagens com maior 
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freqüência desses alelos. Hallauer & Lopez-Perez (1979) reforçaram a tese de que a 

utilização de testadores com alta capacidade geral de combinação ou altas freqüências de 

alelos favoráveis tende a fornecer menor discriminação entre as linhagens. 

Aguilar Morán (1990) utilizou as estimativas de capacidade geral de 

combinação das linhagens para separá-las em dois grupos: linhagens de baixa CGC e 

linhagens de alta CGC. O autor analisou os dois grupos separadamente e encontrou 

diferenças significativas para os efeitos de linhagens nos dois casos. Segundo o autor, era 

esperado que os efeitos de linhagens de baixa CGC fossem não significativos devido ao 

efeito mascarador que os testadores exerciam com esse grupo de linhagens, por terem os 

testadores maior freqüência de alelos favoráveis do que elas. 

Nurmberg et al. (2000) utilizaram três híbridos simples para avaliar 61 

linhagens endogâmicas provenientes do CYMMIT, em três ambientes, e concluíram que o 

híbrido simples C333B, que apresentou a maior estimativa de CGC, mostrou-se mais 

eficiente na discriminação das linhagens. 

Em geral, o comportamento dos testadores em Goiânia foi diferente. Somente 

os testadores 1 e 3 não foram capazes de discriminar as linhagens. Apesar disso, o testador 

4, que é um híbrido simples formado pelos testadores 1 e 3, que são linhagens 

endogâmicas, foi capaz de discriminar as linhagens. A família de “topcrosses” produzida 

por este testador apresentou quase o dobro da variância do que a produzida pelos testadores 

1 e 3. Este resultado é discordante do apresentado por Matzinger (1953), que encontrou 

maior variabilidade entre “topcrosses” usando como testador uma linhagem endogâmica do 

que quando usou híbridos simples ou duplos. 

O testador 6 foi o que apresentou a maior variância neste ensaio e o maior 

número de classes na distribuição de freqüências. De acordo com os contrastes calculados 

foi possível observar que este testador foi o mais divergente do conjunto de testadores. 

Com isso, para o conjunto de linhagens em estudo, o testador 6 diferenciou-se dos outros 

testadores quanto à CGC. O contraste de maior magnitude foi obtido entre os testadores 6 e 

2. De fato, analisando a Tabela 15, verifica-se que o testador 6 apresentou a menor 

estimativa de CGC e o testador 2 a maior. Esse comportamento diferenciado do testador 6 

já era esperado pois é o único de origem diferente entre os testadores. As evidências 

sugerem que esse foi o testador mais adequado para avaliar as linhagens em Goiânia. 

Castellanos et al. (1998) utilizaram as seguintes informações para escolher o 

testador mais conveniente: desempenho per se do testador, média dos “topcrosses” para 
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cada testador, a estimativa da CGC para cada testador, e as correlações entre cada testador 

e a média geral do conjunto de testadores. 

Os resultados obtidos em Goiânia foram mais concordantes com os resultados 

encontrados na literatura do que os resultados apresentados em Goianésia. Os trabalhos de 

Hull (1945), Rawlings & Thompson (1962), Comstock (1964), Allison & Curnow (1966), 

Hallauer & Lopez-Perez (1979), Smith (1986), Aguilar Morán (1990) e muitos outros, 

apresentaram resultados favoráveis à utilização de testadores relacionados, ou com baixa 

capacidade geral de combinação ou baixas freqüências de alelos favoráveis. 

 

 

4.4 – DESEMPENHO DAS LINHAGENS 

 

Em estudo complementar, as linhagens foram usadas para ordenar os testadores 

para verificar se havia consistência na ordem dos testadores entre as linhagens, dentro de 

cada localidade. Da mesma foram que ocorreu quando se utilizou os testadores para 

ordenar as linhagens, as correlações de Spearman entre as famílias de testadores ordenados 

pelas linhagens não mostraram consistência. A ordem dos testadores, portanto, variou com 

a linhagem utilizada. Também não houve consistência entre as ordens dos testadores para 

uma mesma linhagem nas duas localidades. A única exceção foi a ordem produzida pela 

linhagem 3, que apresentou correlação altamente significativa e de valor igual a 0,9429. 

Para as linhagens, as estimativas de CGC variaram de -499,94 para a linhagem 

2 a 610,61 para a linhagem 21, em Goianésia; e de -679,51 para a linhagem 1 a 899,93 para 

a linhagem 24, em Goiânia. Também se destacaram quanto à CGC as linhagens 15 (ĝ = 

502,87) e 25 (ĝ = 394,43) em Goianésia, e as linhagens 25 (ĝ = 721,35) e 7 (ĝ = 435,65), 

em Goiânia. 

Os maiores rendimentos em Goianésia foram obtidos com os cruzamentos 

linhagem 18 x testador 2 (8037,49 kg/ha), que também foi o de maior estimativa de CEC 

(Capacidade Específica de Combinação); linhagem 21 x testador 2 (7805,30 kg/ha), 

lembrando que a linhagem 21 foi a que apresentou maior CGC entre as linhagens e o 

testador 2 entre os testadores nesse ensaio; e o cruzamento linhagem 14 x testador 2 

(7563,66 kg/ha). Devido ao fato de esses cruzamentos envolverem um testador de base 

larga, eles não têm valor comercial imediato. Nestes casos, de acordo com o princípio de 

Sprague & Tatum (1945), mesmo apresentando altas estimativas de CEC, estas devem ser 
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entendidas mais como CGC em função do patrimônio genético do testador envolvido. 

Hallauer & Lopez-Perez (1979) sugeriram que com a heterogeneidade dos testadores de 

base larga, o único objetivo dos “topcrosses” é obter uma medida inicial da capacidade de 

combinação das linhagens. 

No ensaio de Goiânia, os maiores rendimentos foram obtidos com os 

cruzamentos: linhagem 24 x testador 5 (7595,91 kg/ha); linhagem 24 x testador 1 (7491,36 

kg/ha); e linhagem 25 x testador 6 (7385,79 kg/ha). A maior vantagem de se utilizarem 

testadores de base estreita é a de fornecer resultados de aproveitamento mais imediato. 

É importante ressaltar que as linhagens 24 e 25 foram as que obtiveram as 

maiores estimativas de CGC entre as linhagens, e o cruzamento linhagem 25 x testador 6, 

apresentou a segunda maior estimativa de CEC. Neste cruzamento, apesar de participar o 

testador de menor estimativa de CGC, a importante contribuição da CGC da linhagem e da 

CEC da combinação entre os dois materiais, fez com que esse “topcross” estivesse entre os 

de maior rendimento. 

Como se pode perceber, nas duas localidades, há indícios de fortes 

contribuições dos efeitos aditivos e dos não aditivos na expressão do caráter produção. 

De acordo com os rendimentos apresentados nas Tabelas 9 e 10, verifica-se 

pelo teste de Tukey, que as médias pouco diferiram entre si. Esse dado é importante, pois a 

maioria dos “topcrosses” não diferiu das testemunhas, que são dois híbridos simples 

comerciais de grande potencial produtivo. Assim, há uma boa chance de se encontrar entre 

esses materiais algum cruzamento promissor. 

Considerando as estimativas das capacidades geral e específica de combinação, 

e os rendimentos médios dos “topcrosses” em Goianésia, pode-se destacar o valor das 

linhagens 21, 15, 25, 3, 5 e 18. E em Goiânia, se destacaram as linhagens 24, 25, 7, 3 e 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 – CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Os testadores e as linhagens comportaram-se diferentemente nos dois locais. A população 

BR105, que foi o testador de maior estimativa de capacidade geral de combinação (CGC) 

em Goianésia, foi indicada como sendo o mais adequado para avaliar o conjunto de 

linhagens testadas, nesse local. Enquanto que em Goiânia, foi a população Emgopa 501, o 

testador de menor estimativa de CGC nesse local, o mais adequado. Na análise conjunta 

dos dois ambientes, somente a população Emgopa 501 foi capaz de discriminar as 

linhagens. 

- Não houve consistência das classificações das linhagens pelos testadores e nem mesmo 

para cada testador entre os dois locais, com exceção da população Emgopa 501. 

- A falta de consistência sugere que a seleção com base no desempenho das linhagens em 

cruzamento com apenas um testador, corre o risco de descartar materiais promissores em 

outros cruzamentos. Por outro lado, o comportamento médio das linhagens em cruzamento 

com mais de um testador reduz a variância entre os topcrosses dificultando a discriminação 

das linhagens. 

- As linhagens 25 e 3 destacaram-se em combinações híbridas nos dois locais. As 

linhagens 21, 15, 24 e 7 também tiveram bom desempenho. 

- Os cruzamentos entre a linhagem 24 e os testadores 5 e 1 mostraram-se promissores e 

deverão ser avaliados em outros ambientes para confirmar o seu bom desempenho. 
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TABELA 5. Quadrados médios das fontes de variação e coeficientes de variação (CVe) da 

análise individual dos experimentos instalados em Goianésia, para a 

característica produção de grãos, em kg/ha.  

 

Fonte de 

variação 

Experimentos 

1 2 3 4 

Repetições 11211624,44** 1408985,61ns 4156764,76** 1619195,50ns 

Blocos (Rep.) 1166849,30ns 1005650,90ns 1157548,50ns 1525573,36ns 

Tratamentos 1559078,65* 1254537,07* 1695346,98** 1419614,28ns 

Erro 1002331,44 814634,22 761416,50 1121812,63 

CVe (%) 17,09 15,19 14,11 17,51 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1 % de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 

 

 

TABELA 6. Quadrados médios das fontes de variação e coeficientes de variação (CVe) da 

análise individual dos experimentos instalados em Goiânia, para a 

característica produção de grãos, em kg/ha.  

 

Fonte de 

variação 

Experimentos 

1 2 3 4 

Repetições 2917738,52* 11689666,30** 4752751,68** 1682285,41* 

Blocos (Rep.) 2974433,16** 2555870,64** 502084,53ns 1907136,94** 

Tratamentos 2449433,64** 750597,50ns 1157674,38* 1611028,40** 

Erro 886287,10 674947,46 705993,01 528361,88 

CVe (%) 17,76 13,57 13,42 11,95 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1 % de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 
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TABELA 7. Graus de liberdade (GL), quadrados médios das fontes de variação (QM) e 

coeficientes de variação (CVe) da análise conjunta dos experimentos dentro 

de cada localidade, para o caratês produção de grãos em kg/ha. 

 

Fontes de Variação Goianésia Goiânia 

GL QM GL QM 

Experimentos 3 787822,64ns 3 3865419,84** 

Repetições (Exper.) 8 3197689,52** 8 5253922,47** 

Blocos (Exper/Rep.) 72 1213905,51ns 60 1981449,04** 

Tratamentos 169 1487548,82** 120 1517533,17** 

             Topcrosses 167 1318063,42** 118 1209789,35** 

             Comuns 1 1627872,75ns 1 16709417,53** 

             Topc. vs.Comuns 1 29160101,66** 1 21109578,86** 

Erro 404 928673,81 273 704439,35 

CVe (%)  16,04  14,20 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1% de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 

 

TABELA 8. Graus de liberdade (GL), quadrados médios das fontes de variação (QM) e 

coeficientes de variação (CVe) da análise combinada dos dois locais, para o 

caráter produção de grãos em kg/ha. 

 

Fontes de Variação GL QM 

Locais 1 103785,21ns 

Experimentos (Local) 6 2326621,24* 

Repetições (Local/Experimento) 16 4225808,99** 

Blocos (Local/Exper./Repetição) 132 1562788,94** 

Tratamentos 169 1798428,97** 

               Topcrosses 167 1495055,74** 

               Comuns 1 13745812,75** 

               Topcrosses vs. Comuns 1 45054424,54** 

Tratamento x Local 120 982046,20ns 

Erro 677 838251,33 

CVe (%)  15,34 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1% de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 
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TABELA 11. Análise da variância dos dados de produção de grãos em kg/ha, referente ao 

cruzamento dialélico parcial entre 6 testadores e 28 linhagens S6 de milho, 

do conjunto de experimentos de Goianésia. 

 

Fonte de Variação GL SQ QM F 

Topcrosses 167 87587975,90 524478,90 1,69** 

Linhagens (L) 27 13447144,50 498042,39 1,61* 

Testadores (T) 5 14487430,72 2897486,14 9,36** 

Contraste T6 vs T1,T2,T3,T4 e T5 1 107439,57 107439,57 0,35ns 

Contraste T4 vs T1 e T3 1 1118331,28 1118331,28 3,61ns 

Contraste T4 vs T2 e T6 1 1950078,92 1950078,92 6,30* 

Contraste T2 vs T6 1 4128521,33 4128521,33 13,33** 

Contraste T1 e T3 vs T5 1 64436,21 64436,21 0,20ns 

L x T 135 59653400,68 441877,04 1,43** 

Erro Médio 404 - 309557,94 - 

L dentro T1 27 13067969,60 483998,87 1,56* 

L dentro T2 27 16246581,29 601725,23 1,94** 

L dentro T3 27 8963784,49 331992,02 1,07ns 

L dentro T4 27 7433486,41 275314,31 0,89ns 

L dentro T5 27 14892831,78 551586,36 1,78* 

L dentro T6 27 12496002,78 462814,92 1,49ns 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1% de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 
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TABELA 12. Análise da variância dos dados de produção de grãos em kg/ha, referente ao 

cruzamento dialélico parcial entre 6 testadores e 28 linhagens S6 de milho, 

do conjunto de experimentos de Goiânia. 

 

Fonte de Variação GL SQ QM F 

Topcrosses 167 87587975,90 524478,90 1,69** 

Linhagens (L) 27 13447144,50 498042,39 1,61* 

Testadores (T) 5 14487430,72 2897486,14 9,36** 

Contraste T6 vs T1,T2,T3,T4 e T5 1 107439,57 107439,57 0,35ns 

Contraste T4 vs T1 e T3 1 1118331,28 1118331,28 3,61ns 

Contraste T4 vs T2 e T6 1 1950078,92 1950078,92 6,30* 

Contraste T2 vs T6 1 4128521,33 4128521,33 13,33** 

Contraste T1 e T3 vs T5 1 64436,21 64436,21 0,20ns 

L x T 135 59653400,68 441877,04 1,43** 

Erro Médio 404 - 309557,94 - 

L dentro T1 27 13067969,60 483998,87 1,56* 

L dentro T2 27 16246581,29 601725,23 1,94** 

L dentro T3 27 8963784,49 331992,02 1,07ns 

L dentro T4 27 7433486,41 275314,31 0,89ns 

L dentro T5 27 14892831,78 551586,36 1,78* 

L dentro T6 27 12496002,78 462814,92 1,49ns 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1% de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 
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TABELA 13. Análise da variância conjunta dos dados de produção de grãos em kg/ha, do 

cruzamento dialélico parcial entre 6 testadores e 28 linhagens S6 de milho, 

referente aos locais Goianésia e Goiânia. 

 

Fonte de Variação GL SQ QM F 

Topcrosses (Local) 1 50972,66 50972,66 0,18ns 

Linhagens (L) 27 18766746,31 695064,68 2,49** 

Testadores (T) 5 9821475,98 1964295,20 7,03** 

Contraste T6 vs T1,T2,T3,T4 e T5 1 630906,31 630906,31 2,26ns 

Contraste T4 vs T1 e T3 1 836388,96 836388,96 2,99ns 

Contraste T4 vs T2 e T6 1 836782,41 836782,41 2,99ns 

Contraste T2 vs T6 1 7948909,59 7948909,59 28,45** 

Contraste T1 e T3 vs T5 1 37852,04 37852,04 0,13ns 

L x T 135 61677456,29 456870,05 1,64** 

L x Loc 19 15783978,67 830735,72 2,97** 

T x Loc 5 4737072,09 947414,42 3,39** 

L x T x Loc 94 38639029,90 411053,51 1,47** 

Erro Médio 677 - 279417,12 - 

L dentro T1 27 7628658,03 282542,89 1,01ns 

L dentro T2 27 10802169,22 400080,34 1,43ns 

L dentro T3 27 7304492,48 270536,76 0,97ns 

L dentro T4 27 6795595,65 251688,73 0,90ns 

L dentro T5 27 10892386,61 403421,73 1,44ns 

L dentro T6 27 13578781,46 502917,83 1,80** 

* e ** indicam respectivamente, 5 e 1% de significância pelo teste F 
ns indica não significância pelo teste F 
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TABELA 14. Estimativas da capacidade geral de combinação das linhagens nos dois locais 

de avaliação. 

 

Linhagens (gi) Locais 

Goianésia Goiânia 

1 110,77 -679,51 

2 -499,94 -206,27 

3 120,91 217,25 

4 179,80 - 

5 97,84 -354,05 

6 85,78 -356,88 

7 -44,23 435,65 

8 347,95 - 

9 -98,67 420,49 

10 -321,04 - 

11 69,78 - 

12 -210,72 -553,66 

13 -406,84 -79,83 

14 -18,43 -167,26 

15 502,87 - 

16 -482,23 31,08 

17 -374,13 62,62 

18 -36,61 -341,63 

19 -280,99 253,41 

20 -40,29 33,04 

21 610,61 - 

22 12,82 -621,94 

23 -203, 52 - 

24 150,02 899,93 

25 394,43 721,35 

26 -140,91 300,73 

27 111,53 -14,49 

28 363,33 - 
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TABELA 15. Estimativas da capacidade geral de combinação dos testadores nos dois 

locais de avaliação. 

 

Testadores (gj) Locais 

Goianésia Goiânia 

1 35,72 -297,98 

2 288,36 599,59 

3 -30,42 -181,85 

4 42,29 4,85 

5 -3,35 -181,16 

6 -332,59 56,55 
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TABELA 16. Variância dos dados de produção em kg/ha, entre topcrosses relacionados 

com o mesmo testador e com combinações de testadores, do conjunto de 

experimentos de Goianésia. 

 

Testador(es) Variância Testador(es) Variância Testador(es) Variância 

2 601721,11 156 194003,24 246 134336,39 

5 551586,36 135 185361,25 124 132739,62 

1 483998,88 356 170531,60 3456 125187,67 

6 462814,92 236 168167,27 1346 123691,19 

3 331992,02 136 168162,77 1235 121996,95 

15 311694,06 146 163949,03 2356 119070,58 

4 275314,31 456 163426,82 1245 117792,72 

23 261271,96 235 161772,06 13456 116348,05 

16 250622,16 125 157677,94 1236 115874,50 

56 248791,12 34 149961,94 2346 112093,77 

45 238484,78 345 148615,09 2345 111853,61 

25 238379,63 123 147766,61 1256 110962,03 

36 235842,88 1456 146632,52 2456 104289,16 

35 235660,41 1356 144754,30 1234 103811,53 

26 230393,53 245 143854,03 1246 102719,28 

14 220931,85 346 132727,93 12356 98272,27 

12 214028,27 256 139348,31 12345 96402,98 

13 211602,65 234 139084,29 12456 92571,94 

24 203962,60 134 137631,17 23456 92486,51 

46 202863,33 126 136848,99 12346 90336,04 

145 197060,36 1345 136722,48 123456 83007,06 
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TABELA 17. Variância dos dados de produção em kg/ha, entre topcrosses relacionados 

com o mesmo testador e com combinações de testadores, do conjunto de 

experimentos de Goiânia. 

 

Testador(es) Variância Testador(es) Variância Testador(es) Variância 

6 935240,84 35 310270,10 12356 220218,98 

246 635633,45 34 301023,14 245 220218,98 

4 626740,44 45 286759,98 2346 219422,39 

5 600747,04 126 279316,53 13456 215797,88 

46 516330,36 136 272130,02 345 215288,25 

56 465492,02 125 267704,65 23 213992,09 

16 421367,52 1256 267345,67 1236 212954,77 

36 409537,77 1456 263040,30 12456 210578,87 

2 397813,93 1356 261310,71 23456 197047,18 

26 382072,80 236 261158,66 12346 186630,73 

1235 360298,92 14 254596,07 123456 184822,14 

15 358228,35 3456 247121,45 134 184496,83 

3 356625,06 2356 244800,18 1345 182862,26 

156 345096,20 12 242910,03 1245 180808,92 

1 338497,87 1346 238381,22 13 178710,61 

25 335461,80 135 236791,21 234 177444,28 

456 323511,24 235 234091,17 124 170632,06 

346 322768,76 2456 233256,23 2345 168556,06 

146 318744,07 24 227179,09 123 162223,89 

356 315347,69 145 225816,92 12345 158147,46 

256 310922,74 1246 223827,33 1234 143700,42 
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TABELA 18. Porcentagem média de linhagens em comum, selecionadas com base em uma 

classificação padrão a 11, 22, 33 e 50% de intensidade de seleção (I.S.). 

 

Local I.S.(%) Classificação Padrão 

TM T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Goianésia 11 38,89 0,00 16,67 11,11 27,77 27,77 11,11 

 22 47,22 25,00 16,67 19,44 25,00 36,11 36,11 

 33 55,55 40,74 27,77 37,03 31,48 50,00 42,59 

 50 60,71 55,95 50,00 51,19 48,81 52,37 47,62 

Goiânia 11 33,33 27,77 38,88 16,66 22,22 27,77 22,22 

 22 58,33 44,44 44,44 36,11 38,89 44,44 38,89 

 33 62,96 51,85 59,26 44,44 44,44 61,10 40,74 

 50 80,95 71,43 70,24 78,47 71,43 67,86 78,57 

 

 

 

TABELA 19. Porcentagem média de linhagens em comum, selecionadas com base em uma 

classificação padrão a 11, 22, 33 e 50% de intensidade de seleção (I.S.). 

Análise conjunta dos dois locais. 

 

I.S.(%) Classificação Padrão 

TM T1 T2 T3 T4 T5 T6 

11 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 

22 50,00 50,00 25,00 0,00 25,00 25,00 75,00 

33 50,00 50,00 16,67 16,67 16,67 33,33 66,67 

50 40,00 40,00 33,33 50,00 60,00 50,00 40,00 

 

 

 

 

 

 



 72 

TABELA 20. Dados de capacidade específica de combinação relativos ao caráter produção 

de grãos em kg/ha, do cruzamento dialélico parcial entre 6 testadores e 28 

linhagens S6 de milho, dos experimentos de Goianésia. 

LINHAGENS TESTADORES 

1 2 3 4 5 6 

1 120,05 -230,25 95,66 550,52 -171,72 -364,25 

2 -101,48 -214,91 -381,10 -257,83 1244,23 -288,91 

3 -7,06 584,63 -590,73 171,89 1116,05 -1274,77 

4 1067,83 -132,02 -352,98 -782,40 -273,63 473,25 

5 -185,03 655,73 992,20 -368,72 -921,40 -172,76 

6 -508,94 437,70 404,44 13,73 530,37 -877,27 

7 297,84 126,75 36,03 117,28 -976,36 398,46 

8 -19,93 -458,24 -693,57 292,33 34,29 845,15 

9 1037,73 -315,90 -77,91 599,85 -257,15 -986,59 

10 303,43 180,74 -675,30 827,24 98,72 -734,84 

11 -402,17 587,14 638,18 -57,62 -607,43 -158,05 

12 -684,56 707,67 -546,82 271,69 -392,54 644,58 

13 -127,29 -634,17 549,90 16,85 -37,58 232,29 

14 -596,46 1093,49 701,03 -277,22 -1066,75 145,93 

15 121,63 -1448,11 670,32 -638,34 916,28 378,25 

16 -93,99 -175,98 325,32 -531,75 669,17 -192,72 

17 148,97 -91,22 -22,00 -571,31 433,60 101,99 

18 -1082,30 1585,50 -361,72 -65,32 -315,08 238,92 

19 -124,73 342,64 177,10 376,28 -707,84 -63,42 

20 1513,02 268,96 -121,17 -270,01 -1075,91 -314,89 

21 -551,47 706,09 -156,31 146,22 697,07 -841,55 

22 -283,07 126,86 -197,40 112,39 178,96 61,92 

23 184,57 -1540,00 -177,93 973,86 -22,76 582,28 

24 638,59 205,53 -1059,93 -412,03 81,17 546,70 

25 396,08 -1908,88 -285,08 698,48 505,16 594,26 

26 -1345,75 42,20 386,50 82,37 -513,26 1347,96 

27 59,75 -245,80 446,53 -194,14 520,80 -587,11 

28 224,80 -256,13 276,82 -824,18 313,56 265,16 
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TABELA 21. Dados de capacidade específica de combinação relativos ao caráter produção 

de grãos em kg/ha, do cruzamento dialélico parcial entre 6 testadores e 20 

linhagens S6 de milho, dos experimentos de Goiânia. 

 

LINHAGENS TESTADORES 

1 2 3 4 5 6 

1 19,74 -69,47 -182,62 -509,94 354,63 386,26 

2 -406,53 757,51 173,34 -372,16 -418,79 265,26 

3 -333,11 766,40 638,37 -1064,19 946,09 -954,92 

5 -24,50 285,15 -116,60 1191,15 -907,76 -428,82 

6 310,06 147,76 -60,86 -623,67 -32,56 257,87 

7 -677,60 -526,88 - 1051,96 -56,39 207,76 

9 615,22 95,13 -533,92 83,68 66,65 -328,11 

10 80,75 292,24 -184,10 643,48 626,69 -1460,47 

13 751,54 288,96 -683,53 -532,72 -862,41 1036,77 

14 -389,20 -9,93 692,25 39,42 -346,26 12,34 

16 -140,60 -1740,52 825,18 378,01 73,13 603,44 

17 -16,31 197,12 -140,25 -1047,39 727,21 278,29 

18 286,35 313,04 -495,34 -280,70 606,43 -431,16 

19 -2,08 -36,30 559,65 -199,26 141,60 -464,99 

20 347,13 -660,70 -447,36 188,57 527,24 43,76 

22 199,19 673,05 580,97 58,66 -325,01 -1188,22 

24 763,95 -34,92 -743,32 -927,08 907,57 32,43 

25 -1101,72 56,55 -21,31 353,19 -493,37 1205,27 

26 -180,21 -144,04 -453,38 349,96 -695,67 1121,96 

27 -106,72 -654,71 588,49 1214,43 -843,58 -199,29 
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TABELA 22. Ordem de classificação das linhagens para cada testador e em relação à 

média deles, para o caráter produção de grãos em kg/ha. Dados dos 

experimentos de Goianésia. 

TESTADORES MÉDIA 

1 2 3 4 5 6 

20 18 15 25 15 26 21 

4 21 5 23 21 8 15 

9 14 11 21 3 25 25 

25 5 14 1 25 15 28 

24 3 28 8 2 24 8 

15 11 27 10 28 4 4 

28 6 6 9 27 28 24 

8 12 21 3 6 12 3 

7 24 26 22 8 23 27 

1 20 1 6 24 7 1 

27 22 13 19 22 18 5 

3 28 25 7 16 14 6 

21 7 7 12 17 22 11 

10 19 19 11 1 5 22 

23 4 16 26 4 11 14 

5 26 20 27 10 13 18 

17 8 4 18 23 21 20 

22 1 9 15 18 1 7 

11 27 22 24 9 17 9 

19 10 8 5 13 19 26 

6 9 23 14 11 20 23 

13 17 17 20 12 27 12 

16 16 18 13 26 16 19 

2 2 3 28 5 2 10 

14 15 12 4 19 6 17 

12 13 2 2 7 10 13 

18 25 24 17 14 9 16 

26 23 10 16 20 3 2 
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TABELA 23. Ordem de classificação das linhagens para cada testador e em relação à 

média deles, para o caráter produção de grãos em kg/ha. Dados dos 

experimentos de Goiânia. 

 

TESTADORES MÉDIA 

1 2 3 4 5 6 

24 3 7 7 24 25 24 

9 24 16 27 3 26 25 

13 25 3 25 17 13 9 

20 2 19 5 20 24 26 

19 9 25 26 9 7 19 

26 17 27 9 19 16 3 

17 19 14 16 7 17 17 

6 13 24 20 18 9 20 

18 26 2 12 25 20 16 

16 22 22 19 16 2 27 

3 18 17 24 12 6 13 

27 5 9 14 1 14 7 

7 7 26 22 6 19 14 

5 14 20 2 26 27 2 

25 6 6 13 14 1 18 

22 12 5 18 2 3 5 

12 20 12 3 27 18 6 

14 27 13 6 13 5 12 

2 1 18 17 22 22 22 

1 16 1 1 5 12 1 
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