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RESUMO 
 

O milho é uma cultura de elevada importância econômica e social no mundo e no Brasil, sendo uma cultura 
amplamente estudada. Para o desenvolvimento de híbridos com alto potencial, a análise dialélica têm sido 
utilizadas para avaliação da capacidade combinatória e estudo dos efeitos gênicos. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve como objetivos determinar as capacidades geral (CGC) e específica (CEC) de combinação, dos 
cruzamentos de 12 linhagens de milho do programa de melhoramento da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), em dialelo completo, e identificar combinações promissoras. O experimento foi conduzido em blocos 
completos casualizados com três repetições, com fileiras de 5 m de comprimento, no espaçamento de 
0,45x0,30 m, no município de Londrina. Foram mensurados as seguintes características: dias até o 
florescimento masculino, dias até o florescimento feminino, altura de planta, altura de espiga e produtividade 
de grãos. Os dados foram submetidos a análise de variância e, posteriormente, a análise de Griffing (1956). 
Pela análise de variância foram observadas diferenças significativas dentro do conjunto de cruzamentos e a 
testemunha (híbridos comerciais). 21 dos cruzamentos não diferiram da média da melhor testemunha para 
produtividade, com produtividade variando de 5,73 a 8,29 t ha-1. Os efeitos de CGC e CEC foram significativos 
para todas as características, indicando que efeitos aditivos e não aditivos estão envolvidos na expressão dos 
caracteres.  As maiores estimativas positivas de CGC foram para as linhagens L7 e L8, enquanto para CEC, 
a combinação híbrida L8 × L10 apresentou alto valor e a segunda maior produtividade.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

A utilização do milho híbrido juntamente com o desenvolvimento de tecnologias de 
manejo, vem aumentando continuamente a produtividade média dessa importante 
gramínea no Brasil e no mundo. No entanto, com o crescimento populacional e os efeitos 
dos estresses abióticos e bióticos, há uma necessidade crescente para o incremento da 
produtividade da cultura (PATERNIANI & MIRANDA FILHO., 1987; GILLIHAM et al., 2017). 

 Para obtenção de um milho híbrido é necessário a realização de algumas etapas. 
Primeiramente é a seleção da população base para a extração de linhagens; a segunda é 
a realização da autofecundação desta população até atingir a homozigose, e a última etapa 
consiste na avaliação da capacidade combinatória das linhagens obtidas. Dessas etapas a 
mais onerosa e a que necessita de maior cuidado e atenção é a avaliação da capacidade 
combinatória das linhagens (NURMBERG, 2000). 

Segundo PINTO et al. (2015) dentre os recursos mais utilizados para se estudar a 
variabilidade genética e a capacidade combinatória, destaca-se as análises dialélicas, que 
são usadas para determinar as capacidades combinatórias geral (CGC) e específica (CEC), 
estudo de herança de características e efeito recíproco (REC), tendo em vista obtenção de 
combinações hibridas que explorem ao máximo a heterose. 

Pelo exposto, desenvolveu-se o presente trabalho com os objetivos a) estimar a 
capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de combinação (CEC) dos 
caracteres agronômicos; b) descobrir quais efeitos gênicos estão predominando na 
população de estudo; e c) selecionar combinações híbridas promissoras. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram utilizadas 12 linhagens de milho, provenientes do programa de melhoramento 
de milho da Universidade Estadual de Maringá – UEM. Os cruzamentos foram realizados 
na Universidade Estadual de Londrina – UEL em um dialelo completo para obtenção dos 
66 híbridos simples (sem cruzamentos recíprocos), na safra de 2017. Os híbridos obtidos, 
mais os híbridos comerciais 30F53VYHR, RB 9006 PRO2 e DKB 290 PRO3 (testemunhas) 
foram testados em campo durante a segunda safra do ano agrícola de 2017/2018, na 
fazenda escola da Universidade Estadual de Londrina, localizada a 23°20'23.45''S e 
51°12'32.28''W com altitude de 532 m. 
 O experimento foi semeado manualmente, sendo utilizadas duas sementes por cova, 
3 plantas por metro, em linhas de 5 metros, e o delineamento experimental foi em blocos 
ao acaso com três repetições. O solo é classificado como Latossolo Vermelho e o clima da 
região é do tipo Cfa, de acordo com a classificação de Köppen. As seguintes características 
de importância agronômica foram avaliadas: FM: Florescimento masculino; FF: 
Florescimento feminino; AP: Altura de planta; AE: Altura de espiga; PG: Produtividade de 
grãos; U: Umidade (%). 
 Os dados foram submetidos a análise de variância (P < 0.05), e a partir do 
ajustamento das médias dos 66 híbridos F1‘s, foi realizada a análise do dialelo, 
considerando o método IV proposto por Griffing (1956), que avalia as n(n – 1)/2 
combinações, correspondentes aos cruzamentos do “n” genitores.  
 Para a realização das análises de variância e de Griffing utilizou-se o programa 
Genes (Cruz, 2016), e a comparação das médias foi realizada pelo teste de Scott & Knott 
(SCOTT & KNOTT, 1974). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÔES 
 

 Pela análise de variância foi observado efeito significativo (P<0.01) entre 
genótipos para todas as características, indicando a presença de variabilidade genética 
entre os híbridos avaliados (Tabela 3). Os valores do coeficiente de variação (CV) foram 
baixos, variando entre 0.59 para florescimento masculino (FM) e 22.32% para produtividade 
de grãos corrigida (PGC). Esses valores de CV indicam uma boa qualidade experimental 
e, consequentemente, gerando uma maior credibilidade aos resultados obtidos. 
 
Tabela 1. Estimativa dos quadrados médios dos tratamentos para capacidade geral de 
combinação (CGC), capacidade específica de combinação (CEC) e dos componentes quadráticos 

da CGC (Φ̂ge) e CEC (Φ̂se) das características dias até o florescimento masculino (FM), dias até o 
florescimento feminino (FF), altura de planta (AP, em cm), altura de espiga (AE, em cm), 
produtividade de grãos corrigida (PGC, em kg ha-1) avaliadas em Zea mays. 
 

Fonte de variação GL 
Quadrado médio1/ 

FM FF AP AE PGC 
Bloco 3 0.367 0.005 0.144 0.031 22029113.260 
Genótipo 65 0.472** 2.192** 0.052** 0.055** 5144278.29** 
CGC 11 0.808** 6.950** 0.256** 0.291** 17972128.16** 
CEC 54 0.404** 1.223** 0.010* 0.007 2531197.76** 
Resíduo 130 0.158 0.672 0.006 0.005 1387230.88 
Média  65.141 65.763 2.407 1.363 5089.760 
CV(%)  0.59 1.21 3.32 5.02 22.32 

Componentes quadráticos 

Φ̂ge  0.022 0.209 0.008 0.009 552829.91 

Φ̂se  0.082 0.184 0.001 0.001 381322.29 

Φ̂ge / Φ̂se  0.260 1.130 8.000 9.000 1.44 

1/ ns, ** e * = não significativo e significativo em nível de 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.
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 Pelo desdobramento da soma de quadrado de genótipos em soma de quadrados 
para capacidade geral e específica de combinação (CGC e CEC, respectivamente), foram 
observados efeitos significativos para maioria das características avaliadas, exceto AE para 
CEC (Tabela 1). Esses resultados indicam que para maioria das características os efeitos 
genéticos aditivos e não aditivos estão envolvidos no controle genético. Pfann et al. (2009) 
também observaram a significância de ambos os efeitos para as características PGC, AP 
e AE em milho por meio de um estudo dialelo circulante. Por outro lado, Mutimaamba et al., 
(2017) não relataram significância da CGC para a variável PGC. 

 Pelas estimativas dos componentes quadráticos da CGC (Φ̂ge) e CEC (Φ̂se), a razão 

Φ̂ge /Φ̂se foi superior a um para maioria das características avaliadas, exceto para FM, 
indicando que os efeitos genéticos aditivos expressaram uma superioridade aos não 
aditivos. Corroborando com Aguiar et al., (2003), que identificaram superioridade aos 
efeitos aditivos para as características PGC, AP e AP, assim como Vieira et al., (2011) 
apresentaram em seu estudo predominância dos efeitos aditivos para PGC. Por outro lado, 
Conrado et al., (2014) observaram resultados discordantes para PGC, sendo os efeitos não 
aditivos preponderantes em relação aos aditivos.  

 O desempenho médio dos cruzamentos foi estaticamente inferior ao das 
testemunhas para maior parte dos caracteres avaliados, exceto para AP e AE. No dialelo 
28,8% dos cruzamentos não diferiram da média da melhor testemunha para produtividade 
(9,4 t ha-1), variando a produtividade destes cruzamentos de 5,73 a 8,29 t ha-1.  

De acordo com as estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (�̂�𝑖), 
a linhagem L1 expressou os maiores valores negativos de efeitos de �̂�𝑖 para AP e AE, 
enquanto a linhagem L12 relatou os maiores valores negativos de �̂�𝑖 para FM e FF. Para a 

característica PGC os maiores valores de �̂�𝑖 foram observados para a linhagem L6, L7 e 
L8.  Isto indica que quando a linhagem L1 participar como parental em algum cruzamento 
a mesma tem grande capacidade em passar aos seus descendentes estes genes 
relacionados a característica de redução da AP e AE, assim como a descendência da 
linhagem L12 possivelmente herdara a precocidade da mesma, e a produtividade dos 
híbridos gerados a partir das linhagens L6, L7 e L8 possivelmente será  elevada. 
 Para as características FM e FF busca-se genótipos que apresentem maior 
precocidade e os híbridos L6 × L11 e L8 × L10 relataram respectivamente os maiores 

valores negativos de �̂�𝑖𝑗. Para AP e AE, cujos objetivos são plantas de menor porte e com 

altura de inserção de espiga baixa, a combinação híbrida L2 × L3 apresentou os menores 

valores de �̂�𝑖𝑗. A combinação híbrida L8 × L10 além de apresentar os maiores efeitos 

positivos de �̂�𝑖𝑗 para PGC, também não apresentou valores negativos de �̂�𝑖. Para a seleção 

dos híbridos, a combinação híbrida com a maior CEC deve estar associada à pelo menos 
um dos genitores com alta CGC. 

 Pelas estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (�̂�𝑖𝑗), 

foram observadas combinações híbridas que reúnem positivamente a maioria das 
características agronômicas sendo as combinações L5 × L8 e L8 × L10 recomendadas para 
precocidade e produtividade, e o hibrido L7 × L11 foi indicado para produtividade e porte 
baixo. Destacando-se a combinação L8 × L10 com uma produtividade de 8,2 t ha-1, sendo 
a segunda maior produtividade, abaixo apenas do híbrido comercial RB 9006 PRO2 que 
apresentou uma produtividade de 9,4 t ha-1.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve efeito significativo da capacidade geral e específica de combinação para 
maioria das características morfoagronômicas, indicando que os efeitos aditivos e não 
aditivos estão envolvidos no controle genético. As combinações 8 x 10 e 3 x 6 foram 
considerados promissoras para futuros estudos. 

https://www.google.com.br/search?q=descend%C3%AAncia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyva-q5uvdAhUEgZAKHdKRB88QkeECCCUoAA
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