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RESUMO 

Carlos Augusto da Silva. Capacidade combinatória de progênies S3 de milho em topcrosses 

com diferentes testadores para forragem e grãos. 2017. 91p. Dissertação (Mestrado em 

Agronomia - Produção Vegetal). UNICENTRO. 

O milho é a espécie mais adequada para a produção de forragem para fins de ensilagem e a 

obtenção de novas linhagens e híbridos com aptidão forrageira, a partir de populações geradas 

de híbridos comerciais, é uma estratégia viável. Este trabalho teve como objetivo selecionar 

progênies S3 de milho, obtidas a partir do híbrido AS1572, quanto à capacidade de 

combinação para caracteres relacionados à produção e qualidade bromatológica da forragem e 

produtividade de grãos, em topcrosses com três testadores e avaliar a eficiência dos 

testadores. Foram obtidas 45 progênies S3, as quais foram cruzadas com os testadores 

AG8025, 70.H26.1 e MLP102, formando assim 3 experimentos, conduzidos em área contígua 

em blocos ao acaso com duas repetições, avaliados na safra 2014/2015 nos ambientes de 

Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Avaliou-se altura de espiga, altura de planta, 

florescimento masculino, produtividade de grãos, stay green, ciclo de forragem, teor de fibra 

insolúvel em detergente neutro, teor de fibra insolúvel em detergente ácido, produtividade de 

massa seca e digestibilidade in situ da forragem. Realizou-se a análise de variância individual 

e conjunta dos topcrosses e a análise dialélica parcial individual e conjunta entre as progênies 

(grupo 1) e testadores (grupo 2). Estimaram-se os componentes da variância e parâmetros 

genéticos para cada topcross em cada ambiente. Para os caracteres agronômicos e produção 

de grãos destacaram-se as progênies 1.1, 15.3, 22.1, 31.3, 47.1, 57.2, 57.4, 71.1, 74.4, 79.2, 

88.1, 88.4 e 90.2 e os híbridos topcrosses TC2-1.1, TC2-52.3, TC3-9.1, TC3-26.1, TC3-59.1, 

TC3-61.2 e TC3-90.2 em Guarapuava e TC2-8.2, TC3-21.1, TC3-47.1, TC3-49.1, TC3-74.4 e 

TC3-88.4 em Rio Bonito do Iguaçu. Já para os caracteres relacionados à produção e qualidade 

da forragem destacaram-se as progênies 1.1, 22.1, 29.1, 31.3, 65.5, 79.1, e 88.1 em 

Guarapuava, 4.1, 15.3, 24.1, 39.1, 47.1, 51.1, 57.2 e 90.2 em Rio Bonito do Iguaçu e as 

progênies 3.1, 17.2, 19.1, 45.1, 48.1, 62.2 e 88.4 em ambos os ambientes. Os testadores 

AG8025 e 70.H26.1 proporcionaram maior exploração da variabilidade existente entre as 

progênies para os caracteres forrageiros, enquanto o testador MLP102 foi o mais adequado 

para classificar as progênies quanto a AE e AP em ambos os ambientes e para FM e PG em 

Rio Bonito do Iguaçu. O testador AG8025 destacou-se na seleção das progênies para FM e 

PG em Guarapuava. 

Palavras-Chave: Zea mays L., dialelo parcial, FDA, FDN, índice Z. 
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ABSTRACT 

 

Carlos Augusto da Silva. Combining ability of S3 maize progenies in top crosses with 

different testers to forage and grains. 2017. 91p. Thesis (MSc. In Agronomy – Plant 

Production). UNICENTRO. 

Maize is the most suitable species for forage production for silage purposes and the obtain 

new lines and hybrids with forage objective from populations obtained from commercial 

hybrids are viable strategy. This study aims to select S3 progeny maize, for the combining 

ability of forage, grains and bromatological quality characters and promising testers to the 

discrimination of the progenies through the genetic and phenotypic parameters of the 

topcrosses and estimates of the combining ability of testers. The 45 S3 progenies were 

obtained, which were cross-checked with the testers AG8025, 70.H26.1 e MLP102. Thus 

forming 3 essays conducted in randomized blocks with two replicates. Evaluated in the 

2014/2015 harvest in the environments of Guarapuava and Rio Bonito do Iguaçu, in Paraná 

State. It was evaluated spike height, plant height, male flowering, grain yield, stay green, 

forage cycle, neutral detergent insoluble fiber, acid detergent insoluble fiber, dry matter yield 

and forage digestibility. Was performed individual and joint analysis of variance and 

individual and joint partial diallelic analysis, we estimated the components of the variance and 

genetic parameters for each topcross in each environment. The progenies 1.1, 15.3, 22.1, 31.3, 

47.1, 57.2, 57.4, 71.1, 74.4, 79.2, 88.1, 88.4 and 90.2 and hybrids TC2-1.1, TC2-52.3, TC3-

9.1, TC3-26.1, TC3-59.1, TC3-61.2 e TC3-90.2 in Guarpauava and hybrids TC2-8.2, TC3-

21.1, TC3-47.1, TC3-49.1, TC3-74.4 e TC3-88.4 in Rio Bonito do Iguaçu were stood out for 

the characters related to grain yield. As the characters related to forage production, the 

progenies 1.1, 22.1, 29.1, 31.3, 65.5, 79.1, e 88.1 in Guarapuava, the progenies 4.1, 15.3, 

24.1, 39.1, 47.1, 51.1, 57.2 e 90.2 in Rio Bonito do Iguaçu and the progenies 3.1, 17.2, 19.1, 

45.1, 48.1, 62.2 e 88.4 in both environments were stood out. The AG8025 and 70.H26.1 

testers provided greater exploration of the existing variability for forage characters. While the 

MLP102 tester was the most adequate to classify the progenies as AE and AP in both 

environments and for FM and PG in Rio Bonito do Iguaçu and the tester AG8025 stood out in 

the selection of progenies for FM and PG in Guarapuava. 

Keywords: Zea mays L., partial diallelic, ADF, NDF, Z index. 

 



10 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente são cultivados mais de 1 milhão de hectares de milho para a produção de 

silagem, para utilização na alimentação animal na pecuária de corte e de leite. O milho é 

largamente utilizado na produção de forragem para ensilagem devido ao alto valor energético, 

qualidade na composição das fibras e elevada produção de matéria seca, com grande 

participação dos grãos na silagem, fator de enriquecimento da forragem. 

A despeito da importância do milho forrageiro e do lançamento constante de híbridos 

de alta produtividade por diversas empresas de melhoramento de milho atuantes no mercado, 

não há grande disponibilidade de híbridos específicos para forragem. São raros os programas 

de melhoramento com foco na obtenção de milho para forragem, indicando para este fim 

híbridos de alta produção de matéria seca e alta produtividade de grãos, fornecendo maior 

participação de grãos na matéria seca. Contudo, na alimentação animal a forragem do milho é 

fornecida como planta inteira picada, logo, não basta apenas maior participação de grãos, mas 

devem-se buscar genótipos que tenham melhor qualidade de fibras e maior digestibilidade da 

matéria seca, aliada à alta produtividade de massa forrageira. 

No processo de produção de forragem para ser ensilada é levada em consideração a 

produção de biomassa seca e a participação dos grãos na matéria seca. Também é relevante a 

qualidade da parte volumosa, isto é, a qualidade das fibras, uma vez que há grande variação 

no desempenho dos diferentes híbridos e não se pode relacionar as características qualitativas 

e nutricionais com o potencial de produção (MELLO et al., 2005). Ainda, a melhoria da 

qualidade e altas produtividades de massa seca são opções viáveis para a redução no uso de 

concentrados na produção animal (MENDES et al., 2008). 

O melhoramento de milho para produção forrageira possui grande valor para o estado 

do Paraná, sobretudo na região Centro Sul paranaense, a qual produz carne e leite bovino 

utilizando a silagem de milho na alimentação dos rebanhos. 

Apesar de existirem diversos programas de melhoramento de milho no Brasil, os quais 

são responsáveis pela produção de novos híbridos que aumentam a produtividade e 

rentabilidade deste setor, ainda são escassos híbridos de milho indicados exclusivamente para 

a produção de forragem em função da qualidade forrageira, portanto faz-se necessária a 

avaliação de progênies quanto a sua aptidão forrageira em cruzamentos híbridos. 
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2.  OBJETIVOS 

 

Selecionar progênies S3 de milho, quanto à capacidade de combinação para caracteres 

relacionados à produção forrageira, de grãos e qualidade bromatológica da forragem, em dois 

ambientes no Centro Sul do Paraná. 

Obter as estimativas das capacidades geral de combinação das progênies e testadores e 

capacidade específica de combinação dos híbridos resultantes para as características 

avaliadas. 

Selecionar testadores adequados para a discriminação das progênies por meio dos 

parâmetros genéticos e fenotípicos dos topcrosses e estimativas da capacidade de combinação 

das progênies e dos testadores. 

Empregar o índice de seleção (índice Z) na seleção das progênies mais promissoras, 

com base na capacidade de combinação do conjunto de caracteres relacionados à 

produtividade e qualidade da forragem. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Milho híbrido e obtenção de linhagens 

 

O desenvolvimento do milho híbrido e utilização do vigor híbrido advindo da heterose 

obtida no cruzamento entre linhagens contrastantes e complementares acarretou em amplos 

ganhos de produtividade para a cultura do milho em todo o mundo, ecoando inclusive em 

outras culturas (HALLAUER, 1990). 

Na obtenção de um híbrido, os programas de melhoramento desenvolvem etapas 

indispensáveis como a escolha da população base, a obtenção das linhagens, a avaliação 

destas linhagens quanto a capacidade de combinação e finalmente as avaliações das melhores 

combinações híbridas em vários anos e locais (PATERNIANI; CAMPOS, 2005). Dentre estas 

quatro etapas, o progresso em um programa de melhoramento está relacionado intimamente 

com a utilização de população base propícia para a extração de linhagens (LIMA; SOUZA; 

RAMALHO, 2000). 

Para extração de linhagens, inicialmente eram utilizadas populações de polinização 

aberta, posteriormente as linhagens elites obtidas foram amplamente utilizadas em 

cruzamentos visando obter população base para extração de novas linhagens (PATERNIANI; 
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CAMPOS, 2005). 

A utilização de gerações avançadas de híbridos simples comerciais como população-

base a ser explorada visando obter linhagens é viável, uma vez que estes apresentam alta 

produtividade, foram extensamente avaliados em vários anos e locais e possuem locus com 

alelos favoráveis já fixados (AMORIM; SOUZA, 2005). A seleção de híbridos genitores para 

formação de população base por meio da capacidade geral de combinação avaliada em 

esquemas dialélicos tem sido eficiente em milho para silagem (CHAVES et al., 2010; 

GRALAK et al., 2017) e o cruzamento entre variedades auxilia na determinação do potencial 

de genótipos a serem utilizados como parentais na obtenção de populações base (FERREIRA; 

MOREIRA; HIDALGO, 2009b). 

Corroborando com o exposto, há outros trabalhos que também se propuseram a avaliar 

a capacidade de combinação entre híbridos comerciais por meio de cruzamentos dialélicos, 

identificando híbridos e/ou combinações híbridas com potencial para formar população base e 

obter linhagens (MENDES; PEREIRA; SOUZA, 2015; GRALAK et al., 2014; OLIBONI et 

al., 2013; FERREIRA; PATERNIANI; SANTOS, 2010; PFANN et al., 2009), enquanto 

Kostetzer; Moreira; Ferreira (2009) avaliaram variedades de polinização aberta cruzadas em 

esquema dialélico e encontraram combinações promissoras e com potencial para síntese de 

novas variedades melhoradas, superiores às variedades utilizadas e semelhantes aos híbridos 

avaliados como testemunhas. 

A partir da população base, deve-se prosseguir avançando gerações de 

autofecundações com o objetivo de extrair linhagens endogâmicas. No método padrão 

utilizado na obtenção de linhagens, a seleção é realizada entre e dentro das progênies durante 

a fase de endogamia, em que na primeira geração ocorre autofecundação das plantas e obtém-

se a segunda geração na qual é realizada a autofecundação em um grande número das plantas 

que dão origem às progênies. Nas gerações seguintes (terceira e quarta) é realizada a seleção 

entre e dentro das progênies, autofecundando até 5 plantas de cada progênie selecionada. Nas 

gerações finais (quinta e sexta) ocorre maior endogamia e diminuem as diferenças genéticas 

dentro das progênies, então realiza-se a seleção apenas entre progênies, obtendo-se ao final 

linhas puras (PINTO, 2009). 

De acordo com Miranda Filho; Viégas (1987) a seleção é realizada entre e dentro das 

progênies, por meio da seleção visual do fenótipo, seguindo critérios agronômicos. 

Entretanto, há discordância quanto ao uso da seleção visual com intuito de obter linhagens, 

segundo Gama & Hallauer (1977) esse processo não é eficiente como método de 

melhoramento visando obter linhagens com maior capacidade de combinação para produzir 
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híbridos superiores, embora Miranda Filho; Viégas (1987) mencionem que a seleção visual 

pode ser eficiente para melhorar características agronômicas das próprias linhagens, apesar de 

não melhorar a capacidade de combinação dessas. 

Desta forma há necessidade de avaliar estas linhagens em cruzamentos, pois não são 

todos os híbridos obtidos que possuem desempenho superior, nem todas as linhagens que 

originam híbridos superiores, portanto ainda há um amplo trabalho experimental, 

considerando que com p linhagens seriam produzidos p(p-1)/2 cruzamentos, desconsiderando 

os recíprocos (MIRANDA FILHO; VIÉGAS, 1987). 

 

3.2.  Cruzamentos dialélicos e topcrosses 

 

Os esquemas de cruzamentos dialélicos formam delineamentos genéticos, que 

analisados por modelos de análises dialélicas permitem a quantificação de informações 

relativas ao controle genético dos caracteres, desempenho das linhagens cruzadas, heterose e 

variabilidade genética para as características avaliadas (CRUZ, 2010). 

Sprague; Tatum (1942) estudando o desempenho das linhagens cruzadas em esquema 

dialélico, definiram os termos capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade 

específica de combinação (CEC). Definiu-se CGC como sendo o desempenho médio de um 

genótipo nas combinações híbridas em que esse está envolvido, estando relacionada aos 

efeitos genéticos aditivos; quando obtêm-se estimativas baixas da CGC para um genitor, com 

base em seus cruzamentos, denota-se que este não difere em relação à média dos outros 

genitores envolvidos, enquanto altas estimativas da CGC, negativas ou positivas, de um 

genitor evidencia que este é superior ou inferior aos demais envolvidos no dialelo. A CEC 

manifesta a interação entre a CGC dos genitores cruzados tendo efeitos adicionais que 

aprimoram ou tornam pior a performance do híbrido em relação ao esperado em função da 

complementação entre a CGC dos genitores, estando estes efeitos relacionados aos efeitos não 

aditivos dos genes como a interação alélica de dominância e interações não-alélica epistática 

(MIRANDA FILHO; GORGULHO, 2001; CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2012). 

Baseando-se nas estimativas da CGC, CEC e heterose, o método de cruzamentos 

dialélicos se sobressai com grande valor de emprego, permitindo a seleção dos melhores 

genitores (GRIFFING, 1956b). Desta forma, a partir das estimativas da CGC e CEC, Cruz et 

al. (2012) afirmam ser necessário identificar combinações híbridas com melhor estimativa da 

CEC em que ao menos um dos genitores possua estimativa da CGC altamente favorável 

visando selecionar híbridos superiores. 
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Por definição os dialelos completos envolvem p genitores e resultam em p2 

combinações; essas combinações são divididas em três grupos, os parentais (p), os híbridos F1 

[p(p-1)/2] e os recíprocos dos híbridos F1 [p(p-1)/2] formando a tabela dialélica completa 

(GRIFFING, 1956a). 

Griffing (1956a) elaborou quatro modelos decorrentes da supressão de genitores, dos 

recíprocos ou de ambos: 

Modelo I: usam-se os parentais, híbridos F1 e recíprocos; p2 combinações; 

Modelo II: parentais e os híbridos F1; [p + p(p-1)/2] combinações; 

Modelo III: híbridos F1 e recíprocos; p(p-1) combinações; 

Modelo IV: apenas híbridos F1; p(p-1)/2 combinações. 

Em relação as estimativas obtidas com cada metodologia, o modelo de Gardner; 

Eberhart (1966) caracteriza-se por fornecer estimativas da heterose média, heterose varietal, 

heterose específica e o potencial per se dos parentais, enquanto o método proposto por 

Griffing (1956a) fornece estimativas da CGC, CEC e heterose. 

Segundo Cruz et al. (2012) há várias adaptações dos delineamentos dialélicos, os quais 

se dividem em balanceados e desbalanceados, podendo ser completos (incluem cruzamentos 

entre todos os pares de genitores), parciais (contêm os cruzamentos entre dois grupos de 

genitores, em que um grupo é cruzado com os genitores do outro grupo), circulantes (cada 

genitor p participa de um numero de cruzamento menor que p-1) e dialelos incompletos (os 

genitores participam de um número variável de cruzamentos). 

As adaptações dos dialelos completos em dialelos parciais e circulantes surgiram 

visando diminuir o número de cruzamentos necessários, uma vez que em dialelos completos, 

com um grande número de genitores, há muitos cruzamentos a serem realizados e avaliados, 

desta forma existirá maior demanda de esforços em polinizações manuais e avaliações no 

campo (MIRANDA FILHO; GERALDI, 1984). Estes autores apresentaram ainda adaptação 

para dialelo parcial ao modelo proposto de Gardner; Eberhart (1966). Enquanto Geraldi; 

Miranda Filho (1988) propuseram adequação aos modelos II e IV de Griffing (1956a) para 

dialelo parcial. 

Mesmo assim, quando em posse de um grande número de linhagens para serem 

avaliadas, como ocorre em programas comerciais de híbridos, há enorme demanda de trabalho 

e capital para realização dos cruzamentos e avaliação desses, principalmente se estas 

linhagens não forem avaliadas em gerações precoces, aumentando assim o número de 

genótipos para serem avaliados nas fases finais dos programas de melhoramento (MIRANDA 

FILHO; VIÉGAS, 1987; MIRANDA FILHO; GERALDI, 1984). 



15 

 

 

Do exposto, torna-se eficiente e válido o método proposto por Davis (1927), em que 

define o uso do método topcross, no qual linhagens são cruzadas com um testadores em 

comum. Este método consistia, originalmente, em avaliar as linhagens em cruzamentos com 

variedades (base genética ampla) e mais recentemente empregou-se linhagens e híbridos 

simples como testadores (base genética restrita), permitindo estimar a capacidade 

combinatória das linhagens e o mérito relativo destas, baseado no contraste da média do 

topcross em relação à média geral, eliminando linhagens inferiores nas primeiras gerações de 

endogamia (MIRANDA FILHO; GORGULHO, 2001). 

No uso efetivo do método topcross ainda surgem discussões baseadas principalmente 

na escolha do testador apropriado, pois não há critérios fixos (HALLAUER, 1975), e na 

geração adequada para a avaliação (CABRERA; SOUZA; SOUZA, 2005). 

Em relação a geração ideal para avaliação das linhagens, Cabrera et al. (2005) 

avaliaram o uso de linhagens parcialmente endogâmicas e confirmaram a eficácia de 

avaliações precoces de linhagens e os respectivos híbridos destas, propondo as gerações S2 e 

S3 como adequadas, pois nestas o nível de homozigose evidencia a existência de menor 

variabilidade dentro das progênies. 

Quanto a escolha do testador, a despeito da enorme conveniência e emprego do 

método topcross, não é possível apontar um testador primoroso, uma vez que algumas 

linhagens podem ser eliminadas em virtude de o testador escolhido apresentar baixa 

capacidade de combinação com essas (FUZATTO, 2003). 

Apesar de não haver um testador ideal, Souza Júnior (2001) cita como coerente o uso 

de linhagens elite e híbridos simples como testadores se o objetivo do programa for a 

obtenção de híbridos simples e triplos, respectivamente. Já Borém; Miranda (2013) comentam 

que um testador propicio deve classificar de maneira adequada e clara as linhagens avaliadas 

exigindo menos esforços na avaliação. 

Além dos fatores mencionados, preconiza-se o uso de testadores de base genética 

ampla (variedades de polinização aberta com vários locus segregando e frequência alélica 

variando de 0 a 1) como bons estimadores da CGC das linhagens avaliadas; enquanto os 

testadores de base genética estreita (linhagens e híbridos simples com locus fixados e 

frequência alélica restrita a 0 e 1 em linhagens e 0, 0,5 e 1 nos híbridos simples) são eficientes 

nas estimativas da CEC (HALLAUER; MIRANDA FILHO, 2010; VENCOVSKY, 1978). 

Ferreira et al. (2009a); Paterniani et al. (2010); utilizando um testador de base genética 

ampla encontraram linhagens com alta CGC e híbridos topcrosses com alta heterobeltiose, 

sendo o testador adequado para selecionar as linhagens. 
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Ainda, é relatado o uso de testadores de baixo valor genético, os quais 

proporcionariam maior eficiência em selecionar os genótipos mais promissores, enquanto 

testadores produtivos podem ocasionar desvantagem na seleção, pois normalmente os alelos 

dominantes que possuem dissimulam o real potencial das linhagens em avaliação (BORÉM; 

MIRANDA, 2013; HALLAUER; MIRANDA FILHO, 2010; MIRANDA FILHO; 

GORGULHO, 2001). Frente a isso, os mesmos autores sugerem o emprego de testadores de 

base genética ampla nas fases iniciais do programa de melhoramento, assim selecionando 

linhagens com alta CGC. Já nas etapas finais, quando as linhagens apresentarem maior nível 

de endogamia, recomenda-se o uso de testadores de base genética estreita, permitindo assim 

selecionar dentre as linhagens de alta CGC, combinações híbridas com CEC elevada. 

Rissi; Hallauer (1991) alegam que testadores com maior frequência de alelos 

desfavoráveis não auxiliarão na identificação de combinações híbridas de elevado potencial, 

contudo será eficiente na predição de linhagens com maior capacidade de combinação; logo 

haverá necessidade de emprego de dois testadores distintos em momentos díspares nos 

programas de melhoramento; no início usar-se-á testadores desfavoráveis e em seguida, após 

a seleção das linhagens promissoras, empregam-se testadores favoráveis visando selecionar 

combinações híbridas superiores. 

Há algumas dificuldades em usar apenas um testador na avaliação das linhagens, pois 

as respostas obtidas com as combinações híbridas podem ser influenciadas pela presença de 

efeitos epistáticos (SOFI; RATHER; VENKATESH, 2006). Confirmando o exposto, Lüders 

et al. (2007) encontraram alta interação das linhagens com os testadores, demonstrando que 

não somente os efeitos aditivos estão presentes com grande importância, mas também há 

efeitos epistáticos e dominantes relevantes. 

Cancellier et al. (2011) avaliaram linhagens cruzadas em esquema topcross, em que o 

testador foi formado por uma amostra, em igual volume, de todas as linhagens avaliadas, 

formando um bulk da mistura de todas as linhagens, e relataram que foi possível identificar 

linhagens promissoras. 

Clovis et al. (2015) citam que os híbridos simples utilizados como testadores são 

apropriados para extração de linhagens e comentam que as linhagens que obtiveram a melhor 

CEC quando em cruzamento com esses híbridos serão testadores eficientes na avaliação das 

linhagens extraídas. Ao passo que usando três testadores (uma variedade, o híbrido simples 

que originou a população e uma linhagem), Barreto et al. (2012) encontraram como melhor 

testador a linhagem utilizada, ressaltando ainda que entre os melhores topcrosses 

discriminados pelos híbridos simples apenas dois continham como parental linhagem com alta 
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CGC. 

Paterniani et al. (2006) avaliaram topcrosses em vários ambientes e utilizando duas 

linhagens como testadoras destacaram que ambas discriminaram eficientemente as linhagens 

avaliadas, sendo possível selecionar linhagens superiores com adaptação a vários ambientes, 

citando ainda que tanto os efeitos da CGC quanto CEC foram importantes, com predomínio 

de efeitos aditivos para produtividade de grãos. Resultados semelhantes aos encontrados por 

Paterniani et al. (2008) que relataram prevalência de efeitos aditivos e de dominância para a 

produtividade de grãos. 

A despeito dos erros de avaliação possíveis quando se utiliza apenas um testador na 

avaliação das linhagens, Li et al. (2007) observaram que não houve necessidade de empregar 

um grande número de testadores para avaliar corretamente a capacidade de combinação das 

linhagens, pois encontraram que o uso de dois testadores, no referido trabalho, foi igualmente 

eficiente ao uso de quatro testadores para discriminar corretamente as linhagens. 

Em meio a este paradigma, visando aproveitar os benefícios da avaliação de linhagens 

por meio de topcrosses e evitar os problemas relacionados a escolha do testador adequado, há 

vários trabalhos que utilizam mais de um testador em cruzamentos com as linhagens, 

permitindo desta forma avaliar a CGC das linhagens e CEC dos cruzamentos por meio da 

análise dialélica parcial, diminuindo a probabilidade de erros na seleção de linhagens em 

função da baixa capacidade de combinação de determinado testador (CLOVIS et al., 2015; 

TAMIRAT et al., 2014; BARRETO et al., 2012; GUIMARÃES et al., 2012; PATERNIANI 

et al., 2006). Os mesmos autores encontraram linhagens com elevada CGC e híbridos 

topcrosses com CEC expressiva. 

 

3.3. Melhoramento de milho para forragem 

 

A principal causa do sucesso de um programa de melhoramento é a existência de 

variabilidade genética para os atributos sob seleção, necessitando então encontrar populações 

adequadas para explorar essa variabilidade e obter genótipos superiores para o caráter em 

questão (BERNARDO, 2002). Nesse sentido Gomes et al. (2004) verificaram a existência de 

variabilidade para os caracteres relacionados à qualidade e produtividade de forragem e 

também encontraram alta herdabilidade dos caracteres, evidenciando a maior possibilidade de 

ganho com seleção. 

Confirmando a existência de variabilidade, Barrière et al. (2010) demonstraram a 

possibilidade de selecionar genótipos superiores a partir de genótipos já melhorados, 
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observando ainda ocorrência de variabilidade para os caracteres relacionados aos teores de 

fibra e a digestibilidade da matéria seca da forragem em germoplasma melhorados e não 

melhorados. 

Gralak et al. (2014) evidenciaram a existência de variabilidade para os caracteres que 

controlam a qualidade de forragem em híbridos comerciais com potencial para formação de 

população base visando aumento de potencial produtivo e qualidade de forragem. Além disso, 

relataram predominância de efeitos aditivos para o teor de fibras em detergente neutro. 

Portanto, para as características de degradabilidade da matéria seca, a seleção pode ser 

realizada com base no desempenho dos genitores (MENDES et al., 2008). Enquanto, para 

caracteres relacionados à produção de forragem encontrou-se maior efeito da heterose e 

melhores resultados usando combinações híbridas na geração de população base nos 

programas de melhoramento para essa finalidade (LOPEZ; MAXIMO; RUGGERO, 2009). 

Apesar da variabilidade existente para as características qualitativas da forragem, ao 

longo dos anos, os programas de melhoramento focaram apenas na seleção de materiais com 

alta produção de grãos e matéria seca, e obtiveram ganhos significativos para os caracteres 

produtivos (BARRIÈRE et al., 2004), resistência ao acamamento, maior teor de lignina, em 

detrimento dos atributos qualitativos da forragem (BARRIÈRE et al., 2005). Isso justifica a 

necessidade de avaliação das características qualitativas da forragem para obtenção de novos 

híbridos de milho com melhoria nos valores nutricionais (PEREIRA et al., 2011). 

Entre os fatores que afetam os valores nutricionais e a qualidade da forragem, 

destacam-se como mais importantes e de maior influência para a ingestão e digestibilidade, os 

componentes da parede celular como celulose, hemicelulose e lignina, esta última é 

responsável pela limitação na digestibilidade da forragem (BARRIÈRE et al., 2003). Ainda se 

observa que a porção fibrosa da forragem está relacionada com a lenta digestibilidade e 

resultam no entrave ao consumo pelo animal. Todavia, esta fração da forragem é importante 

para manter a atividade ruminal, influenciando na saúde animal (NUSSIO; CAMPOS; LIMA, 

2006). 

Souza Filho et al. (2011) destacam que a degradabilidade da planta inteira se relaciona 

com a qualidade de fibra de cada componente e não com a proporção desses na matéria seca, 

resultados que corroboram com Tang et al. (2008) que observaram que a qualidade da 

forragem está ligada à qualidade de cada componente. Visando facilitar a avaliação da 

degradabilidade da forragem, o emprego da análise da digestibilidade da matéria seca “in 

situ” apresenta-se adequada, uma vez que determina diretamente a qualidade da forragem 

(JENSEN et al., 2005). 
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Ainda com intenção de avaliar a qualidade nutricional da forragem por meio da análise 

da fração fibrosa desta, salienta-se como principais características os teores de fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade da matéria seca 

(DMS) (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000). Esses autores descrevem FDN como sendo 

a porção da fibra restante da digestão em solução detergente neutro, representando a porção 

de celulose, hemicelulose e lignina da matéria seca, enquanto o FDA é a porção da matéria 

seca resultante da digestão em solução detergente ácido, a qual é composta apenas por 

celulose e lignina, representando a porção menos digestível da matéria seca. 

Além dos baixos valores de FDN, FDA e altos valores de DMS, no melhoramento de 

milho para produção de forragem, deve-se visar alta produtividade de matéria seca, resistência 

a doenças e elevado stay green (característica da planta em manter-se verde com o aumento 

da maturidade da espiga) e menor taxa de secagem. Quanto o enfoque é para a produção de 

grãos, os caracteres objetivados são a produtividade, precocidade, altura de planta e boa 

sanidade foliar e de espiga. 

Além da existência de variabilidade para as características em questão, deve-se levar 

em consideração a existência de caracteres correlacionados, pois estes podem vir a facilitar ou 

dificultar o avanço no programa de melhoramento, dependendo das características em 

questão, se a correlação é positiva ou negativa e da magnitude da correlação (RAMALHO; 

FERREIRA; OLIVEIRA, 2005). 

Diante do exposto acima, nota-se que trabalhos envolvendo o estudo da correlação 

entre características são importantes para auxiliar durante a seleção dos genótipos. Cita-se a 

relação entre degradabilidade da matéria seca e a textura de grãos, estudada por Mendes et al. 

(2008) que notaram ser possível alcançar genótipos com alta degradabilidade, 

independentemente da textura dos grãos, características que antes eram tidas como associadas. 

Corroborando com o exposto, Pereira et al. (2011) encontraram que a degradabilidade 

da matéria seca da planta inteira está mais estreitamente correlacionada com a 

degradabilidade dos componentes vegetativos da planta do que com a textura e 

degradabilidade dos grãos, evidenciando que o melhoramento de milho para produção e 

qualidade de forragem deve focar na obtenção de genótipos com maior digestibilidade de 

planta inteira independente da textura, participação e degradabilidade dos grãos. 

Há também a necessidade de estudos visando avaliar parâmetros genéticos destas 

características, visando auxiliar os programas de melhoramento na obtenção de genótipos 

melhorados para estes caracteres. 

 



20 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material genético 

 

4.1.1. Progênies S3 

 

As progênies S3 utilizadas são oriundas do Programa de Melhoramento de Milho da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, as quais foram obtidas a partir de ciclos sucessivos 

de autofecundações de plantas do híbrido comercial AS1572, da empresa Agroeste. 

O híbrido simples AS1572 possui ciclo precoce, com porte médio, folhas eretas, grão 

de cor amarelada e textura semidentada, apresenta maior tolerância à Puccinia sorghi, 

Phaeosphaeria maydis e Cercospora zeae-maydis, tolerância mediana a Exserohilum 

turcicum, suscetibilidade alta à Puccinia polysora; tem aptidão para produção de grãos, 

silagem de grão úmido e silagem de planta inteira (AGROESTE, 2015). 

Na safra 2008/2009 foram autofecundadas plantas do híbrido AS1572 e as sementes 

obtidas foram misturadas, constituindo a geração de sementes S0, as quais foram semeadas na 

safra 2009/2010 e autofecundadas. Posteriormente a espiga de cada planta autofecundada foi 

colhida separadamente e foram obtidas progênies S0:1. Este processo se repetiu na safra 

2010/2011, realizando-se uma ou mais autofecundações em cada progênie S0:1, obtendo-se 90 

progênies S1:2; da mesma forma na safra 2011/2012 o processo foi realizado novamente, e 

foram obtidas 111 progênies S2:3 (denominadas progênies S3), das quais 45 foram avaliadas 

em cruzamentos topcrosses com os testadores. 

 

4.1.2. Testadores 

 

Foram utilizados três testadores nos cruzamentos topcrosses com as progênies S3, de 

base genética estreita, o híbrido simples AG8025 PRO2 (AG8025) e a linhagem elite 

70.H26.1 e de base genética ampla a uma mistura de linhagens parcialmente endogâmicas da 

população102 (MLP102). 

O híbrido AG8025 PRO2, da empresa Agroceres, é um híbrido simples de ciclo 

precoce para abertura de plantio, com porte médio, bom stay green, grãos de coloração 

amarelo-alaranjado e semiduros, apresenta maior tolerância à Puccinia. sorghi e P. polysora e 

aptidão para produção de grãos e silagem de planta inteira (AGROCERES, 2015). 

A linhagem elite 70.H26.1 é proveniente do programa de melhoramento genético de 
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milho da Universidade Estadual de Maringá, a qual foi obtida por sucessivas autofecundações 

de plantas da população formada a partir do híbrido simples P30F33. 

O testador MLP102 é uma mistura de linhagens proveniente da população 102, as 

quais foram originadas de 4 ciclos de autofecundação do híbrido P30B39, da empresa 

Pioneer, que tem aptidão para silagem, com boa sanidade foliar, de alto potencial produtivo 

para utilização em semeaduras de abertura de safra (PIONEER, 2015). 

 

4.1.3. Topcrosses 

 

Os cruzamentos para obtenção dos topcrosses foram realizados em Guarapuava-PR, 

na safra 2013/2014, onde foram implantados 3 campos isolados para o cruzamento das 

progênies S3 com cada testador (AG8025, 70.H26.1 e MLP102). 

Cada progênie foi semeada em uma linha de 2 m, com espaçamento de 0,45 m entre 

linhas. A cada 4 linhas semeadas com as progênies, foram intercaladas 5 linhas do testador, O 

testador foi semeado em 5 épocas, de forma a fazer o split para sincronismo do florescimento, 

sendo as épocas de semeadura 14 e 7 dias antes da semeadura das progênies, no mesmo dia da 

semeadura das progênies, 7 e 14 dias após as semeaduras das progênies. Dessa forma, os 

cruzamentos ocorreram de forma natural, em que as progênies S3 foram utilizadas como 

genitoras femininas (sendo emasculadas na fase de pré-florescimento), enquanto o testador foi 

utilizado como genitor masculino. 

Dentre as progênies cruzadas com os três testadores, 45 tinham quantidade de 

sementes necessária para a implantação dos experimentos com duas repetições em dois locais. 

 

4.2. Avaliação dos topcrosses 

 

4.2.1. Locais de cultivo 

 

Os experimentos foram instalados e conduzidos em dois ambientes, ambos na região 

Centro Sul do Paraná. 

o primeiro no município de Guarapuava (PR) na área experimental do Departamento 

de Agronomia, no Campus universitário CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-

Oeste e o segundo em área cedida pela Fazendo Rio Bonito, situada no município de Rio 

Bonito do Iguaçu (PR) (Figura 1). 
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Figura 1. Municípios de implantação dos experimentos na região Centro Sul do Estado do Paraná. 

 

Os dados meteorológicos, classificação do solo e localização geográfica dos 

municípios onde foram implantados os experimentos estão dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição do solo, clima e localização geográfica dos ambientes. 

Ambiente Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu 

Latitude 25º 21' 25º 37' 

Longitude 51º 31' 52º 33' 

Altitude 1.050 m 650 m 

Clima Cfb Cfa 

Precipitação média anual 1800 - 2000 mm 1800 - 2000 mm 

Temperatura média anual 17 - 18 ºC 19 - 20 ºC 

Temperatura mês mais frio 13 - 14 ºC 14 - 15 ºC 

Temperatura mês mais quente 21 - 22 ºC 23 - 24 ºC 

Evapotranspiração 900 - 1000 mm 900 - 1000 mm 

Umidade relativa do ar 70 - 75% 75 - 80% 

Classe de Solo Latossolo Bruno Distroférrico Latossolo Vermelho Eutrófico 

Fonte: (IAPAR, 2015); EMBRAPA (2006). 
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4.2.2. Delineamento experimental 

 

Os híbridos topcrosses resultantes do cruzamento das 45 progênies cruzadas com cada 

testador AG8025, 70.H26.1 e MLP102 formaram o topcross 1 (TC1), topcross 2 (TC2) e 

topcross 3 (TC3), respectivamente, que foram avaliados em experimentos distintos, em cada 

ambiente. 

Cada experimento foi composto por 45 topcrosses resultantes do cruzamento entre as 

45 progênies S3 e o testador em questão. Esses foram semeados na mesma data em área 

contígua, em delineamento de blocos completos e tratamentos randomizados, com duas 

repetições, formando 92 parcelas, em que cada parcela foi constituída de duas linhas com 5 m 

de comprimento com espaçamento de 0,8 m entrelinhas. 

 

4.2.3. Implantação e condução 

 

Os experimentos foram instalados na primeira quinzena de outubro de 2015, nos 

ambientes de Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu. Em ambos os locais as áreas estavam sob 

plantio direto estabilizado com cultivo de aveia (Avena strigosa Shreb.) durante o inverno. A 

área foi dessecada com Glifosato 30 dias antes da semeadura. 

Para a semeadura primeiramente a área foi sulcada e adubada com auxílio de 

semeadora/adubadora de plantio direto. Em seguida realizou-se a semeadura manual, em que 

foram depositadas 40 sementes por linha. No estádio V2 foi realizado o desbaste aleatório 

deixando 28 plantas por linha, totalizando o estande de 70.000 plantas por hectare. 

As sementes foram tratadas com imidacloprido e tiodicarbe visando garantir o 

estabelecimento inicial das plantas controlando o ataque de insetos. 

A adubação de base foi realizada de acordo com a análise de solo e as recomendações 

para a cultura na região Centro Sul do Paraná. Em cobertura, primeiramente, foi realizada 

adubação com uréia e cloreto de potássio no estádio V3, nas doses de 250 kg ha-1 e 150 kg ha-

1, respectivamente e uma segunda adubação com uréia no estádio V5 na dose de 250 kg ha-1. 

O controle de plantas daninhas foi realizado desde o surgimento inicial de invasoras 

até o fechamento da cultura, utilizando os herbicidas tembotriona e atrazina. Enquanto o 

controle de insetos, principalmente Spodoptera frugiperda, foi realizado preventivamente 

quando visualizados os primeiros sinais de ataque de insetos, com rotação entre os inseticidas 

dos grupos da diamida antranílica, benzoiluréia e organofosforado. 
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4.3. Avaliações 

 

4.3.1. Florescimento masculino 

 

O florescimento masculino (FM) foi avaliado por meio da observação do número de 

dias entre a semeadura e o advento da liberação de pólen pelas anteras do terço médio do 

pendão em 50% das plantas da parcela. 

 

4.3.2. Altura de planta e de espiga 

 

A altura de plantas (AP - cm) e altura de inserção de espigas (AE - cm) foram obtidas 

após o florescimento, em seis plantas competitivas da parcela, medindo com auxílio de régua 

com graduação em centímetros, a distância entre o solo e a inserção da folha bandeira para AP 

e inserção da espiga principal para AE. 

 

4.3.3. Produtividade de grãos 

 

A produtividade de grãos foi obtida por meio da colheita de todas as espigas de uma 

linha da parcela. Posteriormente as espigas foram trilhadas para a obtenção da massa de grãos. 

Em seguida os grãos de cada parcela foram pesados e a umidade foi corrigida para 13% para o 

cálculo da produtividade de grãos (PG), como segue: 

PG = (MG * 1000 / A) * [(100 – U) / 87] 

Em que: 

PG: produtividade de grãos corrigida para 13% de umidade (kg ha-1); 

MG: massa de grãos da parcela sem correção de umidade (kg); 

A: área útil da parcela (4 m2); 

U: umidade aferida na massa de grãos (%) com medidor de umidade da marca Motomco. 

Para esta característica foi realizada a correção de estande, ajustado para o estande 

ideal, após verificado efeito não significativo do número de plantas por parcela, utilizando o 

método das covariâncias descrito em Ramalho et al. (2005). 

 

4.3.4. Produtividade de forragem 

 

As plantas foram cortadas para forragem quando os grãos apresentavam ¾ da linha do 
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leite, isto é, no estádio fenológico R5, o qual caracteriza-se pela passagem do endosperma do 

grão de pastoso para farináceo (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000). Nesse estádio todas 

as plantas de uma linha da parcela foram cortadas a 0,2 m do solo e pesadas para obter o peso 

da massa verde da parcela que foi extrapolado para produtividade de massa verde da forragem 

no ponto de ensilagem (PMV – t ha-1). Na sequência as plantas foram picadas em ensiladeira 

estacionária da marca Nogueira, modelo EN6600, com tamanho de partícula de 1 cm. A 

forragem picada foi homogeneizada para retirada de duas amostras de 0,3 kg, a primeira 

amostra foi congelada como duplicata e a segunda utilizada para obter o teor de matéria seca 

da forragem (MS - %). 

Para obtenção da MS da forragem as amostras de 0,3 kg foram levadas à estufa de 

circulação forçada de ar à 55 ºC durante 72 horas. Ao final as amostras foram pesadas e a 

partir do peso inicial e peso final obteve-se a MS da forragem: 

%MS = (MS * 100) / MV 

Em que: 

%MS: porcentagem de matéria seca da forragem; 

MV: peso de matéria fresca inicial da amostra, em g; 

MS: peso de matéria seca da amostra final, em g. 

A partir da MS da forragem e da PMV calculou-se a produtividade de massa seca da 

forragem no ponto de ensilagem (PMS - t ha-1): 

PMS = PMV * %MS 

Em que: 

PMS: produtividade de matéria seca, (t ha-1); 

PMV: produtividade de matéria verde, (t ha-1); 

Após isto foi realizada a correção de estande da PMS de modo análogo ao realizado 

para PG. 

 

4.3.5. Ciclo até o corte da forragem no ponto de ensilagem (CS): 

 

Foi avaliado o ciclo até o corte da forragem no ponto de ensilagem (CS), em dias, 

sendo como o período de tempo entre o florescimento masculino e o corte da forragem. 

 

4.3.6. Stay green 

 

O stay green (SG) foi avaliado no momento do corte das plantas para forragem, pela 
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contagem do número de folhas secas em 6 plantas representativas da parcela. 

 

4.3.7. Análises bromatológicas 

 

As amostras de forragem seca em estufa a 55 ºC foram utilizadas para avaliar o teor de 

fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in situ 

da matéria seca (DIG). As amostras foram moídas em moinho de facas, tipo Willey, marca De 

Leo modelo EDB-5 com tamanho de partícula de 1 mm. 

A DIG foi realizada em dois bois fistuladas no rúmen, da raça Jersey, os quais 

estavam adaptados à dieta com 100% de silagem de milho, durante os 15 dias anteriores à 

avaliação. Cada animal recebeu todos os tratamentos formando uma repetição (bloco) 

completa, como descrito por Pereira et al. (2004). Na incubação das amostras no rúmen dos 

animais, foram utilizados embalagens de poliéster com dimensões de 10 x 15 cm, em que 

cada embalagem recebeu 5 gramas da forragem seca e moída. 

A incubação das amostras no rúmen de cada animal foi realizada durante 24 horas, 

estas amostras então foram retiradas do rúmen e mergulhadas em água gelada, para cessar o 

processo de digestão, logo foram lavadas em água corrente até que esta sair límpida. Então 

foram levadas à estufa a 105 ºC durante 72 horas, para determinar a matéria seca restante nas 

embalagens, a partir do valor inicial e final tem-se DIG expressa em porcentagem da matéria 

seca inicial. 

Os teores de fibras foram avaliados no Laboratório de Análise de Alimentos e 

Nutrição de Ruminantes da Universidade Estadual do Centro-Oeste, utilizando o 

determinador de fibras da marca Tecnal® modelo TE-149 e solução detergente neutro 

(adicionando 0,5 mL de alfa-amilase termoestável por amostra), para FDN e solução 

detergente ácido, para FDA, como apresentado por Van Soest; Robertson; Lewis (1991). 

 

4.4. Análise dos dados 

 

Primeiramente os dados foram submetidos ao teste de homogeneidade das variâncias 

proposto por Bartlett (1937), não rejeitando a hipótese de que as variâncias são homogêneas, 

foram realizadas as análises de variância individuais e conjunta. Também foi realizada a 

análise dialélica parcial,; individual e conjunta; utilizado o software estatístico GENES 

(CRUZ, 2013). 
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4.4.1. Análise de variância 

 

As análises de variância foram realizadas para cada topcross individualmente em cada 

ambiente, considerando todos os efeitos como aleatórios, exceto a média, seguindo o modelo 

estatístico: 

Yij = µ + gi + bij + eij 

Em que: 

Yij: valor observado no tratamento i, no bloco j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito aleatório do genótipo i, sendo (i = 1, 2, ..., 45); 

bj: efeito aleatório do bloco j, sendo (j = 1, 2); 

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

Como sugerido por Ramalho et al. (2005) sendo a razão entre o maior e o menor 

quadrado médio do resíduo, entre os experimentos nos variados ambientes, menor que sete, 

foi realizado a análise conjunta de cada topcross nos dois ambientes, considerando todos os 

efeitos com aleatórios, exceto a média, de acordo com o modelo estatístico: 

Yijk = µ + b/ajk + gi + ak + gaik + eijk 

Em que: 

Yijk: valor observado no tratamento i, bloco j, ambiente k; 

µ: média geral do experimento; 

ak: efeito aleatório do ambiente k, sendo (k = 1, 2); 

gi: efeito aleatório do genótipo i, sendo (i = 1, 2, ..., 45); 

b/ajk: afeito aleatório do bloco j, dento do ambiente k, sendo (j = 1, 2); 

gaik: efeito da interação genótipo i com ambiente k; 

eijk: erro experimental aleatório associado à observação Yijk. 

 

4.4.2. Análise dialélica 

 

A análise dialélica individual foi realizada de acordo com o Método 4 proposto por 

Griffing (1956a) e adaptado para dialelos parciais por Geraldi; Miranda Filho (1988), visando 

estimar a capacidade geral de combinação (CGC) dos genitores e a capacidade específicas de 

combinação (CEC) a partir de pq combinações híbridas, em que p progênies (Grupo I), foram 

cruzadas com q testadores (Grupo II). 

Para analises dialélica parcial utilizou-se o seguinte modelo estatístico: 
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Yij = µ + gi + gj + sij + eij 

Em que: 

Yij: valor médio observado pela combinação híbrida entre a progênie i e o testador j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito da capacidade geral de combinação da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 45); 

gj: efeito da capacidade geral de combinação do testador j, sendo (j = 1, 2, 3); 

sij: efeito da capacidade específica de combinação entre a progênie i e o testador j; 

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

As estimativas da CGC (gi e gj) e CEC (sij) foram calculadas deste modo: 

gi = Yi. – µ 

gj = Yj. – µ 

sij = Yij – (µ + gi +gj) 

Em que: 

Yi: média geral das combinações híbridas da progênie i; 

Yj: média geral das combinações híbridas do testador j. 

Na análise dialélica conjunta foi utilizada a mesma metodologia citada nas análises 

dialélicas individuais, seguindo o modelo estatístico: 

Yijk = µ + gi + gj + sij + ak + gaik + gajk + saijk + eijk 

Em que: 

Yij: valor médio observado pela combinação híbrida entre a progênie i e o testador j; 

µ: média geral do experimento; 

gi: efeito da capacidade geral de combinação da progênie i, sendo (i = 1, 2, ..., 45); 

gj: efeito da capacidade geral de combinação do testador j, sendo (j = 1, 2, 3); 

sij: efeito da capacidade geral de combinação entre a progênie i e o testador j; 

ak: efeito do ambiente k, sendo (k = 1, 2); 

gaik: efeito da interação da CGC da progênie i com o ambiente k; 

gajk: efeito da interação da CGC do testador j com o ambiente k; 

saijk: efeito da interação da CEC entre a progênie i e o testador j no ambiente k; 

eij: erro experimental aleatório associado à observação Yij. 

 

4.4.3. Estimativas dos componentes da variância e parâmetros genéticos 

 

Componente da variância genética individual: 

σ2
G = (QMG – QMR) / r 
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Em que: 

QMG: quadrado médio de genótipos; 

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições; 

Componente da variância genética conjunta: 

σ2
G = (QMG – QMGA) / ra 

Em que: 

QMG: quadrado médio de genótipos; 

QMGA: quadrado médio da interação genótipos x ambientes; 

r: número de repetições; 

a: número de ambientes. 

Componente da variância da interação genótipos x ambientes: 

σ2
GA = (QMGA – QMR) / r 

Em que: 

QMGA: quadrado médio da interação genótipos x ambientes; 

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições; 

 

Componente da variância residual: 

σ2 = QMR / r 

Em que: 

QMR: quadrado médio do resíduo; 

r: número de repetições. 

Componente da variância fenotípica: 

σ2
F  = σ2

G + σ2 

Em que: 

σ2
G: componente da variância genotípica; 

σ2: componente da variância residual. 

Utilizando os componentes da variância, foram estimados os seguintes parâmetros genéticos: 

Herdabilidade média (sentido amplo): 

h2 = σ2
G / σ2

F 

Em que: 

σ2
G: componente da variância genética; 

σ2: componente de variância residual. 
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Coeficiente de variação genético: 

CVg = [(σ2
g)

1/2 / m] x 100 

Em que: 

σ2
g: componente de variância genética; 

m: média estimada. 

 

4.4.4. Índice de seleção (Índice Z) 

 

Foi utilizado o índice Z para auxiliar a seleção de genótipos com aptidão forrageira, 

tendo em conta as características SG, CS, PMS, FDN, FDA e DIG. O índice Z é obtido a 

partir da soma de valores padronizados dos caracteres avaliados (MENDES; RAMALHO; 

ABREU, 2009). A padronização dos dados foi obtida a partir do estimador Zij = (Yij – m) / Sj 

Em que: 

Zij: valor da característica padronizada do hibrido topcross i (i = 1, 2 ..., 135) na repetição j 

(j=1, 2); 

Yij: observação da característica do genótipo i na repetição j; 

m: é média geral da característica dos 135 híbridos topcrosses na repetição j; 

Sj: desvio padrão da característica na repetição j. 

A variável Z assume valores positivos e negativos, sendo que para as características 

que é desejável a redução foram multiplicadas por -1 a fim de inverter a ordem, sendo então 

valores positivos da variável padronizada os desejáveis para todas as características. Ainda foi 

somado o valor 3 (três) a todas as estimativas da variável padronizada Z para evitar a 

ocorrência de valores negativos, sendo assim a média populacional da variável padronizada 

passa a ser 3 (três). 

Posteriormente à padronização da variável fez-se a somatória dos valores padronizados de 

Z por parcela das 6 variáveis referentes as características forrageiras (SG, FDN, FDA, PMS, 

CS e DIG), sendo então os maiores valores sempre os favoráveis para a seleção. Os valores de 

Z foram utilizados como uma nova variável e foram submetidos à análise de variância e 

análise dialélica. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Características agronômicas 

 

5.1.1. Análise de variância 

 

A partir das análises de variância individuais fez-se a relação entre o maior e menor 

quadrado médio do resíduo (QMR) e sendo este menor que 7 procedeu-se a análise de 

variância conjunta (RAMALHO et al., 2005) (Tabela 2). 

A análise de variância conjunta demonstrou que houve diferença significativa 

(p<0,05) entre híbridos topcrosses dos três testadores para FM e PG (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância conjunta dos experimentos topcrosses de 45 

progênies S3 de milho cruzadas com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 e avaliadas 

em Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI), quanto às características altura de 

espiga (AE), altura de planta (AP), florescimento masculino (FM) e produtividade de grãos 

(PG) na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

FV GL 

QM 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

AE AP 

Blocos/Ambientes 2 506,58   17,93   100,67   1649,12   119,77   764,03   

Genótipos (G) 44 137,92 

 

129,51 * 244,12 * 171,13 

 

225,33 ** 351,35 ** 

Ambientes (A) 1 13.962,68 ** 55.265,09 ** 14.145,29 ** 547,76 

 

31.143,59 ** 220,74 

 G x A 44 86,52 ** 68,09 ** 124,33 ** 105,80 

 

53,20 

 

112,89 ** 

Resíduo 88 36,05 

 

23,97 

 

22,26 

 

86,74 

 

47,49 

 

58,95 

 Total 179 

            Média   123,50   116,36   131,38   217,86   202,81   228,91   

CV (%)   4,86   4,21   3,59   4,28   3,40   3,35   

FV GL 

QM 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

FM PG 

Blocos/Ambientes 2 21,49   20,28   4,25   421493   220.075   1.680.902   

Genótipos (G) 44 18,93 * 18,19 * 20,82 * 3.770.529 ** 4.123.096 ** 3.758.072 * 

Ambientes (A) 1 2.311,25 ** 1.729,80 ** 2.531,25 ** 11.960.739 

 

448.999 

 

6.211.703 

 G x A 44 9,91 ** 9,36 ** 12,43 ** 1719936 ** 1.865.061 ** 2.226.589 ** 

Resíduo 88 2,28 

 

3,18 

 

3,60 

 

402.145 

 

315.948 

 

458.402 

 Total 179                         

Média   71,58   73,02   72,27   11.246   10.577   10.477   

CV (%)   2,11   2,44   2,63   5,64   5,31   6,46   

**, *significativo a 1 e 5% de probabilidade de probabilidade pelo teste F. 

 

Enquanto para AE e AP houve diferença entre os genótipos apenas para o TC2 

(testador 70.H26.1) e TC3 (testador MLP102) (Tabela 2). Portanto, observa-se que dentro 
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destes genótipos há grande variabilidade e é possível selecionar progênies promissoras, 

testadores adequados e híbridos superiores. 

Entre ambientes houve diferença significativa (p<0,01) para AE e FM nos topcrosses 

com os três testadores, enquanto para AP houve diferença significativa apenas no TC2 e para 

PG não houve diferença significativa em nenhum topcross, diferentemente do que ocorreu 

quando Clovis et al. (2015) avaliaram dialelo entre linhagens e testadores e observaram que 

para PG houve diferenças entre os ambientes. 

A interação genótipos x ambientes foi significativa (p<0,01) para AE, FM e PG nos 

topcrosses com os três testadores, enquanto para AP houve diferença significativa apenas no 

TC3 (testador MLP102) (Tabela 2). Estes resultados corroboram com os observados por 

Marcondes et al. (2016; 2015a; 2015b) na avaliação de híbridos topcrosses em dois ambientes 

na região de Guarapuava, quando obtiveram diferenças significativas para os topcrosses. 

O fenótipo é resultante do genótipo sob influência ambiental (PINTO, 2009) e tanto . 

os efeitos genéticos quanto os efeitos ambientais e a interação destes são muito importantes 

no melhoramento (HALLAUER, 2010), uma vez que sendo a interação genótipos x ambientes 

é significativa, o desempenho de um mesmo genótipo pode variar de acordo com o ambiente, 

interferindo na recomendação das cultivares (CLOVIS et al., 2015). 

É comum a ocorrência da interação genótipos x ambientes significativa para a PG em 

genótipos de milho avaliados na região Centro Sul do Paraná (MARCONDES et al., 2015a; 

2015b; 2016; GRALAK et al., 2014; OLIBONI et al., 2013; PFANN et al., 2009), assim 

como em outras regiões (CLOVIS et al., 2015). No entanto, Faria et al. (2015) avaliaram a 

produtividade de híbridos de milho em cruzamentos dialélicos em duas densidades 

populacionais e encontraram interação genótipos x ambientes não significativa, demonstrando 

maior consistência dos genótipos avaliados frente aos diferentes arranjos populacionais e/ou 

mudanças no microambiente. Contudo, ainda pode-se evidenciar que esta característica sofre 

grande influência ambiental. 

Além disso, na cultura do milho, a PG é afeada por praticamente todos os caracteres 

da planta, denominados de componentes de produção (Ribeiro et al., 2014). A heterose da PG 

é tão complexa que Schnell e Cockerham (1992) derivaram a expressão da heterose devido ao 

efeito multiplicativo entre subcaracteres. A heterose é consequência, possivelmente, de vários 

caracteres que são produtos da multiplicação de dois ou mais caracteres. 

Para AE e AP os resultados são mais contraditórios, em que há trabalhos 

desenvolvidos na região centro sul do Paraná que mostram a interação genótipos x ambientes 

significativa (OLIBONI et al., 2013) e outros não encontraram efeito significativo da 
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interação (GRALAK et al., 2014; PFANN et al., 2009). 

O TC2 teve média inferior aos demais para AE e AP, demonstrando que o testador 

70.H26.1 contribuiu para a redução dessas características, enquanto que o TC1 teve a menor 

média para FM e a maior para PG, sendo favorável a essas características (Tabela 2). 

Preliminarmente, nota-se que os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 permitiram 

selecionar progênies superiores para AE, FM e PG, enquanto que para AP o testador 70.H26.1 

permitiu a distinção das progênies na média geral dos ambientes. Já o testador MLP102 

permitiu a distinção das progênies em cada ambiente (Tabela 2). 

 

5.1.2. Estimativa dos componentes da variância, parâmetros genéticos e 

fenotípicos 

 

Considerando os parâmetros genéticos na análise conjunta para AE, a σ2
G, σ

2
GA, h

2 e 

CVg foi maior para os topcrosses do testador MLP102 (TC3) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Estimativas dos componentes da variância, parâmetros genéticos e fenotípicos da 

análise conjunta das características altura de espiga (AE), altura de planta (AP), florescimento 

masculino (FM) e produtividade de grãos (PG) avaliadas em Guarapuava (GPVA) e Rio 

Bonito do Iguaçu (RBI) para os topcrosses TC1 (testador AG8025), TC2 (testador 70.H26.1) 

e TC3 (testador MLP102), avaliados na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 2017.  

Parâmetros 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

AE AP 

σ2
F 30,88 27,34 41,08 59,70 66,77 89,10 

σ2
G 12,85 15,36 29,95 16,33 43,03 59,62 

σ2
GA 25,23 22,06 51,03 9,53 2,86 26,97 

σ2 18,03 11,98 11,13 43,37 23,74 29,48 

ha
2 0,42 0,56 0,73 0,27 0,64 0,67 

CVg 2,90 3,37 4,17 1,86 3,23 3,37 

CVg/Cve 0,60 0,80 1,16 0,43 0,95 1,01 

Parâmetros 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

FM PG 

σ2
F 3,40 3,80 3,90 713.720 722.483 612.072 

σ2
G 2,26 2,21 2,10 512.648 564.509 382.871 

σ2
GA 3,82 3,09 4,41 658.896 774.556 884.094 

σ2 1,14 1,59 1,80 201.072 157.974 229.201 

h2 0,66 0,58 0,54 0,72 0,78 0,63 

CVg 2,10 2,04 2,00 6,37 7,10 5,91 

CVg/Cve 0,99 0,83 0,76 1,13 1,34 0,91 

σ2
GA = variância da interação genótipos x ambientes, σ2

G = variância genética, σ2 = variância residual, h2 = 

herdabilidade no sentido amplo, CVg = coeficiente de variação genética, CVg/CVe = razão entre o coeficiente 

de variação genético e experimental. 
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Portanto, nota-se que este testador propiciou maior exploração da variabilidade 

genética e da interação genótipos x ambientes. Ressaltando ainda que a σ2
G da AE do TC3 foi 

duas vezes maior que as demais. 

Reforçando as informações obtidas pelos parâmetros genéticos, os híbridos topcrosses 

resultantes do cruzamento com o testador MLP102 tiveram maior dispersão de valores da AE 

em ambos ambientes, resultado da maior variabilidade genética expressa, portanto mostra-se 

um testador mais adequado para seleção das progênies (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Médias da Altura de Espiga (AE, em cm) dos híbridos topcrosses e testadores nos 

ambientes de (A) Guarapuava (GPVA) e (B) Rio Bonito do Iguaçu (RBI). *Eixo horizontal 

representa a média geral dos genótipos em cada ambiente. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

 

Em RBI os topcrosses oriundos dos cruzamentos com o testador MLP102 assumiram 

os maiores valores da AE, situando-se em sua maioria acima da média geral. No entanto, este 
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fato não é relevante, uma vez que quando se avaliam as progênies em relação às demais em 

cruzamentos com o mesmo testador, pressupõem-se avaliar o mérito relativo, sendo então 

mais importante que o testador possibilite a maior expressão da variabilidade entre as 

progênies em detrimento dos valores que este assuma serem favoráveis ou desfavoráveis. 

Analogamente para AP, o testador MLP102 propiciou maior σ2
G para os topcrosses 

resultantes (TC3), assim como a σ2
GA. Ressalta-se que o testador 70.H26.1 (TC2) também 

proporcionou σ2
G alta, mas em contrapartida a σ2

GA foi a menor de todas, assim como a σ2, 

resultando em maior ha
2 para a característica (Tabela 3). Portanto, ambos os testadores são 

propícios, sendo o MLP102 mais adequado para expressar a correta classificação das 

progênies de acordo com a interação genótipos x ambientes. 

Houve maior dispersão dos valores da AP obtidos pelos híbridos topcrosses oriundos 

do testador MLP102 (Figura 3), evidenciando uma vez mais que para AE e AP, o testador de 

base genética ampla possibilitou maior expressão da variabilidade (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Médias da Altura de Planta (AP, em cm) dos híbridos topcrosses e testadores nos 

ambientes de Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu. *Eixo horizontal representa a média geral 

dos genótipos. Guarapuava, Unicentro, 2017. 

 

Quanto ao FM, as estimativas da σ2
F, σ2

G, σ2
GA e da ha

2 foram semelhantes entre os 

topcrosses de cada testador, portanto os testadores foram parecidos quanto à expressão da 

variabilidade existente entre as progênies, contudo as estimativas de ha
2 foram de magnitude 

mediana, indicando que há influência ambiental na expressão do FM (Tabela 3). 

Em Guarapuava para todos os testadores houve menor dispersão dos valores do FM 

dos topcrosses, evidenciando a menor variância ocorrida neste ambiente e a menor eficiência 
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dos testadores utilizados em discriminar as progênies, enquanto que em Rio Bonito do Iguaçu 

os testadores foram igualmente eficientes em expressar maior variabilidade nos topcrosses 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4. Médias de Florescimento Masculino (FM em dais) dos híbridos topcrosses e 

testadores nos ambientes de (A) Guarapuava (GPVA) e (B) Rio Bonito do Iguaçu (RBI). 

*Eixo horizontal representa a média geral dos genótipos em cada ambiente. Guarapuava - 

Unicentro, 2017. 

 

Em relação à PG os testadores AG8025 (TC1) e 70.H26.1 (TC2) propiciaram maiores 

estimativas da σ2
G, enquanto que o MLP102 propiciou maior σ2

GA e menor σ2
G . Sendo assim, 

a ha
2 dos dois primeiros foi maior, apesar de terem apresentado magnitude mediana (Figura 

5). 

Corroborando com o exposto, os três testadores propiciaram dispersão semelhante das 
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progênies avaliadas para PG, sendo que os topcrosses formados do cruzamento com o 

testador AG8025 (TC1) obtiveram maior dispersão em relação aos demais em Guarapuava, 

enquanto o testador 70.H26.1 (TC2) propiciou maior dispersão em Rio Bonito do Iguaçu 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Médias da produtividade de grãos (PG, em kg ha-1) dos híbridos topcrosses e 

testadores nos ambientes de (A) Guarapuava (GPVA) e (B) Rio Bonito do Iguaçu (RBI). 

*Eixo horizontal representa a média geral dos genótipos em cada ambiente. Guarapuava - 

Unicentro, 2017. 

 

Estes resultados evidenciam que houve variabilidade entre os topcrosses e que os 

testadores utilizados foram capazes de discriminar as progênies, em que MLP102 foi mais 

ficiente em discriminar as progênies quanto à AE e AP, enquanto que para FM não houve 

nenhum testador que se destacou. Para PG, os testadores AG8025 e 70.H26.1, de base 
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genética estreita, foram os melhores. Portanto, nota-se que o conjunto de testadores se faz 

necessário para ter uma percepção mais assertiva sobre as progênies. 

 

5.1.3. Análise de variância dialélica parcial e estimativas da capacidade de 

combinação 

 

A análise de variância dialélica conjunta demonstra que houve diferença significativa 

(p<0,01) entre os híbridos topcrosses para todas as variáveis, entretanto não houve efeito 

significativo da CGC dos testadores para nenhuma característica. Em contrapartida, houve 

efeito significativo (p<0,01) da CGC das progênies para todas as variáveis. Já em relação à 

CEC houve efeito significativo para PG (p<0,01) e AP (p<0,05) (Tabela 4). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Clovis et al. (2015), que  avaliaram a 

PG em um dialelo parcial com testadores e linhagens. No entanto, Tamirat et al. (2014) 

encontraram diferença significativa da CGC para AE, AP, FM e PG, embora as diferenças 

para CEC não tenham sido significativas. Já Werle et al. (2014) encontraram significância da 

CGC e CEC para PG em um dialelo entre 12 linhagens de milho. 

 

Tabela 4. Análise dialélica parcial conjunta do cruzamento entre 3 testadores e 45 progênies 

de milho para as características altura de planta (AE), altura de espiga (AP), florescimento 

masculino (FM) e produtividade de grãos (PG), avaliados em Guarapuava (GPVA) e Rio 

Bonito do Iguaçu (RBI), na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

FV GL 
QM 

AE AP FM PG 

Topcrosses 134 319,55 ** 706,71 ** 20,42 ** 4.294.699,89 ** 

 

CGC Testadores 2 10.155,62 

 

30.897,69 

 

93,22 

 

31.407.550,38 

 

 

CGC Progênies 44 356,90 ** 515,28 ** 40,27 ** 5.761.079,51 ** 

 

CEC 88 77,32 

 

116,26 * 8,83 

 

2.945.308,94 ** 

Ambientes (A) 1 74.318,94 ** 11.411,07 ** 6.531,27 ** 29.210,82 

 Topcrosses x Ambientes 134 159,16 ** 242,27 ** 10,71 ** 2.047.030,09 ** 

 

CGC Testadores x A 2 4.527,06 ** 10.250,51 ** 20,52 ** 9.296.115,03 ** 

 

CGC Progênies x A 44 110,73 ** 111,32 

 

17,96 ** 2.181.879,43 ** 

 

CEC x A 88 84,10 ** 80,29 

 

6,87 ** 1.814.853,49 ** 

Resíduo 268 30,89   80,86   3,18   392.127,87   

SQCGC Testadores (%) 47,43   65,25   6,82   10,92   

SQCGC Progênies (%) 36,67 

 

23,94 

 

64,77 

 

44,05 

 SQCGC (%) 84,11 

 

89,20 

 

71,58 

 

54,96 

 SQCEC (%) 15,89   10,80   28,42   45,04   

SQCGC Testadores x A (%) 42,45   63,15   2,86   6,78   

SQCGC Progênies x A (%) 22,85 

 

15,09 

 

55,04 

 

35,00 

 SQCGC x A (%) 65,30 

 

78,24 

 

57,90 

 

41,78 

 SQCEC x A (%) 34,70   21,76   42,10   58,22   

**, * significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

A SQCEC para AE, AP e FM foi de 15,89%, 10,80% e 28,42% respectivamente, 
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evidenciando que os efeitos não aditivos são de menor importância e, por conseguinte, os 

híbridos gerados vão diferir pouco em relação ao esperado pelo desempenho dos genitores, 

sendo então a seleção de progênies com maior CGC útil para a geração de híbridos 

promissores. Resultados semelhantes para AE e AP foram encontrados por Oliboni et al. 

(2013) que avaliaram híbridos comerciais em dialelos na região Centro Sul do Paraná, 

enquanto outros autores também avaliaram cruzamentos dialélicos entre híbridos comerciais e 

encontraram predominância da CGC para AP e pequena superioridade da variância atribuída a 

CEC para AE (PFANN et al., 2009). Já Tamirat et al. (2014) avaliaram linhagens de milho em 

cruzamentos dialélicos na Etiópia e obtiveram resultados análogos, com predominância da 

variância referente à CGC para AE, AP e FM. 

A contribuição da SQCEC para PG foi de 54,96%, ou seja, pouco superior à SQCGC, 

contrastando com outros trabalhos em que a variância devida à CEC foi bem superior na 

avaliação de cruzamentos dialélicos entre híbridos comerciais (FARIA et al., 2015; WERLE 

et al., 2014; OLIBONI et al., 2013; PFANN et al., 2009). Em contrapartida, Tamirat et al. 

(2014) obtiveram superioridade da variância devida a CGC em relação a CEC, na avaliação 

de cruzamentos dialélicos entre linhagens e Clovis et al. (2015) encontraram superioridade da 

variância da CGC em relação à CEC, avaliando linhagens cruzadas em esquema dialélico com 

dois híbridos comerciais como testadores. 

Para o FM a SQCGC de progênies foi 64,77% ante 6,82% da SQCGC dos testadores, 

portanto a maior parte da variação observada é devido a genes de efeito predominantemente 

aditivos advindos das progênies, contrapondo-se aos resultados obtidos por Clovis et al. 

(2015), em que houve predominância da variância da CGC devido aos testadores. Portanto, 

ressalta-se a importância das progênies selecionadas, que terão maior concentração de alelos 

favoráveis para essa característica. 

O mesmo ocorre para PG, em que a SQCGC das progênies foi 44,05% ante 10,92% da 

SQCGC testadores, evidenciando as progênies com maior contribuição de alelos favoráveis 

para PG. Entretanto, observa-se para esta característica também grande influência dos genes 

de efeito não aditivo, uma vez que a SQCEC contribuiu com 45,04%. Portanto é esperado que 

os genótipos tenham um desvio de desempenho em relação ao esperado com base nos pais, 

resultados estes que são semelhantes aos obtidos por outros autores (CLOVIS et al., 2015; 

GRALAK et al., 2015). Além disso, as progênies selecionadas por meio da CGC não 

asseguram o potencial de gerar híbridos superiores, pois o desempenho dos híbridos depende 

da constituição genética e da complementaridade gênica dos parentais nos cruzamentos. 

No que se refere à interação topcrosses x ambientes, houve efeito significativo 
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(p<0,01) para todas as características avaliadas, assim como a interação CGC de testadores x 

ambientes, demonstrando que cada testador contribuiu de maneira diferente para a CGC, de 

acordo com o ambiente de avaliação. Enquanto isso, para a interação CGC de progênies x 

ambientes e CEC x ambientes houve efeito significativo (p<0,01) para AE, FM e PG. 

Avaliando a PG das linhagens em cruzamentos dialélicos com testadores, Clovis et al. (2015) 

também verificaram interações significativas das capacidades de combinação com os 

ambientes. 

Logo, considerando os genótipos avaliados, para características AE, FM e PG deve- se 

considerar a CGC das progênies, assim como a CEC dos híbridos em cada ambiente, pois eles 

se comportaram de maneira diferenciada frente às variações ambientais, enquanto para AP 

pode-se considerar a CGC das progênies e CEC dos híbridos a partir da média dos ambientes. 

Houve predomínio de genes com efeitos aditivos para AE, AP e FM, assim como foi 

observado por outros autores (TAMIRAT et al., 2014; OLIBONI et al., 2013; PFANN et al., 

2009), enquanto para PG houve equilíbrio entre a contribuição dos genes com efeitos não 

aditivos e aditivos (CLOVIS et al., 2015; GRALAK et al., 2015; TAMIRAT et al., 2014; 

PFANN et al., 2009). 

Comparando a SQCGC dos testadores e SQCGC das progênies percebe-se que os 

testadores foram responsáveis por uma maior variância da CGC para as características AE e 

AP, enquanto as progênies foram predominantemente responsáveis pela variação da CGC 

para FM e PG. Já Clovis et al. (2015) observaram predominância da CGC das progênies para 

PG e predomínio da CGC dos testadores para FM. 

Em relação à CGC destacaram-se os genótipos cujas estimativas tiveram valores 

superiores a duas vezes o desvio padrão para cada característica, procedimento semelhante ao 

realizado por outros autores (CLOVIS et al., 2015; WERLE et al., 2014; RODOVALHO et 

al., 2012), em que pese para AE, AP e FM buscam-se estimativa negativas, uma vez que se 

objetiva reduzir a médias destas características, enquanto para PG destacam-se estimativas 

positivas da CGC, pois busca-se o incremento desta característica. 

O testador AG8025 se destacou quanto à CGC para AE e AP em GUA e FM e PG em 

ambos os ambientes, sendo o único testador que se destacou em todas as características em 

GUA, entretanto valores favoráveis da CGC não são suficientes para colocá-lo como testador 

adequado, uma vez que não se destacou em relação à expressão da variabilidade genética das 

progênies S3 dos híbridos gerados (Figura 6), portanto pode ainda mascarar os resultados 

quando avaliam-se estas características apenas por este testador. 
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Figura 6. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) dos testadores para as 

características AE (A), AP (B), FM (C) e PG (D) em Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do 

Iguaçu (RBI), na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

 

O testador 70.H26.1 se destacou apenas para a CGC da AE e AP em ambos os 

ambientes e MLP102 não demonstrou destaque para nenhuma característica. 

Para FM 8 progênies se destacaram com CGC negativa em GUA, 14 progênies 

tiveram destaque quanto a CGC em RBI, sendo que as progênies 15.3, 19.1, 22.1, 57.2, 57.4, 

88.1 e 88.4 tiveram estimativas no sentido de reduzir o ciclo em ambos os ambientes. Vale 

ressaltar a progênie 57.2, que apresentou bons resultados em ambos ambientes para a CGC da 

AE, AP e FM. Ainda, as progênies 71.1 e 88.1, cujas estimativas da CGC se destacaram para 

AE e FM em GUA e a progênie 1.1 que se destacou também para AE e FM em RBI. Em 

ambos ambientes, as progênies 15.3 e 22.1 tiveram estimativas superiores da CGC (Figura 8). 
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Figura 7. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies para as 

características AE (A) em Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) e AP (B) na 

média dos ambientes, na safra 2014/2015. *Linhas verticais à esquerda indicam duas vezes o 

DP da CGC. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

 

Esses genótipos são importantes e contribuem com alelos favoráveis para a redução da 
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AE, AP e FM, logo são progênies promissoras para se utilizar em cruzamentos visando a 

redução de porte e ciclo. 

 
Figura 8. Estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) das progênies para 

florescimento masculino FM (A) e produtividade de grãos PG (B) em Guarapuava (GPVA) e 

Rio Bonito do Iguaçu (RBI), na safra 2014/2015. *Linhas verticais indicam duas vezes o DP 

da CGC. Guarapuava - Unicentro, 2017. 
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Finalmente, em relação à PG em GUA, 15 progênies se destacaram quanto às 

estimativas da CGC positivas e de magnitude superior a duas vezes o desvio padrão. Já em 

RBI, 12 progênies foram evidenciadas, das quais 47.1, 74.4, 88.4 e 90.2 se sobressaíram em 

ambos os ambientes (Figura 8).  

Selecionando as progênies com destaque da CGC para cada característica, tem-se 

ainda que a progênie 31.3 se destacou para a CGC da AP e PG em GUA, enquanto a progênie 

79.2 sobressaiu-se para a CGC da AE, AP e PG em GUA. Já em RBI as progênies 47.1, 57.4 

e 88.4 se destacaram para CGC no sentido de reduzir o FM e aumentar a PG (Figura 7 e 8). 

Essas progênies são promissoras, pois contribuíram favoravelmente nos cruzamentos em que 

participaram, sendo que devem ser mantidas no programa de melhoramento, avançadas no 

processo de endogamia e utilizadas em cruzamentos que visem contribuir com alelos 

favoráveis para estas características. 

Além da CGC, faz-se necessário avaliar a CEC dos híbridos topcrosses que se 

destacaram em relação aos demais. Entretanto, a indicação de híbridos superiores não deve ser 

apenas com base nas estimativas da CEC, mas deve ter pelo menos um de seus genitores com 

estimativas da CGC favorável (CRUZ et al., 2012). 

Isto posto, em se tratando de AE em GUA se destacaram os topcrosses TC1-15.3, 

TC2-22.1, TC3-18.3, TC3-57.2, TC3-61.3 e TC3-88.1 (Figura 9), cujos genitores 

apresentaram alta complementaridade, uma vez que se destacaram quanto a CEC e as 

respectivas progênies S3 também tiveram destaque para as estimativas da CGC. Ainda, os 

topcrosses TC1-15.3 e TC2-22.1 tiveram ambos os genitores com destacada CGC (Figura 9), 

logo as progênies S3 são promissoras, pois manifestaram os efeitos não aditivos dos genes e 

complementaridade genética com os testadores. 

Em RBI os topcrosses que se destacaram para AE em função das estimativas da CEC 

e CGC foram TC1-9.1 e TC3-58.1, porém nenhum destes possui ambos os genitores com 

estimativa favorável da CGC, pois apenas as progênies S3 obtiveram destaque nas estimativas 

da CGC (Figura 9). Houve predomínio dos efeitos da CGC em comparação aos efeitos da 

CEC da AE. 

Não houve genótipos que se destacaram em ambos ambientes, sendo então necessária 

a seleção de genótipos diferentes em cada ambiente e evidenciando a forte influência da 

interação genótipos x ambientes para a AE, sobretudo da CEC. 
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Figura 9. Dispersão das estimativas da CGC e CEC para a altura de espiga (AE) nos 

ambientes de Guarapuava (A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 2014/2015. *Eixos X e Y 

representam valores de duas vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava - 

Unicentro, 2017. 

 

Já em relação a AP, nenhum topcross se destacou quanto a CGC e CEC (Figura 10). 

Embora nota-se genótipos que se destacaram para CGC, quando considera-se em conjunto a 

CEC estes genótipos não tem contribuição visando reduzir a AP, em que pese houve maior 

contribuição dos efeitos da CGC para esta características e as progênies selecionadas para tal 

finalidade são de importantes pensando no uso para reduzir esta característica. 
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Figura 10. Dispersão das estimativas da CGC e CEC para altura de planta (AP) na média dos 

ambientes de Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu na safra 2014/2015. *Eixos X e Y 

representam valores de duas vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava - 

Unicentro, 2017. 

 

Com relação ao FM foram destacados os genótipos TC1-15.3, TC2-57.2 e TC3-19.1 

em GUA, com destaque para o híbrido topcross TC1-15.3 formado com o testador AG8025, 

pois ambos os genitores obtiveram estimativa da CGC favoráveis, enquanto em RBI os 

híbridos topcrosses TC2-88.4 e TC3-18.3 se sobressaíram, embora nenhum dos testadores 

envolvidos obteve CGC favorável para FM neste ambiente (Figura 11). 

Novamente ressalta-se em Guarapuava o topcross TC1-15.3, o qual destacou-se para 

AE, AP e FM, contudo em RBI novamente não houve genótipos com destaque para mais de 

uma característica. 

A progênie 15.3 apresentou maior concentração de alelos favoráveis para redução da 

AE, AP e FM e, sobretudo, boa complementaridade com o híbrido testador AG8025 (figura 

11), portanto pode ser utilizada como testadora de progênies provenientes deste híbrido em 

busca da formação de novos híbridos precoces e de baixa estatura. 
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Figura 11. Dispersão das estimativas da CGC e CEC para florescimento masculino (FM) nos 

ambientes de Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. *Eixos 

X e Y representam valores de duas vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. 

Guarapuava - Unicentro, 2017. 

 

Para a característica PG em GUA destacaram-se os topcrosses TC1-31.3, TC1-65.1, 

7TC1-9.2, TC1-86.1, TC2-1.1, TC2-52.3, TC3-9.1, TC3-26.1, TC3-59.1, TC3-61.2 e TC3-

90.2 (Figura 12). Enquanto em RBI destacaram-se TC1-36.1, TC1-74.4, TC2-8.2, TC3-21.1, 

TC3-47.1, TC3-49.1, TC3-74.4 e TC3-88.4 (Figura 12), dos quais deve-se dar mais ênfase aos 

cruzamentos oriundos do testador AG8025 (TC1) que se destacou para CGC em ambos 

ambientes.Dentre esses genótipos não ocorreu nenhum com destaque para AP, AE ou FM em 

nenhum dos dois ambientes. 
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Figura 12. Dispersão das estimativas da CGC e CEC para produtividade de grãos (PG) nos 

ambientes de Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. *Eixos 

X e Y representam valores de duas vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Unicentro 

- Guarapuava, 2017. 

 

Ressalta-se que os híbridos topcrosses oriundos do testador AG8025 não podem ser 

utilizados comercialmente, pois o testador é um híbrido comercial. Já os topcrosses oriundos 

do testador MLP102 formam híbridos de base genética mais ampla, enquanto os híbridos 

formados a partir do testador 70.H26.1 são opções viáveis para utilização como híbrido 

comercial, pois podem formar híbridos simples a partir do avanço na endogamia das 

progênies. 

 

5.1.4. Conclusões 

 

O testador MLP102 foi o mais adequado para classificar as progênies quanto à AE e 
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AP em ambos ambientes e para FM e PG em RBI, enquanto o testador AG8025 se destacou 

na seleção das progênies para FM e PG em GUA. 

Para PG selecionam-se as progênies 47.1, 74.4, 88.4 e 90.2 que se destacaram para a 

CGC em GUA e RBI. 

Em RBI sobressaíram-se quanto a CGC as progênies 1.1 para AE e FM e 47.1, 57.4 e 

88.4 para FM e PG. 

Os híbridos topcrosses TC2-1.1, TC2-52.3, TC3-9.1, TC3-26.1, TC3-59.1, TC3-61.2 e 

TC3-90.2 se destacaram quanto à CGC e CEC da PG em GUA e os híbridos topcrosses TC2-

8.2, TC3-21.1, TC3-47.1, TC3-49.1, TC3-74.4 e TC3-88.4 sobressaíram quanto à CGC e 

CEC da PG em RBI, portanto comprovam os valores genéticos das respectivas progênies. 

Houve predominância dos efeitos genéticos aditivos para AE, AP e FM, enquanto para 

PG houve contribuição equilibrada dos efeitos genéticos aditivos e não aditivos. 

 

5.2. Produção e qualidade da forragem 

 

5.2.1. Análise de variância e dialélica 

 

As análises de variância individuais possibilitaram o cálculo da razão entre os 

quadrados médios do resíduo (QMR) que foi menor que 7 para as características DIG, PMS, 

FDA, FDN, CF, SG e MS, possibilitando a análise conjunta (RAMALHO et al. 2005) 

(Tabelas 5). 

Em relação à precisão experimental, os CV permaneceram abaixo de 10% para DIG, 

PMS, FDA, FDN, CS e MS, sendo considerados baixos. Para SG o CV foi de 26,56%, sendo 

considerado alto de acordo com a classificação de Pimentel-Gomes (1992), embora cada 

característica tenha suas particularidades e o SG por ser uma característica que se origina da 

contagem do número de folhas secas, o CV obtido pode ser considerado aceitável. 

Quando analisada a interação genótipos x ambientes, observa-se que o desempenho 

dos genótipos não foi consistente entre os ambientes (p<0,01) para todas as características nos 

topcrosses com os três testadores (Tabela 5), evidenciando que as progênies avaliadas em 

cruzamentos se comportam diferentemente em cada ambiente. Além disso, os testadores 

foram eficientes em possibilitar a expressão da variabilidade existente entre as progênies, 

contudo a seleção deve ser focada em cada ambiente separadamente. 
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Tabela 5. Resumo da análise de variância conjunta de 45 progênies S3 de milho cruzadas em 

esquema de topcrosses com os testadores AG8025 (TC1), 70.H26.1 (TC2) e MLP102 (TC3) e 

avaliadas nos ambientes de Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) quanto às 

características stay green (SG, dias), ciclo até o ponto de corte da forragem (CS, dias), fibra 

insolúvel em detergente neutro (FDN, %), fibra insolúvel em detergente ácido (FDA, %), 

produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), digestibilidade da matéria seca da 

forragem (DIG, %) e teor de matéria seca da forragem (MS, %) na safra de 2014/2015. 

Guarapuava - Unicentro, 2017. 

FV GL 

QM 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

SG CS 

Blocos/Ambientes 2 9,21   3,70   6,59   3,20   11,08   30,51   

Genótipos (G) 44 1,49 

 

2,09 

 

0,74 

 

45,36 

 

71,92 

 

27,15 

 Ambientes (A) 1 8,02 

 

96,80 * 5,69 

 

2261,36 

 

3753,80 ** 6408,20 ** 

G x A 44 1,26 ** 1,54 ** 1,15 ** 53,61 ** 46,03 ** 43,23 ** 

Resíduo 88 0,34 

 

0,71 

 

0,57 

 

1,71 

 

2,37 

 

2,36 

 Total 179                         

Média   2,78   3,34   2,57   46,50   45,82   46,26   

CV (%)   20,87   25,22   29,32   2,81   3,36   3,32   

FV GL 

QM 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

FDN FDA 

Blocos/Ambientes 2 10,33   24,36   10,03   0,91   1,91   3,01   

Genótipos (G) 44 34,78 

 

33,48 

 

30,74 

 

13,80 

 

15,56 

 

14,55 * 

Ambientes (A) 1 278,99 

 

4,19 

 

3,81 

 

193,47 

 

32,40 

 

578,06 ** 

G x A 44 34,66 ** 45,08 ** 22,11 ** 13,14 ** 16,06 ** 8,28 ** 

Resíduo 88 5,59 

 

5,91 

 

6,14 

 

1,10 

 

1,74 

 

1,78 

 Total 179                         

Média   59,19   61,29   61,55   28,88   30,05   30,91   

CV (%)   4,00   3,97   4,03   3,63   4,39   4,31   

FV GL 

QM 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

PMS DIG 

Blocos/Ambientes 2 1,56   1,54   0,50   21,72   69,41   45,83   

Genótipos (G) 44 26,39 * 8,64 

 

14,10 

 

63,92 

 

58,28 

 

78,76 ** 

Ambientes (A) 1 215,84 

 

926,25 ** 73,84 

 

206,50 

 

245,19 

 

1331,16 ** 

G x A 44 13,50 ** 10,85 ** 10,21 ** 50,16 ** 72,32 ** 36,00 ** 

Resíduo 88 1,54 

 

1,04 

 

0,76 

 

5,48 

 

3,55 

 

4,25 

 Total 179                         

Média   21,63   19,90   21,33   60,51   55,12   58,93   

CV (%)   5,74   5,13   4,10   3,87   3,42   3,50   

FV GL 

QM 

      TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

      MS 

      Blocos/Ambientes 2 1,21   7,39   2,93   

      Genótipos (G) 44 12,74 

 

12,57 

 

8,64 

       Ambientes (A) 1 807,09 ** 554,32 ** 131,01 

       G x A 44 12,24 ** 16,71 ** 10,05 ** 

      Resíduo 88 3,68 

 

3,02 

 

2,91 

       Total 179             

      Média   32,60   32,56   30,65   

      CV (%)   5,88   5,34   5,56   

      **, * significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Quanto às médias de cada topcross, observou-se que para PMS e DIG o topcross com 

o testador AG8025 (TC1) obteve maior média em relação aos demais. Já para FDA e FDN 

esse testador proporcionou as menores médias, sugerindo que é mais favorável para essas 

características. Para PMS as médias também foram altas para o topcross com o testador 

MLP102. 

Em relação ao CS, as médias de cada topcross foram semelhantes, ao passo que para 

SG as médias mais favoráveis foram do topcross com o testador AG8025 (TC1). Já para MS, 

os topcross AG8025 (TC1) e topcross 70.H26.1 (TC2) obtiveram as maiores médias. 

A partir da análise de variância dialélica é possível verificar que houve diferença 

significativa (p<0,05) entre topcross para as características PMS, DIG e Índice Z, em que o 

desdobramento de topcross em efeitos CGC e CEC permite verificar que para CGC 

testadores, CGC progênies e CEC não houve efeito significativo para nenhuma característica 

(Tabela 6). 

Para obtenção do valores de Z, as observações relativas à digestibilidade in situ da 

forragem (DIG), teores de fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro 

(FDN), stay green (SG), ciclo até o ponto de corte da forragem (CS) e produtividade de massa 

seca da forragem (PMS) foram padronizadas por parcela, visando torná-las diretamente 

comparáveis (MENDES et al., 2009).  

 

5.2.2. Estimativa dos componentes da variância e parâmetro genéticos 

 

Analisando os parâmetros genéticos em Guarapuava, com base nas análises de 

variância individuais, nota-se as estimativas de herdabilidade foram altas para todos os 

caracteres avaliados, exceto SG que obteve estimativa de herdabilidade mediana (Tabela 6). 

Analisando cada topcross, nota-se que o testador AG8025 proporcionou herdabilidade 

alta para CS, FDN, FDA e PMS, em que obteve variância genética alta e residual baixa, 

demonstrando que este testador proporciona maior exploração da variabilidade genética entre 

as progênies avaliadas paras estas características. Ressaltando ainda que CVG/CVE foi maior 

que um em ambas as características evidenciando que a maior variação é proveniente das 

diferenças entre os genótipos. Fato este de grande valor pois resulta em maior herdabilidade e 

aumento da possibilidade de ganho com a seleção. 

Para o testador 70.H26.1, obteve-se alta herdabilidade, com baixa variância residual e 

alta variância genética para as características SG, FDN, PMS e DIG, sendo em todas a 
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CVG/CVE maior que um, portanto este testador permite maior expressão da variabilidade 

existente para esses caracteres. 

 

Tabela 6. Estimativa dos componentes da variância, parâmetros genéticos e fenotípicos das 

características stay green (SG), ciclo até o ponto de corte da forragem (CS), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), produtividade de massa seca da 

forragem (PMS) e digestibilidade in situ da forragem (DIG) em Guarapuava (GPVA) para os 

topcrosses TC1 (AG8025), TC2 (70.H26.1) e TC3 (MLP102), na safra 2014/2015. 

Guarapuava - Unicentro, 2017. 

Guarapuava 

Parâmetro 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

SG CS 

σ2
F 0,63 1,24 0,47 30,87 26,16 12,19 

σ2
G 0,38 0,84 0,24 30,00 25,25 11,53 

σ2 0,25 0,40 0,24 0,87 0,91 0,66 

ha
2 0,60 0,68 0,50 0,97 0,97 0,95 

CVG 20,55 22,48 17,71 10,95 9,97 6,50 

CVG/CVE 0,86 1,03 0,71 4,15 0,24 2,95 

Parâmetro 
AG8025 70.H26.1 MLP102 AG8025 70.H26.1 MLP102 

FDN FDA 

σ2
F 15,64 18,66 9,33 6,31 7,19 3,23 

σ2
G 12,72 16,04 6,65 5,87 6,38 2,49 

σ2 2,93 2,62 2,68 0,44 0,80 0,74 

ha
2 0,81 0,86 0,71 0,93 0,89 0,77 

CVG 6,15 6,52 4,18 8,70 8,53 5,42 

CVG/CVE 1,47 1,75 1,11 2,60 1,99 1,30 

Parâmetros 
AG8025 70.H26.1 MLP102 AG8025 70.H26.1 MLP102 

PMS DIG 

σ2
F 8,74 4,54 5,45 24,93 41,36 31,10 

σ2
G 7,79 4,02 5,07 21,58 39,27 29,46 

σ2 0,95 0,52 0,38 3,35 2,10 1,64 

h2 0,89 0,89 0,93 0,87 0,95 0,95 

CVG 12,28 9,04 10,25 7,54 11,61 9,66 

CVG/CVE 2,02 1,96 2,60 1,80 3,06 3,00 

σ2
F = variância fenotípica, σ2

G = variância genética, σ2 = variância residual, ha
2 = herdabilidade no sentido 

amplo, CVg = coeficiente de variação genética, CVg/CVe = razão entre o coeficiente de variação genético e 

experimental. 

 

Finalmente quanto ao testador MLP102, permitiu maior exploração da variabilidade 

apenas para PMS, juntamente com os outros testadores, sendo um testador de menor interesse, 

uma vez que não permite a exploração da variabilidade de outros caracteres. 

Nota-se também que CS, FDA, PMS e DIG sofrem menor influência ambiental, uma 

vez que obtiveram valores altos de herdabilidade. 
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Tabela 7. Estimativa dos componentes da variância, parâmetros genéticos e fenotípicos da 

análise das características stay green (SG), ciclo até o ponto de corte da forragem (CS), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), produtividade de massa seca 

(PMS) e digestibilidade in situ da massa seca (DIG) em Rio Bonito do Iguaçu (RBI) para os 

topcrosses TC1 (AG8025), TC2 (70.H26.1) e TC3 (MLP102), na safra 2014/2015. Unicentro 

– Guarapuava, 2017. 

Rio Bonito do Iguaçu 

Parâmetros 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

TC1 

(AG8025) 

TC2 

(70.H26.1) 

TC3 

(MLP102) 

SG CS 

σ2
F 0,75 0,58 0,48 18,61 32,81 23,01 

σ2
G 0,66 0,26 0,15 17,77 31,35 21,30 

σ2 0,08 0,31 0,33 0,84 1,46 1,70 

h2 0,89 0,46 0,31 0,95 0,96 0,93 

CVG 31,71 19,70 16,02 9,81 13,57 11,46 

CVG/CVE 2,00 0,65 0,47 3,25 3,28 2,50 

Parâmetros 
AG8025 70.H26.1 MLP102 AG8025 70.H26.1 MLP102 

FDN FDA 

σ2
F 19,08 20,62 17,10 7,16 8,62 8,18 

σ2
G 16,42 17,33 13,64 6,50 7,69 7,15 

σ2 2,66 3,29 3,46 0,66 0,93 1,03 

h2 0,86 0,84 0,80 0,91 0,89 0,87 

CVG 6,70 6,81 6,01 8,52 9,10 8,18 

CVG/CVE 1,76 1,62 1,40 2,22 2,03 1,86 

Parâmetros 
AG8025 70.H26.1 MLP102 AG8025 70.H26.1 MLP102 

PMS DIG 

σ2
F 11,20 5,21 6,71 32,11 23,94 26,28 

σ2
G 10,61 4,69 6,32 29,98 22,49 23,68 

σ2 0,59 0,52 0,39 2,13 1,45 2,61 

h2 0,95 0,90 0,94 0,93 0,94 0,90 

CVG 15,87 12,28 12,15 9,21 8,43 7,89 

CVG/CVE 3,00 2,12 2,86 0,15 2,78 2,13 

 

Em Rio Bonito do Iguaçu ocorreram herdabilidade baixas para SG nos topcrosses 

70.H26.1 e MLP102, enquanto para as demais a herdabilidade foi alta (Tabela 7). 

O testador AG8025 foi o mais favorável, com alta herdabilidade, variância genética 

alta e variância residual baixa, para SG, FDN, FDA, PMS e DIG, propiciando maior 

exploração da variabilidade genética entre as progênies. 

O testador 70.H26.1 proporcionou alta herdabilidade e variância genotípica para CS, 

FDN e FDA. Enquanto o testador MLP102 não se destacou para nenhuma característica, 

quanto a liberação da variabilidade existente e herdabilidade. 

Considerando ambos os ambientes o testador AG8025 foi favorável para FDN, FDA e 

PMS, enquanto o testador 70.H26.1 foi favorável para FDN apenas. 
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5.2.3. Análise dialélica parcial e estimativas de capacidade geral e específica de 

combinação 

 

A análise dialélica parcial conjunta permitiu obter estimativas da capacidade geral de 

combinação (CGC) das progênies e testadores e a capacidade específicas de combinação 

(CEC) dos topcrosses, para todas as características, incluindo a variável Z. 

A interação topcrosses x ambientes foi significativa (p<0,01) para MS, SG, CS, FDN, 

FDA, PMS, DIG e índice Z, bem como também as interações CGC testadores x ambientes, 

CGC progênies x ambientes e CEC x ambientes foram significativa para essas mesmas 

características (Tabela 8), demonstrando que é possível selecionar progênies com CGC 

favorável e, consequentemente, com maior contribuição de genes com efeitos aditivos, assim 

como é possível eleger híbridos com CEC favorável, que apresentam maior 

complementaridade genética, em cada um dos ambientes avaliados. 

Quando se analisa a variação independentemente do ambiente, nota-se que os efeitos 

relativos da SQCEC foram ligeiramente maiores do que da SQCGC para CF, FDN e FDA, 

com valores de 62,30%, 54,52% e 59,23% em relação à variação total observada, 

respectivamente. Em contrapartida, os efeitos da SQCGC foram superiores para SG, PMS, 

DIG e Índice Z, cujos valores foram 56,74%, 54,22%, 54,20% e 55,85% da variância total 

observada, respectivamente. Quanto à MS houve equilíbrio entre a SQCGC (50,76%) e 

SQCEC (49,24%) (Tabela 8). 

Constata-se ainda que a SQCGC das progênies é a responsável pela maior parte da 

variação para todas as características, sendo mais que o dobro da variação observada para 

SQCGC dos testadores para as características FDN, PMS e CS (Tabela 8), demonstrando que 

há progênies promissoras dentre as avaliadas. 

Quando se observam as interações SQCGC x ambientes e SQCEC x ambientes nota-se 

que excetuando SG (em que houve predomínio de SQCGC x ambientes) e PMS (em que a 

SQCGC x ambientes e a SQCEC x ambientes foram semelhantes), para todas as demais 

características houve maior participação da SQCEC na variação total observada (Tabela 8). 

Ainda, a SQCEC x ambientes aumentou a sua participação na variação total observada 

para as características FDN, FDA, PMS, DIG, quando comparado a SQCEC. Portanto, 

conclui-se que os efeitos da CEC são mais proeminentes quando analisada a interação com o 

ambiente, já quando não se leva em conta a interação com o ambiente estes efeitos são menos 

proeminentes. 
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Tabela 8. Análise dialélica parcial conjunta envolvendo 45 progênies S3 de milho e 3 

testadores para as características teor de matéria seca da forragem (MS%), stay green (SG, 

número de folhas) e ciclo até o ponto de corte da forragem no ponto de ensilagem (CS, dias), 

fibra insolúvel em detergente ácido (FDA, %), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN, 

%), produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), digestibilidade da matéria seca da 

forragem (DIG, %) e índice Z, avaliadas nos ambientes de Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito 

do Iguaçu (RBI), na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

FV GL 
QM 

MS SG CS 

Topcrosses 134 14,49 

 

1,86 

 

47,74  

 

CGC Testadores 2 223,97 

 

29,12  21,21  

 

CGC Progênies 44 12,22 

 

1,88  53,85  

 

CEC 88 10,87 

 

1,22  45,29  

Ambientes (A) 1 1.339,82 ** 75,56 ** 11.891,03 ** 

Topcrosses x Ambientes 134 13,94 ** 1,56 ** 50,88 ** 

 

CGC Testadores x A 2 76,30 ** 17,47 ** 266,16 ** 

 

CGC Progênies x A 44 16,72 ** 2,13 ** 52,27 ** 

 

CEC x A 88 11,14 ** 0,91 ** 45,30 ** 

Resíduo 268 3,22   0,59   2,19   

SQCGC Testadores (%) 23,07   23,42   0,66   

SQCGC Progênies (%) 27,69 

 

33,32 

 

37,04 

 SQCGC (%) 50,76 

 

56,74 

 

37,70 

 SQCEC (%) 49,24   43,26   62,30   

SQCGC Testadores x A (%) 8,17   16,73   7,81   

SQCGC Progênies x A (%) 39,37 

 

44,88 

 

33,73 

 SQCGC x A (%) 47,54 

 

61,61 

 

41,54 

 SQCEC x A (%) 52,46   38,39   58,46   

FV GL 
QM 

FDN FDA PMS DIG Índice Z 

Topcrosses 134 37,00   17,20   18,41 * 86,63 * 22,24 ** 

 

CGC Testadores 2 300,90   186,63   152,48   1383,29   370,37   

 

CGC Progênies 44 37,58   12,87   22,90   80,13   20,99 ** 

 

CEC 88 30,72   15,52   13,11   60,42   14,95   

Ambientes (A) 1 53,79 ** 634,95 ** 961,89 ** 475,61 ** 27,82 ** 

Topcrosses x Ambientes 134 35,18 ** 13,57 ** 13,25 ** 61,79 ** 11,24 ** 

 

CGC Testadores x A 2 116,60 ** 84,49 ** 127,02 ** 653,62 ** 24,75 ** 

 

CGC Progênies x A 44 38,32 ** 9,04 ** 14,35 ** 50,38 ** 10,32 ** 

 

CEC x A 88 31,76 ** 14,22 ** 10,11 ** 54,05 ** 11,39 ** 

Resíduo 268 6,12   1,56   1,12   5,35   1,00   

SQCGC Testadores (%) 12,14   16,19   12,36   23,83   24,86   

SQCGC Progênies (%) 33,35 

 

24,57 

 

40,85 

 

30,37 

 

30,99 

 SQCGC (%) 45,48 

 

40,77 

 

53,22 

 

54,20 

 

55,85 

 SQCEC (%) 54,52   59,23   46,78   45,80   44,15   

SQCGC Testadores x A (%) 4,95   9,29   14,31   15,79   3,29   

SQCGC Progênies x A (%) 35,77 

 

21,88 

 

35,56 

 

26,77 

 

30,14 

 SQCGC x A (%) 40,71 

 

31,17 

 

49,87 

 

42,56 

 

33,43 

 SQCEC x A (%) 59,29   68,83   50,13   57,44   66,57   

**, * significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F. 
 

Novamente os efeitos da SQCGC progênies x ambientes foram superiores aos efeitos 

da SQCGC testadores x ambientes, demonstrando que a maior variabilidade para os efeitos da 
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CGC são encontrados entre as progênies, enquanto os testadores apresentaram menor 

variabilidade para os efeitos da CGC. Portanto, houve predomínio dos efeitos não aditivos no 

controle genético das características MS, CS, FDN, FDA, DIG e da variável Índice Z, 

enquanto para SG houve predominância dos efeitos aditivos e, finalmente, para PMS os 

efeitos aditivos e não aditivos se equivaleram. 

Para MS não serão discutidas as estimativas da CGC e CEC uma vez que para esta 

característica não se busca incremento ou redução, mas sim que se situe entre valores pré-

estabelecidos no momento do corte da forragem. Para Neumann (2011) valores de MS entre 

30 e 37% são considerados muito bons, já entre 25 e 29,9% são considerados bons, enquanto 

valores abaixo de 20,9% e acima de 37,1% são considerados ruins. 

Analisando as médias de MS percebe-se que para os três testadores, em ambos 

ambientes, a maioria dos topcrosses situaram-se entre de 25% e 37% de MS, portanto os 

valores foram adequados para todos os genótipos avaliados (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Médias de MS (%) de 135 híbridos topcrosses obtidos do cruzamento entre 45 

progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 avaliados nos ambientes de 

Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. Guarapuava - 

Unicentro, 2017. 

 

As médias gerais do TC1 (testador AG8025) e TC2 (testador 70.H26.1) foram entre 

30 e 37% em ambos ambientes, logo na média obtiveram valores muito bons, enquanto o TC3 

(testador MLP102) obteve média entre 25 e 29,9% em GUA e pouco acima de 30% em RBI, 

sendo considerada boa e muito boa, respectivamente. 

Observa-se que em RBI as médias para MS foram superiores às médias em GUA para 

os topcrosses com os 3 testadores, logo pode-se notar que há influencia ambiental na 
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expressão dessa característica e mesmo que a colheita ocorra no mesmo estádio, o ambiente 

pode influenciar a MS, variando para um mesmo genótipo em função de diferenças de 

temperatura e umidade que este foi submetido durante o ciclo todo e principalmente próximo 

ao período de colheita da forragem (RITCHIE, 2003). 

A despeito dos genótipos terem sido colhidos todos quando estavam no mesmo estádio 

de desenvolvimento (3/4 da linha do leite), nota-se que houve variação no teor de MS, de 

acordo como genótipo e ambiente. Portanto, observa-se que os genótipos apresentam acúmulo 

de matéria seca diferenciado entre si, podendo apresentar diferenças de MS em virtude da 

maior ou menor participação dos grãos na forragem, logo as diferenças de MS não 

configuram erros de amostragem para colheita e sim diferenças intrínsecas dos genótipos que 

não comprometem a análise, mas levantam a questão que alguns híbridos podem apresentar 

MS diferente de outros mesmo sendo colhidos no mesmo estádio, em função de diferenças 

genéticas e fisiológicas no acúmulo de matéria seca e na participação dos grãos na forragem. 

Estes resultados são facilmente evidenciáveis quando se trabalha com genótipos 

segregantes, em fase de melhoramento, que podem apresentar características muito diferentes 

das que são comumente apresentadas pelos híbridos comerciais. Em contrapartida, quando se 

trabalha com híbridos comerciais as características apresentam menor variação, fazendo com 

que a amostragem dos grãos seja um bom parâmetro para estimar a MS da forragem, sendo 

largamente aplicada e comprovadamente eficiente. 

O ponto de corte da forragem é também um fator importantíssimo que influencia a 

qualidade da forragem, a produtividade total de matéria seca, a participação de grãos e por fim 

o teor de matéria seca da forragem (NEUMANN, 2011). 

Ainda, não é plausível realizar comparações entre genótipos que foram colhidos em 

estádios fenológicos diferentes (OLIVEIRA, 2010), pois com o avanço dos estádios 

fenológicos ocorre mudanças na composição da planta (MENDES et al., 2015). Contudo, os 

genótipos foram colhidos no mesmo estádio fenológico, logo as variações de MS observadas 

são decorrentes de variação entre os genótipos, como observado por Mendes et al. (2015), em 

que dentro de uma mesmo estádio fenológico os híbridos diferiram quanto à participação de 

cada componente na matéria seca total da planta. 

Portanto as informações obtidas destes genótipos fornecem importantes parâmetros 

qualitativos e quantitativos da forragem, os quais devem ser analisados posteriormente a fim 

de validar e verificar outras variáveis que influenciam e fornecem informações valiosas, como 

a participação de cada componente (colmo, grãos, folhas, brácteas e sabugos) na matéria seca 

total da forragem, a digestibilidade e teor de fibras de cada uma dessas frações, janela de 
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corte, dentre outros. 

Valores de SG entre 2 e 3 folhas secas são considerados bons, enquanto entre 4 e 5 são 

considerados médios e acima de 6 são considerados ruins (VIEIRA et al., 2015). Portanto, os 

valores médios obtidos são considerados bons à exceção para o TC2 (testador 70.H26.1) em 

GUA. Assim, devem ser consideradas favoráveis as estimativas da CGC e CEC negativas e 

valores médios abaixo de 2 para os híbridos. 

Visando encontrar o melhor testador para cada característica fez-se a análise dos 

híbridos que se destacaram, relacionando o seu desempenho com a CGC das progênies que 

lhes deram origem, sendo que um bom testador propicia maior coincidência entre os seus 

melhores híbridos e a CGC das progênies genitoras. 

Em Guarapuava, dentre os 5 híbridos topcrosses que se destacaram para SG no TC1 

(testador AG8025), 3 progênies possuem CGC favorável, enquanto para o TC2 (testador 

70.H26.1) os dois híbridos topcrosses que se destacaram possuíam progênies com CGC 

favorável. Já para o TC3 (testador MLP102) dois híbridos se destacaram em que uma 

linhagem possuía CGC favorável. Portanto, em Guarapuava o testador que discriminou as 

progênies de forma mais eficiente foi o 70.H26.1 (Figura 14). 

Em Rio Bonito do Iguaçu houve maior número de progênies com CGC do SG 

favorável nos cruzamentos com os testadores 70.H26.1 e AG8025 (Figura 14). 

Maiores valores do ciclo até o ponto de corte da forragem (CS) induzem à uma 

possibilidade de obter maior janela de corte, sendo esta característica de grande importância 

em híbridos forrageiros, pois permite realizar o corte durante um maior período de tempo, 

mantendo as características que dão qualidade à forragem e facilitando os processos 

operacionais. Para Ritchie (2003) o ciclo da forragem é alterado em função do ambiente, 

corroborando com o encontrado pela análise de variância, em que se observou que ocorreu 

interação genótipos x ambientes significativa (Tabela 5). 
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Figura 14. Médias de SG, de 135 híbridos topcrosses obtidos do cruzamento entre 45 

progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 e estimativas da CGC das 45 

progênies, avaliados nos ambientes de Guarapuava (A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 

2014/2015. *Eixo X cruza a média de SG no valor considerado adequado e eixo Y cruza a 

CGC em duas vezes o DP. Guarapuava, Unicentro, 2017. 

 

Os valores do CS obtidos em GUA são superiores aos encontrados por outros autores 

que avaliaram híbridos topcrosses neste mesmo local, superando inclusive os valores 

máximos observados (MARCONDES et al., 2016; 2015a; ZOPOLLATTO et al., 2009). Em 

contrapartida, estes valores observados na literatura foram semelhantes aos obtidos no TC1 

(testador AG8025) em RBI e superiores aos do TC2 (testador 70.H26.1) e TC3 (testador 

MLP102) também em RBI (Figura 15). 
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Figura 15. Médias do ciclo até o ponto de corte da forragem CS, dos 135 híbridos topcrosses 

obtidos do cruzamento entre 45 progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 

e estimativas da CGC das 45 progênies, avaliados nos ambientes de Guarapuava (A) e Rio 

Bonito do Iguaçu (B) na safra 2014/2015. *Eixo X cruza os valores ideais para o CS e eixo Y 

cruza a CGC em duas vezes o DP. Guarapuava, Unicentro, 2017. 

 

Os testadores AG8025 e 70.H26.1 se destacaram em Guarapuava, uma vez que dentre 

os topcrosses que se destacaram quanto ao CS, a maioria eram oriundos de progênies com 

CGC favorável, enquanto em Rio Bonito do Iguaçu o testador 70.H26.1 destacou 12 

topcrosses, dos quais 8 eram oriundos de progênies com CGC favorável (Figura 15). Portanto, 

esses são bons testadores para discriminar as progênies quanto ao CS em ambos os locais. 

A respeito da FDN, na literatura são encontradas estimativas médias menores que as 

observadas no presente trabalho, em avaliações de dialelos e topcrosses (MARCONDES 

2016; 2015a; GRALAK et al., 2014; MENDES et al., 2008;), enquanto outros trabalhos 

apontam estimativas semelhantes (MENDES et al., 2015; ASSIS et al., 2014). Para Neumann 
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(2011) valores abaixo de 42% são muito bons, entre 42,1 e 53% são bons e entre 53,1 e 65% 

são medianos. Assim são considerados favoráveis as estimativas da CGC e CEC negativas. 

O testador MLP102 se destacou em Guarapuava ao posicionar 10 híbridos topcrosses 

entre os melhores (menor FDN), oriundos de progênies com CGC favorável (estimativas 

negativas da GCG). Em Rio Bonito do Iguaçu o testador 70.H26.1 foi o mais eficiente, com 

13 híbridos oriundos de progênies com CGC favorável dentre os 23 híbridos com as menores 

média de FDN (Figura 16). 

 

 

 
Figura 16. Médias de FDN, dos 135 híbridos topcrosses obtidos do cruzamento entre 45 

progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 e estimativas da CGC das 45 

progênies, avaliados nos ambientes de Guarapuava (A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 

2014/2015. *Eixo X cruza o valor máximo aceitável de FDN e eixo Y cruza a CGC em duas 

vezes o DP. Guarapuava, Unicentro, 2017. 
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Os valores médios de FDA obtidos são semelhantes aos encontrados por outros 

autores que avaliaram linhagens de milho em topcrosses ou dialélicos (MARCONDES et al., 

2016; 2015a; GRALAK et al., 2014; MENDES et al., 2015), enquanto Mendes et al. (2008) 

avaliaram cruzamento entre linhagens com alta e baixa digestibilidade da matéria seca e 

encontraram híbridos com médias de FDA inferiores. Já Assis et al. (2014) avaliaram 

genótipos comerciais de milho para produção de grãos, silagem de grãos e silagem de planta 

inteira e encontraram valores superiores. Estes resultados mostram que há variabilidade para o 

teor de FDA (Figura 17), como destacado por Barrière et al. (2010). 

 

 
Figura 17. Médias de FDA de 135 híbridos topcrosses obtidos do cruzamento entre 45 

progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 e estimativas da CGC; de 45 

progênies, avaliados nos ambientes de Guarapuava (A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 

2014/2015. *Eixo X cruza o valor máximo aceitável de FDA e eixo Y cruza a CGC em duas 

vezes o DP. 
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Os teores de FDA abaixo de 30% podem ser considerados como muito bons, quando 

entre 30,1 e 38% são consideradas bons e entre 38,1 e 43% e ruins acima de 43,1% 

(Neumann, 2011). Portanto, os valores aqui obtidos são tidos como bons e muito bons, no 

entanto, faz-se ainda necessário selecionar os de maior destaque quanto à média e que tenham 

maior contribuição nos cruzamentos em que participaram. 

O testador AG8025 se destacou em Guarapuava, em que os 7 híbridos topcrosses 

selecionados do TC1 são de progênies com CGC favorável, enquanto em Rio Bonito do 

Iguaçu, destacou-se o testador MLP102, o qual apontou 9 híbridos topcrosses cujas progênies 

tiveram CGC favorável (Figura 17). 

 
Figura 18. Médias da produtividade de matéria seca da forragem (PMS) de 135 híbridos 

topcrosses obtidos do cruzamento entre 45 progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 

e MLP102 e estimativas da CGC de 45 progênies, avaliados nos ambientes de Guarapuava 

(A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 2014/2015. *Eixo X cruza no valor mínimo de 

objetivo da PMS e eixo Y cruza a CGC em duas vezes o DP. Guarapuava, Unicentro, 2017. 
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Quanto à PMS, Marcondes et al. (2016) encontraram valores semelhantes em 

cruzamentos topcrosses com progênies parcialmente endogâmicas, enquanto outros autores 

observaram valores de PMS ligeiramente menores (MARCONDES et al., 2015b; MENDES 

et al., 2015), entretanto há trabalhos realizados em outros ambientes com PMS 

consideravelmente menor (ASSIS et al., 2014; MENDES et al., 2008). 

Analisando os testadores quanto à discriminação das progênies, em Guarapuava o três 

testadores foram relativamente semelhantes, com alguma vantagem do testador AG8025, o 

qual destacou 10 híbridos topcrosses oriundos de progênies com CGC favorável. Em 

contrapartida, em Rio Bonito do Iguaçu o testador 70.H26.1 apontou 5 híbridos topcrosses 

dentre os superiores, oriundos de progênies com CGC favorável, seguido de AG8025 que 

destacou 12 híbridos cujas progênies tiveram CGC favorável (Figura 19).  

Para DIG são considerados muito bons, os valores acima de 65%, enquanto entre 

58,1% e 64,9% são considerados bons, entre 53,1% e 58% são considerados médios e abaixo 

de 53% são considerados ruins (NEUMANN, 2011). Nota-se que entre todos os genótipos 

avaliado em ambos ambientes ocorreram genótipos em todas as classes de referência, portanto 

há grande variabilidade e é possível selecionar genótipos superiores (Figura 19). 

Tres et al. (2014) relataram valores da digestibilidade da matéria seca (in vitro), 

variando de 62,63% a 80,75%, enquanto Melo et al. (2005) obtiveram valores entre 58,18% e 

68,56% e Mendes et al. (2015) encontrou média de 62,98%. 

Em Guarapuava todos os testadores foram semelhantes em discriminar as progênies, 

enquanto em Rio Bonito do Iguaçu o testador AG8025 se destacou, uma vez que dos 14 

híbridos topcrosses apontados como os melhores, 7 eram oriundos de progênies com CGC 

favorável para DIG (Figura 18). 

Compilando os resultados apresentados, o testador AG8025 foi adequado para 

discriminar as progênies quanto a FDA, PMS, CS e DIG em Guarapuava e SG, PMS e DIG 

em Rio Bonito do Iguaçu. O testador 70.H26.1 favoreceu a discriminação das progênies para 

SG, PMS, CS e DIG em Guarapuava e SG, FDN e CS em Rio Bonito do Iguaçu. Já o testador 

MLP102 discriminou as progênies para FDN, PMS e DIG em ambos os ambientes. 



65 

 

 

 
Figura 19. Médias de DIG, de 135 híbridos topcrosses obtidos do cruzamento entre 45 

progênies S3 com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 e estimativas da CGC; de 45 

progênies, avaliados nos ambientes de Guarapuava (A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 

2014/2015. *Eixo X cruza no valor mínimo aceitável de DIG e eixo Y cruza o valor 

correspondente a duas vezes o DP da CGC. Guarapuava, Unicentro, 2017. 

 

Considerando as estimativas da CGC dos testadores, tem-se que AG8025 se destacou 

em GUA para as características SG, FDN, FDA, PMS e DIG, enquanto em RBI obteve CGC 

favorável para as características FDN, FDA, PMS e CS. Já o testador 70.H26.1 obteve CGC 

favorável apenas para FDA em RBI e o testador MLP102 apresentou CGC favorável para SG 

e CS em GUA e SG, PMS e DIG em RBI (Figura 20). 
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Figura 20. Estimativas da CGC dos testadores AG8025, 10.H26.1 e MLP102 em 

cruzamentos com 45 progênies S3 de milho para stay green (SG, número de folhas secas), 

fibra em detergente neutro (FDN, % da MS), fibra em detergente ácido (FDA, % da MS), 

produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), ciclo até corte da forragem no ponto 

de ensilagem (CS, dias) e digestibilidade in situ da forragem (DIG, % da MS), avaliados nos 

ambientes de Guarapuava (GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. 

Guarapuava, Unicentro, 2017. 
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5.2.4. Estimativas da CGC do índice Z 

 

Quanto às estimativas da CGC dos testadores para o Índice Z, destacou-se o testador 

AG8025 em ambos ambientes com estimativas favoráveis, enquanto que o testador 70.H26.1 

apresentou estimativas desfavoráveis e o testador MLP102 não contribuiu nem positiva, nem 

negativamente com a CGC (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Estimativas da CGC do Índice Z dos testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102 em 

cruzamentos topcrosses com 45 progênies S3, avaliados nos ambientes de Guarapuava 

(GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 2017. 

 

Em relação à CGC do índice Z das progênies, houve destaque para 1.1, 3.1, 17.2, 19.1, 

22.1, 29.1, 31.3, 39.2, 45.1, 48.1, 62.2, 65.5, 79.1, 88.1 e 88.4 em GUA, enquanto que em 

RBI obtiveram destaque quanto a CGC as progênies 3.1, 4.1, 15.3, 17.2, 19.1, 24.1, 39.1, 

45.1, 47.1, 48.1, 51.1, 57.2, 62.2, 88.4 e 90.2. Assim, se destacaram em ambos os ambientes 

as progênies 3.1, 17.2, 19.1, 45.1, 48.1, 62.2 e 88.4 (Figura 22). 
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Figura 22. Estimativas da CGC do Índice Z de 45 progênies S3 em cruzamento topcrosses 

com os testadores AG8025, 70.H26.1 e MLP102, avaliados nos ambientes de Guarapuava 

(GPVA) e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. *Linha vertical corresponde ao 

valor de duas vezes o DP da CGC. Guarapuava, Unicentro, 2017. 

 

 

O índice de seleção (Índice Z) permite que essas progênies sejam selecionadas pela 

CGC do conjunto de todas as características avaliadas, portanto estas progênies são as de 
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maior interesse para manter no programa de melhoramento visando características forrageiras, 

entretanto se faz necessário verificar a contribuição de cada característica para a capacidade 

de combinação do índice Z, a fim de obter mais informações sobre o desempenho fenotípico 

dos genótipos avaliados. 

Nas tabelas 9 e 10 estão demonstrados os valores padronizados de CGC para cada 

característica e para o índice Z nos ambientes de GUA e RBI, respectivamente. 

A progênies 1.1, 39.2, 45.1, 65.5 e 79.1, com CGC favorável em GUA, se destacaram 

também quanto a CEC em seus cruzamentos com o testador AG8025; da mesma forma, as 

progênies 19.1, 31.3, 62.2 e 88.4 cruzadas com o testador 70.H26.1 e a progênie 3.1 no 

cruzamento como testador MLP102 (Figura 23). 

Em RBI se destacaram as progênies 19.1 e 45.1 em cruzamentos com o testador 

AG8025, as progênies 4.1, 17.2, 62.2 e 88.4 em cruzamento com o testador 70.H26.1 e as 

progênies 19.1, 45.1, 48.1 e 57.2 cruzadas com o testador MLP102 (Figura 23), com ênfase 

nas progênies 19.1, 45.1 e 57.2 que formaram híbridos topcrosses com CEC favorável com 

mais de um testador (19.1 x AG8025, 19.1 x MLP102, 45.1 x AG8025, 45.1 x MLP102, 57.2 

x 70.H26.1 e 57.2 x MLP102). 
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Tabela 9. Estimativas da capacidade geral de combinação das variáveis padronizadas de stay 

green (SG, número de folhas), ciclo até o corte da forragem no ponto de ensilagem (CS, dias), 

fibra insolúvel em detergente ácido (FDA, %), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN, 

%), produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), digestibilidade da matéria seca 

(DIG, %) e índice Z, avaliadas em Guarapuava na safra 2014/2015. Guarapuava - Unicentro, 

2017. 
Progênie SG FDA FDN DIG CS PMS Índice Z Variância 

22.1 -0,33 0,74 0,63 1,02 -0,03 0,69 2,72 0,27 

31.3 0,62 0,22 0,64 -0,07 0,31 0,84 2,55 0,11 

88.4 -0,20 0,71 0,30 0,08 0,55 0,87 2,30 0,16 

3.1 0,34 -0,10 0,82 1,29 0,27 -0,34 2,28 0,35 

29.1 1,02 0,58 0,60 0,47 -1,07 0,26 1,85 0,52 

62.2 0,09 0,76 0,27 1,03 -0,56 0,22 1,81 0,31 

65.5 -0,27 0,62 0,74 0,28 -0,35 0,71 1,73 0,24 

19.1 0,09 0,76 0,64 -0,58 0,65 0,10 1,66 0,26 

79.1 0,09 -0,17 0,01 0,86 0,35 0,40 1,53 0,13 

17.2 -0,20 0,12 0,16 0,65 -0,30 0,81 1,24 0,20 

1.1 0,07 0,59 0,77 -0,25 0,40 -0,37 1,22 0,21 

48.1 -0,30 0,60 0,60 0,03 0,21 0,03 1,18 0,13 

88.1 -0,44 0,33 -0,15 0,19 0,27 0,92 1,12 0,21 

45.1 0,89 -0,15 0,44 0,15 -0,37 0,02 0,97 0,20 

39.2 -0,34 0,21 0,55 -0,22 0,85 -0,10 0,94 0,22 

39.1 0,07 0,21 0,85 -0,39 0,25 -0,25 0,74 0,19 

8.2 0,62 0,02 -0,61 0,26 0,36 0,07 0,71 0,17 

71.1 -0,46 0,51 0,16 0,16 0,39 -0,10 0,66 0,12 

15.3 -0,58 -0,09 0,04 0,00 0,67 0,30 0,34 0,17 

18.3 0,09 0,08 0,73 0,22 0,33 -1,17 0,27 0,41 

61.2 0,09 -0,36 0,11 0,09 0,39 -0,08 0,23 0,06 

47.1 0,07 -0,25 -0,23 0,21 -0,36 0,73 0,17 0,16 

4.1 0,22 -0,39 0,42 0,19 0,32 -0,62 0,13 0,18 

51.1 0,34 0,38 0,01 0,31 -0,42 -0,64 -0,02 0,19 

74.4 -0,17 -0,24 0,04 0,43 -0,50 0,35 -0,09 0,13 

48.2 -0,46 -0,23 0,58 -0,10 0,07 0,00 -0,13 0,12 

9.1 0,62 0,42 -0,16 0,55 -1,13 -0,49 -0,20 0,48 

79.2 -0,04 0,09 0,15 -0,44 0,05 -0,05 -0,24 0,04 

18.4 0,34 -0,32 -0,47 0,86 -0,49 -0,19 -0,26 0,29 

90.2 0,23 -0,88 -1,07 0,11 0,29 0,76 -0,56 0,52 

65.1 0,10 -0,68 -0,07 -0,23 0,14 0,15 -0,59 0,10 

52.2 -0,18 0,13 0,26 -0,79 0,31 -0,31 -0,59 0,18 

57.4 0,36 -0,08 -0,12 -0,12 0,01 -0,71 -0,66 0,12 

61.3 0,92 -0,30 -0,34 -0,28 -0,45 -0,39 -0,83 0,27 

58.1 0,36 -0,10 0,53 -1,18 -0,36 -0,25 -0,99 0,37 

73.1 -1,56 -0,26 -0,82 0,59 0,37 0,56 -1,12 0,75 

36.1 0,34 -1,08 -0,55 -0,68 0,37 0,19 -1,41 0,38 

17.1 0,09 -0,38 0,02 0,00 -0,53 -0,71 -1,51 0,11 

26.1 -0,18 0,51 -1,31 -1,02 0,15 0,32 -1,53 0,56 

86.1 -1,53 -0,28 -0,16 0,11 0,20 -0,12 -1,77 0,39 

52.3 0,07 -0,75 -0,77 -0,56 0,39 -0,47 -2,08 0,22 

24.1 0,10 -0,27 -0,68 -0,38 -0,98 -0,14 -2,34 0,15 

59.1 -1,01 -0,02 -0,96 -0,40 -0,43 0,25 -2,57 0,25 

57.2 0,36 -0,53 -1,25 -1,49 -0,14 -1,03 -4,07 0,50 

21.1 -0,34 -0,68 -1,37 -0,95 -0,43 -1,02 -4,80 0,15 

DP (Gi) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40   

DP (Gi-Gj') 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58   
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Tabela 10. Estimativas da capacidade geral de combinação padronizada para as variáveis stay 

green (SG, número de folhas), ciclo até o corte da forragem no ponto de ensilagem (CS, dias), 

fibra insolúvel em detergente ácido (FDA, %), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN, 

%), produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), digestibilidade da matéria seca 

(DIG, %) e índice Z, avaliadas em Rio Bonito do Iguaçu na safra 2014/2015. Guarapuava, 

Unicentro, 2017. 
Progênie SG FDA FDN DIG CS PMS Índice Z Variância 

47.1 0,02 0,57 0,32 0,83 1,16 0,82 3,72 0,16 

3.1 0,72 0,66 0,53 1,06 0,23 0,24 3,43 0,10 

39.1 -0,34 0,67 0,71 0,10 0,28 1,50 2,92 0,40 

15.3 0,37 0,46 0,31 0,10 0,58 0,98 2,79 0,09 

4.1 0,02 0,15 0,09 1,10 -0,13 0,73 1,96 0,23 

17.2 0,72 0,50 0,38 0,27 -0,38 0,24 1,73 0,14 

90.2 -0,34 0,63 0,39 -0,47 0,16 1,23 1,59 0,40 

57.2 -1,21 0,63 0,67 -0,13 1,19 0,21 1,36 0,70 

48.1 0,03 -0,25 0,15 0,06 1,25 0,11 1,35 0,27 

19.1 0,02 0,34 0,10 -0,16 0,55 0,44 1,29 0,07 

24.1 -0,33 0,12 0,75 0,46 0,13 -0,03 1,12 0,14 

51.1 0,02 0,12 0,36 0,71 0,03 -0,13 1,10 0,09 

62.2 0,02 0,61 0,43 -0,52 0,96 -0,45 1,05 0,35 

88.4 0,02 0,46 0,89 -0,25 0,26 -0,39 0,99 0,22 

45.1 0,73 0,26 -0,38 0,08 -0,81 1,01 0,90 0,46 

88.1 -0,33 0,43 0,60 -0,17 0,22 0,03 0,79 0,13 

65.1 -0,33 0,04 -0,11 0,18 -0,23 1,01 0,56 0,23 

22.1 -0,33 -0,13 0,08 0,60 0,19 0,02 0,43 0,10 

8.2 0,04 0,49 0,69 0,28 -0,49 -0,67 0,35 0,29 

9.1 0,37 0,23 -0,01 -0,12 -0,28 -0,01 0,18 0,06 

71.1 -0,14 0,01 0,12 0,29 -0,06 -0,27 -0,06 0,04 

79.2 1,08 0,02 0,21 -0,31 -0,32 -1,08 -0,40 0,51 

31.3 -0,68 0,24 0,49 -0,01 -0,10 -0,38 -0,44 0,18 

79.1 0,38 -0,48 -0,15 -0,55 -0,10 0,46 -0,44 0,18 

1.1 -0,16 -0,41 -0,10 -0,88 1,03 -0,03 -0,54 0,40 

26.1 1,08 0,21 -0,02 0,12 -1,22 -0,75 -0,58 0,64 

39.2 0,03 -0,60 -0,50 0,57 -0,64 0,54 -0,60 0,32 

48.2 0,73 -0,28 -0,21 -0,14 -0,54 -0,23 -0,68 0,19 

21.1 0,73 -0,52 -0,43 -0,62 0,28 -0,20 -0,76 0,28 

61.3 0,38 -0,15 -0,12 0,00 -0,45 -0,63 -0,97 0,12 

61.2 -0,14 -0,08 -0,10 0,28 -0,32 -0,69 -1,05 0,10 

65.5 0,02 -0,38 -0,36 0,00 -0,12 -0,22 -1,06 0,03 

52.2 0,74 -0,39 -0,13 0,19 -0,86 -0,68 -1,13 0,35 

57.4 -0,33 -0,81 -0,05 -0,34 1,22 -0,83 -1,13 0,57 

29.1 -1,21 0,18 0,02 -0,68 -0,26 0,81 -1,14 0,49 

74.4 0,02 0,34 -0,75 -0,46 0,13 -0,43 -1,14 0,17 

18.4 -0,15 -0,26 -0,29 0,16 0,03 -0,67 -1,19 0,08 

18.3 0,37 -0,62 -0,95 0,29 0,32 -0,79 -1,38 0,38 

86.1 -0,34 -0,04 -0,66 0,36 -0,16 -0,67 -1,51 0,15 

36.1 -0,33 -0,72 -0,64 -0,45 0,41 -0,07 -1,80 0,17 

17.1 -0,67 -0,12 -0,19 -0,32 -0,48 -0,10 -1,89 0,05 

59.1 -0,49 -0,38 -0,66 -0,11 -0,71 0,30 -2,04 0,15 

73.1 -0,34 -0,79 -0,60 -0,48 -0,38 0,44 -2,14 0,18 

52.3 0,21 -0,29 0,09 -0,59 -1,35 -0,52 -2,46 0,31 

58.1 -0,68 -0,64 -0,99 -0,35 -0,22 -0,21 -3,11 0,10 

DP (Gi) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40   

DP (Gi-Gj') 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58   
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Figura 23. Dispersão da CGC das progênies e CEC do Índice Z dos topcrosses nos ambientes 

de Guarapuava (A) e Rio Bonito do Iguaçu (B) na safra 2014/2015. *Eixos X e Y 

representam os valores de duas vezes o DP para CGC e CEC, respectivamente. Guarapuava, 

Unicentro, 2017. 

 

Ainda, se destacaram em ambos ambientes, quanto as estimativas da CEC do índice Z, 

os híbridos topcrosses 45.1 x AG8025, 62.2 x 70.H26.1 e 88.4 x 70.H26.1, sendo estes 

genótipos de grande interesse, pois sobressaíram frente aos demais. 

Analisando as progênies que foram promissoras em GPVA com base na estimativa da 

CGC do Índice Z e quanto aos valores padronizados de cada característica que compõe este 

índice, percebe-se que elas não se destacaram para todas as características conjuntamente 

(Figura 24). 
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Figura 24. Representação gráfica dos valores padronizados Zijk da estimativa da CGC das 8 

progênies selecionadas pelo Índice Z em cruzamentos com os testadores AG8025, 70.H26.1 e 

MLP102, para as características digestibilidade in situ da forragem (DIG, %), fibra em 

detergente neutro (FDN, %), fibra em detergente ácido (FDA, %), ciclo até o corte da 

forragem no ponto de ensilagem (CS, dias), stay green (SG, número de folhas) e 

produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), avaliados em Guarapuava (GPVA) na 

safra 2014/2015. Guarapuava, Unicentro, 2017. 
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Dentre as progênies selecionadas pelo índice Z se destacaram para FDN, FDA e DIG 

as progênies 21.1 e 29.1, enquanto a progênie 65.5 se destacou para a PMS, FDN e FDA e a 

progênie 79.1 se destacou para PMS e DIG; já a progênie 31.3 se destacou para a PMS, CS e 

SG. As demais progênies, apesar de serem selecionadas pelo índice Z, possuem grande 

discrepância entre as características analisadas e, portanto, não devem ser selecionadas. 

Em relação às progênies que foram promissoras em RBI com base na estimativa da 

CGC do Índice Z e quanto aos valores padronizados de cada característica que compõe este 

índice, apenas algumas se destacaram para todas as características (Figura 25). 



75 

 

 

 
Figura 25. Representação gráfica dos valores padronizados Zijk da estimativa da CGC 

das 8 progênies selecionadas pelo Índice Z em cruzamentos com os testadores 

AG8025, 70.H26.1 e MLP102, para as características digestibilidade in situ da 

forragem (DIG, %), fibra em detergente neutro (FDN, %), fibra em detergente ácido 

(FDA, %), ciclo de corte da forragem no ponto de ensilagem (CS, dias), stay green 

(SG, número de folhas) e produtividade de massa seca da forragem (PMS, t ha-1), 

avaliados em Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na safra 2014/2015. Guarapuava, Unicentro, 

2017. 
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Entre as progênies selecionadas com base nas estimativas da CGC do Índice Z 

em RBI, ressaltam-se para FDN e DIG as progênies 24.1 e 51.1, para DIG e CS as 

progênies 47.1 e 57.2, PMS e DIG a progênie 4.1 e produtividade e FDN e FDA 15.3, 

39.1 e 90.2. 

Ainda, pode-se ressaltar as progênies que se destacaram em ambos os ambientes 

(Figura 26 e 27). 

 

Figura 26. Representação gráfica dos valores padronizados Zijk da estimativa da CGC das 4 

progênies selecionadas pelo Índice Z em cruzamentos com os testadores AG8025, 70.H26.1 e 

MLP102, para as características digestibilidade in situ da forragem (DIG, %), fibra em 

detergente neutro (FDN, %), fibra em detergente ácido (FDA, %), ciclo de corte da forragem 

no ponto de ensilagem (CS, dias), stay green (SG, número de folhas) e produtividade de 

massa seca da forragem (PMS, t ha-1), avaliados Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na 

safra 2014/2015. 
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Figura 27. Representação gráfica dos valores padronizados Zijk da estimativa da CGC das 3 

progênies selecionadas pelo Índice Z em cruzamentos com os testadores AG8025, 70.H26.1 e 

MLP102, para as características digestibilidade in situ da forragem (DIG, %), fibra em 

detergente neutro (FDN, %), fibra em detergente ácido (FDA, %), ciclo de corte da forragem 

no ponto de ensilagem (CS, dias), stay green (SG, número de folhas) e produtividade de 

massa seca da forragem (PMS, t ha-1), avaliados Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu (RBI) na 

safra 2014/2015. 

 

Dentre estes genótipos, as progênies 3.1 e 62.2 são favoráveis para a qualidade de 

fibras e digestibilidade, a progênie 17.2 alia qualidade bromatológica e produtividade, 

enquanto as demais progênies tiveram maior variação entre as características (Figura 27). 

Em relação às progênies que foram promissoras em GUA considerando as estimativas 

da CGC do Índice Z e que se destacaram nos topcrosses, pode-se destacar alguns genótipos 

em relação aos demais quando se analisa cada característica em separado (Figura 27). 
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5.2.5. Conclusões 

 

Em Guarapuava (GPVA) se destacaram perante a maioria dos caracteres avaliados, as 

progênies 1.1, 22.1, 29.1, 31.3, 65.5, 79.1, e 88.1, enquanto que em RBI as progênies 

promissoras foram 4.1, 15.3, 24.1, 39.1, 47.1, 51.1, 57.2 e 90.2. portanto essas progênies 

devem continuar no processo de endogamia. 

As progênies 3.1, 17.2, 19.1, 45.1, 48.1, 62.2 e 88.4 se destacaram em ambos os 

ambientes e tem alto valor genético para a maioria dos caracteres avaliados e maior 

estabilidade fenotípica frente as variações ambientais. 

As características MS, CS, FDN, FDA e DIG são controladas predominantemente por 

genes com efeitos não aditivos, enquanto para SG há predominância de genes com efeitos 

aditivos e para PMS houve equilíbrio entre os genes de efeitos aditivos e não aditivos. 

Os testadores AG8025 e 70.H26.1, de base genética estreita, são os mais propícios 

para exploração da variabilidade genética existente entre as progênies. 
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