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RESUMO 

 

CESCON, Larissa Krizonoski. Caracterização de linhagens de milho com diferentes texturas 

do endosperma para aptidão silageira. 2015. Dissertação (Mestrado em Agronomia – 

Produção Vegetal). UNICENTRO. 

 

Objetivou-se caracterizar linhagens experimentais de milho com grãos de textura dura 

e dentada, quanto a características relacionadas à aptidão para silagem, com foco principal na 

análise dos grãos no ponto de ensilagem. Foram avaliados 10 genótipos, sendo quatro 

linhagens e um híbrido (testemunha) caracterizados por possuírem grãos duros e quatro 

linhagens e um híbrido (testemunha) de grãos dentados. Os tratamentos foram avaliados em 

duas épocas de semeadura em Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. A 

produtividade de grãos e o peso de 1000 grãos foram maiores na primeira época e os 

genótipos com grãos de textura dura foram superiores quando comparados aos de textura 

dentada. A vitreosidade dos grãos foi significativamente superior no grupo de linhagens de 

grãos duros. De maneira geral, as linhagens de textura dentada foram mais suscetíveis à 

incidência de grãos ardidos. Os grãos do grupo de linhagens dentadas apresentaram maiores 

teores de proteína bruta e FDN, comparativamente ao grupo de linhagens de textura dura, bem 

como apresentaram maior digestibilidade dos grãos no ponto de ensilagem. De modo geral, os 

grãos das linhagens de textura dura apresentaram maiores teores de FDA. O grupo de 

linhagens de textura dura apresentou maior número de grânulos de amido, tanto na parte 

vítrea quanto na porção farinácea do endosperma. Os genótipos com maior vitreosidade dos 

grãos apresentaram menor digestibilidade. A linhagem dentada D102-1.2 destacou-se com 

boa digestibilidade dos grãos no ponto de ensilagem. 

 

 

Palavras-chave: melhoramento genético, milho forrageiro, textura de grão, valor nutricional 

e Zea mays L. 
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ABSTRACT 

 

 

CESCON, Larissa Krizonoski. Characterization of maize inbred lines with different 

endosperm textures for silage purpose. 2015. Dissertation (MS in Agronomy - Crop 

Production). UNICENTRO.  

 

 This study aimed to characterize experimental maize inbred lines with different 

texture of grains for characteristics related to silage quality, with main focus on the analysis of 

the grain in silage point. It was evaluated 10 genotypes, in four inbred lines and a hybrid 

(check) characterized by having flint grains and four inbred lines and a hybrid (check) of dent 

grains. The genotypes were evaluated in two sowing dates, in Guarapuava-PR, in 2013/2014 

crop season. The grain yield and weight of 1.000 grain were higher in the first sowing and the 

genotypes with flint texture grains were higher than genotypes of dent texture. The 

vitreousness of grains was significantly higher in the group of flint grain lines. In general, 

dent texture inbred lines were more susceptible to the incidence of rot grains. The group of 

inbred lines of dent grain texture had higher contents of crude protein and NDF, compared to 

the group of flint texture inbred lines and had higher digestibility of grain in the silage point. 

In general, flint grain texture inbred lines showed higher levels of ADF. The group of flint 

texture inbred lines showed a higher number of starch granules in both parts, the glassy and 

the farinaceous portion of the endosperm. The genotypes with higher vitreousness of grains 

presented lower digestibility. The dent inbred line D102-1.2 showed good digestibility of the 

grain in the silage point. 

 

 

Keywords: plant breeding, forage corn, grain texture, nutritional value and Zea mays L. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O milho é uma das culturas agrícolas de maior importância no mundo, sendo um 

produto amplamente utilizado na alimentação animal (FAO, 2014). O Brasil se destaca 

mundialmente entre os maiores produtores de carne e de leite e o milho conservado na forma 

de silagem é um alimento altamente nutritivo e estratégico para reduzir o uso de alimentos 

concentrados na dieta animal, reduzindo também os custos de produção. Contudo, a silagem é 

amplamente utilizada por ser um alimento de alto valor nutricional. 

O uso de híbridos modernos de milho, mais produtivos e adaptados às diversas 

condições ambientais tem contribuído significativamente para os ganhos efetivos em 

produtividade e qualidade da silagem (PIMENTEL et al., 1998; NUSSIO e MANZANO, 

1999). Para obtenção de silagem de milho de boa qualidade é necessário escolher 

criteriosamente a cultivar a ser utilizada, e o ideal é que a planta apresente elevada 

participação de grãos na massa ensilada, com presença de amido e parede celular de melhor 

digestibilidade (LUPATINI et al., 2004). Dessa forma, a qualidade da silagem está 

diretamente relacionada com as características bromatológicas dos grãos, as quais são 

determinantes na digestão e aproveitamento no organismo animal (LUPATINI et al., 2004). 

A textura do grão exerce forte influência sobre a sua composição física, causando 

efeitos importantes na qualidade nutricional do milho quando destinado à alimentação animal. 

A vitreosidade é uma característica que permite avaliar com precisão a textura do grão, por 

estar relacionada com a quantidade de endosperma vítreo e farináceo, ou seja, quanto mais 

duro o grão, maior a quantidade de endosperma vítreo, comparativamente ao endosperma 

farináceo (CANTARELLI et al., 2007). 

Em geral, os programas de melhoramento genético não buscam o desenvolvimento de 

híbridos especificamente para produção de silagem, sendo recomendados os mesmos híbridos 

para a produção de grãos, no caso os mais produtivos (MARCONDES, et al., 2012).  

Contudo, é necessário o desenvolvimento e a avaliação de linhagens com diferentes 

texturas do endosperma, com potencial para o desenvolvimento de novos híbridos forrageiros, 

disponibilizando informações a respeito do quanto a vitreosidade interfere na digestibilidade e 

qualidade bromatológica dos grãos, que representam um importante componente da massa 

ensilada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Caracterizar linhagens experimentais de milho com grãos de textura dura e dentada, 

quanto a características relacionadas à aptidão para silagem. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Avaliar características agronômicas das linhagens; 

Avaliar características bromatológicas dos grãos no ponto de ensilagem; 

Avaliar a vitreosidade dos grãos; 

Avaliar a influência da época de semeadura sobre as características agronômicas e 

bromatológicas; 

Estudar a influência da textura do endosperma sobre as características bromatológicas 

e a digestibilidade dos grãos no ponto de ensilagem. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Importância do milho na alimentação animal 

 

O milho é um dos cereais mais cultivados e consumidos no mundo, sendo responsável 

por 38,1% de todos os grãos produzidos (CONAB, 2014). No Brasil a safra 2013/14 teve uma 

área cultivada de aproximadamente 15,4 milhões de hectares, com produtividade média de 

5.095 kg ha
-1

, resultando na produção de 76,6 milhões de toneladas, valores que colocam o 

país como o terceiro maior produtor mundial (CONAB, 2014). 

Floriani (2007) relata que o milho participa como matéria prima de mais de 3.500 

produtos e por ter baixo custo é intensamente utilizado na alimentação humana em países 

subdesenvolvidos e em regiões de baixa renda. Porém sua maior utilização está na 

alimentação animal, com cerca de 50% do seu uso nos EUA e 70% no Brasil (OLIVEIRA, 

2009). Dessa forma, o milho é uma das culturas amplamente estudadas, tendo muitas 

qualidades para exploração como forragem, principalmente na forma de silagem. O Brasil 

possui uma área de 1,82 milhões de hectares cultivados com milho destinados à produção de 

silagem (CONAB, 2014). 

O milho é um alimento que contribui para atender as exigências nutricionais dos 

animais, por apresentar valor nutricional que é influenciado pela composição química, muitas 

vezes desejável no meio agropecuário, e muitas vezes pela composição física exercer efeito 

no aproveitamento de nutrientes (BORDIGNON et. al., 2007; OLIVEIRA, 2009).  

Segundo Mello et al. (2005), na escolha de híbridos de milho para produção de 

silagem deve-se levar em consideração o ciclo, produtividade de biomassa, participação de 

grãos e qualidade da fração fibrosa.  

Com o avanço do melhoramento genético vem sendo possível a obtenção de genótipos 

com melhor valor nutricional, proporcionando ganhos úteis na produção animal, contudo 

vários aspectos devem ser considerados em relação ao valor nutricional dos milhos utilizados 

na alimentação animal, como textura de grãos, que pode influenciar o valor nutricional dos 

híbridos de milho. Apesar de o milho ser composto de aproximadamente 10% de proteína, é 

considerado um alimento energético, pois essa proteína tem deficiência de aminoácidos 

essenciais, como a lisina e o triptofano, o que a torna menos absorvida no organismo animal 

(CANTARELLI et al., 2007). 
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3.2. Estrutura anatômica dos grãos de milho 

 

Os grãos do milho geralmente possuem coloração branca ou amarela, podendo variar 

de preto até vermelho. A composição do grão que varia de 250 a 300 mg contém 

aproximadamente 72% de amido, 9,5% de proteínas, 9% de fibra (grande parte resíduo em 

detergente neutro), 1,5% de cinzas, 2% de açúcares e 4% de óleo. A constituição física do 

grão de milho se dá por quatro principais estruturas: endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e 

ponta (Figura 1), as quais possuem composição química e organização dentro do grão 

diferenciados (PAES, 2006). 

 

 

Figura 1. Anatomia do grão do milho e suas partes. 

Fonte: PAES, 2006. 

 

A constituição dos grãos de milho varia principalmente de acordo com o genótipo, 

com alguma influência de fatores ambientais. Sendo assim, o grão pode conter valores 

próximos a 11% de germe, 80% de endosperma (consistindo principalmente de amido, 

representando 88% organizado na forma de grânulos) e 5% de pericarpo, que é responsável 

pela proteção dos componentes internos do grão com relação à umidade do ambiente, insetos 

e microrganismos (CORRÊA et al., 2003). O pericarpo é composto por camadas que são 

constituídas de polissacarídeos como a hemicelulose (67%), celulose (23%), lignina (0,1%) e 

o restante constituído de água (PAES, 2006). 
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3.3. Textura do grão de milho 

 

No grão de milho, o endosperma consiste de uma área translúcida, que é referida como 

vítrea, e por uma área opaca, que é referida como farinácea. A proporção dessas duas áreas 

varia com o genótipo e determina a textura do grão (SILVA et al., 2000).  

A vitreosidade ou textura do grão de milho está associada à estrutura física do 

endosperma e a degradação do amido no rúmen animal. Dessa forma, a proporção vítrea e 

farinácea do endosperma vai determinar a disponibilidade de energia para a flora microbiana 

ruminal e, consequentemente, o desempenho animal (RIBAS et al., 2007 b). 

Segundo Paes (2006) o milho é classificado quanto à característica do grão como 

dentado, duro, farináceo, pipoca e doce. O milho produzido no Brasil é na sua maioria do tipo 

duro, enquanto nos países de clima temperado a predominância é do tipo dentado. 

Os tipos de milho são diferenciados pela forma e tamanho dos grãos, definidos pela 

estrutura do endosperma e o tamanho do gérmen (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diferença entre as texturas de grãos. 

Fonte: PAES (2006). 

 

Milhos duros diferem dos milhos farináceos e dentados na relação entre endosperma 

vítreo e endosperma farináceo. Nos milhos dentados, o endosperma farináceo concentra-se na 

região central do grão, entre a ponta e o extremo superior, e nas laterais dessa faixa e no verso 

do grão está localizado o endosperma vítreo. Durante a secagem do grão, o encolhimento do 

endosperma farináceo resulta na formação de uma indentação na parte superior do grão, 

caracterizando o milho como dentado. O milho duro possui um volume contínuo de 
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endosperma vítreo, que resulta em grãos lisos e mais arredondados, com uma aparência dura e 

vítrea. Nos grãos do tipo farináceo, existe a mesma indentação do milho dentado, porém o 

endosperma é completamente farináceo, resultando em uma aparência opaca (PAES, 2006). 

Com base na distribuição dos grânulos de amido e da matriz proteica, o endosperma é 

classificado como farináceo ou vítreo. No endosperma farináceo, os grânulos de amido são 

arredondados e estão dispersos, não havendo matriz proteica circundando essas estruturas, o 

que resulta em espaços vagos durante o processo de secagem do grão, a partir dos espaços 

onde antes era ocupado pela água, durante o desenvolvimento do grão. No endosperma vítreo 

a matriz proteica é densa, com corpos proteicos estruturados, que circundam os grânulos de 

amido de formato poligonal, não permitindo espaços entre estas estruturas (Figura 2) 

(DENARDIN e SILVA, 2009). 

 

 

Figura 3. Microscopia eletrônica dos grânulos de amido do endosperma vítreo 

(esquerda) e farináceo (direita), respectivamente, com aumento de 2.000 vezes.  

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

As denominações vítreo e farináceo referem-se ao aspecto dos endospermas nos grãos 

quando sujeitos à luz. No endosperma farináceo, os espaços vagos permitem a passagem da 

luz, conferindo opacidade ao material. De forma oposta, a ausência de espaços entre os 

grânulos de amido e a matriz proteica promove a reflexão da luz, resultando em aspecto vítreo 

ao endosperma observado nessas condições. Essa propriedade tem sido aplicada para a 

identificação de materiais duros e dentados, embora a vitreosidade e a dureza sejam 

propriedades distintas (SILVA et al., 2013). 
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3.4. Amido nos grãos  

 

O amido presente nos grãos de milho e na silagem de milho constitui uma fonte viável 

e eficiente de suprir energia na dieta de ruminantes. A taxa e a extensão de degradação do 

amido no rúmen afetam a composição de ácidos graxos voláteis, pH ruminal e a passagem de 

amido não-degradável para o intestino (RIBAS et al., 2007 a), por isso, torna-se necessário 

determinar a degradação desse nutriente, já que esta vai ser influenciada pela textura do grão 

do material utilizado para ensilagem. Ribas et al. (2007 b), trabalhando com silagem 

fermentada e grãos secos concluíram que a textura do grão de milho influencia na redução do 

período de colonização e aumento da taxa de produção de gases, devido à maior 

disponibilidade do amido, que é um carboidrato rapidamente fermentável no rúmen.  

A literatura aponta que a digestibilidade do milho pode variar em função da dureza do 

grão, sendo grãos mais dentados (maior quantidade de endosperma farináceo) os que 

apresentam maior digestibilidade, e grãos mais duros (maior quantidade de endosperma 

vítreo) apresentam menor digestibilidade (CANTARELLI et al., 2007; DAVIDE et al., 2010). 

Endospermas caracterizados como vítreos possuem os grânulos de amido fortemente 

associados a uma matriz proteica (Figura 3), o que limita a ação das enzimas hidrolíticas. Já 

em endospermas farináceos, os grânulos de amido são mais acessíveis ao ataque de bactérias 

ruminais, por apresentarem uma matriz proteica descontínua (PRATT et al., 1995). A maioria 

das empresas brasileiras optaram por trabalhar com híbridos de textura dura, com alta 

proporção de endosperma vítreo (PEREIRA et al., 2004), responsabilizando o melhoramento 

genético na obtenção de linhagens com endosperma farináceo, mais degradáveis no rúmen 

comparadas ao endosperma vítreo e, consequentemente, apresentando melhores 

características para produção de silagem, em função da qualidade nutricional.  

O amido é depositado no citoplasma das células na forma de compostos insolúveis, 

atuando como reserva nutricional das plantas. O amido presente no endosperma é originado 

principalmente de duas moléculas, α-amilose e amilopectina, que são polímeros de glicose 

com alto peso molecular diferenciados pela estrutura de sua cadeia e números de unidades de 

glucose com alto peso molecular (Figura 3). A α-amilose possui cadeia retilínea com 

aproximadamente 1.000 unidades de glicose e a amilopectina possui cadeia ramificada com 

40.000 unidades de glicose, sendo que o grão de milho duro contém em média 24% de α-

amilose e 76% de amilopectina (VIEIRA FILHO, 2013). 
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De acordo com Correa et al. (2002), a dureza do grão tem correlação positiva com a 

amilopectina e apresentam maiores teores de energia metabolizável comparados aos grãos 

com níveis de α-amilose mais elevados.  

As diferenças químicas entre as estruturas da α-amilose e amilopectina refletem no 

aproveitamento de energia contida nessas moléculas. Moore et al. (2008) citaram que a 

amilopectina contém mais amido que α-amilose por apresentar cadeia ramificada, o que 

possibilita maior contato com enzimas digestivas e consequentemente maior hidrólise. 

Moore et al. (2008) citaram que o conteúdo de amido aumenta juntamente com o teor 

de amilopectina, pois esta molécula é formada por cadeia ramificada, o que possibilita maior 

contato com enzimas digestivas e consequente maior hidrólise. As diferenças químicas entre 

as estruturas destas duas moléculas (α-amilose e amilopectina) refletem no aproveitamento da 

energia contida nas mesmas. 

 

3.5. Características e melhoramento do milho para silagem  

 

Na seleção de cultivares para produção de forragem, geralmente dá-se preferência 

àquelas que apresentem entre 40 e 50% de grãos na sua composição. Entretanto, vários 

trabalhos de pesquisa relatam que nem sempre os híbridos mais produtivos em grãos irão 

produzir silagens de melhor qualidade. Além disso, outras variáveis importantes na escolha de 

uma cultivar adequada são produtividade, digestibilidade, percentual de espigas e, mais 

recentemente, se considera a textura do grão (dentada ou dura) na escolha de genótipos 

utilizados para alimentação de ruminantes (MORAES et al., 2008). 

O milho duro possui como característica o endosperma cristalino, que ocupa quase 

todo seu volume, sendo a porção farinácea muito reduzida, além disso, alguns trabalhos de 

pesquisa enfatizam que híbridos de grãos dentados são mais susceptíveis a doenças e a 

ocorrência de grãos ardidos (CORREA et al., 2002; PAES, 2006). 

Piovesan et al. (2011) concluíram que dietas formuladas a partir do grão de textura 

semi-dentada apresentam maior valor de energia digestível comparadas as dietas de grãos 

com textura dura. Lopes et al. (2004) avaliando a planta inteira, também concluíram que a 

silagem confeccionada com cultivar de milho tipo duro apresentou a menor digestibilidade  

efetiva no rúmen.  

O milho é a principal cultura forrageira para a produção de silagem e o melhoramento 

genético deve estar voltado tanto para características agronômicas como para aquelas 
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relacionadas direta ou indiretamente com a produção e a qualidade da silagem 

(CANCELLIER et al., 2011). Contudo, as empresas basicamente desenvolveram seus 

programas de melhoramento visando a produção de grãos, sem um foco específico para a 

produção de forragem. Dessa forma, a recomendação dos híbridos para produção de silagem é 

feita com base na avaliação da qualidade bromatológica da forragem das cultivares 

disponíveis (CRUZ et al., 2000). 

O melhoramento do milho forrageiro cumpre seu papel quando o desempenho médio 

dos híbridos para as características de interesse é superior ao das linhagens que os originaram 

(MENDES, 2006). A hibridação entre linhagens contrastantes e complementares é um ponto 

fundamental no melhoramento do milho, possibilitando a combinação de alelos favoráveis 

que estão em genitores diferentes, com a intenção de produzir híbridos mais adaptados e 

produtivos (MARCONDES et al., 2012). 

 A eficiência dos programas de melhoramento se dá com a identificação da população 

mais promissora para extração de linhagens com intuito de obter híbridos, sendo a escolha e 

avaliação das linhagens uma etapa onerosa e demorada no programa de melhoramento. Uma 

das alternativas utilizadas visando a obtenção de linhagens é a utilização de híbridos 

comerciais como fonte de novas linhagens de segundo ciclo, tendo a vantagem de já terem 

sido estudados e testados em diversos ambientes, associando alta produtividade com grande 

proporção de locos favoráveis já fixados (LIMA et al., 2000). Há evidências de grande 

variabilidade genética entre as linhagens obtidas, justificando o melhoramento e seleção 

daquelas com características favoráveis para forragem de boa qualidade (MENDES et al., 

2015). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Localização dos experimentos 

 

Os experimentos foram conduzidos em duas épocas de semeadura no campo 

experimental do Campus Cedeteg da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO 

(1100 m de altitude, latitude 25º21’S e longitude 51
o
30’W), em Guarapuava, na região 

Centro-Sul do Paraná. O solo da área experimental é classificado como Latossolo bruno 

distroférrico típico, textura muito argilosa (EMBRAPA, 2006). A temperatura média dos 

meses de outubro a março foi de 19 
o
C (INPE, 2014). A Figura 4 mostra a pluviosidade 

ocorrida no campo experimental durante o período dos experimentos. 

 

 

Figura 4. Dados de precipitação pluviométrica por decêndio no município de Guarapuava-

PR, no período de outubro de 2013 a maio de 2014. 

Fonte: Simepar / Estação meteorológica do Campus CEDETEG. 

 

4.2. Material genético 

 

Foram avaliados 10 genótipos de milho contrastantes quanto à textura dos grãos, 

sendo quatro linhagens experimentais e um híbrido comercial (testemunha) caracterizados por 

possuírem grãos duros e quatro linhagens experimentais e um híbrido comercial (testemunha) 



26 

 

de grãos dentados (Tabela 1). As linhagens foram obtidas a partir de híbridos comerciais, 

pertencentes aos programas de melhoramento genético da UNICENTRO e da Universidade 

Estadual de Maringá-UEM. 

 

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

2013/2014 em Guarapuava/PR. 

Híbrido Genitor Genótipo Programa Base genética Textura 

AG 8080 D7-H3.01 UEM Linhagem Dentada 

CD 303 D88-H4.01 UEM Linhagem Dentada 

P30B39 D102-157.3 UNICENTRO Linhagem Dentada 

P30B39 D102-1.2 UNICENTRO Linhagem Dentada 

AG8041 PRO Testemunha Agroceres/Monsanto Híbrido simples Dentada 

DKB 747 F47-H17.5 UEM Linhagem Dura 

P30F33 F70-H26.1 UEM Linhagem Dura 

P30B39 F102-226.1 UNICENTRO Linhagem Dura 

AS1560 F202-203.1 UNICENTRO Linhagem Dura 

P30R50 YH Testemunha Du Pont/Pioneer Híbrido simples Dura 

 

4.3. Condução dos experimentos 

 

Os experimentos foram conduzidos em duas épocas. A primeira semeadura foi 

realizada no dia 18/10/2013 e a segunda semeadura em 19/12/2013. Ambos os experimentos 

foram conduzidos em sistema de plantio direto estabilizado, com aveia (Avena strigosa 

Schreb.) como cultura antecessora. A área experimental foi dessecada 30 dias antes da 

semeadura com glifosato na dose de 3,0 L ha
-1

. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com três repetições. As parcelas 

foram constituídas de duas linhas de quatro metros, espaçadas em 0,8 m e com densidade final 

equivalente a 65.000 plantas ha
-1

. As semeaduras foram realizadas com semeadora manual e 

as sementes foram depositadas nas linhas previamente sulcadas e adubadas com semeadora de 

semeadura direta. 

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

do formulado NPK 08-28-16. A primeira 

adubação nitrogenada de cobertura foi realizada quando as plantas atingiram o estádio de três 

a quatro folhas (V3-V4), com aplicação de 96 kg ha
-1 

de N. A segunda adubação de cobertura 

foi realizada quando as plantas atingiram o estádio de seis a sete folhas (V6-V7), com 
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aplicação de 96 kg ha
-1 

de N. No controle de plantas daninhas foram aplicados em pós-

emergência os princípios ativos atrazine 4 L ha
-1

 + tembotrione 0,240 L ha
-1

, acrescido de 

óleo mineral Aureo
®

 na dose de 1,0 L ha
-1

. Para o controle de doenças foi realizada uma 

aplicação de
 
trifloxistrobina + tebuconazol (Nativo

®
) na dose de 0,6 L ha

-1
, mais óleo mineral 

Aureo
® 

na dose de 1,0 L ha
-1

, no estádio de oito folhas (V8) em ambas as épocas de 

semeadura. 

 

4.4. Características avaliadas 

 

 Foram avaliadas características agronômicas das plantas, características 

bromatológicas dos grãos e digestibilidade dos grãos. Foi avaliada também a incidência de 

grãos ardidos e a vitreosidade dos grãos. Para as avaliações bromatológicas e da 

digestibilidade, os grãos foram colhidos no ponto de ensilagem de uma das linhas de cada 

parcela experimental. Na outra linha foram avaliadas as características agronômicas das 

plantas sendo a colheita realizada após a maturidade fisiológica para estimar a produtividade 

de grãos e analisar a vitreosidade e a incidência de grãos ardidos. 

 

4.4.1. Características agronômicas 

  

 Foram avaliadas as seguintes características agronômicas: 

- Altura de planta (AP): foi obtida pela medida em centímetros, entre o solo e a inserção da 

última folha, considerando a média de seis plantas por parcela. 

- Altura de espiga (AE): foi obtida pela medida em centímetros, entre o solo e a inserção da 

primeira espiga, considerando a média de seis plantas por parcela. 

- Produtividade de grãos (PG): foi obtida por meio da colheita manual de todas as espigas das 

plantas de uma das linhas e posterior debulha manual. Na sequência, foi realizada a pesagem, 

corrigindo-se umidade para 13% para posteriormente obter estimativa em kg ha
-1

. 

- Peso de 1000 grãos (P1000): foi obtido pela contagem e pesagem de uma amostra composta 

por oito subamostras de 100 grãos de cada parcela e o valor estimado para mil grãos, em 

gramas. 

- Incidência de grãos ardidos (GA): procedeu-se a pesagem de uma amostra aleatória de 100 g 

de grãos de cada parcela, e os grãos sintomáticos (ardidos) foram separados manualmente dos 
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grãos sadios (CASA et al., 2007). Os grãos ardidos foram pesados e os valores transformados 

em percentagem.  

 

4.4.2. Características bromatológicas dos grãos no ponto de ensilagem 

 

 As avaliações das características bromatológicas dos grãos foram realizadas no ponto 

de ensilagem, com os grãos no estádio de 
2
/3 da linha do leite, com teor médio de matéria seca 

em torno de 35%. 

 Em cada parcela foram colhidas as plantas de uma das linhas e foi retirada uma 

amostra homogênea de 300 g de grãos no ponto de ensilagem, que foram secos em estufa de 

ventilação forçada a 55°C até atingirem peso constante, determinando-se a matéria seca 

parcial. Na sequência, realizou-se a moagem dos grãos em moinho tipo Willey, com peneira 

de 1 mm, para realização das análises do valor nutricional. Todas as análises foram realizadas 

em duplicata no Laboratório de Análise de Alimentos e Nutrição de Ruminantes da 

UNICENTRO. 

 Foram realizadas as seguintes análises bromatológicas dos grãos no ponto de 

ensilagem: 

- Teor de matéria seca dos grãos (MSG), determinado após secagem da amostra de grãos em 

ponto de ensilagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC até atingir peso constante e 

expresso em percentagem.  

- Teor de proteína bruta (PB), determinado por meio do teor de nitrogênio, empregando o 

método KJELDAL (AOAC, 1990). 

- Teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) em 

percentagem (%), obtidos em solução de detergente neutro e detergente ácido, de acordo com 

a metodologia de Van Soest et al. (1991). Entretanto, foi seguido o procedimento proposto 

por Souza et al. (1999), em que as análises de FDN foram realizadas em tubos de ensaio com 

filtragem em cadinho filtrante. 

Foi determinado também o teor de matéria seca da planta inteira no ponto de 

ensilagem (MSP), em cada parcela, por meio de secagem da amostra picada em ponto de 

ensilagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC, até atingir peso constante, expresso em 

percentagem. 
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4.4.3. Digestibilidade in situ dos grãos 

 

 A digestibilidade in situ dos grãos colhidos em ponto de ensilagem (DIG) foi realizada 

nas dependências do Departamento de Zootecnia na Universidade Estadual de Maringá - 

UEM, de acordo com a metodologia proposta por Pereira et al. (2004). Foram retiradas 

amostras de cada tratamento, compostas pela junção das três repetições advindas do campo, 

que foi avaliada em duplicata em dois animais.  

 Para incubação ruminal foram utilizados saquinhos de tecido nylon ‘poliester’ de 

dimensões 15 x 20 cm. Cada saquinho recebeu seis gramas de grãos no ponto de ensilagem, 

secos a 55 °C. Os grãos foram seccionados em quatro partes visando simular o processo de 

ensilagem conforme descrito por Pereira et al. (2004). 

 Na avaliação da digestibilidade in situ foram utilizados dois bovinos machos da raça 

Holandesa, fistulados no rúmen, correspondendo a dois blocos. Cada animal recebeu 40 

pacotes, referentes aos 10 tratamentos, cultivados em duas épocas de semeadura, avaliados em 

duplicata. Os animais foram adaptados durante duas semanas antes da realização das análises 

com uma dieta a base de silagem de milho. 

 As amostras foram incubadas pelo período de 24h para estimar a digestibilidade da 

massa seca de grãos. Todos os saquinhos contendo amostras foram fechados com elástico 

contendo um anel de metal pelo qual foi passada uma corrente para fixação de todos os 

pacotes. Foi adicionado um peso de 0,5 kg na extremidade inferior da corrente para evitar a 

flutuação dos pacotes no rúmen. Decorridas 24h de incubação, os saquinhos foram retirados 

ao mesmo tempo e mergulhados em água gelada. Em seguida, foram lavados em água 

corrente até a mesma escoar límpida. Os saquinhos foram levados para estufa de ventilação 

forçada a 55°C por 72 horas, e posteriormente procedeu-se a pesagem. Dessa forma, foi 

determinada a digestibilidade ruminal da massa seca dos grãos no tempo de 24h de incubação 

e os resultados foram expressos em percentagem. 

 

4.4.4. Vitreosidade dos grãos 

 

A avaliação da vitreosidade dos grãos (VIT) foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Dombrink e Bietz (1993). Para esta análise foram utilizados grãos 

colhidos após a maturação fisiológica, com 13% de umidade. Para reduzir o efeito da posição 

do grão na espiga foram separados 100 grãos de forma aleatória de cada parcela experimental, 
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os quais foram divididos em 10 grupos homogêneos quanto ao tamanho e formato, de forma 

que cada grupo continha 10 grãos (PRATT et al., 1995). De cada um dos dez grupos foi 

retirado um grão ao acaso para realização da análise de vitreosidade. Os grãos amostrados 

foram mergulhados em água destilada por 5 minutos e secos em papel toalha. Os grãos foram 

dissecados com bisturi para remoção do pericarpo, gérmen e pedicelo, restando o endosperma 

total que foi pesado e, então, foram separadas as porções farinácea e vítrea. A vitreosidade foi 

expressa pelo peso do endosperma vítreo em proporção do endosperma total, com o resultado 

em percentagem. 

 

4.4.5. Microscopia eletrônica dos grânulos de amido 

 

 As imagens de microscopia eletrônica dos grânulos de amido foram realizadas nas 

dependências do Departamento de Química da UNICENTRO, utilizando-se um microscópio 

eletrônico de varredura na potência de 20 Kv (ZEISS, DSM 940 A). Foi determinado o 

número e a distribuição de grânulos de amido dos grãos colhidos em estádio de maturação 

fisiológica. 

 Para a obtenção das imagens de microscopia dos grânulos de amido utilizou-se a 

metodologia descrita por Pereira et al. (2002), entretanto, não foi necessário realizar a 

metalização, nem mesmo a desidratação das amostras. Os grãos de milho foram cortados 

longitudinalmente com bisturi e fixados em fita de carbono sobre um suporte de alumínio 

(stubs). Foram obtidas imagens no aumento de 500 e 2000 vezes na região vítrea e farinácea 

dos grãos. Foi feita a contagem do número de grânulos de amido na imagem de 2000 vezes de 

aumento numa área de 5200 μm
2
, que correspondeu a área da imagem nesta resolução. 

 

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 (PIMENTEL GOMES, 2009). 

Posteriormente, foram feitas as análises de variância conjunta e as médias foram agrupadas 

pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Foram estimados contrastes entre as médias 

dos grupos de linhagens distintas quanto à textura do endosperma, cujas significâncias foram 

verificadas pelo teste t. Foi utilizado o software estatístico Genes (CRUZ, 2013). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Características agronômicas 

 

 Na Tabela 2 estão os resultados das análises de variância conjunta das características 

agronômicas produtividade de grãos (PG), peso de 1000 grãos (P1000), altura de planta (AP) 

e altura de espiga (AE). Os coeficientes de variação apresentaram valores considerados baixos 

e médios segundo Scapim et al. (1995), evidenciando boa precisão na condução dos 

experimentos. 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância conjunta da produtividade de grãos (PG), peso de 

1000 grãos (P1000), altura de planta (AP) e altura de espiga (AE) de dez genótipos de milho 

contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, no 

período agrícola 2013/2014. UNICENTRO, Guarapuava-PR, 2014. 

      Quadrado Médio 

FV GL PG   P1000   AP 
 

AE   

Bloco/Época 4 777860,99 

 

272,31 

 

92,31 

 

99,97 
 

Época (E) 1 179906071,18 ** 92847,91 ** 10696,82 ** 4759,72 ** 

Genótipo (G) 9 101231913,21 ** 44158,01 ** 7709,01 ** 4638,11 ** 

 
Dentado(De) 4 103172075,83 ** 50995,18 ** 9617,84 ** 5120,48 ** 

 
Duro (Du) 4 119062764,25 ** 40774,80 ** 7726,29 ** 5189,98 ** 

 
De vs. Du 1 22147858,58 ** 30342,16 ** 4,58  501,13 ** 

G x E 9 5070026,66 ** 796,66 ** 80,95  90,08 ** 

 
De x E 4 1206379,71 ** 903,51 ** 53,26  125,07 ** 

 
Du x E 4 7882721,65 ** 591,03  128,31  77,08  

 
(De vs.Du) x E 1 9273834,50 ** 1191,80 ** 2,32  2,11  

Erro 36 469347,25 
 

286,62 

 

95,15  31,93 
 

CV% 
 

11,96 
 

7,25 

 

5,52 

 

6,19 
 

Média 
 

5.725 
 

233,4 

 

176,6 

 

91,3 
 

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

 

 O efeito da época foi significativo para todas as características, deixando evidente que 

características agronômicas foram influenciadas pelas diferenças ambientais proporcionadas 

pelas épocas de semeadura. Houve variação entre as épocas quanto à pluviosidade, 

temperatura, e luminosidade (Figura 4), fatores que podem favorecer ou não a expressão do 

máximo potencial dos genótipos, conforme se alteram essas condições (INPE, 2014). 

Houve diferença significativa entre os genótipos para todas as características avaliadas 

(Tabela 2), o que demonstra que os genótipos diferenciados pela textura dos grãos 
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expressaram comportamentos distintos quanto às características agronômicas avaliadas, 

possibilitando selecionar aqueles com melhores características agronômicas para ensilagem. 

Os graus de liberdade de genótipos foram desdobrados em genótipos dentados e duros, 

havendo diferenças significativas para as características avaliadas para ambos os grupos 

(Tabela 2), demonstrando que dentro de cada grupo há variabilidade no padrão de 

desempenho entre os genótipos, caracterizando a importância de avaliações em grupo, bem 

como, o perfil individual de cada genótipo.  

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

(De vs. Du) não foi significativo apenas para AP (Tabela 2). 

Constataram-se diferenças significativas da interação ‘genótipos x épocas’ para as 

características avaliadas, exceto para AP. Esses resultados indicam comportamento 

diferenciado dos genótipos quando submetidos a diferentes épocas de cultivo, sugerindo que a 

interpretação dos resultados e a seleção dos genótipos não deve ser generalizada para o 

conjunto de ambientes, caracterizados por diferentes épocas de semeadura. Outros trabalhos 

relatam a significância da interação ‘genótipos x épocas’ de cultivo, na avaliação do 

desempenho de genótipos de milho quanto a características agronômicas (SOUZA et al., 

1991; 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’ 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 

na interação ‘genótipos dentados x épocas’ para as características agronômicas, exceto para 

altura de planta. Para a interação ‘genótipos duros x épocas’ houve efeito significativo apenas 

para a característica produtividade de grãos, indicando influência da época sobre os genótipos 

com grãos de textura dura (Tabela 2). 

Os valores médios da produtividade de grãos (PG) e peso de 1000 grãos (P1000) 

obtidos em cada época de semeadura encontram-se na Tabela 3.  

A média da PG na primeira época (7.457 kg ha
-1

) foi significativamente superior à da 

segunda época (3.994 kg ha
-1

) (Tabela 3). Na primeira época a produtividade de grãos das 

linhagens oscilou de 3.554 kg ha
-1

 (F47-H17.5) 
 
a 8.816 kg ha

-1
 (F102-226.1) e a médias dos 

híbridos testemunhas foram 14.255 kg ha
-1

 (AG8041PRO) e 17.762 kg ha
-1

 (P30R50YH), 

destacando-se a linhagem dura F102-226.1, com desempenho superior em produtividade 

frente as demais linhagens. 
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Tabela 3. Médias da produtividade de grãos (PG) e peso de 1000 grãos (P1000), referente a 

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

semeadura em Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

Genótipo Textura 
PG (Kg ha

-1
) P1000 (g) 

Época 1 
 

Época 2 Época 1 Época 2 

D7-H3.01 De 5.062 e  A  1.343 c B 220,0 e  A  140,4 c B 

D88-H4.01 De 4.453 f  A  1.918 c B 217,2 e  A  124,1 c B 

D102-157.3 De 4.288 f  A  2.180 c B 162,3 f  A  103,8 d B 

D102-1.2 De 4.224 f  A  2.643 b B 216,9 e  A  184,6 b B 

AG8041 PRO  De 14.255 b  A  10.813 a B 412,5 b  A  327,2 a B 

F47-H17.5 Du 3.554 f  A  2.199 c B 276,4 c  A  206,3 b B 

F202-203.1 Du 5.642 e  A  1.953 c B 236,5 e  A  142,7 c B 

F70-H26.1 Du 6.515 d  A  3.026 b B 248,8 d  A  182,6 b B 

F102-226.1 Du 8.816 c  A  3.656 b B 291,3 c  A  176,2 b B 

P30R50 YH  Du 17.762 a  A  10.208 a B 445,3 a  A  352,6 a B 

Média Dentado 
 

6.456 b  A  3.779 a B 245,8 b  A  176,0 b B 

Média Duro 
 

8.458 a  A  4.208 a B 299,7 a  A  212,1 a B 

Média Geral 
 

7.457 
 

A  3.994 
 

B 272,7 
 

A  194,1 
 

B 

CV (%)   11,87     9,84   
 

7,26     6,93     

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1 = semeadura em 18/10/2013; Época 

2 = semeadura em 19/12/2013. 

 

Na segunda época as médias de PG entre as linhagens oscilaram entre 1.343 kg ha
-1

 

(D7-H3.01) a 3.656 kg ha
-1

 (F102-226.1) e os híbridos testemunhas não diferiram 

significativamente entre si. A linhagem F102-226.1 destacou-se quanto à PG nas duas épocas. 

Efeitos da época de semeadura também foram encontrados por Souza et al. (1991), que 

constataram que o atraso no plantio afetou linearmente a produtividade de espigas obtidas nos 

ensaios de avaliação de cultivares de milho, conduzidos em dois locais e quatro épocas de 

plantio em Minas Gerais. Os mesmos autores observaram que cada dia de atraso no plantio 

contribuiu para a redução da produtividade média de todas as cultivares em pelo menos 16 kg 

ha
-1

, causando efeito também na produtividade de grãos. 

A produtividade de grãos é resultante da capacidade de resposta da planta a fatores 

ambientais como CO2, luz, temperatura, nutrientes, condição hídrica, ataque de pragas e 

doenças. Considerando os aspectos fisiológicos da produção de milho, na fase reprodutiva R4 

os grãos se encontram com cerca da metade do peso que atingirão na maturidade, e 

adversidades climáticas, principalmente a falta de água, resultarão em maior porcentagem de 
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grãos leves e pequenos, o que compromete definitivamente a produtividade, bem como o peso 

de 1000 grãos (Embrapa, 2002). 

Segundo Magalhães et al. (1998) o estresse ambiental, principalmente hídrico durante 

os estádios reprodutivos, causam baixa polinização e, consequentemente, baixa produção de 

grãos. A Figura 4 mostra que houve queda na precipitação no período que corresponde ao 

início do estádio reprodutivo (aproximadamente 60 dias após a emergência) na segunda época 

de semeadura, o que possivelmente contribuiu para a redução da produtividade de grãos. A 

discrepância entre os tratamentos principais e as testemunhas é decorrente do fato de as 

testemunhas serem híbridos comerciais, enquanto os demais são linhagens endogâmicas. 

A interação genótipos x épocas pode ser enfatizada com os resultados do desempenho 

da linhagem D102-1.2, que ficou no grupo de menor produtividade de grãos na primeira 

época e, em contrapartida, ficou no grupo de maior produtividade entre as linhagens na 

segunda época (Tabela 3). 

O grupo de genótipos de grãos duros foi significativamente mais produtivo que o 

grupo de genótipos de grãos dentados na primeira época, o que não se repetiu na segunda 

época, em que as médias de produtividades dos grupos de genótipos de grãos duros e 

dentados não apresentaram diferenças significativas (Tabela 3). Todos os genótipos foram 

significativamente mais produtivos quando cultivados na primeira época (outubro a 

fevereiro). 

As épocas de cultivo variaram quanto ao índice de pluviosidade (Figura 4), o que 

influenciou a expressão do potencial genético dos genótipos. Esses resultados indicam forte 

influência da época de semeadura sobre as características agronômicas, que pode ser 

explicada pelas diferenças na pluviosidade, pois houve baixa precipitação entre a sexta e 

sétima semana após a emergência da segunda época de semeadura (Figura 4), que 

corresponde aos estádios de desenvolvimento V5 e V8, e o estresse hídrico nesse período 

exerce efeito direto sobre a produtividade e o peso de 1000 grãos (EMBRAPA, 2002). 

As linhagens F202-203.1 e F70-H26.1, ambas com grãos de textura dura, foram 

significativamente mais produtivas que linhagens com textura dentada na primeira época. Na 

segunda época as testemunhas também se destacaram em relação às linhagens, e não houve 

distinção entre o comportamento médio dos grupos de linhagens de grãos duros e dentados 

(Tabela 3). 

Ribeiro (1998) estudou o comportamento de 20 cultivares de milho cultivadas em sete 

épocas em três localidades de Minas Gerais, e verificou que, nas semeaduras tardias, houve 
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redução na altura de plantas e no número de espigas despalhadas, o que pode justificar menor 

produtividade na segunda época. 

Quanto ao peso de 1000 grãos (P1000), a média dos genótipos na primeira época 

superou a da segunda época em 78,6g e todos os genótipos apresentaram grãos 

significativamente mais pesados na primeira época. Na primeira época o P1000 oscilou de 

162,3g (D102-157.3) a 291,3g (F102-226.1) para linhagens, e de 412,5g (AG8041 PRO) a 

445,3g (P30R50 YH) para testemunhas, e a exemplo da PG a linhagem F102-226.1 foi 

também superior às demais linhagens. Na segunda época as médias das linhagens oscilaram 

de 103,8g (D102-157.3) a 206,3g (F47-H17.5) e não houve diferença entre os híbridos 

testemunhas (Tabela 3). 

As diferenças significativas entre as médias dos genótipos para o P1000 demonstram 

que os grãos dentados apresentaram massa reduzida comparados aos grãos duros (Tabela 3). 

As diferenças ambientais proporcionadas pelas épocas de cultivo influenciaram essa 

característica que é relacionada ao rendimento da cultura do milho (Tabela 3). Santos et al. 

(2012) verificaram menor densidade de grãos em híbridos de milho de textura dentada quando 

comparados com os de textura dura, em diferentes épocas de semeadura e maturidade. A 

literatura aponta que quanto maior a proporção de endosperma vítreo, maior será a densidade 

dos grãos e, consequentemente, maior será o peso de 1.000 grãos (MCALLISTER et al., 

1993).  

As médias de altura de planta das linhagens variaram de 118,3 cm (D102-157.3) a 

193,8 cm (F102-226.1) e o contraste entre os grupos de genótipos de grãos duros e dentados 

foi não significativo (Tabela 4). 

Para a altura de espiga (AE) na primeira época, as médias das linhagens oscilaram de 

53,0 cm (D102-157.3) a 115,2 cm (D7-H3.01 e D88-H4.01) e as médias das testemunhas 

foram 135,2 cm (AG8041 PRO) e 145,8 cm (P30R50 YH). Excetuando-se as linhagens D102-

157.3 e F70-H26.1, os demais genótipos apresentaram maior altura de espiga na primeira 

época. Na segunda época, as médias da altura de espiga das linhagens oscilaram de 46,9 cm 

(D102-157.3) a 104,9 cm (D88-H4.01) e os híbridos apresentaram médias significativamente 

superiores (Tabela 4). 
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Tabela 4. Médias da altura de planta (AP) e altura de espiga (AE) referente a 10 genótipos de 

milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, 

no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

      AP (cm) AE (cm) 

Híbrido Genitor Genótipo Textura Conjunta Época 1 Época 2 

AG 8080 D7-H3.01 De 185,6 b 115,2 c  A  94,4 c B 

CD 303 D88-H4.01 De 181,1 b 115,2 c  A  104,9 b B 

P30B39 D102-157.3 De 118,3 e 53,0 f  A  46,9 f A 

P30B39 D102-1.2 De 166,8 c 95,8 d  A  67,0 d B 

AG8041 PRO Testemunha De 229,6 a 135,2 b  A  114,1 a B 

DKB 747 F47-H17.5 Du 165,2 c 79,3 e  A  59,4 e B 

AS1560 F202-203.1 Du 144,0 d 72,5 e  A  56,8 e B 

P30F33 F70-H26.1 Du 150,2 d 75,2 e  A  68,2 d A 

P30B39 F102-226.1 Du 193,8 b 114,7 c  A  90,4 c B 

P30R50 YH Testemunha Du 231,1 a 145,8 a  A  121,7 a B 

Média Dentado 
 

 176,3 a 102,9 a  A  85,5 a B 

Média Duro 
 

 176,9 a 97,5 b  A  79,3 b B 

Média Geral 
 

 176,6   100,2   A  82,4   B 

CV (%) 
 

 5,5   6,5 
  

5,5     

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1 = semeadura em 18/10/2013; Época 

2 = semeadura em 19/12/2013; De=dentado; Du=duro. 

 

Von Pinho et al. (2007) avaliaram a produtividade e o valor nutritivo de dois híbridos 

de milho contrastantes quanto à textura dos grãos, cultivados em três diferentes épocas de 

semeadura em Lavras-MG e verificaram redução na altura de planta de todas as cultivares de 

milho com o atraso na semeadura. Ainda, os mesmos autores ressaltaram que híbridos de 

milho com porte mais elevado e menor produção de grãos apresentam maior concentração de 

componentes fibrosos, resultando em alto teor de fibras com consequente queda na 

digestibilidade, o que não é desejável para a produção de silagem. 

 

5.2 Incidência de grãos ardidos e vitreosidade dos grãos 

 

Houve diferenças significativas entre os genótipos para a incidência de grãos ardidos 

(GA) e porcentagem de vitreosidade (VIT) (Tabela 5), o que demonstra que genótipos 

diferenciados pela textura dos grãos expressam comportamentos distintos quanto à incidência 

de grãos ardidos e vitreosidade, possibilitando identificar e selecionar aqueles com melhores 

características agronômicas para ensilagem. 
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Tabela 5. Resumo da análise de variância conjunta da incidência de grãos ardidos (GA) e 

porcentagem de vitreosidade (VIT) de dez genótipos contrastantes quanto à textura dos grãos, 

avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO, 

Guarapuava-PR, 2014. 

    Quadrado Médios 

FV   GL GA   VIT   

Bloco/Época 4 16,03 

 

2,43 

 Época (E) 1 121,41 ** 51,99 * 

Genótipo (G) 9 398,61 ** 345,32 ** 

 
Dentado (De) 4 458,58 ** 217,42 ** 

 
Duro (Du) 4 414,09 ** 64,86 ** 

 
De vs. Du 1 96,85 ** 1.978,81 ** 

G x E 9 110,72 ** 28,06 * 

 
De x E 4 83,69 ** 48,82 ** 

 
Du x E 4 163,18 ** 9,53  

 
(De vs. Du) x E 1 9,02 ** 19,16  

Erro 36 3,59 

 

12,08 

 CV%   15,30   5,03   

Média   12,38   69,13   

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

 

Os graus de liberdade de genótipos foram desdobrados em genótipos dentados e duros 

e no contraste que compara os grupos. Houve diferenças significativas entre os grupos e entre 

os genótipos dentro de cada grupo quanto à GA e VIT (Tabela 5), demonstrando a existência 

de variabilidade no padrão de desempenho das linhagens e híbridos avaliados. 

A interação ‘genótipos x épocas’ foi também significativa tanto para GA quanto para 

VIT, indicando comportamento diferenciado dos genótipos em decorrência de fatores 

ambientais proporcionados pelas diferentes épocas de cultivo (Figura 4). 

Os graus de liberdade da interação ‘genótipos x épocas’ foram desdobrados em 

‘genótipos dentados x épocas’, ‘genótipos duros x épocas’ e contraste ‘ genótipos dentados vs. 

duros x épocas’, cuja significância indica o comportamento diferenciado de cada grupo ou do 

contraste entre eles quando submetidos a diferentes condições ambientais (Tabela 5). O efeito 

significativo das interações entre os grupos de genótipos e as épocas indica que as diferentes 

condições ambientais exerceram influência sobre a incidência de GA, tanto no grupo de 

genótipos de grãos duros quanto no de grãos dentados. 
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Tabela 6. Médias da porcentagem da incidência de grãos ardidos (GA) e da vitreosidade dos 

grãos (VIT) de dez genótipos contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas 

épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

      GA(%) VIT(%) 

Híbrido Genitor Genótipo Textura Época 1 Época 2 Época 1 Época 2 

AG 8080 D7-H3.01 De 29,2 b A 28,1 a A 70,1 b  A  67,6 b A 

CD 303 D88-H4.01 De 16,1 c B 2,5 e A 66,8 c  A  59,1 c B 

P30B39 D102-157.3 De 14,1 c B 9,8 d A 58,7 d  A  59,9 c A 

P30B39 D102-1.2 De 10,5 d A 13,6 c A 68,0 c  A  71,8 b A 

AG 8041 PRO Testemunha De 3,4 f A 8,9 d B 60,7 d  A  51,1 d B 

DKB 747 F47-H17.5 Du 9,5 d A 17,0 b B 79,9 a  A  78,4 a A 

AS1560 F202-203.1 Du 33,7 a B 13,2 c A 72,2 b  A  72,4 b A 

P30F33 F70-H26.1 Du 6,1 d B 2,3 e A 78,7 a  A  76,6 a A 

P30B39 F102-226.1 Du 13,3 c A 10,4 d A 74,7 b  A  71,3 b A 

P30R50 YH Testemunha Du 1,9 f A 3,4 e A 70,6 b  A  73,7 b A 

 
MédiMédia Dentado 14,6 b A 12,6 b B 64,9 b  A  61,9 b B 

 
Média Duro 

 
12,9 a A 9,3 a B 75,2 a  A  74,5 a A 

 
Média Geral 

 
13,8   A 10,9   B 70,1   A  68,2   B 

  CV (%) 
 

16,3     13,3     4,7     5,4     

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1 = semeadura em 18/10/2013; Época 

2 = semeadura em 19/12/2013. 

 

As médias da incidência de GA das linhagens oscilaram de 6,1% (F70-H26.1) a 33,7% 

(F202-203.1) para a primeira época e os híbridos testemunhas se posicionaram no grupo de 

menores médias e não diferiram entre si. O grupo de genótipos de grãos de textura dura 

apresentou menor média (Tabela 6). 

Na segunda época as médias de GA oscilaram de 2,3% (F70-H26.1) a 28,1% (D7-

H3.01) e os híbridos testemunhas permaneceram com médias baixas. A média geral dos 

genótipos de grãos com textura dura foi significativamente menor do que a média do grupo de 

híbridos de grãos dentados (Tabela 6). 

A incidência média de GA nos genótipos foi maior na primeira época de semeadura 

(Tabela 6). Os grãos ardidos no milho são reflexo de podridões de espigas causadas pelos 

fungos presente no campo, que são encontrados em ambientes cujas condições de elevada 

umidade prevalecem após a polinização (Embrapa, 2005). Santos et al. (2012) relataram 

maior incidência de grãos ardidos em épocas de maior umidade após o período de 

polinização, o que veio a acontecer na primeira época, na qual houve ocorrência de maior 
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precipitação após a polinização, no 11º decêndio (Figura 4). Paes (2006) e Corrêa et al. (2002) 

estudaram a vitreosidade de híbridos de diferentes texturas e afirmaram que os grãos de 

textura dentada são mais susceptíveis a ocorrência de grãos ardidos, corroborando com os 

dados do presente trabalho. 

Quanto à vitreosidade dos grãos (VIT), houve diferenças significativas entre os 

tratamentos dentro de cada grupo de genótipos, de grãos duros e dentados, bem como o 

contraste entre os grupos foi significativo (Tabela 6), demonstrando a influência da textura do 

endosperma sobre as diferenças na vitreosidade dos grãos. 

A média da vitreosidade envolvendo todos os genótipos na primeira época (70,1%) 

superou a da segunda época (68,2%) (Tabela 6). Na primeira época as médias das linhagens 

oscilaram de 58,7% (D102-157.3) a 79,9% (F47-H17.5). Na segunda época as médias das 

linhagens variaram 59,1 (D88-H4.01) a 78,4% (F47-H17.5), sendo o menor valor apresentado 

pelo híbrido testemunha AG8041 PRO (51,1%), demonstrando a ocorrência de variabilidade 

genética entre os genótipos avaliados. 

A interação ‘genótipos dentados x épocas’ foi significativa (Tabela 6) e a linhagem 

D88-H4.01 e o híbrido AG8041 PRO, ambos de grãos dentados, apresentaram menores 

valores de VIT na segunda época relativamente à primeira (Tabela 6). As médias da 

vitreosidade dos genótipos com grãos de textura dura não diferiram significativamente com a 

época de semeadura, entretanto a vitreosidade média do grupo de genótipos dentados foi 

superior na primeira época (Tabela 6). 

Considerando as linhagens que constituem o grupo de genótipos de grãos dentados, 

houve destaque para D102-157.3, com valores de VIT inferiores aos demais genótipos em 

ambas as épocas (Tabela 6). 

Segundo Santos et al. (2012) há correlação positiva e alta entre vitreosidade e peso de 

1000 grãos, sendo que os grãos mais pesados foram os que apresentam maior porcentagem de 

endosperma vítreo, sugerindo menor digestibilidade dos grãos. Sendo assim, cultivares de 

endosperma duro apresentam valores maiores de peso de 1000 grãos e melhor empacotamento 

dos grânulos de amido, e com a alta vitreosidade, são correlacionados negativamente com a 

digestibilidade. 

Segundo Davide et al. (2010) a classificação da textura do grão por meio de avaliação 

visual é a maneira mais rápida, porém, não expressa a real composição do endosperma e não 

se aplica a precisão experimental. Corrêa et al. (2002) compararam híbridos de milho do 

Brasil e Estados Unidos (EUA) e verificaram que o híbrido menos vítreo no Brasil tem maior 
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vitreosidade que o híbrido mais vítreo nos EUA, evidenciando a baixa oferta de sementes 

dentadas no Brasil.  

 

5.3 Características bromatológicas dos grãos no ponto de ensilagem 

 

As análises de variância conjunta dos teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra 

em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) dos grãos no ponto de ensilagem e matéria 

seca da planta no ponto de ensilagem (MSP) estão na Tabela 7. Os coeficientes de variação 

apresentaram valores considerados baixos e médios, evidenciando boa precisão experimental 

(SCAPIM et al., 1995). 

 

Tabela 7. Resumo da análise de variância conjunta dos teores de fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) dos grãos no ponto de 

ensilagem e matéria seca da planta no ponto de ensilagem (MSP), referente a 10 genótipos de 

milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, 

no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO, Guarapuava-PR, 2014. 

      Quadrado Médio 

FV GL FDN FDA PB MSP 

Bloco/Época 4 0,300933 

 

0,000687 

 

0,09 
 

2,77 
 

Época (E) 1 12,285375 ** 0,754882 ** 13,8 ** 273 ** 

Genótipo (G) 9 19,271639 ** 1,593400 ** 8,74 ** 52,5 ** 

 
Dentado (D) 4 5,203025 ** 1,458088 ** 14,2 ** 48,6 * 

 
Duro (F) 4 33,172878 ** 2,041558 ** 4,83 ** 54,9 ** 

 
D vs. F 1 19,941139 ** 0,342016 ** 2,55 ** 58,8 ** 

G x E 9 4,036827 ** 1,153274 ** 0,67 * 27,6 
 

 
D x E 4 0,141308 

 
1,386078 ** 1,22 ** 23,2 

 

 
F x E 4 8,264208 ** 1,208778 ** 0,18 

 
26,4 

 

 
(D vs. F) x E 1 2,709379 * 0,000042 

 
0,43 

 
50,5 * 

Erro 36 0,409150 

 

0,040026 

 

0,28 
 

13,9 
 

CV%   5,44   4,28   7   10,3   

Média   11,76   4,67   7,5   36,3   

* e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste F.; De=Dentado; Du=Duro. 

 

O efeito da época foi significativo para FDN, FDA, PB e MSP, demonstrando que 

essas características foram influenciadas pelas variações ambientais proporcionadas pelas 

diferentes épocas de semeadura. Von Pinho et al. (2007) relataram efeito significativo da 



41 

 

época de semeadura sobre os teores de PB, FDN e FDA da forragem da planta inteira de 

cultivares de milho avaliadas em Minas Gerais. 

Houve diferença significativa entre os genótipos dentro de cada grupo, quanto aos 

teores de FDA, FDN, PB e MSP. Os resultados demonstram que genótipos diferenciados pela 

textura dos grãos expressam comportamentos distintos quanto às características avaliadas, 

possibilitando selecionar genótipos com melhores características para ensilagem. O contraste 

que confronta as médias dos genótipos ‘duros x dentados’ foi significativo para FDN, FDA, 

PB e MSP, caracterizando comportamento médio diferenciado entre os grupos (Tabela 7). 

O efeito significativo da interação ‘genótipos x épocas’ para as características 

avaliadas, exceto MSP (Tabela 7), indica que houve inversão no comportamento dos 

genótipos frente às variações ambientais proporcionadas pelas diferentes épocas de cultivo, 

apontando que a interpretação dos resultados e a seleção dos genótipos não deve ser 

generalizada para o conjunto de épocas. 

 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. A interação 

‘genótipos dentados x épocas’ foi significativa para FDA e PB, enquanto que o contraste 

‘genótipos duros x épocas’ foi significativo para FDN e FDA. Na interação da época com o 

contraste ‘duros x dentados’ não houve significância apenas para o teor de PB (Tabela 7). 

Os teores de FDN dos grãos no ponto de ensilagem das linhagens na primeira época 

oscilaram de 7,8% (F47-H17.5) a 12,5% (D88-H4.01 e F202 - 203.1) (Tabela 8). Não houve 

diferença significativa entre os híbridos testemunhas, cujos valores de FDN foram muito 

próximos e ambos foram classificados no grupo de menores médias. Alguns genótipos se 

comportaram de maneira semelhante na segunda época. As médias do teor de FDN 

aumentaram na segunda época, o que demonstra a influência da época de cultivo na 

composição fibrosa dos grãos no ponto de ensilagem (Tabela 8). 

Na segunda época, as médias de FDN das linhagens oscilaram de 9,4% (F47-H17.5) a 

16,3% (F202-203.1) e as médias dos genótipos, tanto de textura dura quanto dentada, foram 

significativamente superiores na segunda época (Tabela 8). Zilic et al. (2011) encontraram 

variação de 11,0 a 14,7% na composição fibrosa dos grãos de diferentes milhos. Rossi (2014) 

também encontrou valores semelhantes variando de 10,2 a 14,2% para o teor de FDN.  
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Tabela 8. Médias dos teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA) dos grãos no ponto de ensilagem, referente a 10 genótipos de milho contrastantes 

quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 

2013/2014. UNICENTRO. 

   
FDN (%) FDA (%) 

Híbrido Genitor Genótipo Textura Época 1 Época 2 Época 1 Época 2 

AG 8080 D7.H3.01 De 11,9 c A 12,9 d A 4,7 c A 5,5 e B 

CD 303 D88.H4.01 De 12,5 c A 14,1 d B 5,1 d A 5,6 e B 

P30B39 D102-157.3 De 11,9 c A 13,6 d B 3,8 b A 4,9 d B 

P30B39 D102-1.2 De 11,7 c A 13,1 d B 4,9 d B 3,5 a A 

AG 8041 PRO Testemunha De 10,3 b A 11,3 c A 4,6 c A 4,8 d A 

DKB 747 F47.H17.5 Du 7,8 a A 9,4 b B 4,6 c A 4,9 d A 

AS1560 F202-203.1 Du 12,5 c A 16,3 e B 4,4 b A 5,5 e B 

P30F33 F70.H26.1 Du 11,9 c B 10,5 c A 5,8 e B 4,8 d A 

P30B39 F102-226.1 Du 12,2 c A 12,6 d A 4,3 b A 4,0 b A 

P30R50 YH Testemunha Du 10,3 b B 8,3 a A 3,4 a A 4,4 c B 

Média Dentado   11,7 b A 13,7 b B 4,6 a A 4,9 a B 

Média Duro 
 

10,4 a A 11,4 a A 4,5 a A 4,7 a B 

Média Geral   11,3   A 12,2   B 4,6   A 4,8   B 

CV (%)   4,7     4,3     4,3     5,4     

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1=18/10/2013; Época 2= 19/12/2013; 

CV=coeficiente de variação; De=dentado; Du=duro. 

 

As médias gerais de FDN dos genótipos de textura dentada foram superiores as dos 

genótipos de textura dura na segunda época. Rossi (2014) trabalhando com diferentes texturas 

de grãos também encontrou maiores teores de FDN do grão para o grupo de híbridos 

dentados. 

 Os teores de FDA, em geral, foram menores que os teores de FDN, variando entre as 

linhagens de 3,8% (D102-157.3) a 5,8% (F70. H26. 1). Na segunda época variou de 3,5% 

(D102 - 1.2) a 5,5 (D7. H3. 01 e F202 - 203.1). Houve efeito significativo da época de plantio 

sobre o teor de FDA (Tabela 8). Segundo Caetano (2001) o teor de fibras do grão de milho se 

dilui com o decorrer do tempo conforme o grão vai acumulando amido, por isso torna-se 

importante o conhecimento desse valor. 

Os valores médios dos teores de PB dos grãos no ponto de ensilagem oscilaram de 

5,6% (AG8041 PRO) a 8,8% (D88-H4.01) na primeira época (Tabela 9). Em média, o teor de 

PB dos grupos de genótipos de textura dura e dentada não diferiram significativamente entre 
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si (Tabela 9). Alguns genótipos se comportaram de maneira distinta na primeira época em 

comparação à segunda, e na segunda época o teor médio de PB foi superior comparado a 

primeira.  

 

Tabela 9. Médias do teor de proteína bruta dos grãos no ponto de ensilagem (PB) e matéria 

seca da planta no ponto de ensilagem (MSP), referente a 10 genótipos de milho contrastantes 

quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 

2013/2014. UNICENTRO. 

      PB (%) MSP (%) 

Híbrido Linhagem Textura Época 1 Época 2 Conjunta 

AG 8080 D7-H3.01 De 8,35 a  B  10,63 a A 33,97 A 

CD 303 D88-H4.01 De 8,81 a  A  9,33 b A 35,13 A 

P30B39 D102-157.3 De 6,44 b  B  8,21 c A 37,08 B 

P30B39 D102-1.2 De 6,90 b  B  7,92 c A 36,05 A 

AG 8041 PRO Testemunha De 5,62 b  A  5,68 e A 34,55 A 

DKB 747 F47-H17.5 Du 7,18 b  B  8,17 c A 35,77 A 

AS1560 F202-203.1 Du 8,32 a  B  9,33 b A 38,13 B 

P30F33 F70-H26.1 Du 6,40 b  B  7,34 d A 41,06 B 

P30B39 F102-226.1 Du 6,24 b  A  7,07 d A 30,93 A 

P30R50 YH Testemunha Du 6,77 b  A  6,96 d A 39,92 A 

Média Dentado 7,23 a  B  8,35 a A 35,35 A 

Média Duro 6,98 a  B  7,77 b A 37,16 A 

Média Geral 7,10   B  8,06   A 36,26   

CV (%) 7,26     6,77     10,29 

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1=18/10/2013; Época 2= 19/12/2013; 

CV=coeficiente de variação; De=dentado; Du=duro. 

 

Na segunda época os teores de PB dos grãos oscilaram de 5,6% (AG8041 PRO) a 

10,63% (D7-H3.01). Os menores valores de PB nos grãos em ambas as épocas foram das 

testemunhas e os genótipos formaram cinco grupos pelo teste de Scott Knott. A média do 

grupo de genótipos de textura dentada foi superior em relação ao grupo de endosperma duro 

(Tabela 9). Os teores de proteína encontrados foram inferiores aos híbridos europeus 

estudados por Zilic et al. (2011), variando de 10,1 a 13,2% de PB. A média dos híbridos 

comerciais norte americanos encontrada por Schaefer et al. (2013) também foram superiores 

com 13% de proteínas nos grãos. Rossi (2014) avaliando híbridos brasileiros encontrou 

valores que não diferiram muito do presente trabalho, variando de 7,1 a 8,2% de PB dos 

grãos.  
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As médias dos teores de matéria seca da planta no ponto de ensilagem (MSP) foram 

divididas em dois grupos, não havendo diferenças significativas entre épocas de semeadura, 

permitindo a interpretação da média conjunta dos dados. O menor valor de MSP foi 30,9% 

(P30R50YH) e o maior 41,06% (F70-H26.1). Na média geral não houve diferenças entre os 

genótipos de grãos de textura dentada e dura. Para obtenção de silagem, o teor ideal de 

matéria seca da forragem pode variar de 30 a 40% no estádio de grãos farináceos duros, 

devendo-se dispor de equipamentos eficientes para picagem e compactação do material 

(FACTORI, 2008; OLIVEIRA et al., 2007; HUHTANEN et al., 2013). Dessa forma, os teores 

de MSP da forragem encontrados no presente estudo apresentaram valores adequados de 

matéria seca para confecção de silagem de qualidade. 

 

5.4 Digestibilidade in situ dos grãos no ponto de ensilagem 

 

Houve diferenças significativas da digestibilidade in situ dos grãos (DIG) entre os 

grupos de genótipos de grãos duros e dentados, bem como entre os genótipos dentro de cada 

grupo (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Resumo da análise de variância conjunta da digestibilidade in situ (DIG) dos 

grãos no ponto de ensilagem, referente a 10 genótipos de milho contrastantes quanto à textura 

dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. 

UNICENTRO, Guarapuava-PR, 2015. 

    Quadrado Médios 

FV GL DIG   

Bloco/Época 6 12,59 

 Época (E) 1 17,42 

 Genótipo (G) 9 77,35 ** 

 
Dentado (De) 4 48,55 ** 

 
Duro (Du) 4 54,89 ** 

 
De vs. Du 1 282,39 ** 

G x E 9 27,23 ** 

 
De x E 4 23,16 ** 

 
Du x E 4 26,39 ** 

 
(De vs. Du) x E 1 46,87 ** 

Erro 54 5,69 

 CV%   3,29   

Média   72,40   

* e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste F; De=Dentado; Du=Duro. 
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O quadrado médio da interação ‘genótipos x épocas’ foi significativo, indicando que a 

digestibilidade dos grãos dos genótipos foi influenciada pelas variações ambientais 

proporcionadas pelas diferentes épocas de cultivo. Os desdobramentos também apresentaram 

significância para as interações ‘genótipos duros x épocas’ e ‘genótipos dentados vs duros x 

época de cultivo’ (Tabela 10), indicando o comportamento médio diferenciado de cada grupo 

de textura quando submetidos a diferentes épocas de cultivo. 

Na primeira época os valores da DIG formaram dois grupos de médias e apenas dois 

genótipos, a linhagem F102-226.1 e o híbrido AG8041 PRO, compuseram o grupo de maiores 

medias, cujo valor foi de 80,7% (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Médias da digestibilidade de grãos no ponto de ensilagem (DIG), referentes a 10 

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

Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

      Digestibilidade (DIG %) 

Híbrido Genitor Genótipo Textura Época 1 Época 2 

AG 8080 D7-H3.01 De 70,7 b A 73,3 a A 

CD 303 D88-H4.01 De 70,3 b A 73,9 a A 

P30B39 D102-157.3 De 70,7 b A 76,7 a B 

P30B39 D102-1.2 De 80,7 a A 78,9 a A 

AG 8041 PRO Testemunha De 80,7 a B 74,5 a A 

DKB 747 F47-H17.5 Du 70,6 b B 60,2 c A 

AS1560 F202-203.1 Du 72,0 b A 67,5 b A 

P30F33 F70-H26.1 Du 68,6 b A 66,0 b A 

P30B39 F102-226.1 Du 73,1 b A 77,1 a A 

P30R50 YH Testemunha Du 73,0 b A 69,0 b A 

Média Dentado   74,6 a A 75,4 a A 

Média Duro 
 

71,4 b A 68,0 b B 

Média Geral   73,0 
 

A 71,7 
 

A 

CV (%)   3,5 
  

3,1 
  

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1=18/10/2013; Época 2= 19/12/2013; 

De=dentado; Du=duro. 

 

Três linhagens dentadas entraram no grupo de menores médias, D7-H3.01, D88-H4.01 

e D102-157.3, porém a média geral da DIG dos genótipos com grãos de textura dentada 

superou a média do grupo de genótipos de grãos duros (Tabela 11). 
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Na segunda época os valores da DIG oscilaram de 60,2% (F47-H17.5) a 78,9% 

(D102-1.2), formando três grupos distintos de médias. Todos os genótipos de grãos dentados 

pertenceram ao grupo de maiores médias de DIG, juntamente com a linhagem F102-226.1, 

cujos grãos possuem textura dura (Tabela 11). A DIG média dos genótipos com grãos 

dentados superou a média dos genótipos de textura dura. Os genótipos de textura dura 

apresentaram maior DIG na primeira época e as médias gerais dos genótipos não diferiram 

significativamente entre as duas épocas. 

A degradação ruminal do grão é complexa e pode variar de acordo com o genótipo, 

estádio de maturidade e vitreosidade, além dos fatores envolvidos com o animal. Contudo, o 

aumento da proporção de endosperma vítreo na composição do grão, juntamente com o 

avanço da maturidade fisiológica, proporciona menores taxas de degradação do amido, sendo 

que em genótipos de textura dentada esse efeito é menos pronunciado (CORRÊA et al., 2002; 

RIBAS et al., 2007a). 

Ramos et al. (2009) avaliaram os efeitos da vitreosidade e tamanho de partícula de 

grãos de milho e verificaram que a digestibilidade do amido diminui com o aumento da 

proporção de endosperma vítreo, ou seja, quanto mais duro, menor a digestibilidade. O 

mesmo foi encontrado no presente trabalho, em que, de maneira geral, a vitreosidade foi 

maior nos grãos de textura dura e, consequentemente, apresentaram menor DIG. 

Santos et al. (2012) afirmam que a degradabilidade do grão moído foi superior em 

duas vezes a do grão cortado ao meio, sugerindo que o processamento do grão se faz 

importante para aumentar a superfície de contato entre as partículas do grão com as enzimas 

digestivas, sendo que o processo de ensilagem proporciona essa quebra.  

A digestibilidade é um parâmetro que deve ser utilizado na avaliação de genótipos 

destinados à produção de silagem. Quanto mais um grão é digestível no organismo animal, 

melhor será sua conversão alimentar, tendo em vista que vai ter um maior aproveitamento de 

energia. Silva et al. (2008) demonstraram que os grãos de milho são mais digestíveis em 

comparação as demais frações da planta e, consequentemente, sua participação na silagem 

aumenta o seu valor nutricional. 

Segundo Santos et al.(2012) a proteína presente no grãos do milho é proveniente da 

matriz proteica que reveste o endosperma, seja ele farináceo ou vítreo. Contudo, a interação 

entre o amido (presente no endosperma) e a proteína pode ser responsável pela redução da 

digestibilidade do amido, sendo que a composição da matriz proteica difere entre o 
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endosperma farináceo e vítreo e está relacionada com a textura do grão. Grãos duros 

apresentam maior quantidade de endosperma vítreo, reduzindo assim, a digestibilidade.  

Cantarelli et al. (2007) avaliaram a composição química, vitreosidade e digestibilidade 

de milhos com diferentes texturas e evidenciaram que o milho dentado possui menor 

vitreosidade e melhor valor nutricional comparado ao milho duro, o que também foi 

observado no presente trabalho. 

 

5.5 Microscopia eletrônica das porções vítrea e farinácea dos grãos 

 

Para a visualização detalhada do arranjo dos grânulos de amido presentes no 

endosperma, fez-se o uso da microscopia eletrônica (Figuras 5 a 14), permitindo verificar as 

diferenças da região vítrea e farinácea dos grãos de milho. 

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância conjunta do número de grânulos de amido por 

5.200 μm2 das porções de endosperma farináceo (GEF) e endosperma vítreo (GEV) dos grãos 

referentes a 10 genótipos de milho contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em 

duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

    Quadrado médio 

FV GL GEF   GEV   

Bloco/Época 4 450,58 

 

68,77 

 Época (E) 1 129,07  646,82 * 

Genótipo (G) 9 1072,21 ** 648,82 ** 

Dentado (De) 4 1502,92 ** 647,25 ** 

Duro (Du) 4 167,55  469,38 * 

De vs. Du 1 2968,07 ** 1372,82 ** 

G x E 9 1076,47 ** 247,71  

De x E 4 1347,28 ** 108,62  

Du x E 4 408,12  335,28  

(De vs. Du)xE 1 2666,67 ** 453,75 ** 

Erro 36 251,53 

 

142,16 

 CV%   19,4 

 

17,6 

 Média   81,7 

 

67,6 

 * e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste F. 
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A vitreosidade do grão é expressa pela proporção do endosperma vítreo em relação ao 

endosperma total. Os grãos duros possuem maior proporção de endosperma vítreo (Tabela 

12), quando comparados aos milhos dentados (CORREA et al., 2003). 

 Houve diferenças significativas entre os genótipos quanto ao número de grânulos de 

amido por 5.200 μm
2 

de superfície de endosperma em ambas as porções, vítrea e farinácea. O 

contraste que confronta as médias entre os grupos foi significativo (Tabela 12). 

Considerando a porção farinácea do endosperma dos grãos colhidos na primeira época, 

o número de grânulos de amido variou de 48 (D88-H4.01) a 112 (F47-H17.5) contados na 

imagem com aumento 2.000 vezes. Todos os genótipos de grãos duros foram classificados no 

grupo de maiores médias, juntamente com a linhagem D102-1.2, de textura dentada (Tabela 

13). 

 

Tabela 13. Médias do número de grânulos de amido por 5.200 μm2 de superfície do 

endosperma vítreo (GEV) e endosperma farináceo (GEF) de grãos dos 10 genótipos de milho 

contrastantes quanto à textura dos grãos, avaliados em duas épocas em Guarapuava-PR, no 

período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

      GEF GEV 

Híbrido Linhagem Textura Época 1 Época 2 Época 1 Época 2 

AG 8080 D7-H3.01 De 67,3 b A 119,0 a B 61,0 a A 80,0 a A 

CD 303 D88-H4.01 De 48,0 b A 60,6 b A 46,3 b A 65,6 a A 

P30B39 D102-157.3 De 62,0 b A 94,6 a B 59,6 a A 76,0 a A 

P30B39 D102-1.2 De 99,0 a B 70,0 b A 70,3 a A 73,3 a A 

AG8041 PRO Testemunha De 56,3 b A 69,6 b A 46,6 b A 49,3 b A 

DKB 747 F47-H17.5 Du 112,0 a B 76,6 b A 70,3 a A 89,0 a A 

AS1560 F202-203.1 Du 92,3 a A 95,0 a A 70,6 a A 79,3 a A 

P30F33 F70-H26.1 Du 83,0 a A 80,3 b A 66,6 a A 68,3 a A 

P30B39 F102-226.1 Du 86,0 a A 88,3 a A 81,3 a A 79,3 a A 

P30R50 YH Testemunha Du 96,3 a A 77,3 b A 70,3 a B 48,6 b A 

Média Dentado  66,5 b B 82,8 b A 56,8 b B 68,8 a A 

Média Duro  93,9 a B 83,5 b B 71,8 a B 72,9 a B 

Média Geral   80,2  A 83,1  A 64,3  A 70,9  B 

%CV   17,4 
  

21,0 
  

14,5 
  

19,8 
  

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna ou na linha pertencem a um 

mesmo grupo pelo teste de Scott Knott (P<0,05). Época 1=18/10/2013; Época 2= 19/12/2013. 
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Na segunda época as médias do número de grânulos de amido da porção farinácea 

variaram de 60,67 (D88-H4.01) a 119 (D7-H3.01) e foram agrupadas sem demonstrar um 

padrão de acordo com a textura dos genótipos, de forma que as linhagens de textura dentada 

D7-H3.01 e D102-157.3 apresentaram maior quantidade de grânulos de amido na segunda 

época. Por outro lado, a linhagem D102-1.2, de textura dentada, e F47-H17.5, de textura dura, 

apresentaram maior quantidade de grânulos de amido na primeira época de cultivo (Tabela 

13). 

Considerando a porção vítrea do endosperma dos grãos colhidos na primeira época, a 

linhagem dentada D88-H4.01 não diferiu da testemunha dentada AG8041PRO com 46,3 e 

46,6, respectivamente, sendo os genótipos que apresentaram as menores quantidades de 

grânulos de amido. Já na segunda época, apenas os híbridos testemunhas AG8041PRO e 

P30R50YH, com 49,3 e 48,6, respectivamente, formaram o grupo de menor quantidade de 

grânulos de amido. Excetuando-se a testemunha P30R50YH, os demais genótipos 

mantiveram o mesmo comportamento nas duas épocas (Tabela 13). 

Rossi (2014) observou que o número de grânulos de amido na porção farinácea do 

endosperma foi maior do que na porção vítrea. A diferença entre as frações vítrea e farinácea 

é resultado da maior ou menor presença de matriz proteica com característica lipofílica que 

envolve os grânulos de amido (KOTARSKI et al., 1992). Sendo a matriz proteica responsável 

por limitar digestão de amido, sugere-se o uso de grãos com maior proporção de endosperma 

farináceo para melhorar a disponibilidade do amido, sem a necessidade de processamento 

mecânico para eliminar a matriz proteica, podendo evitar mais uma etapa no processo de 

produção da silagem (CORREA et al., 2002; PIOVESAN, 2009; ROSSI, 2014). 

As figuras 5 a 14 são referentes às micrografias eletrônicas dos grânulos de amido das 

regiões vítrea e farinácea referentes aos 10 genótipos avaliados. Verifica-se, de maneira geral, 

no endosperma vítreo, a presença de matriz proteica compacta envolvendo os grânulos de 

formato poligonal arranjados com grande proximidade. Já no endosperma farináceo os 

grânulos de amido são mais arredondados com divergência de tamanho entre eles, mais 

numerosos e com ausência de matriz proteica envolvendo-os, apresentando maiores espaços 

entre os grânulos. 

Os grânulos de amido do endosperma farináceo podem ser mais susceptíveis à ação 

enzimática, porque a matriz proteica que os circundam é relativamente fina e incompleta, 

apresentando espaços vazios e menor densidade quando comparados aos grânulos do 
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endosperma vítreo, que apresentam matriz proteica espessa e contínua, formando uma 

estrutura densa e compacta (HUNTINGTON, 1997). 

 

  

Figura 5. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea (A) 

e vítrea (B) do endosperma da linhagem D7-H3.01, de textura dentada, com aumento 500X. 

 

  

Figura 6. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea (A) 

e vítrea (B) do endosperma da linhagem D88-H4.01, de textura dentada, com aumento 500X. 

 



51 

 

  

Figura 7. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea (A) 

e vítrea (B) do endosperma da linhagem D102-157.3, de textura dentada, com aumento 500X. 

 

  

Figura 8. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea (A) 

e vítrea (B) do endosperma da linhagem D102-1.2, de textura dentada, com aumento 500X. 
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Figura 9. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea (A) 

e vítrea (B) do endosperma do híbrido AG8041PRO, de textura dentada, com aumento 500X. 

 

  

Figura 10. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea 

(A) e vítrea (B) do endosperma da linhagem F47-H17.5, de textura dura, com aumento 500X. 
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Figura 11. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea 

(A) e vítrea (B) do endosperma da linhagem F202-203.1 de textura dura, com aumento 500X. 

 

  

Figura 12. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea 

(A) e vítrea (B) do endosperma da linhagem F70-H26.1, de textura dura, com aumento 500X. 
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Figura 13. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea 

(A) e vítrea (B) do endosperma da linhagem F102-226.1, de textura dura, com aumento 500X. 

 

 

Figura 14. Micrografia eletrônica de varredura dos grânulos de amido da porção farinácea 

(A) e vítrea (B) do endosperma do híbrido P30R50YH, de textura dura, com aumento 500X. 

 

A matriz proteica que envolve os grânulos de amido é responsável por limitar a 

digestão do amido por consequência de sua característica lipofílica (CORREA et al. 2002). O 

endosperma vítreo apresenta alta quantidade dessa matriz proteica que limita a liberação do 

amido, que é um carboidrato não fibroso de alta energia. Rossi (2014) avaliou o efeito da 

vitreosidade em híbridos comerciais de milho com grãos duros e dentados, sobre o valor 

nutricional e a digestibilidade da massa seca dos grãos e da forragem produzida no ponto de 

ensilagem em diferentes locais de cultivo, e sugere o uso de híbridos que apresentem menor 
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quantidade de endosperma vítreo na alimentação animal, para obter maior aproveitamento de 

nutrientes e melhores resultados de digestibilidade. 

Quando o grão de milho é ensilado, há aumento na digestibilidade de amido devido à 

fragilização e ao rompimento da matriz proteica que envolve os grânulos de amido no 

endosperma. Assim, há grande dissociação dos grânulos de amido e, consequentemente, 

aumento da superfície de contato dos grânulos de amido para as bactérias do rúmen 

(MOURA, 2013). 

 

5.6 Contrastes entre médias dos genótipos e grupos de genótipos 

 

Foram obtidas as estimativas dos contrastes entre as médias dos grupos envolvendo 

linhagens e híbridos (Tabelas 14 a 17). 

A Tabela 14 apresenta as estimativas do contraste entre a média do grupo de linhagens 

dentadas e o híbrido dentado, nas duas épocas de semeadura e na média conjunta. 

 

Tabela 14. Estimativas do contraste entre a média do grupo das linhagens dentadas vs. 

híbrido dentado, para as características avaliadas em duas épocas em Guarapuava-PR, no 

período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

  Estimativas do contraste Linhagens Dentadas vs. Híbrido Dentado 

  Época 1 Época 2 Conjunta 

PG -9.747 ** -8.791 ** -9.269 ** 

P1000 -208,40 ** -189,00 ** -198,70 ** 

GA 14,05 ** 4,55 ** 9,30 ** 

AP -69,37 ** -63,92 ** -66,65 ** 

AE -40,41 ** -35,75 ** -38,08 ** 

MSP 0,09  1,94  1,01  

MSG -7,13  -5,57  -6,35  

VIT 5,19 * 13,52 ** 9,35 ** 

FDN 1,73 ** 2,11 ** 1,92 ** 

FDA 0,06  0,05  0,05  

GEF 11,42 * 1,33  6,38  

GEV 12,67 * 25,33 ** 19,00 ** 

PB 2,01 ** 3,34 ** 2,67 ** 

DIG -7,59 ** 1,16  -3,22 * 
PG = produtividade de grãos; P1000 = peso de 1000 grãos; GA = incidência de grãos ardidos; AP = altura de 

planta, AE = altura de espiga; MSP = matéria seca da planta inteira; MSG =  matéria seca dos grãos; VIT = 

vitreosidade; FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; GEF = número de grânulos 
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de amido do endosperma farináceo; GEV = número de grânulos de amido do endosperma vítreo; PB = teor de 

proteína bruta; DIG = digestibilidade. * e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo 

teste t. 

 

A partir das estimativas dos contrastes que confrontam as médias dos grupos de 

linhagens e o híbrido de textura dentada, e das respectivas significâncias pelo teste t (Tabela 

14), é possível compilar as informações já apresentadas e discutidas, conforme a seguir: 

Tanto para PG quanto para P1000, o desempenho médio do híbrido dentado superou a 

média do grupo de linhagens dentadas. Para as características AP e AE o híbrido também 

superou a média das linhagens (Tabela 14). Esses resultados eram esperados, pois o processo 

de endogamia reduz o vigor das linhagens. 

Para a característica GA, o grupo de linhagens dentadas apresentou maior 

suscetibilidade em relação ao híbrido AG8041PRO. O contraste entre a média das linhagens e 

o híbrido dentado para as características MSP e MSG não foi significativo (Tabela 14). 

A VIT foi significativamente superior no grupo de linhagens dentadas, em comparação 

com o híbridos dentado. 

Quanto aos teores de FDN dos grãos no ponto de ensilagem, a média do grupo de 

linhagens dentadas foi superior a do híbrido testemunha. Não houve efeito significativo do 

contraste para os teores de FDA dos grãos no ponto de ensilagem (Tabela 14). 

Para o número de grânulos de amido por 5200 μm
2 

de superfície de endosperma vítreo 

(GEV) e farináceo (GEF) a média das linhagens dentadas também foi superior ao híbrido 

testemunha. O mesmo ocorreu com os teores de PB, em que a média das linhagens superou a 

do híbrido (Tabela 14). 

Para a característica DIG dos grãos de textura dentada, o híbrido AG8041 PRO foi 

superior em relação à média das linhagens, na primeira época e na média conjunta (Tabela 

14). 

A partir das estimativas dos contrastes que confrontam a média do grupo de linhagens 

dentadas e o híbrido duro, e das respectivas significâncias pelo teste t (Tabela 15), é possível 

compilar as informações já apresentadas e discutidas, conforme a seguir: 

O desempenho do híbrido duro foi significativamente superior ao desempenho médio 

do grupo de linhagens dentadas para as características PG e P1000. Da mesma forma, para as 

características AP e AE houve superioridade do grupo híbrido (Tabela 15). 
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Tabela 15. Estimativas do contraste entre a média das linhagens dentadas vs. híbrido duro, 

para as características avaliadas em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 

2013/2014. UNICENTRO. 

  Estimativas do contraste Linhagens Dentadas vs. Híbrido Duro 

  Época 1 Época 2 Conjunta 

PG -13.524 ** -8.186 ** -10.720 ** 

P1000 -241,24 ** -214,39 ** -227,82 ** 

GA 15,59 ** 10,12 ** 12,85 ** 

AP -72,15 ** -64,06 ** -68,11 ** 

AE -50,97 ** -43,37 ** -47,17 ** 

MSP -5,83  -2,90  -4,36  

MSG -12,83 * -8,12  -10,47 * 

VIT -4,71 * -9,17 ** -6,94 ** 

FDN 1,70 ** 5,17 ** 3,44 ** 

FDA 1,27 ** 0,50 ** 0,89 ** 

GEF -31,25 ** -8,00  -19,63 ** 

GEV -11,00   26,00 ** 7,50  

PB 0,86 * 2,07 ** 1,46 ** 

DIG 0,07  6,70 ** 3,38 * 
PG = produtividade de grãos; P1000 = peso de 1000 grãos; GA = incidência de grãos ardidos; AP = altura de 

planta, AE = altura de espiga; MSP = matéria seca da planta inteira; MSG =  matéria seca dos grãos; VIT = 

vitreosidade; FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; GEF = número de grânulos 

de amido do endosperma farináceo; GEV = número de grânulos de amido do endosperma vítreo; PB = teor de 

proteína bruta; DIG = digestibilidade. * e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste t. 

 

Também para esse contraste, a incidência de GA foi significativamente maior no 

grupo de linhagens dentadas em relação ao híbrido duro P30R50 YH (Tabela 15). 

Houve superioridade do híbrido para MSG na primeira época e não houve 

significância das estimativas do contraste para MSP (Tabela 15). 

A VIT foi significativamente superior no híbrido duro, em comparação com a média 

das linhagens dentadas. Para os teores de FDN e FDA, os grãos do grupo de linhagens 

dentadas foram superiores aos do híbrido duro (Tabela 15). 

Para o número de grânulos de amido no endosperma farináceo (GEF) e vítreo (GEV) o 

híbrido duro apresentou maior quantidade em comparação à média das linhagens dentadas, 

exceto para GEV na segunda época, que a média das linhagens superou a do híbrido (Tabela 

15). 

O teor médio de PB e a DIG dos grãos foram significativamente superiores para o 

grupo de linhagens dentadas em comparação com o híbrido duro (Tabela 15). 
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A partir das estimativas do contraste que confronta as médias do grupo de linhagens 

duras com o híbrido duro utilizado como testemunha, e das respectivas significâncias pelo 

teste t (Tabela 16), é possível compilar as informações já apresentadas e discutidas, conforme 

a seguir: 

 

Tabela 16. Estimativas do contraste entre a média das linhagens duras vs. híbrido duro, para 

as características avaliadas em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 

2013/2014. UNICENTRO. 

  Estimativas do contraste Linhagens Duras vs. Híbrido Duro 

  Época 1 Época 2 Conjunta 

PG -11.629 ** -7.499 ** -9.564 ** 

P1000 -182,09 ** -175,66 ** -178,88 ** 

GA 13,76 ** 7,36 ** 10,56 ** 

AP -71,67 ** -63,89 ** -67,78 ** 

AE -60,36 ** -52,97 ** -56,67 ** 

MSP -5,73  -7,75  -6,74 * 

MSG -3,74  -9,18  -6,46  

VIT 5,76 * 0,92  3,34 * 

FDN 0,79  3,97 ** 2,38 ** 

FDA 1,39 ** 0,42 ** 0,91 ** 

GEF 2,75  3,08  2,92  

GEV 1,92  27,08 ** 14,50 ** 

PB 0,26  1,02 ** 0,64 * 

DIG -1,95  -1,27  -1,61  
PG = produtividade de grãos; P1000 = peso de 1000 grãos; GA = incidência de grãos ardidos; AP = altura de 

planta, AE = altura de espiga; MSP = matéria seca da planta inteira; MSG =  matéria seca dos grãos; VIT = 

vitreosidade; FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; GEF = número de grânulos 

de amido do endosperma farináceo; GEV = número de grânulos de amido do endosperma vítreo; PB = teor de 

proteína bruta; DIG = digestibilidade. * e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste t. 

 

As características PG, P1000, AP e AE apresentaram-se superiores para o híbrido duro 

P30R50 YH, comparativamente à média do grupo de linhagens duras (Tabela 16), tornando 

evidente o efeito da endogamia sobre o desempenho das linhagens. 

A incidência de grãos ardidos (GA) foi maior no grupo de linhagens, as quais 

evidenciaram maior suscetibilidade em relação ao híbrido (Tabela 16). 

As estimativas do contraste entre a média do grupo de linhagens e o híbrido 

testemunha, ambos de grãos duros, foram não significativas para MSP e MSG. Já a VIT foi 

maior no grupo das linhagens na primeira época de cultivo e na análise conjunta (Tabela 16). 
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O contraste que confronta os teores de FDN e FDA dos grãos de textura dura no ponto 

de ensilagem indicou maiores teores de fibras nas linhagens experimentais comparativamente 

ao híbrido P30R50 YH (Tabela 16). 

Não houve efeito significativo da estimativa do contraste para GEF, contudo o número 

de grânulos de amido no endosperma vítreo (GEV) apresentou destaque das linhagens sobre o 

híbrido na segunda época (Tabela 16). 

O teor médio de PB foi superior para o grupo de linhagens, na segunda época de 

cultivo, e não houve efeito significativo da estimativa do contraste para a DIG em nenhuma 

das épocas (Tabela 16), independentemente da base genética, 

A partir das estimativas dos contrastes que confrontam a média do grupo de linhagens 

duras e o híbrido dentado, e das respectivas significâncias pelo teste t (Tabela 17), é possível 

compilar as informações já apresentadas e discutidas, conforme a seguir: 

 

Tabela 17. Estimativas dos contrastes entre a média das linhagens duras vs. híbrido dentado, 

para as características avaliadas em duas épocas em Guarapuava-PR, no período agrícola 

2013/2014. UNICENTRO. 

 

Estimativas do contraste Linhagens Duras vs. Híbrido Dentado 

  Época 1 Época 2 Conjunta 

PG -8.122 ** -8.104 ** -8.113 ** 

P1000 -149,25 ** -150,27 ** -149,76 ** 

GA 12,23 ** 1,80  7,02 ** 

AP -68,89 ** -63,76 ** -66,32 ** 

AE -49,81 ** -45,36 ** -47,58 ** 

MSP 0,19  -2,92  -1,37  

MSG 1,95  -6,62  -2,34  

VIT 15,66 ** 23,61 ** 19,63 ** 

FDN 0,82  0,90 * 0,86 ** 

FDA 0,17  -0,03 

 

0,07 

 GEF 45,42 ** 12,42 * 28,92 ** 

GEV 25,58 ** 26,42 ** 26,00 ** 

PB 1,41 ** 2,29 ** 1,85 ** 

DIG -9,61 ** -6,81 ** -8,21 ** 
PG = produtividade de grãos; P1000 = peso de 1000 grãos; GA = incidência de grãos ardidos; AP = altura de 

planta, AE = altura de espiga; MSP = matéria seca da planta inteira; MSG =  matéria seca dos grãos; VIT = 

vitreosidade; FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; GEF = número de grânulos 

de amido do endosperma farináceo; GEV = número de grânulos de amido do endosperma vítreo; PB = teor de 

proteína bruta; DIG = digestibilidade. * e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste t. 
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 Assim como ocorreu nos contrastes anteriores, o híbrido superou a média das 

linhagens quanto à PG, P1000, AP e AE (Tabela 17), devido ao reduzido vigor das linhagens, 

reflexo da depressão por endogamia. 

 A incidência de GA foi maior nas linhagens de grãos duros, comparativamente ao 

híbrido dentado AG8041 PRO, na primeira época e na média conjunta. As estimativas do 

contraste foram não significativas para as características MSP e MSG, e a VIT apresentou-se 

superior nas linhagens de grãos duros em comparação ao híbrido dentado (Tabela 17).  

 O teor de FDN foi significativamente superior para o grupo de linhagens duras na 

segunda época e na análise conjunta e não houve diferenças no teor de FDA entre os 

genótipos contrastados, em ambas as épocas (Tabela 17). 

 As linhagens duras, em média, apresentaram maior número de grânulos de amido tanto 

no endosperma farináceo (GEF) quanto vítreo (GEV), quando comparadas com o híbrido 

AG8041 PRO, de textura dentada (Tabela 17). 

 A PB nos grãos foi superior no grupo de linhagens duras, enquanto que o híbrido 

dentado apresentou maior DIG (Tabela 17). 

A partir das estimativas dos contrastes que confrontam as médias dos dois grupos de 

linhagens, dentadas vs. duras, e das respectivas significâncias pelo teste t (Tabela 18), é 

possível compilar as informações já apresentadas e discutidas, conforme a seguir: 

 As linhagens duras, em média, apresentaram PG e P1000 significativamente 

superiores às linhagens dentadas, em ambas as épocas, e as linhagens de grãos dentados foram 

mais suscetíveis à incidência de grãos ardidos (GA) (Tabela 18). 

 A característica MSP não foi significativa em ambas as épocas. A VIT foi superior 

para o grupo de linhagens duras em comparação com as linhagens dentadas. A FDN foi maior 

nas linhagens dentadas e não houve efeito significativo do contraste que confronta os teores 

de FDA em ambas as épocas de semeadura (Tabela 18). 

 As características GEF e GEV apresentaram superioridade para as linhagens de textura 

dura na primeira época e na análise conjunta, apresentando maior quantidade de grânulos de 

amido os grãos duros, que possuem densa matriz proteica e reduzido espaço entre os grânulos 

(Tabela 18).  

 Para a característica PB houve superioridade para os grãos de textura dentada e a DIG 

foi maior para as linhagens de textura dentada na segunda época e na análise conjunta das 

épocas (Tabela 18). 
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Tabela 18. Estimativas do contraste entre as médias dos grupos das linhagens duras vs. 

linhagens dentadas, para as características avaliadas em duas épocas em Guarapuava-PR, no 

período agrícola 2013/2014. UNICENTRO. 

  Estimativas do contraste Linhagens dentadas vs. Linhagens duras 

  Época 1 Época 2 Conjunta 

PG -1.625 ** -687 * -1.156 ** 

P1000 -59,15 ** -38,73 ** -48,94 ** 

GA 1,82 * 2,76 ** 2,28 ** 

AP -0,48 

 

-0,16 

 

-0,32 

 AE 9,39 ** 9,59 ** 9,49 ** 

MSP -0,10 

 

-1,73 

 

-0,91 

 VIT -10,47 ** -10,09 ** -10,28 ** 

FDN 0,92 ** 1,21 ** 1,06 ** 

FDA -0,12 
 

-0,08 

 

-0,02 

 GEF -30,42 ** 4,42 

 

-13,00 ** 

GEV -12,92 ** -1,08 

 

-7,00 ** 

PB 0,59 ** 1,04 ** 0,81 ** 

DIG 2,02 
 

7,97 ** 4,99 ** 
PG = produtividade de grãos; P1000 = peso de 1000 grãos; GA = incidência de grãos ardidos; AP = altura de 

planta, AE = altura de espiga; MSP = matéria seca da planta inteira; MSG =  matéria seca dos grãos; VIT = 

vitreosidade; FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; GEF = número de grânulos 

de amido do endosperma farináceo; GEV = número de grânulos de amido do endosperma vítreo; PB = teor de 

proteína bruta; DIG = digestibilidade. * e **: significativo, a 5 % e 1% de probabilidade pelo teste t. 

 

  De maneira geral as linhagens de grãos duros apresentaram maior PG, P1000, AP e 

AE. As características MS, VIT e GEV também receberam destaque em linhagens de grãos 

duros.  As linhagens dentadas foram mais suscetíveis a GA e apesar de maior DIG, 

apresentaram maior teor de FDN. 
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6.  CONCLUSÕES 

 

 A primeira época de semeadura favoreceu a produtividade de grãos e o peso de 1.000 

grãos. 

As linhagens de grãos duros apresentaram maior peso de mil grãos, maior vitreosidade 

e maior número de grânulos de amido na porção vítrea e na porção farinácea do endosperma, 

porém tiveram menor digestibilidade em relação às linhagens dentadas. 

As linhagens de textura dentada apresentaram-se mais susceptíveis à incidência de 

grãos ardidos; os grãos no ponto de ensilagem apresentaram maiores teores de fibra em 

detergente neutro, contudo maiores teores de proteína bruta e maior digestibilidade. 

A linhagem dentada D102-1.2 destacou-se com boa digestibilidade dos grãos no ponto 

de ensilagem. 
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