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RESUMO 
 

 
 

SPADA, Cecilia Aparecida. Caracterização da forragem de linhagens de milho de grãos 

dentados e duros em duas épocas de semeadura. 2015. Dissertação (Mestrado em 

Agronomia- Produção Vegetal). UNICENTRO 

 
 

Na busca por novos genótipos de milho forrageiro para a produção de silagem a 

caracterização de linhagens é ponto fundamental para o desenvolvimento de novos híbridos. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar e caracterizar linhagens de milho com 

texturas de grãos dura e dentada em duas épocas de semeadura. Foram avaliadas 8 linhagens 

provenientes dos programas de melhoramento da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), das quais 4 de textura dura e 4 de 

textura dentada, e dois híbridos comerciais com texturas contrastantes como testemunhas. Os 

tratamentos foram avaliados em duas épocas de semeadura  em Guarapuava-PR, sendo a 

primeira em outubro de 2013 e a segunda em dezembro de 2013. Foi avaliada a severidade de 

doenças foliares. O corte da forragem no ponto de ensilagem foi feito quando os  grãos 

apresentaram  2/3  da  linha  do  leite.  Foram  avaliadas  as  características  produtividade  de 

matéria seca da forragem, matéria seca da forragem e de seus componentes (colmo, folhas, 

brácteas + sabugo e grãos), a participação na matéria seca dos componentes da planta (colmo, 

folha, brácteas + sabugo e grãos), digestibilidade in situ da matéria seca, fibra em detergente 

neutro, fibra em detergente ácido, lignina, celulose, hemicelulose e produção de matéria seca 

digestível. Houve efeito significativo da interação genótipos x épocas para a maioria das 

características de produção, porém as variáveis bromatológicas não apresentaram efeito da 

interação. Os genótipos de textura dura apresentaram maior resistência a doenças foliares. Os 

genótipos  com  grãos  de  textura dura obtiveram  maior produtividade de matéria seca  da 

forragem  comparados  aos  genótipos  com  grãos  de textura dentada.  A  digestibilidade  da 

matéria seca não  foi  influenciada  pela  textura  do  grão. As  linhagens  M01D  e G02F  se 

destacaram com maior produção de matéria seca digestível. 

 
 

Palavras-Chave: Textura de grãos, melhoramento genético, digestibilidade in situ da 

forragem, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido.
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ABSTRACT 
 

SPADA, Cecilia Aparecida. Forage characterization of corn lines with dent and flint 

grains in two sowing dates. 2015. Dissertation (Master in Agronomy- Plant Production). 

UNICENTRO 

 
 

In the search for new genotypes of maize for silage characterization of lineages key point is to 

develop new hybrids. The objective of this study was to evaluate and characterize maize lines 

with textures of hard grain and notched in two sowing dates. They were evaluated 8 lines 

from the breeding programs of the Universidade Estadual de Maringá (UEM) and the 

Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), including 4 flint texture and 4 dent 

texture, and two commercial hybrids with contrasting textures as witnesses. The treatments 

were evaluated in two sowing dates, October and December 2013, in Guarapuava-PR. The 

occurrence of foliar diseases was evaluated. The cut of silage in forage point was made when 

the grains reached 2/3 of milk line. The evaluated characteristics were yield of dry matter 

forage, dry matter forage and its components (stem, leaves, bracts+cob and grains), 

participation in dry matter of plant parts (stem, leaves, bracts+cob and grains), in situ 

digestibility of dry matter, neutral  detergent  fiber, acid  detergent  fiber,  lignin,  cellulose, 

hemicellulose and yield of digestible dry matter. There was a significant effect of genotypes x 

seasons, for most production traits, but the chemical variables showed no interaction effect. 

The genotypes of flint grains texture had higher foliar disease resistance. The hard texture 

genotypes had higher dry matter yield of forage compared to soft texture genotypes. The dry 

matter digestibility was not influenced by grain texture. The M01D and G02F lines stood out 

with greater production of digestible dry matter. 

. 
 

Keywords: Grain texture, breeding, in situ digestibility of forage, neutral detergent fiber, acid 

detergent fiber.
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1.   INTRODUÇÃO 
 

 
 

Atualmente os  programas  de melhoramento  do  milho têm  como  foco  principal  o 

desenvolvimento de híbridos voltados para a elevada produção de grãos e dão pouca ênfase a 

genótipos forrageiros específicos para a produção de silagem, fazendo com que nem sempre o 

hibrido  utilizado  para  silagem  seja  o  mais  adequado  para  esse  fim,  pois  na  busca  por 

genótipos com elevada produção de grãos, algumas características que são essenciais para 

produção de silagem, como a qualidade da fibra, podem ser negligenciadas. 

Características como o tipo de endosperma do grão e a qualidade da fibra da planta 

variam  entre  os  genótipos  de  milho  e  podem  interferir  no  valor  nutritivo  da  forragem, 

portanto, esses fatores devem ser considerados na seleção de genótipos para a produção de 

forragem de milho para ensilagem. Outros fatores, como a época de semeadura e o ponto de 

colheita, também devem ser considerados em um sistema de produção de silagem de milho. 

A quase totalidade dos genótipos de milho disponíveis aos agricultores brasileiros 

possuem grãos com textura semidura ou dura (SANTOS et al., 2012). Este tipo de grão possui 

endosperma compacto e de difícil aproveitamento pelos microrganismos presentes no rúmen 

animal e apresenta digestibilidade menor quando comparado aos grãos do tipo dentado. 

Cerca de 30% da massa seca da planta de milho é composta pelos grãos, variando para 

mais ou para menos dependendo do genótipo, e cerca de 70% é composta pela porção fibrosa 

(colmo, folha, brácteas e sabugo), assim mesmo o grão possuindo alta digestibilidade não é 

suficiente para se determinar a qualidade da forragem (PEREIRA et al., 2011). A variação 

dessas frações, em virtude de fatores genotípicos e ambientais, tem consequências diretas na 

produção e composição da planta (MARCONDES et al., 2012). 

Assim sendo, na produção de silagem de milho de boa qualidade, deve-se considerar 

além do percentual de grãos na massa ensilada e da alta produtividade de biomassa por 

unidade de área, a participação das demais frações da planta, com ênfase na digestibilidade da 

fibra (ZOPOLLATTO, 2007). 

O sucesso na produção de silagem, todavia, depende do grau de adaptação dos 

diferentes genótipos às condições de cultivo (GRALAK, 2011) além da capacidade de 

resistência ao ataque de doenças, as quais causam grandes perdas de produção e de qualidade 

da forragem. 

Para que um programa de melhoramento possa gerar hibridos forrageiros de qualidade
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é importante a caracterização das linhagens experimentais quanto aos aspectos agronômicos e 

bromatológicos de cada componente da planta, possibilitando a seleção de genótipos com 

elevada produtividade associada à elevada qualidade, de forma a correlacionar alta 

digestibilidade dos grãos com demais componentes da planta (SANTOS, 2012).
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2. OBJETIVOS 
 

 
 

2.1 Geral 
 

O objetivo do trabalho foi avaliar as características produtivas e bromatológicas da 

forragem no ponto de ensilagem, de linhagens de milho com diferentes texturas de grãos, em 

duas épocas de semeadura em Guarapuava-PR. 

 
2.2 Específicos 

 

 
 

Avaliar a severidade de doenças foliares; 
 

Avaliar a produtividade da forragem no ponto de ensilagem; 

Estimar o valor nutricional da forragem no ponto de ensilagem. 

Avaliar o efeito da época de semeadura sobre as características avaliadas; 
 

Caracterizar as linhagens quanto aos caracteres  agronômicos e bromatológicos da 

forragem no ponto de ensilagem. 

Avaliar  e  confrontar  a  influência  da  textura  dos  grãos  sobre  as  características 

avaliadas.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
 

3.1. Melhoramento de milho para silagem 
 

 
 

Grande parte dos programas de melhoramento do milho no Brasil negligencia os 

aspectos do milho forrageiro, em virtude do menor volume de sementes comercializadas para 

essa finalidade. Os híbridos recomendados para a produção de silagem são geralmente os 

mesmos utilizados na produção de grãos, o que pode limitar a qualidade da forragem 

(Marcondes et al., 2012). 

A escolha das populações-base para o início de um programa de melhoramento 

representa uma das etapas cruciais, pois essas populações constituem a fonte de extração de 

linhagens utilizadas na produção dos híbridos. A obtenção de linhagens consiste na 

autofecundação,  por várias  gerações,  de plantas  selecionadas  previamente com  vistas  no 

objetivo do programa, obtendo-se plantas com nível elevado de homozigose (PATERNIANI 

& CAMPOS, 2005). 
 

A busca por genótipos com alta produção de grãos tem conduzido à seleção de 

materiais  com  qualidade  da  porção  fibrosa  inferiores  às  desejadas  para  a  produção  de 

forragem da planta inteira.  Nem sempre um genótipo promissor irá transferir, com sucesso, 

seus alelos às suas progênies (SOUZA NETO et al., 2015). 

Dentre os principais objetivos dos programas de melhoramento de milho forrageiro 

para a silagem está a procura por híbridos adaptados a diferentes tipos de solo e clima, com 

maior resistência a pragas e doenças, melhor resposta à adubação, estabilidade de produção, 

que  possuam  alta  produtividade  total  de  matéria  seca,  elevada  participação  de  grãos  na 

matéria seca total, acentuado stay green (característica da planta de permanecer verde mesmo 

quando a espiga já se encontra em adiantado estádio de maturação) e menor dry down (taxa de 

secagem) (MELLO, 2005). 

Considerando os valores nutritivos da forragem, a digestibilidade da matéria seca é um 

dos fatores mais importantes que afetam a qualidade da silagem. Assim, a ênfase nos 

programas visando à obtenção de híbridos deve ser direcionada à obtenção de genótipos com 

maior digestibilidade da silagem, sendo a combinação entre maior digestibilidade da porção 

fibrosa e dos grãos (MENDES et al., 2008) 

Gomes et al. (2004) verificaram a predominância de efeitos aditivos para a herança da
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de digestibilidade da matéria seca e concluíram que a melhor estratégia de melhoramento com 

o objetivo de se desenvolver genótipos de milho para a produção de silagem é por meio do 

cruzamento entre genitores que possuam alta degradabilidade  in situ da matéria seca da 

silagem  de  planta inteira e com  boa capacidade  específica  combinatória para os  demais 

caracteres. A herdabilidade da digestibilidade de silagens foi alta (0,85), quando foi avaliado 

germoplasma com aptidão forrageira, evidenciando possibilidade de êxito na seleção para a 

característica em apreço (GOMES et al., 2004). 

 

 

3.2. Características da forragem de milho de boa qualidade 
 

A silagem de milho é o alimento conservado mais difundido nos sistemas de produção 

de carne e leite, objetivando atender a demanda de volumoso em quantidade e qualidade nos 

períodos de baixa produção de matéria seca das pastagens (VIEIRA et al., 2013). O uso de 

técnicas corretas no preparo da silagem de milho pode manter o valor do alimento de 80 a 

100%  em  relação  ao  material  original,  proporcionando  bons  resultados  em  desempenho 

animal, além de proporcionar menores perdas por efluentes, principalmente quando 

comparadas com silagem de sorgo e girassol (OLIVEIRA et al., 2010). 

A planta de milho apresenta basicamente duas frações que determinam sua qualidade, 

a fração vegetativa, composta basicamente de carboidratos estruturais, e a fração granífera, 

representada principalmente pelo amido do endosperma (ZOPOLLATTO et al., 2009). A 

matéria seca determina o grupo de microrganismos que poderão se desenvolver durante o 

processo fermentativo, de forma que quando a matéria seca é baixa, bactérias indesejáveis 

dominam o processo, elevando as perdas durante a estocagem. O amido é o principal 

carboidrato existente nesta espécie, logo, define a concentração energética do alimento 

(AMARAL e BERNARDES, 2010). 

A planta ideal para ensilagem é aquela que apresenta elevada participação de grãos na 

massa ensilada, possui fibras e parede celular de melhor digestibilidade e suporta alta 

produtividade de massa, compatível com sistemas de produção eficientes e, evidentemente, 

que possua boas condições de sanidade relacionada a doenças e pragas (NUSSIO et al., 2001). 

A silagem deve ser um volumoso com boa concentração de energia (%NDT ou energia 

líquida), aliada a uma boa produção de massa que permita alta ingestão pelos animais (kg 

ingerido por 100 kg de peso vivo) (LUPATINI et al., 2004). 

As células vegetais possuem dois tipos de parede celular, a primária e a secundária
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(PS). A parede primária é estreita e consiste de uma variedade complexa de carboidratos 

(celulose, hemicelulose e pectina) e proteínas (glicoproteínas ricas em hidroxiprolina e 

proteínas ricas em glicina e prolina) que interagem entre si.  Na expansão celular, ocorre a 

mudança na parede celular (FERREIRA et al., 2011). Essa transição é devido ao acúmulo de 

polissacarídeos distintos daqueles da parece celular primária e deposição de lignina. Nesse 

período de transição, a célula perde a maior parte de sua elasticidade, seu teor de água diminui 

progressivamente e inicia-se a formação da parede secundária. Dos componentes da parede 

celular  a  lignina  apresenta  o  principal  efeito  negativo  sobre  a  degradação  ruminal 

(FERREIRA et al., 2011). 

A colheita das plantas prematuramente é um procedimento desvantajoso, porém adiar 

a colheita também não é o ideal, pois a maioria dos híbridos brasileiros possui o grão do tipo 

semiduro ou duro. Híbridos desse grupo manifestam o endosperma vítreo, e quanto maior for 

a maturidade desse grão, maior é a limitação  ao aproveitamento do amido no ambiente 

ruminal (REIS et al., 2011). Entretanto, em outras regiões produtoras de milho no mundo, os 

híbridos apresentam o grão dentado, cujo endosperma é macio e poroso, apresentando menor 

densidade, e o efeito será uma menor vitreosidade. Estes híbridos surgiram no Brasil há 

alguns anos e vêm tomando espaço no mercado de sementes de milho para a produção de 

silagem (AMARAL & BERNARDES, 2010). 

Segundo Neumann (2011) os parâmetros químicos bromatológicos ideais que uma 

planta de milho deve apresentar para proporcionar uma silagem de alta qualidade são 30 a 

35% de matéria seca (MS), 7 a 10% de proteína bruta (PB) na MS, mais de 30% de amido na 

MS, mais que 70% de nutrientes digestíveis totais (NDT) na MS, menos que 30% e 42% para 

fibra em detergente ácido (FDA) e fibra em detergente neutro (FDN) na MS, respectivamente, 

e 2 a 5% de extrato etéreo (EE) na MS. Quanto às características agronômicas e produtivas, a 

planta de milho para silagem deve apresentar menos de 5 folhas secas na hora da colheita, 

altura de espiga de 0,8 a 1,2 m, altura de planta de 1,9 a 2,6 m, mais de 55.000 kg ha
-1  

e 

18.000 kg ha
-1 

de matéria verde e matéria seca, respectivamente, produção de grãos superior a 
 

7.000 kg ha
-1

,taxa de secagem menor que 0,5% ao dia e mais que 10 dias de janela de 

colheita. 

Neumann (2006) afirma que a menor participação do colmo, brácteas e sabugo na 

planta aumenta a qualidade da silagem, visto que estas frações, de maneira geral, apresentam 

altos  teores  de  fibra,  baixos  teores  de  proteína  bruta  e  menor  digestibilidade.  O  fator
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digestibilidade em plantas de milho pode ser influenciado macroscopicamente pela 

participação de grãos, folhas, colmos, sabugos e brácteas ou microscopicamente quando 

analisada a digestibilidade da parede celular e composição das células (CHAVES, 2009). 

Na avaliação da qualidade de silagens de milho os parâmetros mais empregados e 

encontrados em literaturas correlacionadas são FDA (fibra em detergente ácido), FDN (fibra 

em detergente neutro), LDA (lignina em detergente ácido) que se referem à qualidade da fibra 

e podem ser utilizados para estimar digestibilidade e fornecimento real de nutrientes com base 

na matéria seca (GRALAK, 2011; OLIVEIRA, 2010; MELLO et al., 2005). 

 

3.3. Composição do grão de milho 
 

 

O conhecimento da composição física e química da porção granífera da planta de 

milho é necessária para a determinação do seu valor alimentício e como manejá-lo para 

obtenção de um alimento que proporcione bom desempenho na produção animal (SANTOS, 

2012). 
 

O grão de milho é composto basicamente por quatro estruturas físicas, representadas 

pelo endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e pedicelo (ponta) (PAES, 2006). O endosperma 

representa cerca de 82% do grão, sendo composto basicamente por amido (aproximadamente 

90%), proteína (10%) e baixas proporções de matéria mineral e lipídeos. O pericarpo é a 

camada externa do grão compondo aproximadamente 5% do seu peso, sendo constituído 

basicamente de fibras. O gérmen representa cerca de 11% do peso do grão e é constituído 

basicamente por lipídeos e proteínas. O pedicelo representa cerca de 2% do peso do grão e é 

composto basicamente por fibras (PAES, 2006). 

A textura do grão é dependente do tipo de endosperma, que pode ser farináceo ou 

vítreo. A textura farinácea apresenta maior digestibilidade ruminal de grãos. Isto faz com que 

haja maior procura por híbridos de grãos dentados para confecção de silagens, por 

apresentarem grande proporção de endosperma farináceo, representado por amido macio de 

baixa densidade com maior facilidade de digestão por ruminantes (CHAVES, 2009). 

Pesquisas relacionadas à composição química de grãos de milho revelaram que 

aproximadamente 76,5 % da massa seca é composta por amido, 9,5% de proteínas, 9% de 

fibras, representadas em maior proporção pela fibra em detergente neutro, aproximadamente 

4% de lipídeos e aproximadamente 1% de matéria mineral (PIOVESAN et al., 2011; ; PAES, 
 

2006). Estes componentes estão distribuídos de forma variada nas quatro frações físicas do
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grão de milho. Assim, cada uma dessas frações difere em composição química e também 

física devido a diversas formas de organização e interação entre estes componentes (PAES, 

2006). 
 

Silveira et al. (2013) avaliaram a digestibilidade do amido de silagem de milho 

confeccionadas com híbridos de textura de grão dura e dentada e concluíram que mesmo com 

o processamento de grãos a silagem de milho de grãos duros teve menor digestibilidade do 

amido comparado à silagem de milho de textura dentada. A composição química e estrutural 

do grão de endosperma duro é o principal fator limitante à digestão enzimática dos grânulos 

de amido, já que estes se encontram embebidos em matriz proteica. Contudo, Vieira et al. 

(2013) afirmam que a escolha do hibrido para produção de silagem não deve se basear no 

grupo genético ou na dureza do grão e sim nas características individuais dos cultivares. 

 

3.4. Época de semeadura do milho forrageiro 
 

 
 

O período de crescimento do milho é influenciado por diversos fatores, principalmente 

climáticos como chuvas, secas e temperatura. As condições térmicas do solo influenciam a 

germinação e a emergência das plântulas, enquanto as fases fenológicas e o desenvolvimento 

completo da planta são influenciados pela temperatura do solo e do ar (BERGAMASCH et 

al., 2014). 

A semeadura na época ideal minimiza os riscos associados à cultura, referentes 

principalmente às fases importantes no desenvolvimento da planta, relacionados em maior 

magnitude ao período de florescimento e enchimento de grão. O desenvolvimento da planta 

de milho, sua produção por área, bem como seu valor nutricional estão diretamente 

relacionados com fatores como umidade do solo, temperatura, radiação solar e fotoperíodo. 

Assim, a época de semeadura exerce influência direta na produção de milho , variando seus 

extremos com cada região agroclimática. Em regiões frias o cultivo do milho se restringe a 

um período restrito de semedura e ao uso de genótipos mais precoces (BERGAMASCH et al., 

2014). 
 

Von Pinho et al. (2007) constaram um decréscimo de 1 cm na altura das plantas de 

milho para cada dia de atraso do plantio, conferindo assim um decréscimo na produção de 

matéria seca, mas com relação aos valores nutricionais não houve diferença significativa. 

Recomendações da Embrapa Milho e Sorgo indicam que o plantio de milho para obtenção de 

bons rendimentos, pode ser feito nos meses de agosto e setembro na região sul do Brasil,
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sendo que para o Paraná os meses mais indicados são de setembro e outubro, podendo ainda 

variar nas regiões agroclimáticas do próprio estado (CRUZ et al., 2010). 

A planta de milho precisa acumular quantidades distintas de  energia ou simplesmente 

unidades calóricas necessárias a cada etapa de crescimento e desenvolvimento. A unidade calórica é 

obtida através da soma térmica necessária para cada etapa do ciclo da planta, desde o plantio até o 

florescimento masculino (ZUCARELI et al., 2010). Os híbridos cultivados no Brasil são 

classificados basicamente como superprecoces, precoces e tardios, levando em consideração o 

acumulo de unidades calóricas, assim, as cultivares superprecoces são aquelas que necessitam entre 

780 e 830 unidades calóricas (UC), as cultivares precoces, entre 831 e 890 UC e as tardias, de 891 a 
 

1200 UC, para atingir o florescimento (STORCK et al., 2009 ). 
 

 
 

3.5. Doenças foliares do milho 
 

 
 

O cultivo do milho se estende por uma ampla abrangência geográfica, ocupando diversas 

condições edafoclimáticas, ficando sujeito à exposição aos patógenos causadores de diversas doenças, 

formando assim uma interação dinâmica entre patógeno, hospedeiro e o ambiente de cultivo (BRITO, 

2010). 
 

Em muitos casos os danos causados pelas doenças foliares no milho são considerados 

indiretos, por meio da redução da área foliar, deixando a planta debilitada e, com isso, vulnerável à 

entrada de patógenos causadores de podridões de colmo e raízes (JARDINE e LACA-BUENDÍA, 

2009). As doenças fúngicas foliares prejudicam a eficiência da cultura, reduzindo a área fotossintética 

e inibindo a translocação de assimilados desde a sua fonte de produção até as áreas de crescimento e 

deposição de material de rendimento (GOMES et al., 2011). 

 
 

3.5.1. Ferrugem comum 
 

A ferrugem comum tem ampla distribuição no Brasil, e é uma doença muito disseminada nas 

cultivares susceptíveis, podendo afetar significativamente o rendimento da cultura. É favorecida por 

alta umidade e temperaturas amenas, portanto mais expressiva nos primeiros plantios, principalmente 

da região sul, e nos plantios de milho safrinha. A doença é caracterizada pela presença de pústulas 

geralmente alongadas, de coloração marrom, principalmente nas folhas, nas duas faces, em discretas 

faixas transversais (DUARTE, 2005). 

O desenvolvimento do fungo causador da ferrugem comum (Puccinia sorghi) é favorecido
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por temperaturas na faixa de 16 a 23 ºC, alta umidade relativa e altitudes superiores a 900 m, sendo 

essa amplitude ótima para a germinação dos urediósporos (PINTO et al., 2006). 

A velocidade de desenvolvimento da doença é reduzida com temperatura abaixo de 8 ºC, e 

quando a temperatura estiver acima de 32 ºC a esporulação cessa. Quando a atmosfera está saturada, 

praticamente 100%, os esporos germinam, porém somente 3% dos esporos germinam quando a 

umidade relativa do ar baixa para 97% (REIS et al., 2004). 

 
 

3.5.2. Mancha de diplodia 
 

O fungo Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton [Sin. Diplodia macrospora Earle in Bull.] é 

causador da mancha foliar de diplodia. Trata-se de um patógeno necrotrófico do milho, associado ao 

complexo das podridões de colmo e espiga. Em híbridos susceptíveis, pode causar grandes lesões 

foliares diminuindo a área fotossintetizante e funcionando como fonte de inóculo para as infecções de 

colmo e espiga (LATTERELL E ROSSI, 1983). Apesar de haver relatos que a S. macrospora ocorre 

em regiões restritas, nos últimos anos a mancha foliar de diplodia tem ocorrido com frequência na 

cultura do milho no Brasil, principalmente devido ao monocultivo em sistema plantio direto e ao 

aumento da área de milho de segunda safra (CASA et al., 2010). 

Os fungos sobrevivem saprofiticamente produzindo picnídios e liberando conídios em cirros 

que servem de inóculo primário. Os conídios são transportados pelo vento e/ou respingos de chuva até 

os sítios de infecção (WHITE, 1999). A principal fonte de inóculo para S. macrospora são os restos 

culturais infetados, de onde os conídios são disseminados pelo vento a curta distância, com isso, numa 

lavoura sem resteva infetada, provavelmente não deve haver inóculo suficiente para causar epidemia 

de mancha foliar e de podridões do colmo e da espiga (CASA et al., 2004). 

De acordo com o Ministério da Agricultura - MAPA (2013) são inexistentes informações de 

fungicidas indicados para o controle específico da mancha foliar de diplodia. 

 
 

3.5.3. Helmintosporiose 
 

A helmintosporiose comum, causada pelo fungo Exserohilum turcicum (Pass.) Leonar & 

Suggs., é uma das doenças mais antigas e importantes relacionadas à cultura do milho no Brasil. 

Devido à extensão do cultivo de milho, essa doença também é referida como “queima da folha do 

milho”, “mancha da folha do milho” ou “queima de turcicum” (ALVIM et al., 2010). 

Normalmente o processo de infecção da helmintosporiose é ascendente, iniciando-se nas 

folhas inferiores e progredindo posteriormente para as folhas superiores. Porém, em anos com severas
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epidemias as infecções podem começar pelo terço superior da planta. Por outro lado, em situações em 

que existam chuvas ou regas abundantes, a infecção pode iniciar-se a partir do topo da planta 

(GUIOMAR, 2011). 

O clima ideal que favorece a propagação da helmintosporiose é orvalho denso, frequentes 

chuvas fracas, elevada umidade relativa e temperaturas moderadas (GUIOMAR, 2011). Os sintomas 

típicos da doença são lesões necróticas, elípticas, medindo de 2,5 a 15 cm de comprimento, ocorrendo 

inicialmente nas folhas inferiores, sendo que a coloração do tecido necrosado varia de verde-cinza a 

marrom (CASELA et al., 2006). 

No Brasil, a helmintosporiose ocorre em maior intensidade em cultivo de milho safrinha, 

causando os maiores danos quando infecta as plantas no período de floração (FERNANDES e 

OLIVEIRA, 2000). No sul do país, a doença é considerada uma das principais manchas foliares 

incidentes na cultura do milho (REIS et al., 2004). 

As medidas de controle mais comuns é a utilização de cultivares tolerantes, o uso preventivo 

de fungicidas foliares e as medidas culturais, como a incorporação dos resíduos de colheita no solo e 

rotação de culturas. A escolha de cultivares que possuam maior tolerância à helmintosporiose é uma 

estratégia fundamental na redução dos prejuízos dessa doença. (GUIOMAR, 2011). 

 
 

3.5.4. Mancha branca 
 

Mancha Branca é causada pelo fungo Phaeosphaeria maydis (FERNANDES & OLIVEIRA, 
 

1997), em associação com a bactéria Pantoea ananas (PACCOLA-MEIRELLES et al., 2001). Os 

sintomas da doença são caracterizados pela formação de lesões inicialmente circulares, aquosas e 

verde claras. Posteriormente, estas lesões tornam-se necróticas, de coloração palha, circulares a 

elípticas e geralmente são encontradas dispersas no limbo foliar (COSTA et al. 2012). Em geral, os 

sintomas surgem nas folhas inferiores, progredindo rapidamente para a parte superior das plantas. Os 

sintomas são mais evidentes e severos na fase reprodutiva das plantas e as lesões variam em tamanho 

de acordo com a resistência do material (COSTA et al., 2010). 

São consideradas condições favoráveis para o desenvolvimento da mancha branca as 

ocorrências de umidade relativa do ar acima de 60% e de temperaturas noturnas em torno de 14 °C 

(COSTA et al., 2012). Os plantios tardios de milho, realizados a partir de novembro, em geral 

permitem que a cultura se desenvolva sob altas precipitações pluviométricas, propiciando as condições 

adequadas para o desenvolvimento da doença (FERNANDES & OLIVEIRA, 1997).  Entre as 

principais medidas recomendadas para o manejo da mancha branca, o uso de cultivares resistentes e a
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aplicação de fungicidas são as mais utilizadas (Costa et al., 2012). 
 

 
3.5.5. Mancha de Cercospora 

 

A mancha de cercospora ou cercosporiose é causada pelo fungo Cercospora zeae- 

maydis e tem aumentado nos últimos anos nas áreas produtoras de milho (BRITO et al., 

2013), influenciadas principalmente pelos plantios sucessivos de milho, como também pelo 

cultivo de safrinha. Essa doença tem sido também uma das mais importantes na cultura do 

milho nos Estados Unidos e em vários países da África (Santos et al., 2011). Esse fato está 

associado à monocultura e à expansão da área cultivada em sistema de plantio direto, que 

contribuiu para aumentar o potencial de inóculo, através da preservação do patógeno em 

restos culturais infectados (CASELA et al., 2003). 

As condições favoráveis ao desenvolvimento da mancha de cercospora são 

temperaturas variando entre 21 e 32 
o
C, ocorrência de vários dias nublados, umidade relativa 

acima de 90% por 12 ou mais horas e 11 a 23 horas de molhamento foliar (DUDIENAS et al., 

2009). 
 

Os sintomas da cercosporiose caracterizam-se por manchas de coloração cinza, 

retangulares a irregulares, com as lesões desenvolvendo-se paralelas às nervuras. Pode ocorrer 

acamamento em ataques mais severos da doença. E sua disseminação ocorre através de esporos e 

restos de cultura levados pelo vento e por respingos de chuva (CASELA et al., 2006).



13  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 
 

4.1. Local dos experimentos 
 
 

Dois experimentos foram conduzidos no campo experimental do Departamento de 

Agronomia da Universidade Estadual do Centro Oeste, no campus CEDETEG, no município 

de Guarapuava-PR, localizado a 1.100 m de altitude, latitude 25º21‟S e longitude 51°30‟W. O 

solo é classificado como Latossolo bruno distroférrico típico, textura muito argilosa 

(EMBRAPA, 2006). A temperatura média dos meses de outubro a março é de 19 °C (INPE, 

2014). O clima, segundo classificação de Köppen (Pereira et al., 2001), é Cfb subtropical sem 
 

estação seca definida e com precipitação anual média de 1.800 mm. 
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Figura 1 Dados de temperatura, pluviosidade e radiação ocorridas no campo experimental, 

obtidos na estação Meteorológica do IAPAR, localizada no campus CEDETEG, durante o 

período experimental, abrangendo as duas épocas avaliadas, divididas em decêndios.
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Os dados de temperatura, precipitação pluviométrica e radiação ocorridas durante o 

período dos experimentos, de outubro de 2013 a fevereiro de 2014 e de dezembro de 2013 a 

abril de 2014, foram obtidos na estação meteorológica do campus CEDETEG (Figura 1). 

 

4.2. Material experimental 
 

 
 

Foram avaliados 10 genótipos de milho, sendo 4 linhagens experimentais de grãos 

dentados e 4 linhagens experimentais de grãos duros, provenientes dos programas de 

melhoramento genético de milho da UNICENTRO e da Universidade Estadual de Maringá - 

UEM e 2 híbridos comerciais utilizados como testemunhas (Tabela 1). As linhagens foram 

obtidas por meio de autofecundações de híbridos comerciais. 

 

Tabela 1 Características dos genótipos de milho avaliados em duas épocas na safra agrícola 
 

2013/2014 em Guarapuava-PR. 
 

Híbrido Genitor Genótipo Textura Programa Base genética Identificação 

AG 8080 D7-H3.01 Dentada UEM Linhagem S6 M01D 

CD 303 D88-H4.01 Dentada UEM Linhagem S6 M02D 

P30B39 D102-157.3 Dentada UNICENTRO Linhagem S4 G01D 

P30B39 D102-1.2 Dentada UNICENTRO Linhagem S4 G02D 

AG8041 PRO Testemunha Dentada Agroceres/Monsanto Híbrido simples AG8041 PRO 

DKB 747 F47-H17.5 Dura UEM Linhagem S6 M01F 

P30F33 F70-H26.1 Dura UEM Linhagem S6 M02F 

AS1560 F202-203.1 Dura UNICENTRO Linhagem S4 G01F 

P30B39 F102-226.1 Dura UNICENTRO Linhagem S4 G02F 

P30R50 YH Testemunha Dura Du Pont/Pioneer Híbrido simples P30R50 YH 

 

 

4.3. Condução dos experimentos 
 

 
 

Os experimentos foram semeados em 18/10/2013 e 20/12/2013, respectivamente, em 

sistema de plantio direto em área dessecada com herbicida glifosato, com aveia preta (Avena 

strigosa Schreb.) como cultura antecessora. As sementes foram tratadas com o inseticida 

Cropstar® (Imidacloprido + Tiodicarbe), seguindo as recomendações do fabricante, no dia 

que antecedeu a semeadura.
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O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com três repetições. Cada 

parcela foi constituída de três linhas de 4 metros, com espaçamento de 0,70 m. As semeaduras 

foram realizadas manualmente, nas linhas previamente sulcadas e adubadas. 

Na adubação de base utilizou-se 300 kg ha
-1  

do formulado NPK 8-28-16. A primeira 
 

adubação nitrogenada de cobertura foi realizada com as plantas em estágio V3-V4 utilizando 
 

200 kg ha
-
¹ de uréia e a segunda com as plantas em estágio V6-V7 utilizando 200 kg ha

-1 
de 

uréia. Aproximadamente trinta dias após a semeadura foi realizado o desbaste para que a 

população de plantas estivesse em torno de 64 mil plantas ha
-1

. 

Para controle de plantas daninhas na época 1 foram realizadas duas aplicações com 

herbicida Primatop® (Atrazina + Simazine) na dose de 1 L ha
-1

, e para o controle de insetos 

foram realizadas seis aplicações com os inseticidas Connect® (Imidacloprido + Beta- 

ceflutrina) na dose de 0,75 L ha
-1

, Premio® (Clorantraniliprole) na dose de 0,15 L ha
-1  

e 

Match® (Lufenuron) na dose de 0,15 L ha
-1

. Na época 2 foram realizadas quatro aplicações 

de herbicida e cinco aplicações de inseticida com os mesmos produtos aplicados na época 1. 

 

 
4.4. Avaliações da Forragem 

 
 

4.4.1 Severidade de doenças foliares 
 
 

A partir do  florescimento, a cada 10  dias, foram realizadas  cinco  avaliações dos 

sintomas de doenças foliares ocorridas naturalmente, por quatro avaliadores. Foram atribuídas 

notas de 1 a 9 às plantas de cada parcela, utilizando a escala diagramática proposta pela 

Agroceres (1996). 

As doenças avaliadas foram a ferrugem comum do milho (Puccinia sorghi), 

cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), mancha de diplodia (Stenocarpella spp.), 

helmintosporiose (Exserohilum turcicum) e mancha branca (Phaeosphaeria maydis). As 

medias das notas de severidade foram utilizadas para o cálculo da área abaixo da curva do 

progresso da doença (AACPD), conforme Campbell & Madden (1990). 

Quando os grãos estavam entre os estádios de R3 e R4, no ponto desejado de corte 

para avaliação da forragem (ponto de ensilagem), correspondente a ¾ de linha de leite, foi 

avaliado o stay green por meio da contagem do número de folhas secas por planta. Na 

sequência, as plantas da linha central de cada parcela foram cortadas a 20 cm do solo e 

imediatamente pesadas para a determinação da produtividade de massa verde da forragem no
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ponto de ensilagem (PMV), em t ha
-1

. 
 

Foram separadas 12 plantas da linha central de cada parcela, aleatoriamente, das quais 
 

6 plantas foram fragmentadas para a determinação da composição estrutural e outras 6 plantas 

foram picadas em uma forrageira estacionária da marca Nogueira®, modelo EM 6400, com 

tamanho médio de partículas de 2 cm. 

O material picado foi homogeneizado e foram coletadas duas amostras de 200 g, as 

quais foram levadas para estufa de ar forçado com temperatura de 55°C por 72 horas. Após 

esse período as amostras foram novamente pesadas para o cálculo da massa seca em 

porcentagem de cada parcela, e então foi obtida a produtividade de massa seca da forragem no 

ponto de ensilagem (PMS), em t ha
-1

. 
 

Para a determinação da composição estrutural das plantas no ponto de ensilagem, as 

plantas foram fragmentadas em colmo, folhas, brácteas + sabugo e grãos. Cada parte foi 

identificada, pesada e seca em estufa de ar forçado com temperatura de 55°C por 72 horas, até 

atingirem peso constante. Após esse período as amostras foram novamente pesadas para a 

obtenção da porcentagem de massa seca. Todas as amostras de forragem e das partes da 

planta, com exceção dos grãos, foram moídas em moinho tipo willye, com peneira de 1 mm, 

identificadas e armazenadas para posteriores análises bromatológicas. 

 
4.4.2 Análises Bromatológicas 

 
 

No  laboratório  de  análise  de  alimentos  e  nutrição  de  ruminantes  do  Núcleo  de 

Produção Animal (NUPRAN) da UNICENTRO foram determinados os teores de massa seca 

(MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA) da planta inteira e das frações colmo, folhas e brácteas + sabugo. Foi determinado o 

teor de lignina da planta inteira. Todas as análises foram feitas em duplicata, da seguinte 

forma: 
 

- Teor de Matéria Seca (MS), em porcentagem: secagem em estufa a 105 ºC por 8 

horas, seguindo a metodologia proposta por Silva e Queiroz (2002). 

- Componentes da parede celular: fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA), em porcentagem: foram obtidas utilizando aparelho digestor marca 

Tecnal® modelo TE-149 e solução de detergente neutro e detergente ácido de acordo com 

Van  Soest  et  al.  (1991).  Os  saquinhos  utilizados  foram  de  TNT  (tecido  não  tecido)  de 

densidade 100 g dm
-3

. Foram utilizados 0,5 mL de α amilase termoestável para cada amostra
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de planta inteira na determinação da FDN. A lignina foi realizada segundo Silva e Queiroz 
 

(2002), utilizando o método de digestão ácida de Klasson. 
 

A análise da digestibilidade in situ da forragem da planta inteira (DEGP) colhida no 

ponto de ensilagem foi realizada no laboratório de nutrição animal (LANA) nas dependências 

do Departamento de Zootecnia na Universidade Estadual de Maringá - UEM, de acordo com a 

metodologia proposta por Pereira et al. (2004). Foi utilizada uma amostra composta pela 

junção das três repetições do campo de cada tratamento, com duplicata, em dois animais da 

raça holandesa, machos, com aproximadamente 36 meses de idade e com fistula ruminal. 

Para incubação  ruminal  foram  utilizados saquinhos  de tecido  nylon  „poliester‟ de 

dimensões 10 x 15 cm. Cada saquinho recebeu oito gramas de forragem, moída com peneira 

de 1mm e secas a 55°C. 

As amostras foram incubadas no rumem dos animais por 24h para determinar a 

digestibilidade do material. Após este período os saquinhos foram retirados dos animais e 

colocados imediatamente em água gelada para interrupção do processo de degradação. Na 

sequência foram lavados em água corrente até a total retira‟ da do conteúdo ruminal e outros 

contaminantes. Em seguida as amostras foram levadas para estufa com temperatura de 55°C, 

permanecendo por 72 horas e finalmente as amostras foram pesadas. 

A produção de massa seca digestível (PMSD) foi determinada multiplicando-se a 
 

DEG – P de cada repetição por sua respectiva produção de PMS kg ha
-1 

( PMS kg ha
-1 

x DEG 
 

– P% = PMSD kg ha
-1

).A produção total de massa seca digestível por tratamento resultou da 

média das repetições dos respectivos genótipos. 

 

 
4.5 Análises estatísticas. 

 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância individual, por experimento. Foram 

realizadas as análises da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk e da 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Bartlett (RAMALHO et al., 2000). Constatadas 

as  pressuposições,  foram  feitas  as  análises  de  variância  conjuntas  e  as  médias  foram 

agrupadas pelo teste de Scott Knott (1974) a 5% de probabilidade. Para essas análises foi 

utilizado o software estatístico Genes (CRUZ, 2013). 

Foram estimados contrastes entre as médias dos grupos de linhagens distintas quanto à 

textura do endosperma e das testemunhas, cujas significâncias foram verificadas pelo teste t, 

com auxílio do software e estatístico Sisvar a 5% de probabilidade (FERREIRA, 2011).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
 

As  condições  climáticas  apresentadas  na Figura  1  mostram  que a temperatura se 

manteve  ao  redor  de  20  °C  nas  duas  épocas  dos  experimentos.  Apenas  no  final  do 

experimento 2 ocorreu decréscimo das temperaturas (Figura 1), sendo esta uma característica 

da região. 

Com relação à precipitação, na época 2 houve cerca de 100 mm a mais de chuvas 

acumuladas. A distribuição das chuvas também foi regular,  e apenas no 2° decêndio de 

janeiro de 2014 houve excesso de chuva e na sequência (1° e 2° decêndios de fevereiro) 

houve baixa precipitação pluviométrica (Figura 1). A radiação foi maior na época 1 com 

70.725 cal cm
2 

dia
-1

, relativamente à época 2 com 55.339 cal cm
2 

dia
-1

. 
 

 
 

5.1 Severidade de doenças foliares. 
 
 

Na Tabela 2 constam os valores da análise de variância conjunta da evolução da 

severidade das doenças foliares, avaliadas por meio da área abaixo da curva de progresso da 

ferrugem  comum  (AACPF),  helmintosporiose  (AACPH),  mancha  branca  (AACPMB), 

diplodia (AACPD) e cercosporiose (AACPC). 

Houve efeito significativo da época para a área abaixo da curva de progresso das 

doenças   helmintosporiose   (AACPH),   mancha   de   diplodia   (AACPD)   e   cercosporiose 

(AACPC) (Tabela 2), reafirmando o conceito de que a intensidade dos sintomas de doenças 

foliares na cultura do milho sofre influência da época de cultivo (GONÇALVES et al.,2012). 

Houve efeito significativo dos genótipos para a área abaixo da curva de progresso da 

helmintosporiose (AACPH), mancha branca (AACPMB), diplodia (AACPD) e cercosporiose 

(AACPC) (Tabela 2), demonstrando a existência de variabilidade entre os genótipos de 

diferentes texturas de grãos para evolução da severidade dessas doenças. Por outro lado, os 

genótipos não diferiram significativamente quanto à AACPF. 

Os graus de liberdade de genótipos foram desdobrados em dois grupos, genótipos 

dentados e duros. Não houve diferenças significativas da AACPF entre os genótipos de ambos 

os grupos e para a AACPH não houve diferenças entre os genótipos dentados (Tabela 2). Para 

as demais doenças foram verificadas diferenças significativas na evolução da severidade dos 

sintomas entre os genótipos para ambos os grupos (Tabela 2), demonstrando que dentro de 

cada  grupo  há  variabilidade  no  padrão  de  resistência  entre  os  genótipos.  Houve  efeito
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significativo da interação „genótipos x épocas‟ para todas as doenças avaliadas (Tabela 2), 

demonstrando que os genótipos se comportaram de formas diferenciadas quanto à evolução 

da severidade das doenças foliares  nas diferentes épocas de semeadura.  Engelsing et al. 

(2011) avaliaram  a capacidade  combinatória  da severidade  de doenças  foliares  de cinco 

linhagens e encontraram efeito significativo para interação „hibridos x locais‟ para a 

cercoporiose. 

 
 

Tabela  2.  Resumo  da  análise de variância  conjunta  da severidade  das  doenças  foliares, 

expressa por meio da área abaixo da curva de progresso da ferrugem comum (AACPF), 

helmintosporiose (AACPH), mancha branca (AACPMB), diplodia (AACPD) e cercosporiose 

(AACPC), de 10 genótipos de milho com texturas contrastantes de grãos, avaliados em duas 

épocas de semeadura em Guarapuava-PR, na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – 

UNICENTRO, 2015. 
 

Quadrado Médio 
 

FV              GL        AACPF              AACPH              AACPMB             AACPD               AACPC 
 

Bloco/Época 4 13,74  5691,46  5026,10  328,13  39414,57 ** 

Época (E) 1 722,92  52618,74 ** 2089572,94  78061,25 ** 8302675,44 ** 

Genótipo (G) 9 128,50  36362,22 ** 108261,91 ** 3163,41 ** 147593,91 ** 

Dentado (D) 4 242,75  32775,48  927953,43 ** 4054,25 * 155430,76 ** 

Duro (F) 4 17,38  43985,29 ** 134886,84 ** 2311,95 * 176135,01 ** 

D vs. F 1 115,98 
 

20216,9 ** 6925,39 
 

3005,89 
 

2082,11 
 

G x E 9 109,93 * 14216,17 ** 108254,59 ** 3261,69 ** 94936,93 ** 

D x E 4 196,95 * 7583,46 * 107042,00 ** 4147,08 ** 100077,61 ** 

F x E 4 12,00  23570,94 ** 134798,05 ** 2419,59 * 112572,52 ** 

(D vs. F) x E 1 153,57 * 3327,93  6931,11  3088,53 * 3831,85  

Erro 36 30,11  2452,40  3232,95  742,33  6214,51  

CV%  33,43  40,10  30,45  44,22  17,83  

Média  4,11  123,51  186,73  36,71  442,22  

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

 
 

Os  graus  de  liberdade  da  interação  „genótipos  x  épocas‟ foram  desdobrados  em 
 

„genótipos dentados x épocas‟, „genótipos duros x épocas‟ e contraste „dentados vs. duros x 

épocas‟, cuja  significância  indica  o  comportamento  diferenciado  de  cada  grupo  ou  do 

contraste entre eles quando submetidos a diferentes condições de cultivo. Houve significância 

da interação „genótipos  dentados x épocas‟  para todas as características, indicando que a
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severidade dos sintomas das doenças foliares avaliadas nos genótipos de grãos de textura 

dentada foi influenciada pela época de cultivo. Para a interação „genótipos duros x épocas‟ 

não houve efeito significativo apenas para AACPF (Tabela 2). 

As médias da severidade das doenças foliares, avaliadas por meio da área abaixo da 

curva de progresso da ferrugem comum (AACPF), helmintosporiose (AACPH) e mancha 

branca (AACPMB) estão na Tabela 3 e as médias da área abaixo da curva de progresso da 

mancha de diplodia (AACPD) e cercosporiose (AACPC) na Tabela 4. 

 
 

Tabela  3.  Valores  médios  da  área  abaixo  da  curva  de  progresso  da  ferrugem  comum 

(AACPF), helmintosporiose (AACPH) e mancha branca (AACPMB), de 10 genótipos de 

milho  com  texturas  de grãos  contrastantes,  avaliados  em  duas  épocas  de semeadura em 

Guarapuava-PR na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

AACPF                              AACPH                            AACPMB 

Genótipo       Época 1       Época 2         Época 1          Época 2       Época 1       Época 2 

M01D        0,58  a  B  20,80  a  A  180,25  A  A   132,8   b  A    0    a  B  294,58  c  A 

M02D        1,55  a  B  26,44  a  A  167,42  A  B  301,58  a  A    0    a  B  178,69  d  A 

G01D           0    a  A   1,17   b  A   98,19   B  B  185,69  b  A    0    a  B  821,52  a  A 

G02D           0    a  A   2,52   b  A  125,41  A  A  171,69  b  A  0,58  a  B  270,27  c  A 

AG8041 PRO    0    a  A   1,94   b  A   27,22   B  A   28,39   c  A    0    a  B  194,21  d  A 

M01F        1,16  a  A   9,91   b  A   16,13   B  A   50,36   c  A    0    a  A  20,416  e  A 

M02F           0    a  A   2,72   b  A  133,19  A  A  118,22  b  A    0    a  B  767,86  a  A 

G01F           0    a  A   2,91   b  A   87,88   B  B  378,19  a  A  0,58  a  B  495,25  b  A 

G02F         1,94  a  A   3,89   b  A   80,11   B  A  147,97  b  A    0    a  B  525,97  b  A 

P30R50YH    1,16  a  A   3,50   b  A   23,13   B  A   16,33   c  A    0    a  B  164,69  d  A 

Média        0,64    B     7,58   A        93,89      B     153,12    A    0,11    B    373,35    A 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott- Knott (P<0,05). 

 
 

O progresso da severidade da ferrugem comum, helmintosporiose, mancha branca e 

cercosporiose foram significativamente maiores na época 2 (Tabelas 3 e 4). As condições 

climáticas de temperatura e umidade, o ciclo da doença que já estava presente em lavouras 

vizinhas, entre outros fatores, podem ser responsáveis pela alta severidade ocorrida na época
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2. Com relação à mancha de diplodia, houve maior severidade na época 1 (Tabela 4). 
 

 
 

Tabela 3. Valores médios da área abaixo da curva de progresso da mancha de diplodia 

(AACPD) e cercosporiose (AACPC) de 10 genótipos com diferentes texturas de grãos, 

avaliados em duas épocas de semeadura em Guarapuava-PR, na safra agrícola 2013/2014. 

Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

AACPD                                              AACPC
 

GENÓTIPO 
 

Época 1                 Época 2                 Época1                 Época 2
 

M01D 99,55 b A 0 a B 66,11 a B 918,16 b A 

M02D 99,16 b A 1,16 a B 21,97 a B 953,55 b A 

G01D 156,52 a A 0,19 a B 168,19 a B 1147,22 a A 

G02D 66,11 c A 0,19 a B 33,63 a B 731,69 c A 

AG8041 PRO 13,8 c A 1,16 a A 50,75 a B 389,86 c A 

M01F 35,97 c A 0,97 a A 27,61 a B 537,64 c A 

M02 F 80,30 b A 0,19 a B 118,02 a B 1100,94 a A 

G01F 47,44 c A 0,58 a B 76,80 a B 1073,72 a A 

G02F 115,11 b A 0,38 a B 103,44 a B 863,72 b A 

P30R50YH 13,80 c A 1,55 a A 35,78 a B 425,64 c A 

Média                  72,78         A         0,64       B           70,23        B       814,21       A 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott- Knott (P<0,05). 
 
 

Para a severidade da ferrugem comum (AACPF) não houve diferença entre os 

genótipos na época 1. Já na época 2 as linhagem de textura dentada M01D e M02D, se 

destacaram desfavoravelmente com os maiores valores da AACPF (20,8 % e 26,44 %, 

respectivamente), e os demais genótipos não apresentaram diferenças significativas (Tabela 

3). 
 

Para a severidade da helmintosporiose foram formados dois grupos de médias na 

época 1 e três grupos na época 2. A linhagem M02D foi classificada no grupo de maiores 

médias da AACPH em ambas as épocas, com 167,42 para época 1 e 301,58 para época 2. A 

linhagem M01F, de textura dura, foi classificada no grupo de maior resistência à 

helmintosporiose em ambas as épocas, ou seja, menor AACPH, não diferindo dos híbridos 

testemunhas AG 8041 PRO e P30R50YH (Tabela 3). São consideradas condições favoráveis
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para  o  desenvolvimento  da  helmintosporiose  a  umidade  relativa  do  ar  acima  de  60%  e 

temperaturas noturnas em torno de 14 °C (GONÇALVES et al., 2012). 

A média geral para o progresso da severidade da mancha branca (AACPMB) foi 

significativamente superior na época 2, uma vez que praticamente não se manifestou no 

primeiro experimento, o que evidencia o efeito das condições ambientais do plantio tardio na 

ocorrência dessa doença. Os plantios tardios de milho, realizados a partir de novembro, em 

geral  permitem  que  a  cultura  se  desenvolva  sob  altas  precipitações  pluviométricas, 

propiciando as condições adequadas para o desenvolvimento da doença (GONÇALVES et al., 

2012). 
 

Na  época  2,  as  linhagens  G01D  e  M02F  apresentaram  os  maiores  valores  da 

AACPMB, diferindo significativamente dos demais genótipos. Por outro lado, a linhagem 

M02D, de textura dentada, juntamente com os híbridos testemunhas, formaram o grupo de 

menores médias da AACPMB, demonstrando maior resistência à mancha branca (Tabela 3) 

Doenças foliares produzem impacto negativo no desenvolvimento e na produção em 

decorrência do mau funcionamento e destruição dos tecidos fotossintéticos, que ocorre devido 

ao aumento do número de lesões, que podem determinar a necrose e a morte prematura das 

folhas,  limitando  a  interceptação  da  radiação  solar  e  a  translocação  de  fotossintatos 

necessários ao desenvolvimento de grãos e à manutenção dos tecidos verdes (LIMA et al, 

2010). 
 

Para a mancha de diplodia, houve diferença significativa entre as épocas sobre a 
 

AACPD, porém, contrariando as demais doenças avaliadas, sua maior severidade foi na época 
 

1 com média de 72,78. Os híbridos AG8041PRO e P30R50YH e as linhagens G02D e M01F 

e  G01F  formaram  o  grupo  de  menores  médias,  ou  seja,  apresentaram  maior  nível  de 

resistência à Diplodia spp. Na época 2 a severidade dos sintomas foi bastante reduzida e não 

houve diferença significativa entre os genótipos (Tabela 4). 

Os  genótipos  foram  altamente  acometidos  pela  cercosporiose  na  época  2  da 

semeadura, com média geral da AACPC de 814,21. Já na época 1 a severidade foi 

significativamente inferior e não houve diferença significativa entre as médias dos genótipos 

(Tabela 4), evidenciando que as condições climáticas apresentadas na época 2 com 

temperaturas diurnas acima de 22 °C e noturnas inferiores a 18 °C (Figura 1) favoreceram o 

desenvolvimento do fungo Cercospora zeae-maydis. Casela e Ferreira (2003) afirmam que a 

severidade da mancha de cercospora aumenta em condições de alta umidade relativa (90%) e
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temperatura diurna variando de moderada a alta (22 a 32 °C) bem como com noites frias, com 

formação de orvalho. 

 
 

5.2 Contrastes entre genótipos e grupos de genótipos 
 

 

O emprego do contraste é uma maneira simples de analisar dados experimentais para 

obtenção de resultados referentes a efeitos de comparação entre grupos de tratamentos 

(NOGUEIRA, 2004). 

Foram estimados os contrastes envolvendo os híbridos testemunhas e as linhagens 

experimentais com grãos de diferentes texturas, para a área abaixo da curva do progresso das 

cinco doenças avaliadas, com as respectivas significâncias (Tabela 5). 

O contraste que compara a média do híbrido de textura dentada com o desempenho 

médio das linhagens de textura dura (HD vs. LF) mostrou que o híbrido AG8041 PRO 

apresentou   maior  suscetibilidade  à  helmintosporiose,   comparativamente  à  média  das 

linhagens de grãos duros, apenas na época 2 (Tabela 5). A estimativa do contraste da 

AACPMB na média das duas épocas mostrou maior suscetibilidade do grupo de linhagens de 

grãos duros à mancha branca. Da mesma forma, as linhagens de grãos duros foram mais 

suscetíveis  à mancha de  diplodia  na época 1  e à cercosporiose  na época 2.  Não  foram 

verificadas diferenças significativas na severidade dos sintomas da ferrugem comum entre os 

genótipos contratados (Tabela 5). Esses resultados evidenciam a maior suscetibilidade das 

linhagens  de textura dura comparada ao  híbrido  de textura dentada,  para as  doenças  de 

mancha branca, diplodia e cercosporiose, neste experimento. 

O contraste HF vs. LD compara o comportamento do híbrido de grãos duros 

(P30R50YH) com o desempenho médio das linhagens de grãos dentados. As estimativas 

desse contraste apontam maior suscetibilidade das linhagens de textura dentada à 

helmintosporiose em ambas as épocas, mancha branca na média conjunta, diplodia apenas na 

época 1 e cercosporiose apenas na época 2 (Tabela 5). 

O contraste HF vs. LF segue o mesmo padrão de resultados das demais comparações 

de híbridos com linhagens, demonstrando a menor resistência das linhagens de grãos duros 

em comparação com o híbrido P30R50YH. Apenas a AACPF na análise conjunta, a ABCPD 

na época 2 e AACPC na época 1 não apresentaram diferenças significativas entre estes grupos 

de genótipos. 

As estimativas do contraste HD vs. HF, que compara os híbridos testemunhas, não
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apresentou significância para a evolução da severidade dos sintomas das doenças foliares 

avaliadas em ambas as épocas (Tabela 5), demonstrando que as diferenças entre as texturas 

dos grãos não influenciaram os níveis de resistência desses híbridos às doenças consideradas. 

 
 

Tabela 4. Estimativas e significância dos contrastes entre as médias de hibrido dentado vs. 

linhagens duras (HD vs. LF), hibrido duro vs .linhagens dentadas (HF vs. LD), hibrido duro 

vs. linhagens duras (HF  vs.  LF), hibrido dentado vs. hibrido duro (HD vs. HF), hibrido 

dentado vs. linhagens dentadas (HD vs. LD) e linhagens dentadas vs. linhagens duras (LD vs. 

LF),   para   a   área   abaixo   da   curva   de   progresso   da   ferrugem   comum   (AACPF), 

helmintosporiose (AACPH), mancha branca (AACPMB), mancha de diplodia (AACPD) e 

cercosporiose (AACPC), envolvendo 10 genótipos com diferentes texturas de grãos, avaliados 

em duas épocas de semeadura em Guarapuava-PR. na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, 

PR – UNICENTRO, 2015. 

 

HD vs. LF                                      HF vs. LD                                      HF vs. LF 
 

Variável    Época 1   Época 2    Conjunta   Época 1     Época 2    Conjunta  Época 1   Época 2    Conjunta 
 

AACPF                                         -1,84                                               -4,30                                             -0,48 
 

AACPH    52,10       145,29 **                   -119,68 ** -181,61 **                   -56,19      -157,35 ** 
 

AACPMB                                   -129,13 **                                      -113,35 **                                    -143,91 ** 

AACPD   -55,90 **   0,63                            -91,53  **   1,16                            -55,9  **   1,02 

AACPC     -30,72       -504,14  **                     -36,69        -512,01  **                     -45,69       -468,36  **                 

                   HD vs. HF                                    HD vs. LD                                     LD vs. LF    

Variável     Época 1   Época 2    Conjunta   Época 1     Época 2    Conjunta  Época 1   Época 2    Conjunta 
 

 

AACPF 
   

 

-1,36 
 

 

-5,66 * 
   

 

3,81 

AACPH 4,08 12,05   -115,59 ** -169,55 **   63,48 ** 24,25   

AACPMB    14,77  -98,58 **    -30,55 

AACPD -0,003 -0,38   -91,53  **   0,77   35,63 ** -0,14   

AACPC     14,87        -35,78                           -21,72        -547,79  **                     -8,99          43,65                        
 

** e * significativo, a 1% e 5% probabilidade, respectivamente, pelo teste t. 
 
 

O contraste HD vs.  LD  compara o comportamento do híbrido de grãos dentados 

(AG8041 PRO) com o desempenho médio das linhagens também de grãos dentados. As 

estimativas mostraram maior suscetibilidade das linhagens frente ao híbrido para 

helmintosporiose em ambas as épocas, diplodia na época 1, e cercosporiose na época 2, 

Ainda, as linhagens de grãos dentados foram mais suscetíveis à ferrugem comum e mancha 

branca, comparativamente ao híbrido AG8041 PRO, na média das épocas (Tabela 5).
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O contraste LD vs. LF confronta o comportamento médio dos grupos de linhagens de 

grãos dentados e duros. Na época 1 as linhagens de grãos dentados foram mais suscetíveis à 

helmintosporiose e diplodia, em comparação à media das linhagens de grãos duros (Tabela 5). 

De forma geral os contrastes evidenciaram que as linhagens, independentemente da 

textura dos grãos, possuem menor resistência aos fungos causadores de doenças foliares, o 

que pode ser explicado pelo menor vigor das linhagens decorrente do processo de endogamia 

(GOMES et al., 2004). 

 
 

5.3.  Produtividade  e  valor  nutricional  da  forragem  colhida  no  ponto  de 

ensilagem. 

 

 
Na Tabela 6 encontra-se a análise de variância conjunta para a produtividade de massa 

seca da forragem no ponto de ensilagem (PMS) e porcentagem de matéria seca da planta 

inteira colhida no ponto de ensilagem (%MS). 

Para PMS e %MS houve efeito significativo da fonte de variação época (Tabela 6), 

indicando que as variações das condições ambientais proporcionadas pelas diferentes épocas 

de  semeadura  influenciaram  essas  características.  Von  Pinho  et  al.  (2007)  avaliaram  a 

produção de matéria seca de milho para produção de silagem em três  diferentes épocas 

(novembro, dezembro e janeiro) em Minas Gerais e encontraram diferenças significativas 

entre as cultivares e entre as épocas e efeito significativo da interação cultivares x épocas, 

sendo que a produção diminuiu com o atraso da semeadura. 

Foi verificada diferença significativa entre os genótipos para ambas as características 

(Tabela 6), o que demonstra a ocorrência de variabilidade entre os tratamentos, diferenciados 

pela textura dos grãos, possibilitando a caracterização e seleção de linhagens com melhores 

características relacionadas ao rendimento da forragem para fins de produção de silagem. 

Os  graus  de  liberdade  de  genótipos  foram  desdobrados  em  genótipos  de  grãos 

dentados e de grãos duros, havendo diferenças significativas entre os genótipos de grãos duros 

para as características PMS e MS, e os genótipos de grão dentados foram significativamente 

diferentes apenas para PMS (Tabela 6), demonstrando que dentro de cada grupo há 

variabilidade no desempenho entre os genótipos. 

O contraste entre genótipos dentados vs. genótipos duros foi significativo para a PMS 

(Tabela 6), demonstrando diferença no desempenho médio entre os genótipos de diferentes
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texturas. Houve efeito significativo da interação „genótipos x épocas‟ para a PMS (Tabela 6). 

Esse resultado indica comportamento diferenciado dos genótipos quando submetidos a 

diferentes épocas de cultivo, sugerindo que a interpretação dos resultados e a seleção de 

genótipos não devem ser generalizadas para o conjunto de ambientes. 

 
 

Tabela 5. Resumo da análise de variância conjunta da produção de massa seca da forragem 

no ponto de ensilagem (PMS) e porcentagem de massa seca da planta inteira no ponto de 

ensilagem  (%MS),  referentes  a  10  genótipos  contrastantes  quanto  à  textura  dos  grãos, 

avaliados em duas épocas de semeadura em Guarapuava-PR, na safra agrícola 2013/2014. 

Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 
 

 Quadrado Médio   

FV GL PMS  %MS 

Bloco/Época 4 2.873.892,14  3,54 

Época (E) 1 519.825.750,26 ** 283,01 ** 

Genótipo (G) 9 177.186.122,36 ** 53,55 ** 

Dentado (D) 4 195.582.126,08 ** 9,10  

Duro (F) 4 200.363.103,23 ** 98,10 ** 

D vs. F 1 10894183,96 * 53,19  

G x E 9 569.6317,24 * 27,33  

D x E 4 936.637,63  19,82  

F x E 4 11.176.505,20 ** 40,23 * 

(D vs. F) x E 1 2814283,87  5,77  

Erro 36 2.473.519,02  13,86  

CV%  10,98  10,26  

Média  14.320,34  36,30  

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

 
 

Para MS não houve efeito significativo da interação ‟genótipos x épocas‟ (Tabela 6), 

sendo que em ambos os experimentos todos os genótipos foram monitorados para que fossem 

colhidos dentro da mesma faixa de massa seca, com base em 2/3 da linha de leite dos grãos. 

Outros trabalhos relatam a significância da interação „genótipos x épocas‟ de cultivo, na 

avaliação  do  desempenho  de  genótipos  de  milho  quanto  a  características  agronômicas
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(NASCIMENTO et al., 2011; SANTOS et al., 2012). 
 

Os  graus  de  liberdade  da  interação  „genótipos x  épocas‟ foram  desdobrados  em 
 

„genótipos dentados  x  épocas‟, „genótipos  duros  x  épocas‟, cuja  significância  indica  o 

comportamento diferenciado de cada grupo quando submetidos a diferentes condições 

ambientais, caracterizadas por diferentes épocas de semeadura. Houve efeito significativo da 

interação „genótipos duros x épocas‟ para PMS e MS (Tabela 6). 

A  interação  do  contraste  dos  genótipos  com  a  época  [(D  vs.  F)  x  E]  não  foi 

significativa para PMS e MS (Tabela 6), assim a época não apresentou influência sobre as 

diferenças no comportamento médio entre os grupos de genótipos de grãos duros e dentados. 

Na Tabela 7 estão os valores médios, em kg ha
-1

, da produtividade de massa seca da 
 

forragem no ponto de ensilagem (PMS) e os valores médios em porcentagem da massa seca 

da planta inteira (%MS) dos 10 genótipos avaliados. Ficou evidente o efeito da época de 

semeadura sobre a PMS, sendo que na época 1 os genótipos apresentaram as maiores médias. 

As médias de PMS variaram entre 10.314 kg ha
-1 

e 30.173 kg ha
-1 

na época 1 e entre 
 

5.633 kg ha
-1  

a 19.714 kg ha
-1  

na época 2. Na média geral a PMS foi de 17.265 kg ha
-1  

na 

época 1 e 11.378 kg ha
-1 

na época 2. Os híbridos apresentaram as maiores médias da PMS em 

ambas as épocas. As linhagens que apresentaram as maiores médias da PMS em ambas as 

épocas foram M01D com PMS de 17.991 kg ha
-1  

e 12.347 kg ha
-1  

e G02F com PMS de 

17.743 kg ha
-1  

e 12.181 kg ha
-1

, nas respectivas épocas (Tabela 7). Santos et al (2010) 
 

avaliaram a produção de massa seca de 5 híbridos com textura de grãos semidura e 

semidentada na região nordeste do Brasil e obtiveram média de 13,7 t ha
-1

. 

Para a porcentagem da MS da planta inteira não houve interação ‟genótipos x épocas‟ 

significativa (Tabela 6), assim foram apresentados os valores médios da análise conjunta das 

envolvendo as duas épocas. A média geral foi de 36,29%, a média dos genótipos dentados foi 

de 35,35% e a dos genótipos de grãos duros foi de 37,23%. 

O desenvolvimento da planta de milho depende de vários fatores ambientais, como 

quantidade de radiação solar incidente e da conversão da radiação interceptada em fitomassa, 

que atuam sobre a expressão dos componentes do rendimento (Nascimento et. al. 2011). No 

presente trabalho, a soma de radiação foi diferente nas épocas de semeadura, sendo que na 

época 2 a soma de radiação foi menor do na época1 (Figura 1), o que já era esperado e esse 

pode ser um dos fatores que contribuíram com a menor PMS na época 2. Segundo Bevilacqua 

(2012),  a  radiação  solar  é  essencial  para  o  desenvolvimento  do  milho,  pois  sem  esta o
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processo fotossintético é inibido e consequentemente ocorre redução na produção, porque a 

fixação de CO2 fornece cerca de 90% da matéria seca, e uma redução de 30 a 40% da radiação 

por um longo período pode acarretar na redução da produção e atraso na maturação. 

 
Tabela 6. Valores médios da produtividade de massa seca da forragem no ponto de ensilagem 

(PMS), em Kg ha
-1

, e massa seca da planta inteira no ponto de ensilagem (%MS), de 10 

genótipos de milho com diferentes texturas de grãos, avaliados em duas épocas de semeadura 

em Guarapuava, na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

PMS (kg ha
-1

)                                  %MS 
 

Genótipo                             Época 1                        Época 2                   Conjunta 
 

M01D 17.991 C A 12.347 b B 33,97 b 

M02D 13.860 D A 9.079 c B 35,13 b 

G01D 10.314 E A 5.633 d B 37,07 a 

G02D 14.583 D A 9.062 c B 36,04 b 

AG8041 PRO 26.354 B A 19.714 a B 34,54 b 

M01F 13.889 D A 7.730 c B 35,77 b 

M02F 14.308 D A 9.439 c B 41,06 a 

G01F 13.417 E A 9.397 c B 38,51 a 

G02F 17.743 C A 12.181 b B 30, 92 b 

P30R50YH 30.173 A A 19.183 a B 39,92 a 

Média Dentado 16.621  A 11.167  B 35,35  

Média Duro 17.906  A 11.586  B 37,23  

Média Geral 17.265  A 11.378  B 36,29  

CV (%) 10,98   11,46   10,26  

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha pertencem a um 
 

mesmo grupo pelo teste de Scott- Knott (P<0,05). 
 

 
 

Os valores dos quadrados médios na análise de variância conjunta para as 

características massa seca das folhas (MSF), massa seca do colmo (MSC), massa seca de 

brácteas + sabugo (MSBS) e massa seca de grãos (MSG) estão na Tabela 8. 

O efeito da época foi significativo para MSF, MSC e MSG, demonstrando a influência 

das diferentes condições ambientais sobre essas características (Tabela 8). Os genótipos 

apresentaram diferenças significativas para todas as características, confirmando a existência
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de variabilidade entre os genótipos com diferentes texturas de grãos. 
 

Com o desdobramento dos graus de liberdade de genótipos nos grupos dentados e 

duros, não houve efeito significativo dos genótipos de grãos duros apenas para a característica 

de MSF (Tabela 8), ficando evidente a existência de comportamento diferenciado dos 

genótipos dentro de um mesmo grupo de textura de grãos. 

 
 

Tabela 7. Resumo da análise de variância conjunta da massa seca das folhas (MSF), massa 

seca do colmo (MSC), massa seca de brácteas mais sabugo (MSBS), massa seca dos grãos 

(MSG), de 10 genótipos de milho com textura de grãos dentados e duros avaliados em duas 

épocas  de  semeadura  em  Guarapuava,  na  safra  agrícola  2013/2014.  Guarapuava,  PR  – 

UNICENTRO, 2015. 
 

Quadrado Médio 
 

FV            GL           MSF                   MSC                MSBS                    MSG 
 

Bloco/Época 4 93,27  2,91  18,00  17,23  

Época (E) 1 8515,41 ** 37,95 ** 0,39  72,93 * 

Genótipo (G) 9 641,71 ** 42,57 ** 90,47 ** 115,77 ** 

Dentado (D) 4 1191,28 ** 84,10 ** 70,36 * 71,95 ** 

Duro (F) 4 252,35  9,24 * 102,77 ** 36,16 * 

D vs. F 1 0,90  9,79  121,75 * 609,48 ** 

G x E 9 384,87 ** 7,56 * 42,12 * 23,03  

D x E 4 569,54 ** 5,69  54,19 * 17,28  

F x E 4 296,30 * 11,21 ** 20,33  19,05  

(D vs. F) x E 1 0,40  0,42  81,03 * 61,95 * 

Erro 36 112,54  3,33  18,79  11,91  

CV%  21,79  8,68  12,85  5,65  

Média  48,68  21,04  33,72  61,03  

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

 
 

Houve efeito significativo da interação „genótipos x épocas‟ para MSF, MSC e MSBS 

(Tabela 8). Esses resultados indicam a ocorrência de variação no acúmulo de massa seca dos 

componentes estruturais das plantas dos genótipos quando submetidos a diferentes condições 

ambientais. Com o desdobramento dos graus de liberdade da interação „genótipos x épocas‟,
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houve efeito significativo para „genótipos dentados x épocas‟ para as características MSF e 

MSBS. Já para o desdobramento „genótipos duros x épocas‟ houve efeito significativo para as 

características MSF e MSC. 

O contraste que compara os grupos de genótipos de grãos de textura dura e dentada (D 

vs. F) e a interação deste contraste com a época [(D vs. F) x E] foram significativos para a 

MSBS e MSG (Tabela 8), demonstrando diferenças no desempenho médio dos genótipos com 

diferentes texturas de grão e que estas diferenças se comportaram de forma diferenciada nas 

épocas avaliadas. 

Na Tabela 9 estão os valores médios da MSF, MSC, MSBS e MSG dos 10 genótipos. 

As médias da MSF apresentaram diferenças significativas entre as épocas, sendo a época 2 

com média de 60,69 % e a época 1 com média de 36,77 % (Tabela 9). Na época 1 não houve 

diferença significativa entre os genótipos e na época 2 as linhagens G01D e M02F 

apresentaram médias de MS de 87,76 % e 78,56% respectivamente, sendo significativamente 

superiores aos demais genótipos. Esses elevados valores de MSF na época 2 (Tabela 9) 

podem ser explicados pela severidade de doenças (Tabela 3 e 4), pois, com exceção da 

AACPD, a severidade de todas as outras doenças foram significativamente maiores na época 

2 e a AACPMB as linhagens G01D e M02F apresentaram as maiores médias comparada aos 

demais genótipos. 

Teores de MSF próximos aos obtidos na época 1 foram encontrados por Neumann et 

al. (2008), com 39,0 % de matéria seca das folhas de híbridos para silagem. Já Oliveira et.al. 

(2013) avaliando os componentes de híbridos de milho em diferentes estádios de maturidade 

relataram porcentagens de massa seca da folha de 27,8 % no estágio R5. 

Na média geral a MSC foi significativamente superior na época 1 (21,83%) em relação 

à época 2 (20,24 %). Oliveira et al. (2013) encontraram percentual de massa seca do colmo de 

21,20% avaliando híbridos de milho para silagem em Guarapuava-PR. As médias dos 

genótipos dentados não diferiram significativamente entre as épocas (Tabela 9). O grupo de 

genótipos de textura dura foi significativamente superior na época 1 com 21,51 % MSC, 

comparativamente a época 2 com 19,75% MSC. 

Ao analisar os dados das áreas abaixo da curva de progresso das doenças (Tabelas 3 e 
 

4) verifica-se que ocorreu alta severidade de doenças foliares, principalmente na época 2, as 

quais contribuíram com a rápida secagem das folhas, prejudicando a fotossíntese da planta e, 

além do aparecimento de doenças no colmo que provocam a morte prematura dos tecidos
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vasculares, paralisam o processo de enchimento de grãos e causam a morte prematura das 

plantas (REIS et al. 2004). O processo de fotossíntese envolve reações químicas que ocorrem 

principalmente nas folhas, e são através dessas reações que as plantas se desenvolvem e 

produzem massa verde e grãos (PEREIRA et al., 2012). Após o florescimento se inicia o 

desenvolvimento dos grãos e a planta reduz seu crescimento, invertendo a relação fonte- 

dreno, ou seja, os produtos da fotossíntese se concentram para o desenvolvimento dos grãos e 

deposição de amido, diminuindo o desenvolvimento da planta (REZENDE et al., 2015). 

 

Tabela 8. Valores médios da porcentagem de massa seca das folhas (MSF), massa seca do 

colmo (MSC), massa seca de brácteas e sabugo (MSBS) e massa seca de grãos (MSG), de 10 

genótipos de milho com textura de grãos dentados e duros, avaliados em duas épocas de 

semeadura em Guarapuava, na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 

2015. 

MSF (%)                            MSC (%)                           MSBS (%)                    MSG (%) 

GENÓTIPO         época 1         época 2            época 1            época 2         época 1         época 2      Conjunta 
 

M01D 38,14 a A 55,99 c A 26,28 a A 22,23 b B 33,36 a A 32,44 a A 57,60 c 

M02D 47,86 a B 67,72 b A 25,98 a A 24,68 a A 35,91 a A 37,19 a A 53,14 d 

G01D 30,57 a B 87,76 a A 16,17 d A 16,46 a A 23,66 b B 36,35 a A 57,78 c 

G02D 46,14 a A 63,60 b A 23,61 b A 21,01 b A 35,23 a A 33,10 a A 57,77 c 

AG8041 PRO 21,89 a A 28,10 d A 18,72 c A 19,27 a A 27,91 b A 27,80 a A 62,92 b 

M01F 36,12 a A 46,24 c A 22,59 b A 17,70 b B 38,94 a A 31,83 a A 65,44 a 

M02 F 38,30 a B 78,56 a A 22,27 b A 23,35 b A 39,86 a A 40,81 a A 65,08 a 

G01F 31,51 a B 69,52 b A 20,41 c A 20,56 a A 34,11 a A 34,44 a A 62,70 b 

G02F 39,14 a A 55,82 c A 20,20 c A 19,50 a A 29,40 b A 28,53 a A 60,81 b 

P30R50YH 37,74 a A 52,63 c A 22,11 b A 17,66 b B 39,62 a A 33,89 a A 67,04 a 

Média Dentado 36,97  B 60,63  A 22,15  A 20,73  A 31,21  A 33,38  A 57,84  

Média Duro 36,56  B 60,55  A 21,51  A 19,75  B 36,39  A 33,9  A 64,21  

Média Geral 36,77  B 60,69  A 21,83  A 20,24  B 33,8  A 33,64  A 61,03  

CV (%) 11,89      8,68      12,85      5,65  

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha pertencem a um 
 

mesmo grupo pelo teste de Scott- Knott (P<0,05). 
 

 
 

A MSBS não diferiu significativamente entre as épocas, tendo média geral de 33,80% 

para época 1 e 33,64% para época 2. Na média geral a MSG foi 61,03% e a média para os 

genótipos de grãos dentados foi de 57,84% e para genótipos de grãos duros foi 64,21%
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(Tabela 9). 
 

O endosperma dos grãos de milho é basicamente formado por grânulos de amido, os 

quais são envoltos por algumas matrizes proteicas como as proteínas zeinas (insolúveis em 

água), que correspondem a cerca de 70% das proteínas encontradas nos grãos de milho. O que 

determina a textura do grão é justamente a maior ou menor presença dessas proteínas. Na 

porção vítrea do grão os grânulos de amido possuem formato poligonal e estão imersos em 

uma matriz proteica de forma que ficam empacotados com ausência de espaços entre eles. Já 

a porção farinácea do grão possui grânulos mais arredondados, com matriz proteica 

praticamente ausente e há presença de espaços entre os grânulos de amido, que provavelmente 

são ocupados pela água (PIOVESAN et al., 2011). 

A composição e o arranjo dos grânulos de amido no endosperma vítreo e dentado 

podem  ser  as  responsáveis  pelos  menores  percentuais  de  massa  seca  encontrados  neste 

trabalho para os grãos dentados (57,84%), comparativamente aos duros (64,21%). 

Na Tabela 10 encontra-se o resumo da análise de variância conjunta da participação de 

folhas (PF), participação de colmo (PC), participação de brácteas mais sabugo (PBS) e 

participação de grãos (PG). Houve diferenças significativas para a fonte de variação época 

para as características PF, PC, PBS e PG (Tabela 10), demonstrando que as condições 

ambientais proporcionadas pelas diferentes épocas de semeadura influenciaram a expressão 

da participação do porcentual dos componentes estruturais das plantas de forma distinta. 

Mendez  et  al.  (2015)  avaliaram  quatro  híbridos  de  milho  em  duas  épocas  de 

semeadura e dois estádios de maturidade e encontraram efeito da época de semeadura para a 

participação de brácteas e sabugo e grão no estádio R4. No estádio R5 encontraram efeito da 

época de semeadura para participação de colmo, folhas e grãos. 

Os genótipos apresentaram diferenças significativas para a participação na massa seca 

de   todas   as   frações,   confirmando   a   existência   de   variabilidade.   Houve   diferenças 

significativas entre os genótipos dentro de cada grupo (dentado e duro) para todas as 

características, a partir do desdobramento dos graus de liberdade dos genótipos (Tabela 10). 

O contraste entre genótipos de textura dentada e genótipos de textura dura (D vs. F), 

foi significativo para PC e PG, demonstrando que para essas variáveis houve diferença no 

desempenho médio entre os genótipos de diferentes texturas de grãos. 

Houve efeito significativo da interação „genótipos x épocas‟ para as características PC, 
 

PBS e PG (Tabela 10), demonstrando que os genótipos não mantiveram comportamento
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constante frente às variações ambientais proporcionadas pela diferentes épocas de semeadura. 

A interação „genótipos dentados x épocas‟ foi significativa para PC, demonstrando que nesse 

grupo os genótipos se comportaram de formas diferentes em cada época. 

 

Tabela 9. Resumo da análise de variância conjunta das porcentagens de participação de 

folhas (PF), participação de colmo (PC), participação de brácteas mais sabugo (PBS) e 

participação de grãos (PG) na massa seca da forragem colhida no ponto de ensilagem, de 10 

genótipos de milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas de 

semeadura em Guarapuava. na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 

2015. 
 

Quadrado Médio 
 

FV                                     GL             PF                    PC                  PBS                   PG 
 

Bloco/Época 4 2,3426  7,48  7,4  29,5 * 

Época (E) 1 292,825 ** 26,53 * 25,68 * 290,048 ** 

Genótipo (G) 9 94,41 ** 162,66 ** 82,15 ** 586,26 ** 

Dentado (D) 4 80,12 ** 327,62 ** 109,51 ** 1097,26 ** 

Duro (F) 4 131,33 ** 2,94  75,01 ** 182,14 ** 

D vs. F 1 3,89  141,7 ** 1,27  158,74 ** 

G x E 9 6,264  9,78 * 10,32 * 21,64 * 

D x E 4 8,16  19,51 * 16,94  22,13  

F x E 4 5,92  2,36  3,23  24,84  

(D vs. F) x E 1 0,056  0,54  12,2  6,88  

Erro 36 6,8  4,02  3,66  9,88  

CV%  11,01  9,67  9,01  9,15  

Média  23,69  20,69  21,26  34,34  

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

 
 

O contraste entre genótipos de textura dentada e genótipos de textura dura (D vs. F), 

foi significativo para PC e PG demonstrando que para essas variáveis houve diferença no 

desempenho médio entre os genótipos de diferentes texturas de grãos. 

As médias percentuais das características PC, PBS e PG em ambas as épocas de 

semeadura, bem como a média conjunta da PF estão na Tabela 11. No geral, a PC não 

apresentou diferenças significativas entre as épocas, com média geral de 21,36 % para época
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1 e 20,03% para época 2. No desdobramento dos genótipos dentro das épocas, os de grãos de 

textura dentada tiveram média de 22,8% e 22,0%, e os de grãos de textura dura tiveram média 

de 19,91% e 18,39%, para as respectivas épocas (Tabela 11). As linhagens M01D e M02D 

apresentaram diferenças significativas entre as épocas para a PC, os demais genótipos não 

foram influenciados pela época de semeadura. 

Houve a formação de cinco grupos de médias para a PC na época 1, sendo que os 

genótipos de textura dentada G01D e AG8041 PRO estão classificados no grupo de menores 

médias. Na época 2 formaram-se três grupos de médias e novamente a linhagem G01D e o 

hibrido AG8041 PRO integraram o grupo de menores médias (Tabela 11), sendo esta uma 

característica desejável para genótipos destinados á produção de silagem. 

A PBS teve média geral de 20,61% na época 1 e 21,92% na época 2, com diferença 

significativa entre elas. Dentro da época 1 o genótipo G02D superou significativamente os 

demais, com média de 27,38%. Na época 2 os genótipos significativamente superiores foram 

G02D (26,76%), M02F (25,60%), G01F (26,50%) e G02F (23,96%) (Tabela 11). 

Os  genótipos  de  textura  dura  tiveram  médias  da  PG  de  38,5  %  e  33,43%  nas 

respectivas épocas, superando as médias dos genótipos de textura dentada, que foram 34,57% 

e 30,85% (Tabela 11). A linhagem G01D e o hibrido AG8041 PRO, de textura dentada, e o 

hibrido duro P30R50YH não diferiram estatisticamente dentro da época 1 e obtiveram as 

maiores médias da PG. Na época 2 o hibrido AG8041 PRO foi o de maior média, seguido 

pelo hibrido P30R50YH e pela linhagem G01D (Tabela 11). Qualquer fator que cause danos 

ou  mesmo  a  morte  das  folhas  (doenças  foliares),  além  de  fatores  ambientais  (baixa 

intensidade de radiação solar), diminuem a produção de grãos (ALVIM et al., 2011). 

As linhagens M01D e M01F não apresentaram diferença estatística e ambas obtiveram 

as maiores porcentagem de PF, sendo 28,45 e 31,04, respectivamente. A média geral da PF 

foi de 23,64%, a média dos genótipos dentados foi 23,94% PF e a dos genótipos duros foi 

23,43% PF (Tabela 11). 
 

Turco (2011) estudou a composição de plantas de hibrido de milho colhidas no ponto 

de ensilagem sob diferentes níveis de adubação e espaçamentos, e encontrou médias de 25,7% 

de colmo, 21,9 % de folhas, 17,6 % de brácteas mais sabugo e 34,8 % de grãos. 

Características desejadas para escolha de cultivares de milho para produção de silagem 

requerem entre outros fatores, plantas com alta participação de folhas e grãos e menor 

participação de colmo, sabugos e palha, baseado no conhecimento que os principais nutrientes
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estão presentes nas folhas e nos grãos (NUSSIO et al., 2001; BAL., 2006; ZOPOLLATTO, 
 

2007). 
 

 
Tabela 10. Valores médios das porcentagens de participação de colmo (PC), participação de 

brácteas mais sabugo (PBS), participação de grãos (PG) e participação de folhas (PF) na 

massa seca de forragens colhidas no ponto de ensilagem, referentes a 10 genótipos 

contrastantes quanto à textura dos grãos avaliados em duas épocas de semeadura em 

Guarapuava na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

PC (%)                               PBS (%)                               PG (%)                     PF (%) 
 

Genótipo                época 1         época 2         época 1         época 2          época 1          época 2        Conjunta 
 

M01D 35,20 a A 29,00 a B 21,40 b A 21,51 b A 18,25 D A 17,66 d A 28,45 A 

M02D 25,27 b B 29,06 a A 24,36 b A 20,69 b B 27,92 C A 21,09 d B 25,79 B 

G01D 16,02 e A 14,34 c A 16,00 c B 21,65 b A 47,74 A A 39,02 b B 22,60 C 

G02D 22,13 c A 20,22 b A 27,38 a A 26,76 a A 27,63 C A 27,43 c A 24,21 C 

AG8041 PRO 15,39 e A 15,63 c A 15,34 c A 15,91 c A 51,32 A A 49,06 a A 18,66 D 

M01F 21,54 c A 18,38 b A 17,88 c A 18,15 c A 30,46 C A 31,49 c A 31,04 A 

M02 F 19,45 d A 18,10 b A 21,83 b B 25,60 a A 38,76 B A 31,30 c B 22,46 C 

G01F 18,97 d A 17,87 b A 23,18 b B 26,50 a A 37,38 B A 27,93 c B 24,07 C 

G02F 20,95 b A 18,75 b A 22,78 b A 23,96 a A 37,67 B A 34,32 c A 20,78 D 

P30R50YH 18,68 d A 18,88 b A 15,97 c A 18,47 c A 48,24 A A 42,10 b B 18,82 D 

Média Dentado 22,80   22,00   20,89   21,30   34,57   30,85   23,94  

Média Duro 19,91   18,39   20,32   22,53   38,50   33,43   23,43  

Média Geral 21,36  A 20,03  A 20,61  B 21,92  A 36,54  A 32,14  B 23,68  

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha pertencem a um 
 

mesmo grupo pelo teste de Scott- Knott (P<0,05). 
 

 
 

A importância de conhecer os valores de produtividade e a participação das frações da 

planta e a qualidade dessas frações, além de identificar os genótipos mais adaptados pela 

expressão de seu potencial produtivo, também permite  estabelecer correlação  entre estas 

variáveis e a produtividade e qualidade do milho para silagem (PAZZIANI et al., 2009). 

Os componentes colmo, folhas e brácteas + sabugo correspondem, em média, a 70% 

do total de matéria seca da planta (Caetano, 2001). A qualidade da forragem está associada a 

fatores genéticos, porém sua redução pode ser confundida com efeitos de clima e, 

principalmente, maturidade da planta (PERREIRA et al., 2011). 

O  resumo  da  análise  de  variância  conjunta  para  as  características  de  fibra  em
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detergente neutro da planta inteira (FDN-P) e das partes da planta, colmo (FDN-C), folha 

(FDN-F) e brácteas e sabugo (FDN-BS) e a digestibilidade in situ da planta inteira (DEG-P) 

estão demonstrados na Tabela 12. 

 
 

Tabela 11. Resumo da análise de variância conjunta para os teores de fibra em detergente 

neutro da planta inteira (FDN-P), do colmo (FDN-C), das folhas (FDN-F), das brácteas mais 

sabugo (FDN-BS) e digestibilidade in situ da planta inteira (DEG-P), de 10 genótipos de 

milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas de semeadura em 

Guarapuava, na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

Quadrado Médio 
 

FV                                GL    FDN- P       FDN- C      FDN- F    FDN- BS  GL       DEG-P 
 

Bloco/Época 4 17,76  12,94  3,83  4,4 2 3,54  

Época (E) 1 646,94 ** 923,31 ** 65,98 ** 0,06 1 104,94 
 

** 

Genótipo (G) 9 98,82 ** 37,17 * 15,74 * 12,68 9 14,56  

Dentado (D) 4 190,71 ** 7,28  17,43  6,35 4 22,17  

Duro (F) 4 31,58  56,37  16,57  18,96 4 9,91  

D vs. F 1 0,22  79,93 * 5,66  12,88 1 2,72  

G x E 9 6,07  16,93  6,85  3,01 9 2,65  

D x E 4 4,393  13,31  3,52  3,85 4 0,30  

F x E 4 8,75  14,12  11,42  1,58 4 5,46  

(D vs. F) x E 1 2,058  42,65  1,89  5,37 1 0,81  

Erro 36 14,12  16,51  5,92  8,43 18 5,51 

CV%  5,89  5,39  3,38  3,46  3,67 

Média  63,79  75,37  72,02  83,97  63,99 

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

 
 

No geral, a fonte de variação época foi significativa, demonstrando assim que as 

características de FDN e DEG-P se comportaram de forma diferente nas duas épocas de 

semeadura. Os genótipos também diferiram significativamente para os teores de fibra em 

detergente neutro, demonstrando que existe variabilidade entre os materiais, porém a DEG-P 

não foi significativa para as fontes de variação genótipo e interação „genótipos x épocas‟ 

(Tabela 12).
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Perreira et al. (2012) avaliaram a digestibilidade de plantas de milho em duas épocas 

de plantio e em dois estádios de maturação dos grãos e não encontraram efeito significativo 

da interação „genótipos x épocas‟ de plantio sobre a digestibilidade, tendo encontrado médias 

de 53,4% para a semeadura em novembro e 53,6% para semeadura em dezembro. 

Para todas as variáveis bromatológicas dos teores de fibra em detergente neutro e 

digestibilidade in situ da planta inteira não houve interação „genótipos x épocas‟ significativa 

(Tabela 12), e dessa forma as médias foram consideradas de forma conjunta (Tabela 13). 

A média geral da FDN-P foi de 63,79%, havendo variações significativas entre os 

genótipos.  Houve  a  formação  de  três  grupos  de  médias,  cinco  dos  genótipos  estão 

classificados no grupo de maior média que variou de 68,59% (M01D) a 65,58% (M02F), no 

grupo de menor médias está apenas o hibrido de textura dentada AG8041PRO com 55,91% 

(Tabela 13) podendo ser classificado com  base no FDN-P como  um  bom material para 

produção de silagem. 

Os teores de FDN-C e FDN-F tiveram médias gerais próximas, sendo de 75,37% e 
 

72,01%,  respectivamente.  A  FDN-C  dos  dez  genótipos  variaram  entre  70,92  (M01F)  e 
 

79,23%  (G02F),  para  FDN-F  as  médias  variaram  entre  69,88%  (AG8041PRO)  e  74,18 

(G01D). 

Outros trabalhos avaliando os componentes da planta e a silagem de híbridos de milho 

observaram médias de fibra em detergente neutro da silagem (planta inteira) de 50,55% 

(OLIVEIRA et al., 2013) e 41,43% (MARAFON et al., 2015) para híbridos colhidos no 

estádio reprodutivo R5. Assis et al. (2014) encontraram FDN de planta inteira de híbridos de 

milho semeados no município de Jaboticabal e colhidos no ponto de ensilagem variando entre 

57,78 % a 66,54 %. 
 

A porcentagem de FDN da planta está diretamente relacionada com a capacidade de 

enchimento do rúmen, assim genótipos que possuem valores menores de FDN proporcionam 

maior consumo de matéria seca pelo animal, melhorando consequentemente seu desempenho 

produtivo (MARAFON et al., 2105). A concentração de fibra pode estar inversamente 

correlacionada com a concentração de açúcares livres na planta, os quais são os principais 

substratos para a fermentação realizada pelas bactérias ácido-láticas (ASSIS et al., 2014). 

Nesse sentido, destaca-se o hibrido AG8041 PRO que apresentou a menor média de FDN-P, 

com 55,9 % na massa seca. 

Os valores de FDN dos grãos no ponto de ensilagem (FDN-G), dos mesmos genótipos
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avaliados  no  presente  trabalho,  nas  mesmas  épocas  em  Guarapuava,  foram  obtidos  por 

Cescon (2015), cujos resultados demonstraram que a época influencia a composição fibrosa 

dos grãos, pois a média do teor de FDN na segunda época (12,2%) foi maior que as média da 

primeira (11,3%). As linhagens de textura dentada na média geral foram superiores as 

linhagens de textura dura para a característica de FDN do grão. 

A média geral da DEG-P foi 63,99%, a média do grupo dentado foi 63,72% e a média 

do grupo duro foi 64,25%. Os genótipos foram agrupados em dois grupos de médias e os 

genótipos classificados no grupo de maiores médias foram as linhagens M01D (65,43%), 

M02D (66,34%), G02D (64,13%), M02F (65,53%), G01F (65,02%), G02F (64,63%) e o 

híbrido P30R50YH (64,32 %). 

Tabela 12. Médias conjuntas das duas épocas de semeadura dos teores de fibra em detergente 

neutro da planta inteira (FDN-P), do colmo (FDN-C), das folhas (FDN-F) e das brácteas mais 

sabugo (FDN-BS) e digestibilidade in situ da planta inteira (DEG-P) dos 10 genótipos de 

milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em Guarapuava na safra agrícola 

2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 
 

 
 

Genótipo 

FDN-P (%) 
 

Conjunta 

FDN-C (%) 
 

Conjunta 

FDN-F (%) 
 

Conjunta 

FDN-BS (%) 
 

Conjunta 

DEG-P (%) 
 

Conjunta 

M01D 68,59a 74,84b 70,56b 82,49a 65,43a 

M02D 63,23a 77,39a 72,57a 85,23a 66,34a 

G01D 59,72b 76,83a 74,18a 83,20a 60,60b 

G02D 68,21a 76,06a 71,36b 83,49a 64,13a 

AG8041 PRO 55,91c 77,51a 69,88b 83,13a 62,14b 

M01F 62,71b 70,92b 70,45b 83,22a 61,52b 

M02 F 65,58a 73,23b 73,68a 84,00a 65,53a 

G01F 66,75a 74,27b 73,47a 86,61a 65,02a 

G02F 61,05b 79,23a 73,46a 82,43a 64,63a 

P30R50YH 63,14b 73,44b 70,56b 86,61a 64,32a 

Média Dentado 63,73 76,52 71,71 83,50 63,72 

Média Duro 63,84 74,21 72,32 84,57 64,25 

Média Geral 63,79 75,37 72,01 83,97 63,99 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna pertencem a um mesmo grupo pelo 
 

teste de Scott- Knott (P<0,05).
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Este resultado evidencia que o valor nutricional da planta toda não deverá acompanhar 

a redução na digestibilidade da fração amido em genótipos de textura de grão duro, por haver 

compensação da porção vegetativa (NUSSIO et al., 2001b). 

O hibrido de textura dentada AG8041 PRO, a linhagem de textura dentada G01D e a 

linhagem de textura dura M01F foram os genótipos com menor digestibilidade da MS. 

Gomes et al. (2004) avaliaram a FDN e a degradabilidade de linhagens de milho em 

duas épocas de semeadura e também não encontraram efeito significativo para a interação 

“genótipo x épocas”, e relataram valores de digestibilidade in situ da massa seca no período 

de 24 horas de incubação variando de 44,7 a 55,6%. 

Tabela 13. Resumo da análise de variância conjunta dos teores de fibra em detergente ácido 

da planta inteira (FDA-P), colmo (FDA-C), folhas (FDA-F) e brácteas mais sabugo (FDA- 

BS), referentes a 10 genótipos de milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados 

em duas épocas de semeadura em Guarapuava na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – 

UNICENTRO, 2015. 
 

Quadrado Médio 
 

FV                                    GL          FDA-P             FDA-C            FDA-F         FDA-BS 
 

Bloco/Época 4 1,51  13,05  2,40  12,05 ** 

Época (E) 1 48,22 * 625,19 ** 30,08 ** 0,17  

Genótipo (G) 9 68,05 ** 51,04 ** 21,21 ** 17,62 ** 

Dentado (D) 4 139,08 ** 58,24  8,27  22,55 ** 

Duro (F) 4 8,75  55,23  39,45 ** 11,92 * 

D vs. F 1 21,13  5,48  0,01  20,7 ** 

G x E 9 5,39  20,44  4,00  4,25  

D x E 4 9,48  32,59  3,61  7,87  

F x E 4 2,59  13,16  2,05  1,69  

(D vs. F) x E 1 0,23  0,96  13,36  0,01  

Erro 36 10,28  16,63  3,26  2,50  

CV%  10,84  8,04  4,39  3,51  

Média  29,58  50,76  41,12  45,17  

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

O resumo da análise de variância conjunta dos teores de fibra em detergente ácido
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(FDA) da planta inteira e das partições da planta (colmo, folha e brácteas+ sabugo), estão na 
 

Tabela 14. 
 

As fontes de variação época e genótipo foram significativas para FDA-P, FDA-C e 

FDA-F (Tabela 14), demonstrando a existência de variabilidade entre os genótipos e a 

influência das diferentes épocas sobre os teores de FDA da forragem. 

Com o desdobramento dos genótipos em duro e dentado, a FDA-P e FDA-BS foram 

significativos para o grupo de genótipos dentados e a FDA-F e FDA- BS foram significativos 

para o grupo de genótipos duros, demostrando a existência de variabilidade dentro do grupo 

de mesma textura de grão. A interação „genótipos x épocas‟ não apresentou significância para 

os teores de FDA (Tabela 14). 

As médias da FDA-P variaram de 24,1% a 34,87% e a média geral foi de 29,58% 

(Tabela  15).  Valores  de  FDA  em  torno  de  30%  são  considerados  dentro  dos  padrões 

aceitáveis de qualidade para produção de silagem (NEUMANN et al., 2011). A média geral 

do grupo de textura dentada foi de 30,17% e do grupo de textura dura foi de 28,99 %. 

Os genótipos dentados, cujos valores de FDA-P foram classificados como 

significativamente inferiores,  incluem  a linhagem  G01D e o  híbrido AG8041PRO, cujas 

médias foram 26,4% e 24,1%, respectivamente. Dentre os genótipos de textura dura, apenas a 

linhagem G01F foi classificada no grupo de maiores médias. 

Oliveira  et  al.  (2010)  avaliaram  híbridos  de  milho  no  ponto  de  ensilagem  e 

encontraram FDA da planta inteira de 39,2%. Já Morais et al. (2013) encontraram médias de 

FDA da planta inteira de 28,87 %, valores muito próximos aos encontrados na média geral e 

média dos genótipos de grãos duros deste trabalho. 

Oliveira et al. (2013) avaliaram diferentes híbridos de milho em diferentes estádios 

reprodutivos e no estágio de R3- R4 encontraram valores de FDA da planta inteira de 33,38%, 

valores estes superiores aos encontrados neste trabalho para os híbridos AG8041 PRO e 

P30R50YH.  Essa diferença pode ser  explicada pelo  efeito  de diluição  dos  componentes 

fibrosos pela presença do grão. 

Os valores de FDA dos grãos no ponto de ensilagem (FDA-G), dos mesmos genótipos 

avaliados no presente trabalho, nas mesmas épocas em Guarapuava-PR, foram obtidos por 

Cescon (2015), cujos resultados demonstraram que houve influência da época sobre a 

deposição de FDA no grão sendo que a segunda época (4,8%) foi significativamente maior 

do que na primeira época (4,1%), e não houve diferença entre os grupos de textura dura e
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textura dentada. 
 

 
 

Tabela 14. Médias conjuntas dos teores de fibra em detergente ácido da planta inteira (FDA- 

P), do colmo (FDA-C), das folhas (FDA-F) e brácteas mais sabugo (FDA-BS), em 

porcentagem  da  massa  seca,  de  10  genótipos  de  milho  avaliados  em  duas  épocas  de 

semeadura em Guarapuava na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 

2015. 
 

 FDA-P (%) FDA-C (%) FDA-F (%) FDA-BS (%) 

GENÓTIPO Conjunta Conjunta Conjunta Conjunta 

M01D 34,87 a 52,16 a 39,84 b 44,41 c 

M02D 34,08 a 53,64 a 43,43 a 47,04 a 

G01D 26,14 b 50,43 a 41,87 a 43,87 c 

G02D 31,68 a 45,94 b 39,86 b 41,90 d 

AG8041 PRO 24,10 b 53,16 a 41,56 a 45,71 b 

M01F 28,17 b 48,51 b 37,27 c 45,73 b 

M02 F 29,22 b 46,79 b 43,45 a 44,95 c 

G01F 30,69 a 51,16 a 41,26 a 48,10 a 

G02F 29,32 b 54,78 a 40,29 b 44,41 c 

P30R50YH 27,54 b 51,06 a 43,45 a 45,61 b 

Média Dentado 30,17  51,06  41,10  44,58  

Média Duro 28,99  50,46  41,14  45,76  

Média Geral 29,58  50,76  41,12  45,17  

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna pertencem a um mesmo grupo pelo 
 

teste de Scott- Knott (P<0,05). 
 

 
 

Os quadrados médios da análise de variância conjunta dos teores de lignina, celulose, 

hemicelulose e das estimativas da produção de massa seca digestível em kg ha
-1  

(PMSD) 

estão na Tabela 16. 

A época foi significativa para os teores de lignina, celulose, hemicelulose e para a 

PMSD, demonstrando que a época influenciou os resultados dessas variáveis. A variabilidade 

entre os genótipos mostrou-se evidente para lignina, celulose e PMSD. Com o desdobramento 

dos genótipos em grupo dentado e grupo duro, a lignina e as estimativas da PMSD foram
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significativos para ambos os grupos de texturas, demonstrando a existência de variabilidade 

entre os genótipos dentro de cada grupo. Diferenças significativas dos teores de celulose 

foram verificadas apenas entre os genótipos de grãos dentados (Tabela 16). 

 
 

 
Tabela 15. Resumo da análise da variância conjunta dos componentes da fibra da parede 

celular (lignina, hemicelulose e celulose) da forragem no ponto de ensilagem e da estimativa 

da produção de massa seca digestível (PMSD) em kg ha
-1

, de 10 genótipos de milho avaliados 

em duas épocas de semeadura em Guarapuava na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – 

UNICENTRO, 2015. 
 

Quadrado Médio 
 

FV              GL    Lignina     Celulose          Hemicelulose                     PMSD 
 

Bloco/Época 4 1,65  0,61  25,06  1.189.872,67  

Época (E) 1 5,98 ** 88,08 ** 341,96 ** 1.623.773,58 ** 

Genótipo (G) 9 2,43 ** 65,70 ** 21,48  71.515.540,83 ** 

Dentado (D) 4 3,02 ** 122,77 ** 20,77  75.432.142 ** 

Duro (F) 4 1,98 ** 16,18  21,22  84.046.055,19 ** 

D vs. F 1 1,87 ** 35,50  25,36  5.727.080,23 ** 

G x E 9 2,44 ** 11,31  14,27  1.624.817,00  

D x E 4 2,02 ** 17,73  14,57  247.899,63  

F x E 4 2,1 ** 6,87  16,59  3.241.571,98 * 

(D vs. F) x E 1 5,48 ** 3,39  3,79  665.466,56  

Erro  36 0,21  10,63  18,81  995.180,79  

 CV%  9,04  13,30  12,68  10,94  

 Média  5,07  24,51  34,20  9.122  

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

 
 

O contraste que compara os grupos de genótipos de grãos de textura dura e dentada (D 

vs. F) foi significativo para lignina e PMSD, demonstrando a diferença no desempenho médio 

dos genótipos para estas características, entre os grupos de diferentes texturas (Tabela 16). 

Houve  diferença  significativa  da  interação  „genótipos  x  épocas‟  para  lignina, 

indicando comportamento distinto dos genótipos quando submetidos a diferentes condições 

ambientais. As interações „genótipos dentados x épocas‟  e „genótipo  duro x época‟  foram
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significativos para a lignina, demonstrando que em ambos os grupos os teores de lignina 

foram afetados pelas épocas de semeadura. 

A PMSD apresentou significância para a interação „genótipos duros x épocas‟ (Tabela 
 

16). A interação significativa do contraste (D vs. F) x E para o teor de lignina (Tabela 16), 

demonstra que as diferenças entre as médias dos grupos de genótipos contrastados foram 

afetadas pelas épocas de semeadura. 

Na decomposição da fração fibrosa das plantas, houve diferenças significativas entre 

os genótipos para as frações lignina e celulose e para a PMSD. Na Tabela 17 estão as médias 

dos teores de lignina, celulose e hemicelulose e das estimativas da PMSD dos 10 genótipos. 

A média geral do teor de lignina da planta inteira apresentou diferença significativa 

entre as épocas, sendo 5,38% para época 1 e 4,80% para época 2 (Tabela 17). A lignina é 

depositada principalmente na parede celular dos tecidos envolvidos no mecanismo de suporte 

ou na condução de água, principalmente xilema, mas também esclerênquima, fibras do floema 

e periderme (FERREIRA et al., 2011). Assim o colmo é a fração que possui as maiores 

concentrações de lignina. As duas variáveis que podem explicar o maior teor de lignina na 

época 1 são a PC e PG. 

O grupo de genótipos dentados apresentou as menores médias de lignina com os 

genótipos AG8041 PRO (4,05%) e G02D (4,18%) (Tabela 17). Os genótipos com maior 

média de lignina foram a linhagem dentada M02D (6,35%) e os genótipos G02F (6,62%) e 

P30R50YH (6,21%), do grupo de genótipos de textura dura, na época 1 (Tabela 17). 

Na época 2 os genótipos G01D e G01F formaram o grupo de menor média de 

porcentagem de lignina, com 3,64% e 3,18%, respectivamente. Nessa mesma época as 

linhagens M02D e G02F continuaram no grupo de maiores médias percentuais, com 5,6% e 

4,93%, respectivamente. 
 

O grupo de genótipos dentados apresentou média de 25,28% de celulose e 33,55% de 

hemicelulose da planta inteira e os genótipos de textura dura apresentaram média de 23,74% 

para celulose e 34,35 % para hemicelulose (Tabela 17). 

Para a fração fibrosa de celulose as maiores médias foram dos genótipos dentados 

M01D (29,77%), M02D (28,10%) e G02D (27,50%), e entre os genótipos de textura dura 

apenas G01F (26,26%) diferiu estatisticamente dos demais. A porcentagem de hemicelulose 

não diferiu estatisticamente entre os genótipos e variou entre 31,81% a 36,36%. 

A estimativa da PMSD em kg ha
-1 

relaciona a capacidade de produção de massa seca
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por hectare com a digestibilidade dessa massa seca, sendo mais um fator de caracterização 

para a escolha de genótipos para a produção de silagem. Nesse contexto, os híbridos 

P30R50YH (15.836 kg ha
-1

) e AG8041PRO (14.274 kg ha
-1

) apresentaram as maiores 

produções de matéria seca (Tabela 17). Entre as linhagens, duas se destacaram, M01D com 

9.888 kg ha
-1 

e G02F com produção de 9.570 kg ha
-1

. 
 

 
 

Tabela 16. Médias conjuntas dos componentes da fibra (lignina, celulose e hemicelulose) da 

planta de milho no ponto de ensilagem, e produção de massa seca digestível em kg ha
-1 

(PMSD) de 10 genótipos de milho avaliados em duas épocas de semeadura, em Guarapuava 

na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

Lignina                   Celulose    Hemicelulose         PMSD 
 

Genótipo                        Época 1          Época 2       Conjunta       Conjunta          Conjunta 
 

M01D 4,89 c A 5,30 a A 29,77 a 33,71 a 9.888 c 

M02D 6,35 a A 5,60 a A 28,10 a 32,15 a 7.563 d 

G01D 5,06 c A 3,64 c B 21,78 b 33,67 a 4.795 e 

G02D 4,18 d A 4,18 b A 27,50 a 36,52 a 7.546 d 

AG8041 PRO 4,05 d B 5,68 a A 19,23 b 31,81 a 14.274 b 

M01F 5,48 b A 6,06 a A 22,39 b 34,54 a 6.588 d 

M02 F 5,33 b A 4,53 b B 24,28 b 36,36 a 7.745 d 

G01F 5,68 b A 3,18 c B 26,26 a 36,05 a 7.417 d 

G02F 6,62 a A 4,93 a B 23,54 b 31,72 a 9.570 c 

P30R50YH 6,21 a A 4,44 b B 22,22 b 35,6 a 15.836 a 

Média Dentado 4,906   4,88   25,28  33,55  8.813  

Média Duro 5,864   4,62   23,74  34,35  9.431  

Média Geral 5,38  A 4,75  B 24,51  34,2  9.122  

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna pertencem a um mesmo grupo pelo 
 

teste de Scott- Knott (P<0,05). 
 

Ferreira et al. (2010) estudaram a qualidade da fibra de híbridos de milho com 

diferentes digestibilidades e encontraram valores de hemicelulose variando entre 17% e 19%, 

de celulose entre 17% e 22% e de lignina entre 5% e 8%. Com exceção dos percentuais de 

lignina e celulose que foram próximos aos encontrados neste trabalho, a hemicelulose foi bem 

abaixo, isto demostra que os genótipos avaliados neste trabalho apresentam uma melhor
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qualidade de fibra quando comparado aos avaliados por Ferreira et al.(2010). 
 

Assis et al. (2014) apresentaram valores de lignina de milho para silagem variando 

entre 8,63% a 6,32%, hemicelulose variando de 25,19% a 34,62 e celulose de 24,27% a 

31,33%. Os percentuais de celulose, hemicelulose e lignina, são influenciados diretamente 

pela genética do material, pela porcentagem de cada componente da planta e pelas condições 

climáticas em que a planta foi submetida. 

Viana et al. (2012) encontraram valores de FDN de 60%, FDA de 39,2 %, celulose de 
 

34,8%, hemicelulose de 20,7% e lignina de 4,8 % para híbridos de milho colhidos no ponto de 

ensilagem. 

A não ocorrência de efeito significativo da interação genótipos x épocas para a 

digestibilidade (Tabela 12) pode estar relacionada ao fato de que apesar dos genótipos terem 

apresentado valores superiores de fibra com relação a outros trabalhos, estes genótipos 

possuem na composição da fibra uma alta porcentagem da fração hemicelulose, que é mais 

digestível quando comparadas as frações de celulose e lignina, praticamente indigestíveis pelo 

ruminante. Da mesma forma, não houve diferenças significativas entre os genótipos para a 

fração hemicelulose (Tabela 17), o que pode justificar em parte o efeito não significativo da 

digestibilidade entre genótipos, pois a porção fibrosa aparenta ser igualmente digestível para 

os materiais. 

Outro fator que influencia a digestibilidade da forragem é a composição e participação 

de grãos. Nesse trabalho a participação de grãos de genótipos dentados foi menor em 

comparação aos genótipos duros (Tabelas 13), assim, mesmo havendo maior digestibilidade 

de grãos, a participação de grãos em genótipos dentados não foi suficiente para alterar a 

digestibilidade da planta inteira. 

 
5.4 Contrastes entre genótipos e grupos de genótipos 

 

 

O contraste LD vs. LF, que confronta as médias entre os grupos de linhagens de grãos 

dentados e duros, não foi significativo para as variáveis de PMS, MS, MSF, MSBS, PF e PBS 

(Tabela 18), independentemente da época, indicando que não houve diferenças significativas 

entre as médias dos grupos de linhagens com grãos de textura dentada e dura. Na época 1 a 

média da MSC das linhagens de textura dentada superou em 1,65 % a média das linhagens de 

grãos duros. A média da MSG, considerando as duas épocas avaliadas, foi 6,94 % maior para 

o grupo de linhagens de textura dura (Tabela 18).
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Em ambas as épocas de semeadura houve superioridade das linhagens  de textura 

dentada para a PC, com diferenças de 4,42% na época 1 e 4,89% na época 2. Houve 

superioridade significativa das linhagens de grãos duros nas duas épocas de semeadura para a 

PG, alcançando 5,68% na época 1 e 4,96% na época 2 (Tabela 18). 

O contraste HD vs. HF mostra que na época 1 a PMS do híbrido de grãos duros 

(P30R50YH) superou a do híbrido de textura dentada (AG8041 PRO) em 3.818,25 kg ha
-1

, já 

na época 2 não houve diferença significativa entre os híbridos testemunhas. Para as 

características MS, MSF e MSBS, PC e PBS não houve diferenças significativas entre os 

híbridos. O hibrido de textura dura (P30R50YH) foi superior para MSC em 1,64% na época 1 

e  não  diferiu  na  época  2  (Tabela  18).  Na  média  conjunta  o  híbrido  de  textura  dura 

(P30R50YH) obteve média de MSG superior em 6,9%, e a PG do híbrido de textura dentada 
 

(AG8041 PRO) na época 2 foi superior em 6,96% (Tabela 18). 
 

As estimativas do contraste HD vs. LD, que compara o híbrido de textura dentada 

(AG8041 PRO) com a média das linhagens também de grãos dentados, foram significativas 

para praticamente todas as características avaliadas (Tabela 18). A PMS em ambas as épocas 

foi superior para o híbrido de textura dentada em 12.167 kg ha
-1 

e 10.684 kg ha
-1 

nas épocas 1 

e 2, respectivamente, em relação à média das linhagens de  grãos dentados, como já era 

esperado, pois híbridos possuem um maior vigor quando comparados a linhagens. 

Com  relação  à  matéria  seca  dos  componentes  da  planta,  as  linhagens  de  grãos 

dentados apresentaram as maiores médias em ambas as épocas para MSF com diferenças de 

18,85% para época 1 e 40,66% para época 2, bem como para a MSC na época 1 e MSBS na 

época 2. Para a MSG o híbrido de grão dentado (AG8041 PRO) superou as linhagens, com 

7,13 % e 5,56 % nas épocas 1 e 2, respectivamente (Tabela 18). 
 

As   estimativas   do   contraste   HD   vs.   LD   foram   significativas   para   todas   as 

características de participação das frações da planta (Tabela 18). A média das linhagens de 

grãos dentados foi superior à média do híbrido dentado para PF (6,59%), PC (9,26% na época 

1 e 7,54% na época 2), PBS (6,95% na época 1 e 6,74% na época 2). Por outro lado, a PG do 

híbrido dentado foi superior à média das linhagens dentadas com diferenças de 20,94% e 

22,76%, nas respectivas épocas (Tabela 18), justificando a maior participação dos demais 

componentes da planta nas linhagens, pois o efeito de diluição foi menor nas linhagens por 

produzirem menos grãos comparadas ao hibrido.
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Tabela 17. Estimativas e significâncias dos contrastes entre genótipos e entre grupos de 

genótipos de grãos duros e dentados, para produção de matéria seca (PMS), massa seca (MS), 

matéria seca da folha (MSF), matéria seca do colmo (MSC), matéria seca de brácteas e 

sabugo (MSBS), matéria seca dos grãos (MSG), participação de folhas (PF), participação do 

colmo (PC), participação de brácteas e sabugo (PBS), participação de grãos (PG), referentes a 

10  genótipos  de  milho  avaliados  em  duas  épocas  de  semeadura  safra  2013/2014,  em 
 

Guarapuava na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 
 

LD vs. LF                                  HD vs. HF                                   HD vs. LD 
 

Variável 
 

PMS (kg ha
-1

) 

Época 1 
 

-652 

Época 2 
 

-656 

Conj. Época 1 
 

-3.818** 

Época 2 
 

531 

Conj. Época 1 
 

12.167** 

Época 2      Conj. 
 

10.684** 

MS (%)   -1,01   -1,01   -1,0 

MSF (%) 4,48 6,23  4,47 6,23  -18,85** -40,66**  

MSC (%) 1,65* 0,82  1,64* 0,82  -4,28** -1,82  

MSBS (%) 3,54 0,87  -3,54 0,87  -4,13 -6,96*  

MSG (%)   -6,94**   -6,9* 7,13** 5,56*  

PF (%)   0,67   0,15   -6,59** 

PC (%) 4,42** 4,89** -3,29 -3,25  -9,26** -7,54**  

PBS (%) 0,87 -0,89 -0,63 -2,56  -6,95** -6,74**  

PG (%) -5,68** -4,96** 3,08 6,96**  20,94** 22,76**  

** e * significativo, a 1% e 5% probabilidade, respectivamente, pelo teste t. 
 

 
 

Os contrastes HD vs. LF, HF vs. LD e HF vs. LF apresentaram significância para a 

PMS nas duas épocas de semeadura (Tabela 19), sendo que independentemente da textura dos 

grãos os híbridos obtiveram as maiores PMS em relação às linhagens, pois os híbridos 

possuem maior vigor quando comparado às linhagens. 

A estimativa do contraste HD vs. LF relativa à MS da planta inteira não foi 

significativa, contudo a matéria seca dos demais componentes da planta apresentaram 

diferenças significativas (Tabela 19). Em média, as linhagens de textura dura tiveram 

superioridade   significativa   para   MSF   com   14,37%   e   34,43%   para   época   1   e   2, 

respectivamente. A MSC na época 1 foi superior em 2,64% para o grupo de linhagens duras e 

a MSBS demostra superioridade significativa das linhagens de textura dura com 7,66% na 

época 1 e 6,10% na época 2. 

Para o contraste HF vs. LD as estimativas da PMS foram significativamente superiores 

em ambas as época de cultivo para o híbrido de textura dura, sendo 15.985 kg ha
-1 

na época 1
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e 10.152 kg ha
-1  

na época 2 (Tabela 19). As estimativas dos contrastes apontam que, em 

média, a participação de todos os componentes da planta, com exceção da PG, foram maiores 

para as linhagens de grãos dentados. As diferenças da PG do híbrido P30R50YH em relação à 

média das linhagens dentadas foram 17,85% na época 1 e 15,8% na época 2. As linhagens de 

textura dentada foram susceptíveis as doenças de mancha branca, diplodia e cercosporiose 

(Tabela 5) quando comparada ao hibrido de textura dura, influenciando diretamente no maior 

teor de matéria seca dos componentes da planta das linhagens neste contraste. 

O contraste HF vs. LF apresentou superioridade significativa do híbrido duro para a 

PMS em ambas as épocas, com 15,33 t ha
-1 

na época 1 e 9,50 t ha
-1  

na época 2. Para as 

variáveis MS, MSF e MSBS não houve diferenças significativas entre o desempenho do 

híbrido e a média do grupo de linhagens de grãos duros. Já a MSC foi significativamente 

superior para as linhagens de grãos duros com diferença de 2,61% na época 2 (Tabela 19). 

 
 

Tabela 18. Estimativas e significâncias dos contrastes entre grupos de hibrido dentado vs. 

linhagem dura (HD vs .LF), hibrido duro vs. linhagenm dentada (HF vs. LD) e hibrido duro 

vs. linhagem dura (HF vs. LF) da produção de matéria seca (PMS), massa seca (MS), massa 

seca da folha (MSF), matéria seca do colmo (MSC), massa seca de brácteas e sabugo (MS 

BS), massa seca do grão (MSG), participação de folhas (PF), participação do colmo (PC), 

participação de brácteas e sabugo (PBS), participação de grãos (PG), referentes a 10 genótipos 

de  milho  avaliados  em  duas  épocas  de  semeadura  em  Guarapuava  na  safra  agrícola 

2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 
 

HD vs. LF                                       HF vs. LD                                         HF vs. LF 
 

Característica 

PMS (kg ha-1) 

Época 1 
 

11.514** 

Época 2   Conjunta 
 

10.027** 

Época 1 
 

15.985** 

Época 2 
 

10.152** 

Conjunta Época 1 
 

15.333** 

Época 2   Conjunta 
 

9.495** 
 

MS (%)                                                           -2,00                                                   4,36*                                               3,35 

MSF (%) -14,37* -34,43**  -3,00 -17,14*  1,45 -9,9  

MSC (%) -2,64* -1,00  -0,90 -3,43**  0,74 -2,61*  

MSBS (%) 7,66** 6,10*  -7,58** 0,88  -4,04 0,01  

MSG (%)   -0,58   10,47**   3,53* 

PF  (%)   -5,92**   -6,44**   -5,77** 

PC (%) -4,84** -2,64*  -5,97** -4,29**  -1,54 0,66  

PBS (%) -6,07** -7,64**  -6,31** -4,18**  -5,44** -5,07**  

PG (%) 15,25** 17,8**  17,85** 15,8**  12,16** 10,84**  

** e * significativo, a 1% e 5% probabilidade, respectivamente, pelo teste t.
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Na média conjunta, a estimativa do contraste HF vs. LF aponta que o hibrido 

P30R50YH superou a média da MSG das linhagens de grãos duros com diferença de 3,53%. 

Com relação a PF, a média das linhagens de grãos duros foi superior à do hibrido, com 

diferença de 5,77% e com relação à PG o hibrido foi superior à média das linhagens de grãos 

duros, com diferenças de 12,16% na época 1 e 10,84% na época 2. As estimativas dos 

contrastes que abordam as características bromatológicas apresentaram pouca significância 

(Tabela 20). 

 
 

Tabela 19. Estimativas e significâncias dos contrastes entre grupos de hibrido de textura 

dentada vs. hibrido de textura dura (HD vs. HF), hibrido dentado vs. linhagem dentada (HD 

vs. LD), hibrido dentado vs.linhagem dura (HD vs. LF), hibrido duro vs.linhagem dentada (HF 

vs. LD), hibrido duro vs.linhagem dura (HF vs. LF), linhagem dentada vs.linhagem dura (LD 

vs. LF) para as características de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA), lignina da planta inteira e digestibilidade da planta inteira, referentes a 10 genótipos 

de milho avaliados em duas épocas de semeadura em Guarapuava na safra 2013/2014. 

Guarapuava, PR – UNICENTRO, 2015. 

HD vs. HF    HD vs. LD     HD vs. LF     HF vs. LD      HF vs. LF     LD vs. LF 
 

 Conjunta Conjunta Conjunta Conjunta Conjunta Conjunta 

% % % % % % 

FDN-P -7,22 ** -9,77 ** -8,10 ** -2,54 -0,88 1,66 

FDN-F -0,68 -2,28  * -2,88  * -1,6 -2,20 -0,59 

FDN-C 4,06 1,22 3,09 -2,83 -0,96 1,87 

FDN-BS -2,79 -0,47 -0,93 2,32 1,86 -0,46 

FDA-P -3,44 -7,59 ** -5,24 ** -4,15 ** -1,8 2,34* 

FDA-F -1,86 0,57 0,99 2,44 ** 2,86 ** 0,41 

FDA-C 2,09 2,61 2,84 0,51 0,74 0,23 

FDA-BS 0,09 1,40 -0,08 1,3 -0,18 -1,49** 

DEG-P 2,49 1,98 2,01 -0,5 -0,47 0,03 

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

 
 

O contraste entre os híbridos testemunhas foi significativo para a característica FDN-P 
 

com média superior para o hibrido duro de 7,22%, a FDN das frações da planta bem como o
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FDA e DEG-P não foram significativas para este contrate. A média das linhagens dentadas foi 

superior no contrate HD vs. LD para FDN-P (9,77%), FDN-F (2,28%) e FDA-P (7,59%), com 

relação ao hibrido testemunha de textura dentada (Tabela 20). 

A média das linhagens de grãos duros foi superior à média do hibrido dentado no 

contrate HD vs LF em 8,10%, também foi superior para FDN-F em 2,88% e FDA-P em 5,24. 

O contraste HF vs. LD mostrou a superioridade da média das linhagens dentadas para a FDA- 

P em 4,15%, e superioridade do hibrido duro (P30R50YH) para FDA-F em 2,44% (Tabela 

20). 
 

Contrastando HF vs. LF, o hibrido foi superior à média das linhagens para a FDA-F, 

com diferença de 2,86% (Tabela 20). 

As linhagens de textura dentada obtiveram média superior para a característica FDA-P 

em 2,34%, no contrate com as linhagens de grãos duros (LD vs. LF). Por outro lado, a média 

das linhagens de textura dura foi superior para FDA-BS em 1,49%, para o mesmo contraste 

(Tabela 20). As estimativas do contraste entre linhagens ( LD vs. LF), para as médias de FDN 

e FDA dos grãos no ponto de ensilagem obtidas por Cescon (2015), dos mesmos genótipos 

avaliados no presente trabalho, nas mesmas épocas em Guarapuava-PR, apontaram   que os 

grãos de textura dentada apresentaram maior quantidade de FDN; para o teor de FDA não 

houve efeito significativo do contraste em ambas as épocas. 

Os contrastes referentes à PMSD e as partições da fração fibrosa (lignina, celulose e 

hemicelulose) estão na Tabela 21. O hibrido de textura dentada (AG8041PRO) quando 

contrastado  com  as  linhagens  de  textura  de  grãos  duros  (HD  vs.  LF)  apresentou  média 

superior em 6.444 kg ha
-1

. A fração lignina foi superior para as linhagens de grãos duros na 

época 1 com 1,73% no contraste HD vs. LF; já na época 2 houve superioridade significativa 

para os híbridos de textura dentada (1,00%). Na análise conjunta a fração celulose apresentou 

superioridade significativa para o grupo de linhagens de grãos duros, com 4,88 % (Tabela 21). 

O contraste HF vs. LD demostrou superioridade significativa para o híbrido de grãos 

duros na estimativa da PMSD em 8.388 kg ha
-1 

e também foi superior para lignina para época 

1 com 1,08%, já a fração celulose na análise conjunta foi superior para a média das linhagens 

de textura dura, com 4,57% (Tabela 21). O contraste HF vs. LF apresentou diferenças 

significativas apenas para a PMSD, com superioridade de 8.006 kg ha
-1  

para o hibrido de 

textura dura (Tabela 21).
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Tabela 20. Estimativas e significância dos contrastes entre hibrido de textura dentada vs. 

linhagens de textura dura (HD vs.  LF), hibrido  de textura dura vs. linhagens de textura 

dentada (HF vs. LD), hibrido de textura dura vs. linhagens de textura dura (HF vs. LF), 

hibrido de textura dentada vs.hibrido de textura dura (HD vs. HF), hibrido de textura dentada 

vs. linhagens de textura dentada (HD vs. LD) e linhagens de textura dentada vs. Linhagens de 

textura dura (LD vs. LF) para produção de massa seca digestível em kg ha
-1  

(PMSD) e as 
 

frações lignina, celulose e hemicelulose, de 10 genótipos de milho avaliados em duas épocas 

de semeadura em Guarapuava. na safra agrícola 2013/2014. Guarapuava, PR – UNICENTRO, 

2015. 
 

HD vs. LF                                   HF vs. LD                                   HF vs. LF 

Característica    Época 1  Época 2    Conjunta    Época 1  Época 2    Conjunta   Época 1  Época 2    Conjunta 

PMSD                                                6.444    **                                  8.388   **                                  8.006   ** 

Lignina              -1,73**   1,00**                         1,08**   -0,24                            0,43          -0,23 

Celulose                                                 -4,88**                                       -4,57**                                       -1,90 

Hemicelulose                                          -2,85                                             1,60                                            0,92   

                  HD vs. HF                                 HD vs. LD                                  LD vs. LF 

Variável           Época 1  Época 2    Conjunta    Época 1  Época 2    Conjunta   Época 1  Época  2     Conjunta   

PMSD                                                -1.562   **                                  6.825   **                                   -381 

Lignina              -2,16**   1,24**                          -1,1**     0,99**                         -0,70**     0,00 

Celulose                                                 -2,98                                           -7,55**                                        2,66** 

Hemicelulose                                          -3,78                       -2,17                                                                 0,67   

** e * significativo, a 1% e 5% probabilidade, respectivamente, pelo teste t. 
 
 

No contraste entre os híbridos testemunhas (HD vs. HF), o hibrido de textura dura 

superou em 1.562,47 kg ha
-1 

a média da PMSD e em 1,73% a média da lignina na época 1, do 

hibrido dentado, porem na época 2 o hibrido dentado foi superior em 1,24% de lignina da 

planta inteira. 

A estimativa da PMSD no contraste HD vs. LD foi significativamente maior para o 

hibrido AG8041 PRO em 6.825 kg ha
-1

, a lignina teve diferença significativa para as duas 

épocas de semeadura sendo que na época 1 ocorreu a superioridade de 1,1% para as linhagens 

de grãos dentados; já na época 2 a superioridade foi favorável para o híbrido de textura 

dentada em 0,99% (Tabela 21). A análise conjunta demonstrou superioridade significativa de 

7,55% para a fração celulose na as linhagens de grãos dentados. 
 

A PMSD foi superior para a média das linhagens de grãos duros sobre a média das 

linhagens de grãos dentados em 381 kg ha
-1 

(Tabela 21).
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O contraste LD vs. LF demostrou significância para a lignina na época 1 sendo que 

linhagens de textura dura com superioridade de 0,70%, sendo que na época 2 a estimativa do 

contraste não foi significativa. A variável de celulose na análise conjunta apresentou 

superioridade significativa de 2,66% para a média das linhagens de grãos dentados. 

 
 

 
6. CONCLUSÕES 

 

 

A severidade das doenças foliares foi maior nas linhagens, comparativamente aos 

híbridos testemunhas AG8041 PRO e P30R50YH. As linhagens de textura dentada 

apresentaram maior severidade de sintomas da ferrugem comum, helmintosporiose e diplodia, 

quando comparada as linhagens de textura dura. 

As linhagens de textura dura apresentaram maior participação de grãos na matéria seca 

da planta. 

A digestibilidade da massa seca da forragem não foi afetada pela diferença na textura 

dos grãos. 

Os teores de fibras em detergente neutro das frações das plantas das linhagens não 

foram influenciados pelas diferentes texturas dos grãos. O teor de fibra em detergente ácido 

foi significativamente maior para o grupo de linhagens de textura dentada. 

O hibrido de grãos duros apresentou a maior produção de matéria seca digestível; já 

para as linhagens essa característica não foi influenciada pela textura dos grãos. 

As linhagens G02F e M01D apresentaram as maiores produções de massa seca 

digestível da forragem (PMSD).
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