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RESUMO 

GAVA, E. ANÁLISE DIALÉLICA UTILIZANDO COMPONENTES PRINCIPAIS E 

DIVERGÊNCIA GENÉTICA EM MILHO SUPER-DOCE. Guarapuava – PR, Brasil. 

UNICENTRO, 2019. 60p. (Dissertação – Mestrado em produção Vegetal). 

O objetivo com esse trabalho foi avaliar o potencial agronômico de linhagens e híbridos 

experimentais de milho super-doce, em dialelo parcial, utilizando os componentes principais; 

e correlacionar as estimativas de capacidade de combinação com a divergência genética entre 

os genitores, estimada por marcadores moleculares ISSR. Foram realizados cruzamentos, em 

esquema dialélico parcial, entre oito linhagens das populações D2, D3 e D4 (grupo I) e quatro 

linhagens da população D5 (grupo II), resultando em 32 híbridos dialélicos, avaliados 

juntamente com duas testemunhas comerciais (Tropical Plus e BRS Vivi), em duas épocas de 

semeadura na safra 2017/18 em Guarapuava – PR, Brasil. Foram avaliadas as características 

florescimento masculino, índice de empalhamento, rendimento total de espigas empalhadas, 

rendimento total de espigas despalhadas, rendimento de grãos, prolificidade comercial, 

porcentagem de espigas comerciais, coloração dos grãos, teor de sólidos solúveis e diâmetro 

de espiga. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância univariada, decompondo 

o efeito de híbridos experimentais e comerciais, com o intuito de discutir as médias 

fenotípicas. Para a análise multivariada foram utilizados oito variáveis, gerando dois 

componentes principais, responsáveis por explicarem 82,82% e 80,33% da variabilidade 

contida nos dados, nas respectivas épocas. Foram identificados híbridos experimentais 

promissores, com desempenhos superiores às testemunhas comerciais amplamente utilizadas 

no Brasil para a produção de milho super-doce. Os híbridos D2-61xD5-41, D2-68xD5-41 e 

D3-10xD5-43 foram superiores ao demais genótipos experimentais. O híbrido experimental 

D2-61xD5-41 tem potencial para produção de milho super-doce para a indústria de enlatados. 

A seleção de genótipos de milho super-doce pela análise de componentes principais foi 

eficaz, identificando híbridos associados a fenótipos superiores. Com base nas médias 

fenotípicas dos caracteres de rendimento, na dispersão dos escores dos componentes 

principais e capacidade específica de combinação selecionou-se o híbrido dialélico D4-

18xD5-42. As linhagens D3-10, D4-18, D5-41 e D5-42 apresentaram estimativas de 

capacidade geral de combinação favoráveis no primeiro componente principal. As 

estimativas de divergência genética obtidas por marcadores moleculares ISSR não se 

apresentaram correlacionados com parâmetros genéticos obtidos a partir de dados dos dois 

primeiros componentes principais. A dissimilaridade genética entre as linhagens genitoras 

não foi suficiente na predição dos híbridos dialélicos mais promissores, considerando os 

cruzamentos mais heteróticos. 

Palavras-chave: Zea mays subsp. Saccharata, análise multivariada, dialelo parcial, 

rendimento de grãos, capacidade de combinação. 
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ABSTRACT 

GAVA, E. DIALLEL ANALYSIS USING MAIN COMPONENTS AND GENETIC 

DIVERGENCE IN SUPER-SWEET CORN. Guarapuava - PR, Brazil. UNICENTRO, 

2019. 60p. (Master Dissertation in Agronomy – Crop Production). 

The objective of study was to evaluate the agronomic potential of experimental lines and 

hybrids of super sweet corn, in partial diallel, using the main components; and correlate 

estimates of combining ability with genetic divergence among the parents, estimated by 

molecular markers ISSR. In a partial diallel design, eight lineages of the D2, D3 and D4 

populations (Group I) and four lineages of the D5 population (Group II) were obtained, 

resulting in 32 diallel hybrids evaluated together with two commercial controls (Tropical Plus 

and BRS Vivi), in two sowing seasons in the 2017/18 in Guarapuava-PR, Brazil. The 

characteristics of male flowering, husk index, total yield of mulched, total yield of dehusked 

ears, grain yield, commercial prolificacy, percentage of commercial ears, grain color, soluble 

solids and ear diameter were evaluated. The data were submitted to univariate analysis of 

variance, decomposing the effect of experimental and commercial hybrids, in order to discuss 

the phenotypic means. For the multivariate analysis, eight variables were used, generating 

two main components, responsible for explaining 82.82% and 80.33% of the variability 

contained in the data, in the respective seasons. Promising experimental hybrids were 

identified, with performances superior to the commercial controls used in Brazil to produce 

super-sweet corn. The hybrids D2-61xD5-41, D2-68xD5-41 and D3-10xD5-43 were superior 

to the other experimental genotypes. The experimental hybrid D2-61xD5-41 has the potential 

to launch in the current market, with the aim of producing super-sweet corn for the canning 

industry. The selection of super-sweet corn genotypes by principal component analysis was 

effective, identifying hybrids associated with higher phenotypes. Based on the phenotypic 

means of the yield characters, the dispersion of the main component scores and the specific 

combining ability were selected the D4-18xD5-42 diallel hybrid. The lines D3-10, D4-18, 

D5-41 and D5-42 showed favorable overall combining ability estimates in the first major 

component. Estimates of genetic divergence obtained by ISSR molecular markers were not 

correlated with genetic parameters obtained from data from the first two main components. 

The genetic dissimilarity among the genitor lineages was not sufficient in the prediction of 

the most promising diallel hybrids, considering the more heterotic crosses. 

Keywords: Zea mays subsp. Saccharata, grain yield, main components, combining ability, 

genetic divergence. 
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1. INTRODUÇÃO 

O milho é um dos cereais mais explorados do mundo, ocupando um cenário de 

destaque dentro do agronegócio brasileiro. O Brasil é um dos maiores produtores de milho do 

mundo, na safra 2017/18 foram produzidas cerca de 89 milhões de toneladas de grãos 

(CONAB, 2018). 

 A principal demanda da produção de milho comum no Brasil é por grãos secos, mas 

existem nichos específicos de mercado que estão em constante expansão, como é o caso do 

milho verde. A colheita do milho verde é realizada precocemente, com cerca de 70 a 80 % de 

umidade nos grãos, no estágio morfofisiológico R3 (SILVA & PATERNIANI, 1986). No 

período de novembro de 2017 a outubro de 2018, no Estado do Paraná, foi registrado um 

volume de produção de espigas empalhadas de 5,2 mil toneladas, movimentando quase 9 

milhões de reais (CEASA, 2018). 

 Alguns genótipos de milho voltados ao consumo de milho verde apresentam maiores 

teores de açucares no endosperma, chamados estes de milho doce (9 a 14% de açúcares) e 

super-doce (15 a 25% de açúcares). Esta característica é controlada por oito genes mutantes 

identificados, atuando de forma isolada ou em conjunto, que afetam a biossíntese de 

carboidratos no endosperma. O milho doce e super-doce apresenta um mercado voltado 

exclusivamente para a alimentação humana (OLIVEIRA JR et al., 2006; KWIATKOWSKI & 

CLEMENTE, 2007). 

O milho doce pode ser utilizado tanto para consumo in natura como para 

processamento pelas indústrias de produtos em conserva. Nos Estados Unidos e Canadá o 

milho doce é uma das mais populares hortaliças. No Brasil praticamente a totalidade da 

produção é destinada ao processamento industrial, sendo que várias agroindústrias fomentam 

a produção e comercializam esse tipo especial de milho (NASCIMENTO et al., 1994; 

BARBIERI, 2010). 

Dentro do atual portfólio de cultivares disponíveis na safra 2016/17, dos 315 materiais 

disponíveis no mercado, apenas quatro são recomendados com aptidão para a produção do 

milho verde, e não há cultivar de milho doce ou super-doce registrada, evidenciando assim a 

escassez de cultivares para o agricultor e a necessidade do desenvolvimento de novos 

híbridos e variedades para este mercado específico (PEREIRA FILHO & BORGHI, 2016). 

 A produção do milho doce no território nacional concentra-se nos estados do Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerias, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco. No entanto, 

deste montante total, cerca de 90% está situado no estado de Goiás (LUZ et al., 2014; 
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PAIVA, 2014). 

 Na obtenção de híbridos de milho o melhorista precisa gerar e avaliar muitas 

linhagens, cruzá-las para obter os híbridos resultantes, e então realizar a seleção dos híbridos 

superiores aos que estão disponíveis no mercado atual. Este processo é muito oneroso e 

demorado. Para auxiliar na seleção de genitores e respectivos híbridos, os dialelos têm sido 

utilizados nos estudos das capacidades de combinação, que permitem quantificar o mérito 

genético dos genitores e suas progênies (PATERNIANI et al., 2010; CRUZ et al., 2012). 

 Em todas as metodologias dialélicas, as variáveis mensuradas são analisadas 

isoladamente, o que gera dificuldade no melhoramento de milho super-doce, pois existem 

várias características qualitativas e quantitativas que precisam ser consideradas 

simultaneamente. Para contornar este problema, existem as análises multivariadas, que 

permitem análises simultâneas de vários caracteres (LEDO et al., 2003). 

A análise de componentes principais é uma técnica multivariada que consiste em 

simplificar um conjunto original de variáveis em outro conjunto de dimensão equivalente, 

resultando em variáveis alternativas chamadas de componentes principais. Cada componente 

principal é a combinação linear das variáveis originais (CRUZ et al., 2012). 

Em cruzamentos dialélicos, espera-se que os genitores mais divergentes compartilhem 

poucos alelos em comum e, quando combinados, estes apresentam uma complementaridade, 

restaurando o vigor híbrido que é expresso em heterose (CRUZ et al., 2011). 

Em estudos de diversidade genética pode-se utilizar marcadores morfoagronômicos, 

ou então marcadores com base em uma análise direta do DNA. Dentre os marcadores 

disponíveis estão os ISSR (inter simple sequence repeat) são aleatórios e apresentam alta 

reprodutibilidade, sendo assim, confiáveis em estudos de diversidade genética (AGUILERA 

et al., 2011). 

Na literatura encontram-se poucas pesquisas sobre análise dialélica em milho super-

doce, havendo uma escassez de híbridos destinados a esse mercado específico. Não foram 

encontrados trabalhos na literatura que compararam o uso de estimativas de divergências 

genéticas entre genótipos de milho super-doce com parâmetros genéticos obtidos a partir de 

dados fenotípicos. 
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1. OBJETIVOS 

Avaliar o potencial agronômico de híbridos dialélicos do programa de melhoramento 

de milho super-doce da UNICENTRO. 

 Obter os componentes principais que tenham a capacidade de reter a variabilidade dos 

dados observados, simplificando a seleção dos genótipos. 

Obter as estimativas da capacidade geral e específica de combinação das linhagens e 

híbridos utilizando os componentes principais 

Correlacionar os componentes principais e os parâmetros genéticos obtidos a partir de 

dados fenotípicos com a divergência genética estimada por marcadores moleculares ISSR. 

Selecionar os genótipos promissores para avançarem no programa de melhoramento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Mercado do milho verde 

O milho pipoca e milho in natura são os mais utilizados na alimentação humana. O 

milho in natura é colhido no estágio verde (estágio R3, grão leitoso, cerca de 20 a 25 dias 

após a polinização, quando apresentam os estilo-estigmas de coloração marrom), chamado 

então de milho verde, podendo ser consumido diretamente na espiga ou industrializado sob as 

formas de produtos enlatados ou desidratados. O milho verde é classificado como hortaliça, 

devido ao seu período curto da semeadura até a colheita, cerca de 90 a 110 dias, apresentando 

perda das características comerciais em curto período após a colheita (SAWAZAKI et al., 

1979; EMBRAPA, 2002). 

O milho verde apresenta alta demanda no mercado consumidor, o que resulta em altos 

preços de venda ao produtor, de modo a compensar sua produção durante o ano todo. As 

lavouras produtoras devem ser preferencialmente próximas aos centros de comercialização, 

sendo a venda realizada diretamente com os consumidores nos supermercados e/ou feiras, 

quitandas e casas de pamonhas (ALBUQUERQUE et al., 2008; SANTOS et al., 2014) 

 O volume de milho verde comercializado no período de julho de 2015 a junho de 

2016 nas centrais de abastecimento do estado do Paraná (Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, 

Londrina e Maringá) foi de 10 mil toneladas, gerando uma renda bruta de R$ 15 milhões 

(CEASA, 2018). 

 Para que um híbrido de milho verde seja lançado no mercado e tenha uma boa 

aceitabilidade por parte dos produtores, este deve reunir certas características específicas, 

como produtividade de espigas empalhadas superior a 12 t ha-1, ciclo entre 90 a110 dias e 

janela de colheita relativamente grande. Para que uma espiga seja classificada como 

comercial deve ser maior que 15 cm de comprimento com um diâmetro superior a três cm 

(ALBUQUERQUE, 2005). 

2.2. A cultura do milho doce e super-doce 

Os milhos doce e super-doce são tipos especiais de milho, destinados ao consumo 

humano devido ao sabor dos grãos, sendo sempre colhidos no estágio de milho verde (R3), 

classificados como olerícola, com alto valor de mercado agregado (LUZ et al., 2014). 

Estudos têm mostrado que a característica do endosperma doce ocorreu na natureza 

como produto de uma mutação, seguido então da domesticação no período pré-colombiano, 

em que foi utilizado como alimento na dieta humana (TRACY, 2001). 

 O resultado da ação de genes recessivos, individuais ou associados entre si, controlam 
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as variações de concentração de açúcares e amido no grão de milho, condicionando o 

fenótipo doce, ou seja, fazem com que o milho doce tenha maiores teores de açúcares em 

relação ao milho comum. O milho doce tem 9 a 14% de açucares e 30 a 35% de amido, o 

milho super-doce tem cerca de 25% de açucares e de 15 a 25% de amido e o milho comum 

apresenta 3% de açúcar e 60 a 70% de amido (NASCIMENTO et al., 1994; ARAGÃO, 

2002). 

 O milho doce e o super-doce caracterizam-se por possuírem pelo menos um dos oito 

genes mutantes que afetam a biossíntese de carboidratos no endosperma dos grãos, causando 

o acúmulo de polissacarídeos solúveis. Os principais genes são: shrunken-2 (sh2) localizado 

no cromossomo 3, brittle (bt) no cromossomo 5, sugary enhancer (se), sugary (su) e brittle-2 

(bt2), estes no cromossomo 4. Existem ainda, o dull (du), no cromossomo 10, waxy (wx) no 

cromossomo 9, e amilose extender (ae) no cromossomo 5. O fenótipo resultante destes genes 

diferem na proporção de amido e tipo de açúcar presentes no endosperma (TRACY, 2001). 

O milho doce padrão contém apenas o gene sugary em homozigose, o qual não 

converte fitoglicogênio ou polissacarídeos solúveis em água em amido, dessa forma, aumenta 

a concentração de açucares simples e diminui o teor de amido. Já o milho super-doce contém 

o gene brittle, shrunken ou sugar extender, os quais acumulam elevados teores de açúcar 

apresentando baixos teores de carboidrato total (TRACY, 2001). 

 Todos os híbridos de milho super-doce no Brasil possuem o alelo shrunken-2, que 

apresenta maior concentração de sacarose quando comparado com genótipos portadores de 

outros genes. Cerca de 90% do mercado americano de milho super-doce é a partir de híbridos 

shrunken-2, que está substituindo totalmente as populações provedoras do gene sugary-1 

(TEIXEIRA et al., 2013). 

Associados a esses genes que afetam a biossíntese de carboidratos no endosperma 

estão algumas características que são indesejáveis para o melhoramento, como baixa 

produtividade e baixa resistência a pragas e patógenos, devido ao seu maior teor de açucares 

solúveis quando comparado ao milho comum (OLIVEIRA JR et al., 2006). 

 O milho doce ou super-doce pode ser consumido in natura, desidratado, congelado na 

forma de grãos ou espigas, armazenado em conservas ou enlatado. Devido à falta de tradição 

no consumo e a existência de poucos híbridos disponíveis no mercado, adaptados às diversas 

condições climáticas do território nacional, torna a cultura relativamente pouco explorada 

(NASCIMENTO et al., 1994; TEIXEIRA et al., 2013). 

 Com o desenvolvimento do melhoramento do milho doce, é esperada a obtenção de 
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genótipos adaptados às diferentes regiões do país, promovendo aumento na produtividade e, 

consequentemente, na produção final, abrindo portas para exportação para o mercado 

Europeu e Norte Americano. Sobretudo, a maior concentração de açúcares e o menor teor de 

amido no milho doce, atribuem um grande diferencial para o mercado consumidor, sendo 

uma alternativa agronômica viável e rentável (BORDALLO et al., 2005; ARAUJO et al., 

2006; GRIGULO et al., 2011). 

2.3. Melhoramento para milho verde 

O levantamento de cultivares disponíveis na safra 2016/17 realizado pela EMBRAPA 

mostrou que das 315 cultivares de milho, apenas quatro são recomendadas para a produção 

de milho verde, ou seja, apenas 1,23 % do total de cultivares no mercado. Entre esses 

genótipos, três híbridos simples (um indicado apenas para milho verde, um indicado também 

para produção de grãos e silagem de planta inteira e outro para silagem de planta inteira) e 

um híbrido duplo indicado para produção de grãos e silagem de planta inteira (PEREIRA 

FILHO & BORGHI, 2016). 

Apesar do avanço que tem ocorrido nos últimos anos na obtenção de genótipos 

melhorados, ainda são escassos os trabalhos voltados para o melhoramento do milho 

destinado ao consumo verde. Os programas de melhoramento para híbridos com aptidão de 

milho verde devem desenvolver genótipos que atribuam altas produtividades, longevidade de 

colheita, espigas com comprimento superior a 15 cm e diâmetro maior que 3 cm, 

apresentando grãos com coloração creme/amarela (SILVA, 2014). 

A partir da avaliação da produtividade de espigas empalhadas, pode-se definir quais 

híbridos apresentam desempenho satisfatório para a produção de espigas comerciais 

(RODRIGUES et al., 2009). Existe alta correlação entre peso da espiga e comprimento, assim 

como o peso da espiga e diâmetro da espiga (SANTOS et al., 2015). 

 Na utilização de milho verde, enlatado ou cozido na espiga, a textura, o aroma e o 

sabor dos grãos são os principais fatores associados a aceitação pelo consumidor, sendo 

características necessárias a serem avaliadas em um programa de melhoramento. Nas espigas 

destinadas ao consumo in natura os grãos devem apresentar baixa resistência à penetração e 

endurecimento lento. Outro fator importante a ser considerado no melhoramento é a aceitação 

pelo consumidor, sendo um critério de seleção extremamente importante, levando-se em 

conta análises sensoriais e instrumentais, com o intuito de definir a potencialidade do novo 

genótipo resultante do melhoramento (OLIVEIRA JR et al., 2006; CANCELLIER et al., 

2011). 
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Os programas de melhoramento de milho super-doce têm como objetivo desenvolver 

genótipos com características de interesse da indústria de processamento e a produção para 

consumo in natura. Um híbrido de milho doce deverá atender como exigências básicas para 

uma boa aceitação: possibilidade de semeadura o ano todo; produtividade no campo superior 

a 12 t ha-1; tolerância às principais doenças foliares e pragas; ciclo entre 90 e 110 dias; 

uniformidade de maturação das espigas; longevidade no período de colheita, com espigas 

apresentando teor de umidade entre 70 e 78%; índice de espiga ou prolificidade igual a 1, e 

que tenha comprimento de 15 cm, formato cilíndrico e número de fileiras maior ou igual a 

14; resistência ao acamamento e quebramento de plantas; plantas de porte médio; 

empalhamento adequado, sempre cobrindo a ponta, sem ultrapassar o total de 12 camadas de 

palha; pedúnculo firme, grãos profundo e de coloração amarela intensa ou alaranjada; Brix 

acima de 15°, espessura do pericarpo acima de 45 micras e rendimento industrial igual ou 

maior que 40% (PEREIRA FILHO & TEIXEIRA, 2016). 

1.1. Obtenção de linhagens e milho híbrido 

A viabilidade da exploração da heterose observada em cruzamentos entre linhagens 

divergentes de milho é responsável pelos grandes ganhos de produtividade neste cultura, no 

mundo todo (HALLAUER, 1990). 

 As principais etapas em um programa de melhoramento consistem em: escolha da 

população base, obtenção de linhagens, avaliação das linhagens e avaliações das melhores 

combinações híbridas em vários ambientes. As linhagens são obtidas a partir de populações 

de cruzamento aberto ou de genótipos elites, partindo do pressuposto que estes já apresentam 

um alto nível de melhoramento, ou seja, apresentam uma menor frequência alélica de alelos 

indesejáveis (PATERNIANI & CAMPOS, 2005). 

 Os programas de melhoramento utilizam híbridos simples comerciais para gerar 

populações base, como meio de obtenção de linhagens com uma alta frequência alélica de 

alelos desejáveis fixados. Isto é favorável, pois estes genótipos comerciais apresentam alta 

produtividade, característica esta quantitativa controlada por muitos genes, assim como boa 

adaptabilidade e estabilidade em vários locais e anos (AMORIM & SOUZA, 2005). 

 A partir de híbridos comerciais são extraídas linhagens endogâmicas, processo que se 

inicia com a autofecundação obtendo-se uma população segregante na qual é observada 

variabilidade genética devido à segregação fenotípica; na sequência é realizada a 

autofecundação de um número grande de plantas, que são selecionadas por meio da seleção 

massal entre os indivíduos dando origem a progênies. Nas gerações seguintes é realizado 
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seleção dentro das progênies, em que a autofecundação é realizada apenas nas plantas 

selecionadas. Esta seleção é feita de maneira visual, com base em caracteres agronômicos. 

Nas gerações avançadas de endogamia, dentro de cada progênie ocorre grande uniformidade 

genética. Então, aplica-se novamente a seleção massal entre progênies e aquelas selecionadas 

são avançadas e obtém-se as linhagens puras (PINTO, 2009). 

 Uma vez obtidas as linhagens, é necessário avaliá-las em cruzamentos, sendo que a 

maioria dos híbridos obtidos não apresentarão desempenho superior, pois depende da 

capacidade de combinação. Os cruzamentos dialélicos permitem estimar as capacidades de 

combinação com o intuito de obter híbridos competitivos comercialmente (PINTO, 2009). 

Sendo assim, existe um amplo trabalho experimental, considerando-se que, com p linhagens é 

possível se obter  híbridos dialélicos, desconsiderando os recíprocos (RAMALHO et 

al., 2012). 

1.2. Análise dialélica 

Os cruzamentos dialélicos constituem um delineamento genético que permitem, por 

meio de modelos biométricos, quantificar informações relativas ao controle genético de cada 

caractere avaliado, da ação gênica envolvida na determinação dos caracteres quantitativos, do 

mérito relativo das linhagens, da variabilidade genética e da heterose manifestada nos 

cruzamentos (CRUZ & VENCOVSKY, 1989; CRUZ, 2010). 

Com os estudos do desempenho das linhagens cruzadas em esquema dialélico, foram 

definidos os conceitos de capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade específica 

de combinação (CEC) (SPRAGUE & TATUM, 1942).  

A CGC é caracterizada como o desempenho médio de um genótipo nas possíveis 

combinações híbridas em que está envolvido, sendo este relacionado aos efeitos da variância 

genética aditiva. Quando a estimativa da CGC é baixa para um determinado genitor, conclui-

se que este não difere em relação à média dos outros genitores envolvidos, enquanto 

estimativas altas analisadas em módulos, evidência que este genitor é superior ou inferior, 

dependo do objetivo do programa em relação ao caractere avaliado, comparado os demais 

genitores. 

A CEC manifesta a interação da CGC dos genitores cruzados, tendo efeitos adicionais 

que aprimoram ou tornam inferior o desempenho do híbrido em relação ao esperado em 

função da complementação entre a CGC dos genitores. Estes efeitos estão relacionados aos 

efeitos não aditivos, devido à interação alélica de dominância e sobredominância e interação 
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não-alélica como a epistasia (CRUZ et al., 2012). 

 As metodologias de análise dialélica mais utilizadas são as propostas por Griffing 

(1956), em que são estimados os efeitos e somas de quadrados de efeitos da capacidade geral 

e especifica de combinação; a metodologia proposta por Gardner e Eberhart (1966), em que 

são avaliados os efeitos de variedades e heterose variental; a metodologia proposta por 

Haymam (1954), que resulta em informações sobre o mecanismo básico de herança do 

carácter em estudo, dos valores genéticos dos genitores utilizados e do limite de seleção 

(CRUZ et al., 2012). 

 Diversos métodos têm sido propostos para analisar os cruzamentos dialélicos, porém a 

escolha do melhor método a ser utilizado depende do número de genótipos envolvidos e dos 

objetivos a serem alcançados. Entre os diferentes métodos, pode-se citar o dialelo 

balanceado, parcial, circulante, incompletos e desbalanceados (NASS et al., 2001). 

 Os dialelos balanceados incluem os híbridos F1’s entre todos os pares de combinações 

dos genitores. Nos dialelos parciais utilizam-se dois grupos de genitores e respectivos 

cruzamentos. Nos dialelos circulantes os genitores são representados, no delineamento, por 

um mesmo número de cruzamentos, porém inferior a p-1, como ocorre nos balanceados, no 

entanto ocorre a perda de informações a respeito de certas combinações híbridas. Os dialelos 

incompletos são utilizados quando ocorre perdas de tratamentos durante a condução dos 

ensaios ou ausência do cruzamento devido a problemas diversos, como insuficiência de 

sementes ou incompatibilidade de cruzamentos. Nos dialelos desbalanceados todas as 

combinações híbridas e também as demais gerações estão representadas, no entanto, com 

frequência variável, em virtude de número desigual de repetições por tratamento (CRUZ et 

al., 2012). 

 Dentre as metodologias utilizadas, destaca-se o trabalho desenvolvido por Griffing 

(1956). Nesta metodologia os p possíveis genótipos podem ser reunidos em uma tabela p x p 

e divididos em três grupos: (a) p genitores, (b) p(p-1) /2 híbridos F1’ s e (c) p(p-1) /2 híbridos 

F1’ s recíprocos. De acordo com a inclusão ou não dos genitores e, ou, híbridos F1’s 

recíprocos, esta metodologia pode ser classificada em quatro métodos experimentais: 

Método I: são incluídas as p2 combinações, ou seja, genitores + F1’s + recíprocos. 

Método II: são incluídas p(p+1) /2 combinações, sem os recíprocos, ou seja, genitores 

+ F1’s. 

Método III: são incluídas p(p-1) combinações, faltando os genitores, ou seja, F1’s + 

recíprocos. 
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Método IV: são incluídas p(p-1) /2 combinações, sem os genitores e sem os 

recíprocos, ou seja, apenas os híbridos F1’s. 

 Os cruzamentos dialélicos são utilizados em diversas culturas, devido a possibilidade 

de identificar híbridos promissores e, também pela facilidade de realizar cruzamentos 

artificiais (CRUZ et al., 2012). 

 Cada metodologia faz as suas estimativas, o modelo Gardner e Eberhar (1966) 

caracteriza-se por fornecer estimativas da heterose média, heterose variental, heterose 

específica e o potencial per se dos parentais, já o método proposto por Griffing (1956) 

fornece as estimativas de CGC, CEC e heterose (CRUZ et al., 2012). 

O modelo G2 proposto por Geraldi e Mirando Filho (1988) é uma adaptação do 

método II do modelo de Griffing (1956), que apresenta a decomposição da soma de 

quadrados de tratamentos em soma de quadrados associados à capacidade combinatória dos 

dialelos parciais que incluem os genitores (CRUZ, 2012). 

São obtidas estimativas dos efeitos e das respectivas variâncias em relação ao seguinte 

modelo: 

 

Em que: , é a média do cruzamento envolvendo o i-ésimo progenitor do grupo 1 e o j-

ésimo progenitor do grupo 2; , é a média do i-ésimo progenitor do grupo 1 (i = 0, 1, ...5); 

, é a média do j-ésimo progenitor do grupo 2 (j = 0, 1, ...4); , é a média geral do dialelo; 

, contrastes envolvendo médias dos grupos 1 e 2 e a média geral; , efeito da 

capacidade geral de combinação do i-ésimo progenitor do grupo 1; , efeito da capacidade 

geral de combinação do i-ésimo progenitor do grupo 2; , efeito da capacidade específica de 

combinação; e  é o erro experimental médio. 

1.3. Análise multivariada 

A análise multivariada constitui um conjunto de métodos estatísticos que permite a 

análise simultânea de vários caracteres avaliados ou informações contidas na unidade 

experimental. Considera-se a existência de correlações, positivas ou negativas, entre os 

caracteres avaliados e, sendo assim, proporciona maior aproveitamento da informação 

conjunta contida nesses caracteres. Métodos multivariados apresentam grande potencial no 
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melhoramento de plantas, em avaliações de clones, linhagens, variedades, híbridos, dentre 

outros, proporcionando maior eficiência na discriminação de genótipos com potencial 

promissor (LEDO et al., 2003; FERREIRA, 2011). 

Qualquer análise realizada de forma simultânea, com dois ou mais caracteres, é 

considerada análise multivariada, cuja estrutura básica é representada por uma nova variável 

constituída da combinação linear entre os caracteres originais, com auto-vetores 

determinados pela própria análise multivariada (HAIR JUNIOR et al., 2005). 

A análise de variância multivariada, chamada de MANOVA, é um método estatístico 

bastante promissor, podendo ser aplicado a qualquer delineamento experimental e tem sido 

utilizado conciliado a outras técnicas de análises multivariadas em pesquisas cientificas 

(FERREIRA, 2011). 

As análises estatísticas multivariadas não são recentes, pois existem relatos de estudos 

realizados no século XIX (HAIR JUNIOR et al., 2005). No entanto, os estudos da análise 

multivariada em larga escala só foram possíveis após o advento da computação eletrônica, 

que permite fazer cálculos extremamente demorados e trabalhosos em pouco tempo, com 

precisão e sem gerar erro por fadiga. A computação tornou isso possível especialmente nos 

cálculos das raízes características, os chamados autovalores de uma matriz, já que envolvem 

a resolução de equações algébricas de grau elevadíssimo (LIBERATO et al., 1995; CRUZ et 

al., 2012). 

As técnicas de análise multivariada, como componentes principais, variáveis 

canônicas, análise de fatores e de agrupamento, vem sendo muito utilizadas na análise de 

divergência genética no melhoramento de plantas (COSTA, 2006). 

1.3.1. Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais é uma técnica estatística multivariada, 

originalmente descrita por Pearson em 1901 e posteriormente aplicada por Hotelling (1933; 

1936) em diversas áreas da ciência (citados por CRUZ et al., 2012). Esta técnica tem sido de 

grande utilidade no melhoramento genético e em várias áreas do conhecimento científico, por 

permitirem simplificação no conjunto de dados, resumindo as informações originalmente 

contidas em um grupo de variáveis, em poucos componentes (variáveis alternativas), os quais 

representam a propriedade de reter o máximo da variação originalmente disponível e serem 

independentes entre si (CRUZ, 2006). com o intuito de melhor discriminar os genótipos. 

Além disso, podem ser aplicado em técnicas de agrupamento mediante exames visuais da 

dispersão gráfica em espaços bidimensionais ou tridimensional, sendo de fácil interpretação 
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geométrica (CRUZ et al., 2012). 

Em um contexto matemático/algébrico, os componentes principais representam 

combinações lineares das variáveis originais enquanto, geometricamente, correspondem às 

coordenadas dos pontos amostrais em um sistema de eixos cartesianos. A variância contida 

em cada componente principal compõe os autovalores da matriz padronizada, sendo o 

primeiro componente aquele que retém a maior quantidade de explicação dos dados, seguido 

da ordem de importância, até o ultimo componente de menor autovalor (RENCHER, 1992). 

 Em geral, os primeiros componentes principais têm sido utilizados quando eles 

envolvem pelo menos 80% da variação total. Quando esse limite não é atingido nos dois 

primeiros componentes, a análise é complementada com a dispersão gráfica em relação ao 

terceiro e quarto componentes (CRUZ et al., 2012). 

1.4. Divergência genética 

A estimativa de divergência genética entre genitores é uma ferramenta preditiva que 

pode auxiliar o melhorista na escolha dos genitores, direcionamento para o planejamento e 

realização apenas dos cruzamentos com potencial promissor, almejando que híbridos 

superiores serão resultantes do cruzamento de genótipos heteróticos. Genitores relativamente 

aparentados não são cruzados entre si, pois resultam em híbridos com baixo vigor. A 

divergência genética entre indivíduos pode ser estimada por meio de marcadores, morfo-

agronômicos ou moleculares (CRUZ et al., 2012). 

Quanto maior a divergência genética entre os indivíduos cruzados, maior a 

probabilidade de se gerar um híbrido com maior capacidade específica de combinação, 

heterose, e produtividade expressiva (FALCONER, 1987). Em outras palavras, o menor grau 

de parentesco entre os genitores resulta em maior número de locos divergentes e, 

consequentemente, menor é a similaridade genética entre os indivíduos. Dessa forma, quando 

cruzados, estes indivíduos tendem a gerar um híbrido com alta frequência de locos em 

heterozigose, nos quais prevalecem os efeitos de dominância e sobredominância para as 

características desejáveis (NASS et al., 2001). 

Métodos de agrupamento utilizam um conjunto de técnicas matemáticas 

computacionais cujo propósito consiste em separar genótipos em grupos, baseando-se nas 

características destes genótipos. A ideia básica é agrupar os genótipos similares de acordo 

com algum critério e diferenciá-los de outros genótipos (LINDEN, 2009). 

A divergência genética pode ser obtida com base no polimorfismo obtido por 

diferentes marcados moleculares, sendo estimada através de variáveis binárias (CRUZ, 
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2010). Faz-se a leitura das bandas polimórficas sendo atribuído 1 para presença da banda e 0 

ausência. O coeficiente de Jaccard é um dos mais utilizados neste tipo de estudo, uma vez que 

não considera a coincidência do tipo 0-0 como fator de similaridade e apenas a coincidência 

do tipo 1-1 (CRUZ et al., 2012). 

 Com as estimativas de divergência genética, realizam-se os agrupamentos dos 

genitores. O método mais usual para construir um dendrograma é o UPGMA (Unweighted 

Pair Group Method with Arithmetic Mean), que se baseia em um método não ponderado de 

agrupamento aos pares, utilizando médias aritmétricas das estimativas de dissimilaridade 

genética, sendo que o dendrograma é estabelecido pelos genótipos com maior similaridade 

genética (CRUZ et al., 2012). 
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3. CAPÍTULO 1: DESEMPENHO AGRONÔMICO DE HÍBRIDOS 

EXPERIMENTAIS DE MILHO SUPER-DOCE 

 

RESUMO: O milho super-doce é classificado como um tipo especial de milho, sendo 

considerado uma olerícola, diferenciando-se milho comum devido apresentar em homozigose 

recessiva, genes que promovem o acúmulo de açúcar nos grãos, diminuído significativamente 

o acúmulo de amido. Na presente pesquisa o objetivo foi avaliar o desempenho agronômico 

de híbridos experimentais de milho super-doce, portadores do gene shrunken-2 (sh2), para a 

identificação e seleção de genótipos promissores para a região sul do Brasil. O experimento 

foi avaliado em duas épocas de semeadura na safra2017/18, no campo experimental da 

UNICENTRO, em Guarapuava-PR, Brasil. Utilizou-se o delineamento em blocos com os 

tratamentos ao acaso, com três repetições. Foram avaliados 32 híbridos experimentais 

resultantes de um dialelo parcial 8x4 entre linhagens de milho super-doce, provenientes de 

quatro populações distintas, juntamente com dois híbridos comerciais (BRS Vivi e Tropical 

Plus) utilizados como testemunhas. Foram avaliadas características de interesse agronômico e 

comercial: florescimento masculino (FM), índice de empalhamento (IE), rendimento total de 

espigas empalhadas (RTE), rendimento de grãos (RG), prolificidade comercial (PC), espigas 

comerciais (EC), coloração (COR) e teor de sólidos solúveis (SS) dos grãos. Na análise de 

variância verificou-se diferenças significativas entre os genótipos, exceto para COR. Não 

houve efeito significativo da época de semeadura para SS; já a interação genótipos x época 

para os caracteres RTE, RG, PC, PEC e COR foi significativa. Há híbridos experimentais 

promissores, com desempenhos superiores aos híbridos comerciais utilizados no Brasil para a 

produção de milho super-doce. Os híbridos experimentais D2-61xD5-41, D2-68xD5-41 e D3-

10xD5-43 foram superiores ao demais genótipos experimentais. O híbrido experimental D2-

61xD5-41 tem potencial de atendimento as exigências do mercado atual de milho super-doce. 

Palavras-chave: Zeamayssubsp. Saccharata, milhos especiais, produtividade, rendimento de 

grãos. 
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AGRONOMIC PERFORMANCE OF SUPER-SWEET EXPERIMENTAL CORN 

HYBRIDS 

 

ABSTRACT: Super-sweet corn is classified as a special type of corn, being considered a 

vegetable crop, differentiating common corn due to the presence of recessive homozygotes, 

genes that promote the accumulation of sugar in the grains, significantly reducing the 

accumulation of starch. In the present research, the objective was to evaluate the agronomic 

performance of experimental super-sweet corn hybrids with shrunken-2 gene (sh2) for the 

identification and selection of promising genotypes for southern Brazil. The experiment was 

evaluated in two sowing seasons in the 2017/18, in the experimental field of UNICENTRO, 

in Guarapuava-PR, Brazil. A randomized block design with three replications was used. 

Thirty-two experimental hybrids resulting from an 8x4 partial diallel between super-sweet 

corn lines from four distinct populations were evaluated along with two commercial hybrids 

(BRS Vivi and Tropical Plus) used as controls. Characteristics of agronomic and commercial 

interest were evaluated: male flowering (FM), husk index (IE), total yield of mulched ears 

(RTE), grain yield (RG), commercial prolificacy (CP), grains coloration (COLOR) and 

soluble solids (SS) of the grains. In the analysis of variance, it was verified significant 

differences between the genotypes, except for COR. There was no significant effect of 

sowing time for SS; already the genotype x season interaction for the RTE, RG, PC, PEC and 

COR characters was significant. There are promising experimental hybrids, with 

performances superior to the commercial hybrids used in Brazil for the production of super-

sweet corn. The experimental hybrids D2-61xD5-41, D2-68xD5-41 and D3-10xD5-43 were 

superior to the other experimental genotypes. The experimental hybrid D2-61xD5-41 has 

potential to meet the demands of today's super-sweet corn market. 

Keywords: Zea mays subsp. Saccharata, special corns, productivity, grain yield. 
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INTRODUÇÃO 

 O milho é a espécie agrícola alógama mais estudada, devido seu grande interesse 

econômico (GRIGULO et al., 2011). A maior porcentagem dos grãos de milho produzidos é 

destinada para a alimentação animal, contudo parte do cultivo do milho tem o intuito de 

atender as demandas da alimentação humana e, nesse contexto, o milho verde colhido no 

estágio fenológico de grão leitoso, com aproximadamente 70 a 78% de umidade, apresenta 

grande importância comercial (MATOS, 2007). 

 O milho doce ou super-doce é classificado como um tipo especial de milho, sendo 

considerado uma olerícola, e diferencia-se do milho comum devido apresentar em 

homozigose recessiva, pelo menos um dos genes que bloqueiam parte da conversão de açúcar 

em amido, diminuído significativamente o acúmulo de amido nos grãos e conferindo o 

caráter doce (FERREIRA, 2011). 

 Os principais genes mutantes que conferem a característica adocicada dos grãos são 

shrunken-2 (sh2), brittle (bt), sugary enhancer (se), sugary (su) e brittle-2 (bt2), existem 

ainda o dull (du), waxy (wx) e amilose extender (ae). Os fenótipos resultantes dos genótipos 

com estes alelos recessivos em homozigose diferem na proporção de amido e tipo de açúcar 

presentes no endosperma. O milho doce padrão contém apenas o gene sugary, que não 

permite a conversão de fitoglicogênio ou polissacarídeos solúveis em água em amido, 

resultando no aumento da concentração de açúcares simples e diminuição do teor de amido 

no endosperma. Já o milho super-doce contém o gene brittle, shrunken-2 ou sugar extender, 

os quais acumulam elevados teores de açúcares nos grãos, apresentando baixos teores de 

carboidratos totais (TRACY, 2001). 

Dentre os híbridos de milho com alto teor de açúcar, os de fenótipo super-doce se 

destacam com níveis ainda mais altos de carboidratos comparados aos de fenótipo doce 

(OLIVEIRA JR. et al., 2006). No Brasil, o cultivo de milho super-doce é de 

aproximadamente 36 mil hectares, com 90% dessa área localizada no estado de Goiás (LUZ 

et al., 2014). Esses híbridos possuem o alelo recessivo shruken-2, em homozigose, 

apresentando maior concentração de sacarose comparado com portadores de outros genes 

(TEIXEIRA et al., 2013). 

O Brasil tem potencial de se tornar um grande produtor de milho super-doce, 

entretanto, a cultura é relativamente pouco explorada, devido principalmente à falta de 

tradição no consumo e a carência de híbridos com propósito específico no mercado e 

adaptados as mais diversas condições ambientais em todo o território nacional (TEIXEIRA et 

al., 2013). 
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 O portfólio de cultivares de milho disponíveis na safra 2016/17 demostrou que dos 

315 genótipos disponíveis no mercado, apenas quatro são recomendadas para a produção de 

milho verde, não sendo registrado nenhuma cultivar de milho doce ou super-doce, 

evidenciando assim, a escassez de cultivares para este nicho de mercado (PEREIRA FILHO 

& BORGHI, 2016). 

O melhoramento genético do milho super-doce é realizado de duas formas: pela 

introdução da característica super-doce em genótipos de endosperma normal com alta 

frequência de alelos de interesse, cruzados com um genótipo de endosperma enrugado 

quando seco, ou por meio de seleção em populações de genótipos de milho super-doce 

(PARENTONI et al., 1990; OLIVEIRA JR. et al., 2006). 

 Os híbridos de milho super-doce com propósito para indústria ou para o consumo in 

natura devem apresentar características específicas, tais como rendimento de espigas 

empalhadas superior a 12 t ha-1, ciclo de cultivo entre 90 e 110 dias, espigas comerciais com 

comprimento superior a 15cm e diâmetro acima de 3cm, coloração dos grãos entre amarelo 

claro e amarelo, ausência de danos mecânicos ou causado por pragas e patógenos 

(ALBUQUERQUE et al., 2008; CANCELLIER et al., 2011; SILVA, 2014). 

 A avaliação e seleção de híbridos experimentais de milho super-doce adaptados a 

região e com propósito específico para a indústria é de suma importância, devido ao intuito 

de difundir e expandir o seu cultivo em todo o território nacional.  

Os cruzamentos dialélicos são de ampla utilização em programas de melhoramento, 

pois a partir deles pode-se avaliar a capacidade combinatória e selecionar linhagens e os 

possíveis híbridos resultantes do cruzamento entre elas. 

 O objetivo com este trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de híbridos 

experimentais de milho super-doce, para a identificação e seleção dos promissores. 

3.1. MATERIAL E MÉTODOS  

Local 

 Os experimentos foram conduzidos no campo experimental do campus CEDETEG da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, em Guarapuava-PR, localizado a 

25º21’ de latitude Sul, 51°30’ de longitude Oeste, a 1100m de altitude. O clima da região é 

tipicamente temperado, classificado como Cfb, segundo Köppen, com precipitação média 

anual de 1.800 mm e temperatura média anual de 18,2 ºC (KOTTEK et al., 2006). 

Material genético 
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Foram utilizadas linhagens de milho super-doce de quatro populações, oriundas do 

banco de germoplasma da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO, as quais 

foram previamente avaliadas e selecionadas em topcrosses e avançadas no processo de 

endogamia. Na safra 2014/15 as linhagens selecionadas foram então cruzadas em esquema de 

dialelo parcial 8x4, sendo oito linhagens oriundas das populações D2, D3 e D4, utilizadas 

como receptoras de pólen, e quatro linhagens doadoras de pólen da população D5. 

 Dessa forma, foram obtidos 32 híbridos experimentais dialélicos, sendo avaliados 

juntamente com dois híbridos comerciais, utilizados como testemunhas (BRS Vivi e Tropical 

Plus), totalizando 34 genótipos. 

Delineamento e condução experimental 

 Para verificar o desempenho dos híbridos experimentais realizou-se a semeadura dos 

genótipos em duas épocas: 14 de outubro e 15 de novembro de 2017. O delineamento 

utilizado foi o de blocos com os tratamentos casualizados, com três repetições. Cada parcela 

foi constituída de uma linha de 5 m, com espaçamento entre linhas de 0,80 m, obtendo 

estande final equivalente a 62.500 plantas ha-1. 

 A adubação utilizada no sulco foi equivalente a 400 kg ha-1 do formulado 10-30-20 

(N-P-K). A adubação de cobertura foi realizada com aplicação de 560 kg ha-1 de ureia 46-00-

00, parcelada em duas aplicações de 280 kg ha-1 nos estádios V2-V3 e V5-V6, 

respectivamente. 

 A semeadura foi feita manualmente com auxílio de matracas, com uma profundidade 

de 0,02m. No estádio fenológico de V2 foi realizado o desbaste, a fim de manter o estande 

final uniforme nas parcelas. 

 Os demais tratos culturais como manejo de pragas, doenças e plantas daninhas foram 

realizados de acordo com a necessidade e a recomendação técnica para a cultura na região. 

As colheitas das espigas foram realizadas quando as plantas atingiram o estádio de grão 

leitoso, com umidade entre 73 e 78%. 

 Os dados climáticos durante todo o período de condução do experimento estão 

apresentados no anexo 1. 

Avaliações das características agronômicas 

 Foram avaliadas as seguintes características: 1) florescimento masculino (FM), a 

partir da data de semeadura até a liberação de pólen pelas anteras do terço médio do pendão 

em 50% das plantas da parcela, expresso °C dia (graus-dia), considerando-se a temperatura 
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base de 10°C; 2) índice de empalhamento (IE) - porcentagem da massa de palha em relação a 

massa total das espigas empalhadas; 3) rendimento total de espigas empalhadas (RTE), em kg 

ha-1 - massa de todas as espigas empalhadas sem diferenciar comerciais (maiores que 15cm 

de comprimento e 3cm de diâmetro) de não comerciais; 4) rendimento de grãos (RG), em kg 

ha-1- massa de grãos das espigas comerciais, cortados rente ao sabugo; 5) prolificidade 

comercial (PC): relação do número de espigas comerciais por planta; 6) Porcentagem de 

espigas comerciais (EC) -em relação ao número de espigas totais; 7) coloração do grão 

(COR) - discriminada com o auxílio de escala de notas, em que 1 = creme, 2 = amarelo claro, 

3 = amarelo, 4 = amarelo escuro e 5 = alaranjado (ALBUQUERQUE, 2005); 8) teor de 

sólidos solúveis totais (SS), expresso em graus Brix - obtido a partir de um refratômetro 

digital. 

Os dados de RTE e RG foram submetidos à correção de covariância de estande ideal 

(SCHMILDT et al., 2001). Aplicou-se o teste de Lilliefors e após constatação da normalidade 

dos dados (p<0,05) realizou-se a análise de variância (ANAVA), decompondo-se os efeitos 

de genótipos em híbridos experimentais (HE), híbridos comerciais (HC) e o contraste HE vs 

HC, para as variáveis avaliadas. Quando significativo, as médias foram agrupadas pelo teste 

de Scott Knott a 5% de probabilidade, com a utilização do software GENES (CRUZ, 2013). 

3.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A análise de variância (ANAVA) demonstrou efeito significativo (p<0,01) para as 

características avaliadas, exceto para COR, o que demonstra a variabilidade entre os 

genótipos avaliados, sendo passível exercer seleção para avançar no programa de 

melhoramento. Para épocas, observou-se efeito significativo para FM, IE, RTE, PC, PEC e 

COR(p<0,01) e RG (p<0,05). Sendo assim, observa-se a influência das épocas (ambientes) 

sobre o desempenho dos caracteres avaliados. Para SS não houve a influência da época 

(Tabela 1). 

Para interação genótipos x épocas, observou-se efeito significativo (p<0,01) para 

RTE, RG, PC, PEC e COR, variáveis que serão discutidas separadamente por épocas, ao 

contrário de FM, IE e SS em que o teste de agrupamento de médias será apresentado 

conjuntamente (Tabela 1). 

 Não houve diferença significativa entre os híbridos apenas para COR, demonstrando 

assim a possibilidade de seleção entre os híbridos dialélicos considerando as demais 

características. Observou-se diferenças entre os dois híbridos comerciais (testemunhas) para 

FM, IE, PC, PEC e SS, podendo assim inferir que um desses híbridos de milho super-doce 
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disponível no mercado pode ser superior (Tabela 1). 

Tabela 1. Resumo da análise de variância (ANAVA) de oito caracteres agronômicos de 32 

híbridos experimentais (HE) de milho super-doce e dois híbridos comerciais usados como 

testemunhas (HC), avaliados em duas épocas na safra 2017/18, em Guarapuava-PR, Brasil. 

UNICENTRO, 2019. 

Fonte de Variação GL 
Quadrado Médio 

FM (°C dia) IE RTE RG 

Blocos/época 4 806,85  10,17  2.023.361,05  1.247.897,86   

Genótipos 33 4.633,20 ** 41,23 ** 44.314.665,81 ** 8.418.638,21 ** 

HE 31 3.805,41 ** 34,64 ** 43.031.437,80 ** 8.882.547,95 ** 

HC 1 29.621,20 ** 30,75 ** 6.282.150,52  2.369.629,69  

HE vs HC 1 5.306,55 ** 256,13 ** 122.127.249,28 ** 86.444,85  

Épocas 1 19.116,56 ** 872,58 ** 136.254.780,40 ** 15.268.412,25 * 

Gen x Épocas 33 630,82  13,97  10.328.375,65 ** 3.214.262,41 ** 

Resíduo 132 824,71   10,44   5.225.859,02   1.067.934,60   

Média Geral 1.002,10 24,35 17.429,72 5.205,88 

Média HE 1.003,37 24,63 17.623,16 5.211,03 

Média HC 981,69 19,87 14.334,79 5.123,54 

CV (%) 2,87 13,27 13,12 19,85 

Fonte de Variação GL 
Quadrado Médio 

SS EC COR PC 

Blocos/época 4 5,72   92,42  0,72   0,00  

Genótipos 33 6,43 ** 476,38 ** 0,52  0,09 ** 

HE 31 5,47 ** 450,25 ** 0,54  0,09 ** 

HC 1 6,31 ** 329,71 ** 0,19  0,10 ** 

HE vs HC 1 36,40 ** 1.432,96 ** 0,02  0,10 ** 

Épocas 1 5,87  20.539,21 ** 15,37 ** 3,16 ** 

Gen x Épocas 33 1,91  184,98 ** 0,39 ** 0,03 ** 

Resíduo 132 2,06   60,36   0,20   0,01   

Média Geral 16,04 69,02 4,42 0,79 

Média HE 15,93 68,36 4,42 0,79 

Média HC 17,73 79,62 4,38 0,70 

CV (%) 8,94 11,26 10,23 12,35 

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

FM: florescimento masculino, expresso em graus dia (°C dia); IE: índice de empalhamento, em porcentagem; 

RTE: rendimento total de espigas empalhadas, em kg ha-1; RG: rendimento de grãos, em kg ha-1; PC: 

prolificidade de espigas comerciais, expresso em espigas por plantas;PEC: porcentagem de espigas comerciais; 

COR: nota de coloração do grão; SS: sólidos solúveis totais, expresso em °BRIX. 

Houve efeito significativo (p<0,01) do contraste entre híbridos experimentais e 

comerciais (HE vs HC) para FM, IE, RTE, PC, PEC e SS. Isto demonstra que, em média, os 

híbridos experimentais diferiram dos híbridos testemunhas. Sendo assim, é necessário 

aprofundar os estudos para esses caracteres, a fim de selecionar genótipos superiores aqueles 

disponíveis no mercado atual. Vale ressaltar que apesar de não ter havido diferença entre as 
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médias de rendimento de grãos dos híbridos dialélicos e comerciais, é possível observar 

híbridos com desempenho não diferem ou até mesmo superiores que os híbridos comerciais 

(Tabela 1). 

Para FM, IE, RTE e PC a média dos híbridos experimentais foi superior 

estatisticamente à média dos dois híbridos comerciais e o contrário foi observado para PEC e 

SS (Tabela 1). 

 Os coeficientes de variação (CV %) ficaram abaixo de 20%, demonstrando boa 

condução dos experimentos. Para RG observou-se CV de 19,85, e para os demais caracteres o 

CV ficou abaixo de 14%, com mínimo de 2,87 % (Tabela 1). 

 Com relação ao FM, buscam-se valores menores, pois o intuito é maior precocidade. 

Os híbridos comerciais apresentaram menor média em relação aos experimentais, sendo 

assim, é necessário selecionar os híbridos experimentais mais precoces. Observaram-se 

valores de FM entre 932 e 1.051. Analisando o FM em dias após a semeadura estes estão 

dentro da faixa que se busca em um programa de melhoramento (PEREIRA FILHO & 

CRUZ, 2002), no entanto não foram encontrados trabalhos que analisaram o ciclo em °C dia, 

o que é o mais correto para predição do ciclo de cada genótipo em diferente localidades 

geográficas. Discriminaram-se dois grupos de médias estatísticas, no grupo de melhores 

médias (menores valores) observa-se o híbrido comercial Tropical Plus agrupado juntamente 

com outros 15 híbridos experimentais (Tabela 2). 

Para um genótipo ter um bom empalhamento, deve apresentar a palha cobrindo a 

ponta da espiga, sem ultrapassar o total de 12 camadas de palha, pois valores a cima deste 

podem correlacionar negativamente com o rendimento comercial (PEREIRA FILHO et al., 

2016). Devido às espigas do experimento terem sido colhidas no estágio fenológico R3, não 

foi observado genótipo com empalhamento insuficiente na ponta da espiga. Considerando 

que a contagem do número de camadas de palha é extremamente trabalhosa, foi realizada a 

avaliação do índice de empalhamento (IE), conforme Teixeira et al. (2001). 

Quanto ao IE, a média dos híbridos comerciais foi inferior à dos experimentais, 19,87 

contra 24,63%, respectivamente, demonstrando o melhor empalhamento dos híbridos 

experimentais frente aqueles disponíveis no mercado atual. Os híbridos BRS Vivi e Tropical 

Plus foram classificados no grupo de médias inferiores, juntamente com 11 híbridos 

experimentais, sendo que os demais apresentam melhor empalhamento das espigas. Vale 

ressaltar que todos os híbridos experimentais apresentaram empalhamento igual ou superior 

aos comerciais, estando então todos dentro do exigido pelo mercado atual (Tabela 2). 
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Tabela 2.Média do florescimento masculino (FM – °C dia), índice de empalhamento (IE - 

%), rendimento total de espigas empalhadas (RTE – kg ha-1) e rendimento de grãos (RG – kg 

ha-1) de 32 híbridos experimentais (HE) de milho super-doce e dois híbridos comerciais (HC), 

avaliados em duas épocas na safra agrícola 2017/18, Guarapuava – PR, Brasil. 

UNICENTRO, 2019. 

Genótipo FM (°Cdia) IE 
RTE RG 

1°Época 2°Época 1°Época 2°Época 

D2-07xD5-09 991 b 24,49 a 16.208 b  A  13.411 d A 7.166 a  A  2.987 d B 

D2-07xD5-41 986 b 18,80 b 21.448 a  A  18.488 b A 6.454 a  A  8.033 a A 

D2-07xD5-42 1.037 a 25,29 a 19.227 a  A  15.701 c A 6.223 a  A  5.249 b A 

D2-07xD5-43 1.004 a 25,31 a 19.628 a  A  18.003 b A 5.847 a  A  6.092 b A 

D2-61xD5-09 952 b 28,13 a 17.042 b  A  15.606 c A 4.560 b  A  4.346 c A 

D2-61xD5-41 985 b 25,89 a 19.918 a  A  22.280 a A 6.290 a  A  7.296 a A 

D2-61xD5-42 984 b 27,95 a 18.048 a  A  19.887 b A 4.338 b  B  6.398 b A 

D2-61xD5-43 960 b 27,09 a 17.810 a  A  17.528 b A 5.288 a  A  5.033 b A 

D2-68xD5-09 989 b 26,66 a 16.090 b  A  15.653 c A 4.620 b  A  5.001 b A 

D2-68xD5-41 997 b 22,51 b 20.293 a  A  21.355 a A 6.046 a  A  7.193 a A 

D2-68xD5-42 1.051 a 27,29 a 16.216 b  A  15.654 c A 4.145 b  A  4.783 c A 

D2-68xD5-43 1.024 a 26,33 a 15.115 b  A  15.723 c A 4.054 b  A  5.520 b A 

D3-08xD5-09 1.025 a 23,06 b 19.518 a  A  15.580 c B 6.268 a  A  4.964 b A 

D3-08xD5-41 1.019 a 24,20 a 21.328 a  A  16.242 c B 6.002 a  A  4.491 c A 

D3-08xD5-42 1.040 a 22,08 b 21.817 a  A  18.344 b A 7.090 a  A  6.033 b A 

D3-08xD5-43 1.009 a 24,89 a 18.428 a  A  16.743 c A 5.799 a  A  4.068 c B 

D3-10xD5-09 987 b 24,19 a 18.840 a  A  15.299 c A 6.263 a  A  4.624 c A 

D3-10xD5-41 968 b 27,12 a 20.888 a  A  18.126 b A 5.185 a  A  5.165 b A 

D3-10xD5-42 1.025 a 27,42 a 21.157 a  A  22.017 a A 5.996 a  A  7.005 a A 

D3-10xD5-43 993 b 27,25 a 22.549 a  A  23.900 a A 6.443 a  A  8.131 a A 

D4-13xD5-09 1.020 a 23,73 b 18.138 a  A  12.299 d B 5.788 a  A  3.283 d B 

D4-13xD5-41 984 b 22,70 b 23.052 a  A  19.327 b A 6.753 a  A  5.770 b A 

D4-13xD5-42 1.026 a 25,17 a 18.898 a  A  17.836 b A 5.591 a  A  4.121 c A 

D4-13xD5-43 1.009 a 19,99 b 16.309 b  A  16.231 c A 5.626 a  A  5.518 b A 

D4-18xD5-09 1.019 a 21,75 b 16.951 b  A  13.959 c A 4.584 b  A  2.608 d B 

D4-18xD5-41 1.015 a 22,04 b 19.435 a  A  19.653 b A 6.112 a  A  6.323 b A 

D4-18xD5-42 1.036 a 21,64 b 16.025 b  B  21.105 a A 5.734 a  A  5.791 b A 

D4-18xD5-43 1.005 a 25,40 a 18.964 a  A  16.144 c A 5.658 a  A  4.390 c A 

D4-25xD5-09 956 b 24,37 a 13.307 b  A  10.013 d A 3.990 b  A  2.065 d B 

D4-25xD5-41 988 b 22,42 b 16.280 b  A  14.747 c A 3.742 b  A  2.362 d A 

D4-25xD5-42 1.028 a 27,36 a 15.478 b  A  11.011 d B 4.093 b  A  1.690 d B 

D4-25xD5-43 995 b 25,65 a 12.313 b  A  13.303 d A 2.493 b  A  2.938 d A 

BRS vivi 1.031 a 21,47 b 19.067 a  A  11.050 d B 7.061 a  A  4.075 c B 

Tropical Plus 932 b 18,27 b 14.616 b  A  12.607 d A 5.004 b  A  4.354 c A 

Media Geral 1.002 24,35 18.247 A 16.612 B 5.479 A 4.932 B 

Média HE 1.003 a 24,63 a 18.335 16.911 a 5.445 4.977 

Média HC 982 b 19,87 b 16.841 11.828 b 6.033 4.215 

CV (%) 2,87 13,27 12,90 13,34 19,76 19,90 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, pertencem a um mesmo grupo 

pelo teste de Scott Knotta 5% de probabilidade. HE. =híbridos experimentais; HC = híbridos comerciais. 

Na seleção de genótipos de milho super-doce é importante associar as produtividades 

e o rendimento de grãos com a umidade ideal de colheita, para que desta forma se garanta a 
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qualidade e o melhor desempenho agronômico dos genótipos (LUZ et al., 2014). 

O rendimento total de espigas empalhadas (RTE) deve ser superior a 12 t ha-1 para 

que seja uma atividade rentável aos produtores (PEREIRA FILHO & CRUZ, 2002). Em 

trabalho realizado com seleção de genótipos de milho promissores para o consumo in natura 

foi obtida média de 12 t ha-1 de espigas empalhadas (ALBUQUERQUE et al., 2008), já em 

outra pesquisa, avaliando tanto genótipos de milho super-doce quanto de milho verde 

comum, foram encontrados híbridos de milho verde experimentais com desempenho variando 

de 15 a 21 t ha-1 (LUZ et al., 2014). 

Para RTE os genótipos apresentam desempenho superior na primeira época em 

relação a segunda (Tabela 2), com médias de 18,2 e 16,6 t ha-1, respectivamente. A menor 

pluviosidade entre a 16ª e 19ª semana da segunda época (Anexo 1), que coincidiu com o 

florescimento masculino, pode ter colaborado para isso. Ainda, o atraso na semeadura está 

correlacionado negativamente com a produtividade (VILLELA et al., 2003). 

Quanto ao agrupamento entre as médias dos híbridos experimentais e comerciais para 

RTE, observou-se diferença apenas na segunda época de semeadura, sendo a média dos 

genótipos experimentais superior à dos comerciais. Na primeira época constataram-se dois 

grupos de médias, sendo 20 híbridos experimentais juntamente com o comercial BRS Vivi no 

grupo de melhores médias, valorizando o desempenho desses genótipos experimentais frente 

aos disponíveis no mercado atual. Ressalta-se o cruzamento D3-10xD5-43, com a maior 

média de rendimento total de espigas empalhadas, 22,5 t ha-1 (Tabela 2). 

Na segunda época para RTE, formaram-se quatro grupos de médias, sendo os dois 

híbridos comerciais alocados no grupo de médias inferiores em relação aos demais genótipos. 

Os híbridos experimentais D3-10xD5-43 (23,9 t ha-1), D2-61xD5-41 (22,2 t ha-1), D3-10xD5-

42 (22,0 t ha-1) e D2-68xD5-41 (21,3 t ha-1) foram superiores em relação aos demais 

genótipos. Os híbridos BRS Vivi e TropicalPlus obtiveram médias de 11,0 e 12,6 t ha-1, 

respectivamente. Dessa forma, confrontando as médias entre o grupo de melhores híbridos 

experimentais e os comerciais, constatou-se rendimento total de espigas empalhadas 87,10% 

superior, o que demonstra a estabilidade produtiva dos híbridos experimentais frente as duas 

épocas de semeadura comparada aos genótipos comerciais(Tabela 2). 

Os híbridos experimentais D3-08xD5-09, D3-08xD5-41, D4-13xD5-09 e D4-25xD5-

42 e o híbrido comercial BRS Vivi apresentaram interação genótipos x épocas significativa 

para RTE (Tabela 1). Os demais genótipos foram agrupados com as maiores médias em 

ambas as épocas, sendo que na segunda época obteve-se média inferior a primeira (Tabela 2). 
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Um híbrido de milho super-doce deve apresentar alta produtividade/rendimento de 

grãos, uma vez que é fundamental para o processamento industrial, pois isso resulta em 

economia de energia elétrica, equipamentos e mão-de-obra durante o processamento 

(BARBIERI et al., 2005). 

Para o rendimento de grãos (RG) não houve diferença entre as médias de híbridos 

experimentais e comerciais. Da mesma forma que RTE, o RG apresentou média superior na 

primeira época, com média de 5,4 t ha-1, contra 4,9 t ha-1 na segunda época (Tabela 2). 

Na primeira época foram formados dois gruposde médias para RG, sendo o híbrido 

comercial BRS Vivi e 22 híbridos experimentais superiores aos demais. Já na segunda época 

de semeadura observaram-se quatro grupos de médias, sendo os híbridos comerciais inseridos 

no terceiro grupo. Os híbridos experimentais: D2-07xD5-41, D2-61xD5-41, D2-68xD5-41, 

D3-10xD5-42 e D3-10xD5-43 foram agrupados com as maiores médias, não apresentando 

interação genótipos x épocas significativa, com média de 7,5 t ha-1 contra 4,2 t ha-1 dos 

híbridos comercias (Tabela 2), em consonância com a necessidade de híbridos melhores no 

mercado atual destinado para a região sul do país. 

Quanto aos teores de sólidos solúveis (SS), buscam-se genótipos de milho super-doce 

com no mínimo de 15 °Brix (PEREIRA FILHO & CRUZ, 2002). Vários genótipos não 

diferiram significativamente dos híbridos comerciais (Tabela 3). Em um trabalho analisando 

parâmetros físico-químicos de cultivares de milho doce foi relatado valor médio de 15,49 

°Brix (MAMEDE et al., 2014). Já em outras pesquisas foram encontrados valores entre 16 e 

17 °Brix (PERFEITO et al., 2017). Neste presente trabalho, a média geral foi de 16,04 °Brix 

e no contraste que compara híbridos comerciais e experimentais, encontraram-se valores de 

17,73 e 15,93° Brix, respectivamente, com superioridade média dos genótipos comerciais 

(Tabela 3). 

Os híbridos de milho apresentam menor prolificidade, o que reduz a capacidade de 

compensar eventuais falhas no estande (SANGOI et al., 2009), principalmente em milho 

super-doce, que tem uma porcentagem de germinação inferior ao milho normal. Em um 

programa de melhoramento buscam-se genótipos com índice de espiga (prolificidade) igual a 

um, ou seja, média de uma espiga por planta, sendo esta com padrão comercial e uniforme 

(PEREIRA FILHO & CRUZ, 2002). 

 

Tabela 3. Valores médios de prolificidade de espigas comerciais (PC – espigas planta-1) 

porcentagem de espigas comerciais (PEC - %), coloração do grão (COR – nota), e sólidos 
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solúveis totais (SS - °BRIX) de 32 híbridos experimentais (HE) de milho super-doce e dois 

híbridos comerciais (HC), avaliados em duas épocas na safra agrícola 2017/18, Guarapuava – 

PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

Genótipo SS 
PC PEC COR 

1°Época 2°Época 1°Época 2°Época 1°Época 2°Época 

D2-07xD5-09 15,83 b 0,85 c  A  0,53 c B 82,29 a  A  44,99 c B 4,50 A  4,50 A 

D2-07xD5-41 15,50 b 1,09 a  A  0,91 a B 88,37 a  A  80,59 a A 4,67 A  4,83 A 

D2-07xD5-42 17,45 a 0,92 b  A  0,65 b B 82,77 a  A  65,25 b B 4,17 A  4,50 A 

D2-07xD5-43 14,75 b 0,93 b  A  0,73 b B 84,77 a  A  69,68 b B 3,33 B  4,83 A 

D2-61xD5-09 16,28 a 0,79 c  A  0,66 b A 69,81 b  A  61,08 b A 3,67 B  4,83 A 

D2-61xD5-41 16,47 a 1,01 b  A  0,98 a A 82,15 a  A  79,43 a A 4,33 A  4,33 A 

D2-61xD5-42 17,38 a 0,90 c  A  0,70 b B 81,34 a  A  53,30 c B 4,00 A  4,67 A 

D2-61xD5-43 17,22 a 0,88 c  A  0,76 b A 78,29 a  A  59,97 b B 3,83 A  4,33 A 

D2-68xD5-09 15,53 b 0,69 c  A  0,65 b A 77,36 a  A  69,59 b A 4,67 A  4,83 A 

D2-68xD5-41 17,02 a 0,96 b  A  0,81 b A 78,55 a  A  67,04 b A 4,50 A  4,67 A 

D2-68xD5-42 17,03 a 0,79 c  A  0,62 b B 72,60 b  A  67,12 b A 4,00 A  4,50 A 

D2-68xD5-43 15,25 b 0,75 c  A  0,72 b A 79,28 a  A  75,40 a A 3,50 B  4,50 A 

D3-08xD5-09 14,47 b 0,97 b  A  0,79 b B 84,97 a  A  69,78 b B 4,33 A  4,83 A 

D3-08xD5-41 15,28 b 1,13 a  A  0,58 c B 82,33 a  A  49,08 c B 4,17 A  4,50 A 

D3-08xD5-42 16,97 a 0,97 b  A  0,66 b B 69,83 b  A  57,74 c A 4,67 A  4,50 A 

D3-08xD5-43 17,02 a 0,96 b  A  0,75 b B 77,08 a  A  49,47 c B 4,50 A  4,50 A 

D3-10xD5-09 14,93 b 0,92 b  A  0,68 b B 77,93 a  A  57,64 c B 4,33 A  4,50 A 

D3-10xD5-41 15,02 b 1,09 a  A  0,69 b B 75,45 b  A  53,86 c B 3,67 B  4,50 A 

D3-10xD5-42 17,12 a 0,99 b  A  0,73 b B 75,08 b  A  55,87 c B 4,17 B  5,00 A 

D3-10xD5-43 15,62 b 1,04 b  A  1,05 a A 82,34 a  A  74,84 a A 4,33 A  4,67 A 

D4-13xD5-09 15,78 b 0,89 c  A  0,45 c B 81,77 a  A  52,62 c B 4,00 A  4,67 A 

D4-13xD5-41 15,02 b 1,23 a  A  0,72 b B 83,83 a  A  51,44 c B 3,33 B  4,50 A 

D4-13xD5-42 15,57 b 0,88 c  A  0,53 c B 69,79 b  A  42,78 d B 3,50 B  4,67 A 

D4-13xD5-43 15,23 b 0,86 c  A  0,71 b A 89,39 a  A  72,39 a B 3,67 B  5,00 A 

D4-18xD5-09 15,97 b 0,82 c  A  0,35 d B 68,62 b  A  33,76 d B 4,83 A  5,00 A 

D4-18xD5-41 14,25 b 1,01 b  A  0,78 b B 79,83 a  A  58,95 c B 4,67 A  5,00 A 

D4-18xD5-42 16,95 a 0,88 c  A  0,72 b A 88,21 a  A  55,54 c B 4,83 A  5,00 A 

D4-18xD5-43 15,30 b 0,97 b  A  0,58 c B 81,09 a  A  52,63 c B 4,50 A  4,67 A 

D4-25xD5-09 15,20 b 0,74 c  A  0,45 c B 74,81 b  A  45,95 c B 4,17 B  5,00 A 

D4-25xD5-41 16,48 a 0,93 b  A  0,39 d B 71,84 b  A  29,87 d B 4,17 B  5,00 A 

D4-25xD5-42 17,03 a 0,76 c  A  0,32 d B 66,27 b  A  32,18 d B 4,50 A  5,00 A 

D4-25xD5-43 14,83 b 0,80 c  A  0,67 b A 84,77 a  A  62,23 b B 4,00 A  4,50 A 

BRS vivi 17,00 a 0,74 c  A  0,47 c B 78,34 a  A  70,42 b A 3,67 B  4,83 A 

Tropical Plus 18,45 a 0,83 c  A  0,75 b A 86,70 a  A  83,03 a A 4,67 A  4,33 A 

Media Geral 16,04 0,91 A 0,66 B 79,05 A  58,99 B 4,14 B 4,69 A 

Média HE 15,93 b 0,92 a  0,67 78,84 57,88 b 4,14 4,70 

Média HC 17,73 a 0,79 b 0,61 82,52 76,72 a 4,17 4,58 

CV (%) 8,94 12,06 12,47 10,29 12,52 13,18 7,08 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, pertencem a um mesmo grupo 

pelo teste de Scott Knotta 5% de probabilidade. 

Quanto à prolificidade de espigas comerciais (PC) observou-se diferença significativa 

entre as épocas de semeadura, sendo na primeira época a PC superior. Na primeira época o 

contraste entre as médias dos híbridos experimentais e comercias foi significativo, sendo a 
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média dos híbridos experimentais superior à dos comerciais (0,92 e 0,79, respectivamente) 

(Tabela 3), o que demonstra a superioridade dos genótipos experimentais no número de 

espigas comercias, pois o estande entre eles foi o mesmo, apresentando maior viabilidade 

econômica para os produtores e para a indústria. 

Para PC na primeira época constataram-se três grupos de médias, e os híbridos 

comerciais foram classificados no grupo de médias inferiores aos demais. Os híbridos 

experimentais D2-07xD5-41, D3-08xD5-41, D3-10xD5-41 e D4-13xD5-41 formaram o 

grupo de médias superiores, de 1,09, 1,13, 1,09 e 1,23 espigas comerciais por planta, 

respectivamente, diferindo significativamente dos demais (Tabela 3). Essas médias estão de 

acordo com outras avaliações da produção de milho super-doce em diferentes densidades 

populacionais, com valores de estande próximo ao deste trabalho, entre 1,03 e 1,25 (SOUZA 

et al., 2013). 

Na segunda época a PC apresentou média de 0,66 espigas por planta, sendo este 

caractere extremamente influenciado pela época de semeadura. Observaram-se quatro grupos 

de médias, em que os híbridos experimentais D2-07xD5-41, D2-61xD5-41 e D3-10xD5-43 

foram estatisticamente superiores aos demais, apresentando médias de 0,91, 0,98 e 1,05 

espigas comerciais por planta, respectivamente. Com relação à interação genótipos x épocas, 

dez híbridos experimentais, juntamente com o híbrido comercial Tropical Plus, não 

apresentaram inversão de comportamento (Tabela 3). 

 A porcentagem e o peso de espigas comerciais são atributos importantes a considerar, 

pois se buscam genótipos com valores cada vez mais elevados, assim como a comercialização 

é feita também com base nestes caracteres, pois espigas inferiores ao padrão exigido são 

descartadas. Vale ressaltar que é comum a comercialização de milho verde em espigas a 

granel (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

 A porcentagem de espigas comerciais (PEC) foi estatisticamente superior na primeira 

época, comparativamente à segunda. Houve significância do contraste das médias de híbridos 

comerciais e experimentais apenas na segunda época, sendo que os genótipos comerciais 

apresentaram média estatisticamente superior (Tabela 3). 

 Com relação à PEC na primeira época, 22 híbridos experimentais, juntamente com os 

dois híbridos comerciais, foram inseridos no grupo de maiores médias. Já na segunda época, 

cinco híbridos experimentais juntamente com o híbrido comercial Tropical Plus foram 

superiores aos demais genótipos, apresentando médias de 80,59%, 79,43%, 75,40%, 74,84%, 

72,39% e 83,03%, respectivamente. Esses valores corroboram com outros trabalhos em que 
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foi avaliado o desempenho de genótipos de milho verde comum e super-doce para o consumo 

in natura (ALBUQUERQUE et al., 2008; GRIGULO et al., 2011). 

 A coloração dos grãos exerce grande influência na aceitação do produto pelo 

consumidor, sendo que para enlatados a preferência é de cor amarela mais intensa. No 

entanto, para o consumo in natura a preferência é de grãos com coloração mais clara, cor 

creme ou amarelo-clara (LEME, 2007). Como a totalidade do milho super-doce produzido no 

Brasil é destinado à indústria de enlatados, deve-se selecionar genótipos de coloração mais 

intensa. Dessa forma, buscam-se valores maiores na escala de notas. 

 Para a coloração dos grãos (COR) não se constatou diferença significativa entre os 

híbridos avaliados (Tabela 3), sendo assim, assume-se que os híbridos experimentais 

apresentam o padrão de coloração compatível com os híbridos comerciais disponíveis 

atualmente no mercado. Apesar disso, a média da segunda época foi superior estatisticamente 

à da primeira, demonstrando que a semeadura tardia nessas condições avaliadas contribuiu 

para que a tonalidade da coloração dos grãos de milho super-doce fosse mais intensa. A 

interação genótipos x épocas foi significativa para a COR, contudo 22 genótipos não 

apresentaram interação, demonstrando estabilidade frente a duas épocas de semeadura. 

 No teste de agrupamento de médias para COR foram formados dois grupos, no 

primeiro grupo apresentam-se os dois híbridos comerciais juntamente com 13 híbridos 

experimentais. Com relação ao °Brix, não se encontrou nenhum híbrido experimental 

superior aos comerciais, no entanto, existem vários genótipos que não diferiram 

significativamente (Tabela 3). 

Analisando-se simultaneamente FM, IE, RTE e RG em ambas as épocas, selecionam-

se os híbridos experimentais D2-61xD5-41, D2-68xD5-41 e D3-10xD5-43, os que se 

mostraram superiores aos demais, inclusive aos híbridos comerciais utilizados como 

testemunhas (BRS Vivi e Tropical Plus). 

Para as características PC, PEC, COR e SS o híbrido experimental D2-61xD5-41 foi 

superior em relação aos demais genótipos avaliados. Contudo, o híbrido D2-68xD5-41, 

quenão diferiu dos híbridos comerciais, não se destacou devido a estar no segundo grupo de 

médias para PC e PEC na segunda época (Tabela 3). Entretanto, vale ressaltar que este 

genótipo foi superior aos híbridos comerciais nas variáveis de rendimento. Já o híbrido D3-

10xD5-43 ficou no segundo grupo de médias apenas para SS, mas com valor médio de 

15,62oBrix (Tabela 3), sendo assim, ainda se apresenta superior ao limite mínimo exigido 

pelo mercado. 
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O híbrido experimental D2-61xD5-41 apresentou ciclo de FM precoce, menor que o 

híbrido comercial BRS Vivi e não diferiu ao híbrido comercial Tropical Plus; o índice de 

empalhamento foi superior ao dos dois híbridos comerciais; o rendimento total de espigas 

empalhadas e o rendimento de grãos não diferiudo híbrido BRS Vivi e superou o Tropical 

Plus na primeira época. Porém, na segunda época, o hibrido experimental D2-61xD5-41 se 

destacou frente aos dois híbridos comerciais quanto à prolificidade comercial, porcentagem 

de espigas comerciais, coloração dos grãos amarela-escura e teor de sólidos solúveis (Tabela 

2 e Tabela 3). 

3.3. CONCLUSÕES 

 Há híbridos experimentais que se mostraram promissores, com desempenhos 

superiores aos híbridos comerciais de milho super-doce amplamente utilizados no Brasil. 

 Os híbridos experimentais D2-61xD5-41, D2-68xD5-41 e D3-10xD5-43 foram 

superiores ao demais genótipos experimentais. O híbrido experimental D2-61xD5-41 tem 

potencial de atendimento as exigências do mercado atual de milho super-doce. 
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4. CAPÍTULO 2: ANÁLISE DIALÉLICA DOS COMPONENTES PRINCIPAIS E 

DIVERGÊNCIA GENÉTICA EM MILHO SUPER-DOCE 

RESUMO: Neste trabalho o objetivo foi selecionar genótipos promissores de milho super-

doce por meio da análise dialélica dos escores dos componentes principais, associando com a 

divergência genética, baseada em marcadores moleculares ISSR. Foram obtidos 32 híbridos 

experimentais de milho super-doce resultantes de um dialelo parcial 8x4. O grupo I foi 

formado por oito linhagens das populações D2, D3 e D4 e o grupo II por quatro linhagens da 

população D5. As linhagens genitoras e os respectivos híbridos foram avaliados em duas 

épocas de semeadura na safra 2017/18, no campo experimental da UNICENTRO, em 

Guarapuava-PR, Brasil. Foram avaliados oito caracteres de interesse agronômico, utilizados 

na análise de componentes principais e com os escores realizou-se a análise dialélica 

univariada, obtendo-se as estimativas de capacidade geral e específica de combinações. A 

similaridade genética entre as linhagens genitora, estimada a partir de marcadores 

moleculares ISSR, foi correlacionada com os parâmetros genéticos obtidos a partir de dados 

fenotípicos. Houve efeito significativo na análise multivariada para genótipos, épocas e a 

interação genótipos x épocas. Os dois primeiros componentes principais explicaram 82,82% e 

80,33 % da variabilidade contida nos dados, na primeira e segunda época, respectivamente. A 

seleção de genótipos de milho super-doce pela análise de componentes principais foi eficaz, 

identificando híbridos associado a fenótipos superiores. Com base nas médias fenotípicas dos 

caracteres de rendimento, na dispersão dos escores dos componentes principais e capacidade 

específica de combinação selecionou-se o híbrido D4-18 x D5-42. As linhagens genitoras 

D3-10, D4-18, D5-41 e D5-42 apresentam estimativas favoráveis da capacidade geral de 

combinação do primeiro componente principal. A divergência genética obtida por meio de 

marcadores ISSR não apresentou correlação com os parâmetros genéticos obtidos a partir de 

dados fenotípicos, portanto não foi eficiente na predição dos híbridos dialélicos mais 

promissores. 

Palavras-chave: Análise multivariada, capacidade de combinação, dialelo parcial, 

divergência genética, marcadores ISSR. 
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DIALLEL ANALYSIS OF MAIN COMPONENTS AND GENETIC DIVERGENCE IN 

SUPER-SWEET CORN ABSTRACT 

ABSTRACT. In this work the objective was to select promising super-sweet corn genotypes 

by diallel analysis of principal component scores, associating with genetic divergence, based 

on ISSR molecular markers. Thirty-two super-sweet corn hybrids resulting from an 8x4 

partial diallel were obtained. Group I was formed by eight lines from populations D2, D3 and 

D4 and group II by four lines from population D5. The parent lines and their hybrids were 

evaluated at two sowing seasons in the 2017/18, at the UNICENTRO experimental field, in 

Guarapuava-PR, Brazil. Eight characters of agronomic interest were used, used in the 

principal component analysis and the scores were performed with univariate diallel analysis, 

obtaining estimates of general and specific capacity ability. Genetic similarity between parent 

lines, estimated from ISSR molecular markers, was correlated with genetic parameters 

obtained from phenotypic data. There was a significant effect on multivariate analysis for 

genotypes, seasons and genotype x seasons interaction. The first two main components 

explained 82.82% and 80.33% of the variability contained in the data in the first and second 

seasons, respectively. The selection of super sweet corn genotypes by principal component 

analysis was effective, identifying hybrids associated with superior phenotypes. Based on the 

phenotypic means of the yield characters, the dispersion of the principal component scores 

and the specific combining ability, the hybrid D4-18 x D5-42 was selected. The parent lines 

D3-10, D4-18, D5-41 and D5-42 have favorable estimates of the general combining ability of 

the first major component. Genetic divergence obtained by ISSR markers did not correlate 

with genetic parameters obtained from phenotypic data, so it was not efficient in predicting 

the most promising diallel hybrids. 

Keywords: Analysis multivariate, combining ability, partial diallel, genetic divergence. 
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4.1. INTRODUÇÃO 

O milho doce ou super-doce é um tipo especial de milho destinado para a alimentação 

humana, classificado como olerícola, e diferencia-se do milho convencional devido possuir 

em homozigose recessiva, pelo menos um dos oito genes mutantes que bloqueiam a 

conversão de açúcar em amido, diminuído significativamente o acúmulo de amido no grão e 

conferindo o caráter doce ao endosperma (FERREIRA, 2011). 

Os híbridos de milho super-doce destacam-se com níveis altos de carboidratos 

comparados a híbridos de milho doce (OLIVEIRA JR et al., 2006). No Brasil, o cultivo de 

milho super-doce é de aproximadamente 36 mil hectares, sendo 90% dessa área produzida no 

estado de Goiás (LUZ et al., 2014). Esses híbridos possuem o alelo recessivo shruken-2, 

apresentando maior concentração de sacarose comparado com portadores de outros genes 

(TEIXEIRA et al., 2013). 

No melhoramento do milho super-doce há a necessidade de obter genótipos que 

atendam às exigências tanto do produtor quanto da indústria de processamento, sendo 

necessária a avaliação simultânea de muitas variáveis para inferir sobre a superioridade 

relativa dos genótipos selecionados. O grande desafio é reunir em um único genótipo a maior 

frequência possível de alelos favoráveis para as diversas características de interesse (BENIN 

et al., 2009). 

Uma maneira de selecionar linhagens e híbridos promissores é por meio da análise 

dialélica, que usualmente é realizada de forma univariada e análises combinadas praticamente 

se resumem em procedimentos bivariados (BENIN et al., 2009). A análise de variáveis 

univariadas pode não ser suficiente, pois não considera as relações entre elas (JUNG et al., 

2007). O modelo proposto por Geraldi e Mirando Filho (1988), adaptado de Griffing (1959), 

tem sido usado para a análise e interpretação de dialelos parciais, podendo ser utilizado para 

análises conjuntas com dois ou mais ambientes. Esse método apresenta a decomposição da 

soma de quadrados de tratamentos em soma de quadrados associados à capacidade geral e 

especifica de combinação de dialelos parciais que incluem os genitores, além de estimar a 

heterose (CRUZ et al., 2012). 

Em todas as metodologias dialélicas, as variáveis mensuradas são analisadas 

isoladamente, o que gera dificuldades no melhoramento de milho super-doce, pois existem 

várias características qualitativas e quantitativas que precisam ser melhoradas 

simultaneamente. Para contornar este problema, existem as análises multivariadas, que são 

métodos estatísticos de análises simultâneas de vários caracteres, apresentando potencial no 
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melhoramento, proporcionando maior eficiência em discriminar genótipos com potencial 

promissor (LEDO et al., 2003). 

A análise multivariada é utilizada para comparar vetores de médias entre os genótipos, 

testando a hipótese H0 de igualdade entre os vetores. Se este resultado evidenciar 

significância, a utilização de contrastes multivariados pode identificar qual ou quais vetores 

são significativos nas comparações de interesse (FERREIRA, 2011). 

A análise de componentes principais é uma técnica multivariada com grande utilidade 

no melhoramento genético de várias espécies, pois consiste em simplificar um conjunto 

original de variáveis em outro conjunto de dimensão equivalente, resultando em variáveis 

alternativas chamadas de componentes principais. Cada componente principal é a 

combinação linear das variáveis originais, são independentes entre si e estimados com 

propósito de reter em ordem de estimação, o máximo da informação em termos de variação 

total contida nos dados iniciais (CRUZ et al., 2012). 

Na literatura existem trabalhos que desenvolveram expressões para a realização da 

análise dialélica multivariada (LEDO et al., 2003) que, no entanto, ainda não foram utilizadas 

na avaliação de genótipos de milho super-doce. O objetivo desta análise é facilitar a execução 

da seleção com base em variáveis alternativas que expliquem mais de 80% da variabilidade 

contida nos dados, auxiliando a seleção de genótipos produtivos e com caracteres de interesse 

pela indústria. 

Em cruzamentos dialélicos, espera-se que os genitores mais divergentes compartilhem 

poucos alelos em comum e quando combinados estes apresentam complementaridade, 

resultando no vigor híbrido, que é expresso pela heterose (CRUZ et al., 2011). 

Em estudos de diversidade genética podem ser utilizados marcadores 

morfoagronômicos, ou então marcadores com base em análise direta do DNA. Dentre os 

marcadores disponíveis estão os ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) que são aleatórios e 

usam um par de primers repetitivo, de 16 a 20 pares de bases, apresentam alta 

reprodutibilidade, sendo assim, confiáveis em estudos de diversidade genética. Os 

marcadores ISSR têm sido utilizados com sucesso na identificação de genitores com maior 

capacidade de combinação em cruzamentos dialélicos (AGUILERA et al., 2011; MORALES 

et al., 2011). 

Pesquisas realizadas em tomate demonstraram eficiência no uso de marcadores 

moleculares ISSR na identificação de genitores contrastantes, resultando em híbridos 

superiores (FIGUEIREDO et al., 2016). Outros estudos para a avaliação da diversidade 
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genética em milho normal comprovam a sua associação com a heterose (MUNHOZ et al., 

2009; KANDEL et al., 2018). Não foram encontrados trabalhos na literatura que compararam 

o uso de estimativas de divergência genética entre genótipos de milho super-doce com 

parâmetros genéticos obtidos a partir de dados fenotípicos. 

Este trabalho tem como objetivo selecionar genótipos promissores de milho super-

doce por meio da análise dialélica dos escores dos componentes principais, associando com a 

divergência genética baseado em marcadores moleculares ISSR. 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

Material genético 

No campo experimental do campus CEDETEG da Universidade Estadual do Centro 

Oeste do Paraná (UNICENTRO), na safra de 2013/14, foram utilizadas linhagens de milho 

super-doce oriundas de quatro populações, do banco de germoplasma da UNICENTRO, para 

a realização dos cruzamentos em esquema topcross com um testador em comum. Na safra 

seguinte, estes híbridos topcrosses foram avaliadas e as melhores progênies foram 

selecionadas. Simultaneamente a estas etapas, as linhagens foram avançadas no processo de 

endogamia. 

Na safra 2014/15 foram realizados cruzamentos manuais direcionados, em esquema 

de dialelo parcial 8x4 entre linhagens S5 selecionadas das quatro populações. Oito linhagens 

do grupo I compreendem os genitores receptores de pólen, oriundos das populações D2 

(linhagens D2-7, D2-61 e D2-68), D3 (linhagens D3-8 e D3-10) e D4 (linhagens D4-13, D4-

18 e D4-25). O grupo II compreende os genitores doadores de pólen originados da população 

D5, as linhagens D5-9, D5-41, D5-42 e D5-43. Foram obtidos assim, 32 híbridos dialélicos 

experimentais (Tabela 4). 

Tabela 4. Linhagens genitoras de milho super-doce utilizadas como receptoras e doadoras de 

pólen, cruzadas em esquema de dialelo parcial. Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

Linhagem genitor Código Linhagem genitor Código 

D2-07 Feminino 1   D4-18 Feminino 7 

D2-61 Feminino 2   D4-25 Feminino 8 

D2-68 Feminino 3   D5-09 Masculino A 

D3-08 Feminino 4   D5-41 Masculino B 

D3-10 Feminino 5   D5-42 Masculino C 

D4-13 Feminino 6   D5-43 Masculino D 

Delineamento experimental e condução dos experimentos 

 Os experimentos para a avaliação dos 32 híbridos dialélicos e as respectivas linhagens 
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parentais foram instalados em duas épocas, em 14 de outubro e 15 de novembro de 2017. 

Para cada época de semeadura utilizou-se o delineamento de blocos casualizados, com três 

repetições. As doze linhagens foram sorteadas sempre no início de cada bloco, a fim de evitar 

a competitividade com os híbridos. 

 Os experimentos foram conduzidos no campo experimental do campus CEDETEG da 

UNICENTRO, em Guarapuava-PR, Brasil, localizado a 25º21’ de latitude Sul, 51°30’ de 

longitude Oeste e a 1.100m de altitude. O clima da região é tipificado como cfb, subtropical 

úmido, mesotérmico, sem estação de seca definida e com geadas frequentes no inverso, com 

precipitação média anual de 1.800 mm e temperatura média anual de 18,2 ºC, sendo 21,4 °C 

no meses mais quentes e 13 °C nos meses mais frios (KOTTEK et al., 2006). 

 Cada parcela foi constituída de uma linha de 5.0 m, com espaçamento entre linhas de 

0,80m, com estande final ajustado para 62.500 plantas ha-1. 

 Foi utilizado para adubação no sulco o equivalente a 400 kg ha-1 do formulado 10-30-

20 (N-P-K). A adubação de cobertura foi realizada com aplicação de 400 kg ha-1 de ureia 46-

00-00, parcelada em duas aplicações de 280 kg ha-1 nos estádios V2-V3 e V5-V6. 

 A semeadura foi feita manualmente com auxílio de matracas, com uma profundidade 

de 0,02m. No estádio fenológico de V2 foi realizado o desbaste, a fim de manter o estande 

final uniforme entre as parcelas. 

 Os demais tratos culturais como manejo de pragas, doenças e plantas daninhas foram 

realizados de acordo com a necessidade e a recomendação técnica para a cultura na região. A 

colheita das espigas foi realizada quando os grãos atingiram o estádio de grão leitoso, com 

umidade entre 73% e 78%. 

Características agronômicas avaliadas  

 Foram avaliadas oito características: 1) prolificidade de espigas comerciais (PC): 

número médio de espigas comerciais por planta; 2) rendimento total de espigas empalhadas 

(RTE): massa de todas as espigas empalhadas, sem diferenciar comercial de não comercial, 

expressa em kg ha-1; 3) rendimento total de espigas despalhadas (RTD): massa de todas as 

espigas despalhadas, sem diferenciar comercial de não comercial, expressa em kg ha-1; 4) 

rendimento de espigas comerciais despalhadas (REC): massa de espigas comerciais 

despalhadas, expressa em kg ha-1; 5) rendimento de grãos (RG): os grãos das espigas 

comerciais foram cortados rente ao sabugo e foi determinada a massa, em kg ha-1; 6) 

coloração do grão (COR): os genótipos foram discriminados com o auxílio de uma escala de 

notas, referente a 1 = creme, 2 = amarelo claro, 3 = amarelo, 4 = amarelo escuro e 5 = 
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alaranjado (ALBUQUERQUE, 2005); 7) teor de sólidos solúveis totais (SS): obtido a partir 

de um refratômetro digital, expresso em graus Brix; 8) diâmetro de espigas (DE): média do 

diâmetro do terço mediano de cinco espigas, obtido com auxílio de paquímetro digital, em 

milímetros. 

Análise molecular 

 A análise molecular foi conduzida no Laboratório de Genética e Biologia Molecular 

Vegetal da UNICENTRO. Para a obtenção de material vegetal e extração do DNA foram 

dispostas dez sementes de cada linhagem genitora em papel germitest, condicionadas em 

temperatura e umidade controladas e sem fotoperíodo. Quando os hipocótilos atingiram 10 

cm estes foram esmagados em nitrogênio líquido até a obtenção de um pó bem fino. 

 Para a extração do DNA, cerca de 100 mg de tecido moído foi utilizado. No tubo 

contendo o tecido foram adicionados 2,0 ml de tampão de extração. A solução tampão e o 

procedimento de extração do DNA foi realizado conforme descrito por DOYLE & DOYLE 

(1987). O DNA foi suspenso em 100 μL de água ultrapura e então foi quantificado em gel de 

agarose por eletroforese a 110V por 40min. A determinação da concentração do DNA de 

cada amostra foi feita por comparação com concentrações conhecidas do DNA do Fago 

Lambda. 

 O DNA das linhagens foi amplificado pela reação de cadeia da polimerase (PCR), 

utilizando 10 primers ISSR (Tabela 5), em solução contendo: 20 ng de DNA, 0,2 μL de 

primer, 200 μL de cada dNTP, 1,5 nM de MgCl2, 1 U de Taq DNA Polimerase e 1x de 

tampão para PCR. Para as amplificações o termociclador foi programado para uma 

desnaturação inicial a 94°C por 5 min, seguida de 35 ciclos de 94°C por 45 s, temperatura de 

pareamento dos primers (Tabela 5) por 45 s e 72°C por 90 s. Por fim, foi adicionado um 

passo a 72°C por 7 min para extensão final dos fragmentos. 

 Os produtos de amplificação foram resolvidos por eletroforese a 110 V por 3 horas 

em géis de agarose 1,8% e corados com brometo de etídio. Para determinação do tamanho 

dos fragmentos amplificados foi utilizado o marcador de peso molecular DNA Ladder 100 

pares de base. O resultado da eletroforese foi visualizado em luz UV em foto documentador 

digital. 

 A análise dos dados nos géis foi feita de acordo com o sistema binário, usando 1 para 

a presença e 0 para a ausência de bandas. Essa matriz de dados foi utilizada para as análises 

estatísticas. 
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Tabela 5. Relação dos dez primers ISSR utilizados para análise das linhagens genitoras de 

milho super-doce. Guarapuava – PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

Primer Sequência TA Primer Sequência TA 

UBC 807 (AG)8T 52 UBC 855 (AC)8CTT 55 

UBC 808 (AG)8C 50 UBC 856 (AC)8CTA 55 

UBC 823 (TC)8C 52 UBC 866 C(TCC)5TC 55 

UBC 834 (AG)8CTT 52 UBC 873 (GACA)4 50 

UBC 843 (CT)8AGA 54 UBC 890 VHV(GT)7 54 

TA = temperatura de pareamento 

Análises estatísticas 

 Os dados obtidos de RTE, RTD, REC e RG foram submetidos à correção de estande 

ideal pelo método de covariância (CRUZ, 2013). Posteriormente foi constatada a 

normalidade dos dados (Lilliefors, p<0,05) para todos os caracteres avaliados e então 

realizou-se a análise de variância multivariada (MANOVA). 

 Utilizaram-se todas as entradas de dados coletados para a realização da análise de 

variância multivariada (MANOVA), no delineamento de blocos com os tratamentos 

casualizados, envolvendo simultaneamente as oito variáveis avaliadas. A hipótese de 

igualdade dos efeitos foi avaliada por meio do teste estatístico multivariado traço de Pillai, 

aproximado pela distribuição de F. Utilizou-se o software R. 

 Os valores foram padronizados, utilizando a expressão: , em que  é o desvio-

padrão da variável X. Com os dados padronizados procedeu-se a análise de componentes 

principais. Então, determinou-se o número de componentes principais que envolveram um 

mínimo de 80% da variação disponível dos dados, sendo estes plotados em um gráfico 

bidimensional. Posteriormente, foram estimados os escores para cada componente principal e 

sua importância relativa (CRUZ et al., 2012). 

 Em seguida, foi realizada a análise dialélica parcial univariada dos escores desses 

componentes principais, com obtenção dos efeitos das capacidades geral e específica de 

combinação para cada um dos componentes. O modelo utilizado para a realização da análise 

dialélica foi o método proposto por Geraldi e Mirando Filho (1988), adaptado de Griffing 

(1959), podendo este ser utilizado em análises conjuntas com dois ou mais ambientes, 

modelo estendido (CRUZ, 2013), em que são obtidas estimativas dos efeitos e das respectivas 

variâncias em relação ao seguinte modelo: 
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Em que: , é a média do cruzamento envolvendo o i-ésimo progenitor do grupo 1 e o j-

ésimo progenitor do grupo 2; , é a média do i-ésimo progenitor do grupo 1 (i = 0, 1, ...5); 

, é a média do j-ésimo progenitor do grupo 2 (j = 0, 1, ...4); , é a média geral do dialelo; 

, contrastes envolvendo médias dos grupos 1 e 2 e a média geral; , efeito da 

capacidade geral de combinação do i-ésimo progenitor do grupo 1; , efeito da capacidade 

geral de combinação do i-ésimo progenitor do grupo 2; , efeito da capacidade específica de 

combinação; e  é o erro experimental médio. 

 A similaridade genética entre os genitores foi mensurada pelo software NTSYS 2.2, 

utilizando o coeficiente de Jaccard. Para o agrupamento dos genótipos e construção do 

dendrograma foi utilizado o método das médias das distâncias genéticas (UPGMA). 

 Com o intuito de verificar se a divergência genética das linhagens genitoras obtidas 

com os marcadores ISSR pode ser preditiva na antecipação das combinações híbridas mais 

promissoras, foi estimada a correlação simples de Pearson dos caracteres avaliados no 

presente estudo com a dissimilaridade entre os genótipos e verificou-se a confiabilidade 

destas correlações pelo teste de Mantel com 5000 simulações, utilizando o software 

estatístico R. 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise de variância multivariada 

Observou-se efeito significativo a 0,1 % de probabilidade para genótipos, épocas e 

interação entre estes. Fato este que indica a existência de diferença estatística entre os vetores 

de médias dos genótipos, épocas e interação, constituídos pelo conjunto das oito variáveis 

analisadas, podendo inferir na existência de um conjunto de caracteres contrastantes entre os 

genótipos avaliados, sendo possível realizar testes multivariados a fim de selecionar os 

genótipos superiores (Tabela 6 e Anexo 2). 

Tabela 6. Resumo da análise de variância multivariada (MANOVA) por meio do teste 

estatístico Traço de Pillai, indicando os graus de liberdade do numerador (GLN) e do 

denominador (GLD) para oito variáveis avaliadas simultaneamente em 44 genótipos de milho 

super-doce na safra 2017/18, Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

Efeito GL Valor Valor F GLN GLD Pr>F 

Blocos/época 4 0,3637 1,661 40 664   

Genótipos 43 5,2322 4,390 430 1720 2,20E-16 *** 

Épocas 1 0,8397 85,388 10 163 2,20E-16 *** 

Genótipos x Épocas 43 3,4637 2,120 430 1720 2,00E-16 *** 

Resíduo 172             
***, significativo a 0,1% de probabilidade. 
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Análise de componentes principais 

Como houve efeito significativo da interação genótipos x épocas, a análise de 

componentes principais foi realizada em cada época isoladamente. O primeiro componente 

principal apresenta uma estimativa de autovalor que explica 66,53% e 64,94% seguido do 

segundo com 16,29% e 15,39%, na primeira e segunda época, respectivamente (Figura 1). 

 
Figura 1. Estimativas dos autovalores do resultado da análise de componentes principais 

(CP) obtidos a partir da análise de oito variáveis de milho super-doce, em duas épocas, safra 

2017/18, Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

Na primeira e segunda época os dois primeiros componentes principais reúnem 

82,82% e 80,33 %, respectivamente, da variação total contida no conjunto de caracteres 

avaliados (Figura 1), o que permite uma interpretação satisfatória da viabilidade manifestada 

entre os genótipos, garantindo a representatividade, considerando que é necessário que os 

dois primeiros componentes principais permitam estimativas mínimas de 80% da variação 

total contida no conjunto de caracteres avaliados (CRUZ et al., 2012). Com isso, pode-se 

considerar a possibilidade de se trabalhar em um espaço bidimensional constituído por dois 

eixos cartesianos na representação das variáveis alternativas ou componentes principais 

(CRUZ et al., 2012). 

Com relação ao conjunto de autovetores (coeficientes de ponderação), constatou-se 

que todos os caracteres avaliados, nas duas épocas de semeadura, apresentaram relação 

positiva com o primeiro componente principal. Destacam-se os caracteres de rendimento total 
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de espigas despalhadas (RTD) e rendimento de espigas comerciais despalhadas (REC) com 

os maiores valores de auto vetores, sendo estes 0,4259 e 0,4259 para a primeira época e 

0,4266 e 0,4252 para a segunda época, respectivamente (Tabela 7). 

Quanto ao segundo componente principal, os caracteres prolificidade comercial (PC), 

rendimento total de espigas empalhadas (RTE), rendimento total de espigas despalhadas 

(RTD) e rendimento de espigas comerciais despalhadas (RED) apresentaram coeficientes de 

ponderação negativos para ambas as épocas, já a variável rendimento de grãos (RG) 

apresentou-se negativa penas na segunda época. Os caracteres sólidos solúveis totais (SS) e 

coloração do grão (COR) destacaram-se com valores de auto vetores positivos, sendo estes 

0,71 e 0,66 para a primeira época e 0,69 e 0,67 para a segunda época (Tabela 7). 

Tabela 7. Conjunto de auto vetores associados em análise dos componentes principais (CP) 

responsáveis por reunirem 82,82% e 80,33 % da variabilidade dos dados obtidos a partir da 

análise de oito variáveis de milho super-doce, para a primeira e segunda época, 

respectivamente. Safra 2017/18, Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

CP PC RTE RTD REC RG COR SS DE 

1° Época 

CP - 1 0,4012 0,4176 0,4259 0,4259 0,4095 0,1163 0,0344 0,3458 

CP - 2 -0,1582 -0,0830 -0,0474 -0,0848 0,0872 0,6643 0,7123 0,0491 

2° Época 

CP - 1 0,3960 0,4242 0,4266 0,4252 0,4172 0,0874 0,0624 0,3388 

CP - 2 -0,1795 -0,0170 -0,0089 -0,0950 -0,0644 0,6707 0,6964 0,1395 
PC: prolificidade de espigas comerciais; RTE: rendimento total de espigas empalhadas; RTD: rendimento total 

de espigas despalhadas; REC: rendimento de espigas comerciais despalhadas; RG: rendimento de grãos; COR: 

coloração do grão; SS: sólidos solúveis totais; DE: diâmetro de espigas. 

Os escores dos dois primeiros componentes principais foram plotados em um gráfico 

bidimensional para cada época como o intuito de estudar a sua dispersão em um sistema de 

coordenadas. Os eixos são representados pelos componentes principais e os pontos são as 

coordenadas de cada genótipo, tanto linhagens genitoras como híbridos resultantes dos 

cruzamentos. Para a melhor visualização da dispersão apresentou-se o rótulo dos dados em 

forma de código, sendo o número a esquerda representado pelo genitor feminino e o segundo 

número referente ao genitor masculino, sendo assim, o valor “0” representa o próprio genitor 

(Figura 2). 

Quanto à primeira época, o primeiro componente principal apresenta a maior 

amplitude de seus escores, variando de 7,59 a 14,81, demonstrando a discriminação dos 

genótipos. Já o segundo componente principal demonstra amplitude dos dados alternativos de 

8,16 a 11,63, apresentando menor discriminação dos genitores (Figura 2). 
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Figura 2. Dispersão dos escores em relação ao primeiro e segundo componente principal, de 

12 linhagens genitoras e 32 híbridos resultantes, de milho super-doce, avaliados em duas 

épocas na safra 2017/18.Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 
* Números à esquerda e letras à direita indicam genitor feminino e masculino, respectivamente. Linha tracejada 

representa a média dos componentes. Genótipos dentro do círculo apresentam valores em ambos os 

componentes superiores à média dos componentes mais o desvio. 
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Os cruzamentos D3-08 x D5-42, D3-08 x D5-43 e D4-18 x D5-42 apresentam valores 

nos dois primeiros componentes principais superiores à média dos componentes mais o 

desvio padrão (Figura 2), sendo estes selecionados para a semeadura na primeira época. 

Com relação à segunda época, o primeiro componente principal apresenta amplitude 

de seus escores de 6,70 a 15,15, e o segundo componente principal demonstra amplitude dos 

dados alternativos de 14,02 a 17,21. Os cruzamentos D3-10 x D5-42 e D4-18 x D5-42 

apresentam valores nos dois primeiros componentes principais superiores à média dos 

componentes mais o desvio padrão (Figura 2). 

Tanto os genótipos selecionados para a primeira e segunda época quanto o 

cruzamento D4-18 x D5-42, que apresentou valor dos componentes superior à média mais o 

desvio padrão em ambas as épocas, foram agrupados no melhor grupo do teste de Scott Knott 

quanto aos dados fenotípicos para RTE, RG e SS, variáveis estas importantes em um 

programa (Capitulo 1 – Tabelas 2 e 3). Fato este que comprova a eficiência da seleção por 

meio da análise de componentes principais, simplificando os caracteres originais em apenas 

duas variáveis alternativas, facilitando assim, a interpretação dos resultados e proporcionando 

maior confiabilidade nos genótipos selecionados. 

Análise dialélica: capacidade geral e específica de combinação 

 A partir dos escores dos dois primeiros componentes principais realizou-se a análise 

dialélica univariada, obtendo as estimativas de capacidade geral de combinação (CGC) e 

capacidade específica de combinação (CEC). 

 A análise dialélica univariada utilizando os componentes principais como “variáveis” 

pode apontar os melhores cruzamentos para a melhoria simultânea de diversos caracteres 

agronômicos de interesse. Os métodos convencionais e inovadores de análise dialélica são 

úteis e complementares para identificar genitores e cruzamentos que podem ser aplicados 

eficientemente em programa de melhoramento de culturas como o trigo (PAGLIOSA et al., 

2017) e milho pipoca (AZEREDO GONÇALVES et al., 2014). 

Houve efeito significativo dos genótipos para ambos os componentes principais, 

demonstrando a variabilidade entre eles. No desdobramento dos efeitos de genótipos, a 

análise dialélica demonstrou efeitos significativos para Grupo nos dois componentes 

principais. Houve efeito significativo da capacidade geral de combinação (CGC) do Grupo I 

apenas para o primeiro componente principal e também da capacidade específica de 

combinação (CEC) (Tabela 8). 
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Tabela 8. Resumo da análise dialélica parcial conjunta dos dois primeiros componentes 

principais (CP1 e CP2), envolvendo oito linhagens das populações D2, D3 e D4 (Grupo I) e 

quatro linhagens da população D5 (Grupo II) e seus respectivos híbridos F1, avaliados em 

duas épocas na safra 2017/18.Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

Fontes de Variação GL 
QM 

CP1 CP2 

Genótipos (G) 43 27,3887 ** 2,6118 ** 

Grupo I vs Grupo II 1 12,4646 ** 17,7892 ** 

CGC Grupo I 7 7,5713 * 3,2020  

CGC Grupo II 3 15,1827  7,1122  

CEC (Grupo I x Grupo II) 32 33,3345 ** 1,5865  

Épocas (E) 1 0,0166  1,0295  

G x E 43 1,4260 ** 1,0419  

(Grupo I vs Grupo II) x E 1 1,2378  0,5676  

CGC Grupo I x E 7 1,8855 * 1,3424  

CGC Grupo II x E 3 2,2719 * 1,2440  

CEC x E 32 1,2521 * 0,9721  

Resíduo 344 0,7794 0,9861 

CV 7,78 7,62 
*e** significativo a 5 e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

Com relação à época, não se verificou efeito significativo para ambos os 

componentes, enquanto a interação genótipos x épocas, foi verificado efeito significativo 

apenas para o primeiro componente principal. Já para o desdobramento da interação houve 

significância para CGC Grupo I e II x época e para CEC x E (Tabela 8). 

A significância da CGC para cada grupo permite a inferência dos efeitos das 

linhagens nos cruzamentos que participam e a magnitude da CEC permite a predição do 

desempenho esperado dos híbridos a serem formados (MIRANDA FILHO & VENCOVSKY, 

1999). 

Quanto ao segundo componente principal observa-se que o Grupo II, ou seja, os 

genitores masculinos apresentaram superiores estatisticamente aos genitores femininos 

(Grupo I). 

Com base nas conclusões da análise dialélica dos componentes principais será 

discutido, no presente trabalho, apenas o desdobramento de genótipos, épocas e interação 

para o primeiro componente principal. 

Quanto à capacidade geral de combinação (CGC) do primeiro componente principal 

dos genitores femininos observa-se que as linhagens D3-10, D3-08, D4-18 e D4-13 tiveram 

estimativas positivas na primeira época; já para na segunda época foram as linhagens D3-10, 

D2-68, D2-61 e D4-18, em ordem decrescente de estimativas. Analisando ambas as épocas, 

as linhagens D3-10 e D4-18 tiveram as maiores estimativas, sendo estas selecionadas quanto 
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à CGC. A linhagem D4-25 apresentou estimativas negativas da CGC e os menores valores 

em ambas as épocas (Figura 3). 

 As linhagens D5-41 e D5-42 se destacaram apresentando estimativas de CGC para o 

primeiro componente favorável em ambas as épocas. A linhagem D5-09 demonstrou 

estimativas que a destacaram negativamente nas duas épocas avaliadas (Figura 3). 

 
Figura 3. Capacidade geral de combinação do primeiro componente principal, envolvendo 

oito caracteres simultaneamente, referentes a duas épocas de semeadura de um dialelo parcial 

8x4 de milho super-doce, avaliado na safra 2017/18, em Guarapuava-PR, Brasil. Genitores 

femininos à esquerda da linha e genitores masculinos à direita. UNICENTRO, 2019. 

Com relação à capacidade específica de combinação (CEC) na primeira época do 

componente principal, os híbridos dialélicos D3-10 x D5-43, D4-13 x D5-41, D3-08 x D5-42 

e D2-07 x D5-41 apresentaram as maiores estimativas, em ordem decrescente, cujos valores 

foram superiores a duas vezes a média obtida no dialelo, sendo estas combinações híbridas 

favoráveis. O cruzamento D4-25 x D5-43 apresentou estimativa de CEC negativa (Tabela 9). 
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Tabela 9. Estimativas da capacidade específica de combinação (CEC) do primeiro 

componente principal, envolvendo oito caracteres simultaneamente, de um dialelo parcial 8x4 

de milho super-doce, avaliados em duas épocas de semeadura na safra 2017/18, em 

Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

1° Época  2° Época 

Genótipos D5-09 D5-41 D5-42 D5-43  Genótipos D5-09 D5-41 D5-42 D5-43 

D2-07 1,296 2,193 1,673 1,707  D2-07 0,213 2,845 0,703 1,893 

D2-61 0,444 1,493 0,489 0,979  D2-61 0,984 2,392 1,646 0,685 

D2-68 0,609 1,750 0,093 0,024  D2-68 1,231 2,369 0,105 0,663 

D3-08 1,830 1,354 2,335 1,295  D3-08 1,828 0,184 1,670 0,706 

D3-10 1,551 0,327 1,553 2,598  D3-10 0,852 0,070 2,035 3,558 

D4-13 1,508 2,487 0,944 1,077  D4-13 0,352 1,587 0,544 1,552 

D4-18 0,583 1,324 0,775 1,336  D4-18 -0,194 1,547 1,776 0,124 

D4-25 -0,029 0,179 0,305 -0,771  D4-25 0,002 -0,267 -1,227 0,085 

Na segunda época ocorreram as maiores estimativas de CEC, e foram superiores a 

duas vezes a média obtida no dialelo, em ordem decrescente, para os cruzamentos D3-10 x 

D5-43, D2-07 x D5-41, D2-61 x D5-41, D2-68 x D5-41 e D3-10 x D5-42. Os cruzamentos 

D4-18xD5-09, D4-25xD5-41 e D4-25xD5-42 obtiveram estimativas negativas, 

caracterizando-se como indesejáveis (Tabela 9). 

 Os híbridos dialélicos D2-07xD5-41 e D3-10xD5-43 apresentaram estimativas 

favoráveis da CEC em ambas as épocas de semeadura (Tabela 9). 

Marcadores moleculares 

 A similaridade média estimada pelo coeficiente de Jaccard com os marcadores ISSR 

entre as doze linhagens genitoras foi de 0,43, valor este utilizado para o corte do 

dendrograma, com o intuito de agrupar os genótipos. A amplitude da similaridade genética 

obtida com os marcadores ISSR oscilou de 0,63 entre os genitores D4-13 e D3-08 a 0,24 

entre D2-07 e D5-43 (Figura 4). 

O corte do dendrograma utilizando a similaridade média mostrou discriminação 

precisa entre as linhagens utilizadas como genitores femininos e masculinos. Com isso, foram 

formados dois grupos e um genótipo manteve-se isolado (Figura 4). 

A linhagem D5-09 manteve-se isolada das demais (Figura 4) e supostamente pode ser 

utilizada como testador em futuros cruzamentos topcrosses na avaliação de progênies 

superiores de milho super-doce, com o intuito de discriminar de forma efetiva o potencial de 

linhagens no programa de melhoramento. Os dois grupos formados no dendrograma 

coincidiram com os grupos do dialelo, ou seja, o grupo I, constituído pelas linhagens 

utilizadas como genitores masculinos e o grupo II reuniu os genitores femininos (Figura 4). 
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Figura 4. Dendrograma ilustrativo da similaridade genética obtido pela análise de dez 

marcadores moleculares ISSR, de 12 linhagens genitoras de milho super-doce. A linha 

tracejada demonstra a média de similaridade obtida entre os genótipos. Guarapuava-PR, 

Brasil. UNICENTRO, 2019. 

 Tabela 10. Dissimilaridade genética entre 12 linhagens de milho super-doce, obtida a 

partir da análise de dez marcadores moleculares ISSR, Guarapuava-PR, Brasil. 

UNICENTRO, 2019. 
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D2-61 0,41           

D2-68 0,45 0,49          

D3-08 0,49 0,51 0,39         

D3-10 0,49 0,57 0,50 0,45        

D4-13 0,51 0,45 0,52 0,37 0,45       

D4-18 0,66 0,56 0,55 0,51 0,44 0,48      

D4-25 0,41 0,47 0,50 0,47 0,39 0,46 0,43     

D5-09 0,69 0,76 0,67 0,70 0,71 0,75 0,75 0,60    

D5-41 0,63 0,62 0,53 0,57 0,62 0,59 0,63 0,50 0,58   

D5-42 0,69 0,67 0,59 0,64 0,66 0,70 0,70 0,58 0,65 0,47  

D5-43 0,76 0,65 0,63 0,65 0,67 0,64 0,60 0,57 0,67 0,56 0,43 
*Valores em negrito representam os cruzamentos dialélicos realizados com estes genótipos. 

Quanto à dissimilaridade genética entre as doze linhagens, é possível inferir sobre a 
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predição das melhores combinações híbridas com base em cruzamentos heteróticos. As 

combinações D2-07 com D5-43; D2-61 com D5-09; D4-13 com D5-09; D4-18 com D5-09 e 

D3-10 com D5-09 podem apresentar melhor desempenho frente às demais possíveis 

combinações, pois apresentaram a maior dissimilaridade genética com base nos marcadores 

ISSR (Tabela 10). 

Associação da divergência genética com os dados fenotípicos 

Pode-se afirmar que o dialelo parcial foi eficiente, pois foram realizados cruzamentos 

entre linhagens de dois grupos distintos, sendo o primeiro composto pelos genótipos da 

população D5 e o segundo grupo por genótipos das populações D2, D3 e D4, sendo que os 

grupos foram divergentes geneticamente pela análise molecular realizada (Figura 4). De 

modo geral, os maiores valores de dissimilaridade genética são observados justamente nos 

cruzamentos que foram avaliados no campo, os quais estão destacados em negrito na Tabela 

10. 

Relacionando-se as coordenadas dos escores dos dois primeiros componentes 

principais das linhagens (Figura 2) com a similaridade genética (Tabela 10), observa-se que 

os genitores masculinos (População D5) apresentaram valores abaixo da média do primeiro 

componente principal e valores a cima da média do segundo componente principal na 

primeira época, fato este que não se repete apenas para as linhagens D5-43 e D2-07, que 

apresentaram escores abaixo da média para ambos os componentes. Já os genitores femininos 

apresentaram valores abaixo da média do primeiro componente principal e menores do 

segundo componente, exceto para três linhagem na época 1 e uma para a época 2. Sendo 

assim, pode-se inferir que os dados fenotípicos e o agrupamento obtido com a similaridade 

genética pelos marcadores moleculares são coincidentes. 

Os valores da dissimilaridade genética entre as linhagens utilizadas no dialelo parcial 

(Tabela 10) demonstram que os cruzamentos realizados foram entre genitores não 

aparentados, obtendo-se assim estimativas de capacidade específica de combinação que 

permitem inferir na seleção de híbridos promissores. 

Correlações entre os parâmetros estimados 

Observou-se correlação linear significativa a 1% de probabilidade pelo teste t, e 

constatou-se a confiabilidade (p<0,01) das correlações pelo teste de Mantel, realizando-se 

5.000 simulações entre o primeiro componente principal e a capacidade específica de 

combinação deste nas duas épocas e o segundo componente principal médio entre as épocas. 
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Figura 5. Coeficientes lineares de Pearson entre primeiro componente principal da primeira 

época (CP1_1E), primeiro componente principal da segunda época (CP1_2E), segundo 

componente principal médio entre as épocas (CP2_x), capacidade especifica de combinação 

do primeiro componente principal na primeira época (CEC_CP1_1E), capacidade especifica 

de combinação do primeiro componente principal na segunda época (CEC_CP1_2E) e 

dissimilaridade molecular (DI).Valores dentro dos quadros representam o coeficiente de 

determinação. Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 

A capacidade específica de combinação é significativamente correlacionada com a 

heterose (OLIBONI et al., 2012). Sendo assim, neste trabalho a heterose não é explorada, 

pois o resultado por ela expressa é fortemente correlacionada com a capacidade específica de 

combinação. 

A heterose e capacidade específica de combinação dependem diretamente da 

divergência genética entre os genitores, sendo que este fato implica em maiores chances de se 
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encontrar combinações híbridas promissoras entre os genitores (PATERNIANI et al., 2008). 

Entretanto, neste trabalho os componentes principais e a capacidade específica de 

combinações não apresentaram correlação linear significativa com a dissimilaridade genética 

obtida pelos marcadores ISSR (Figura 5). 

Pesquisas realizadas em tomate demonstraram eficiência no uso de marcadores 

moleculares ISSR na identificação de genitores contrastantes, resultando nos híbridos 

superiores frente aos demais, contribuindo positivamente para o aumento da heterose e da 

capacidade específica de combinação. No entanto no referido trabalho analisou-se apenas três 

caracteres de interesse agronômico (FIGUEIREDO et al., 2016). 

Diferentes estudos relatam o sucesso do uso de marcadores moleculares na avaliação 

da diversidade genética em milho e sua associação com a heterose e capacidade especifica de 

combinação (LANZA et al., 1997; SUN et al., 2001; SOUZA et al., 2008; MUNHOZ et al., 

2009; KANDEL et al., 2018). No entanto, nessas pesquisas não foram avaliados caracteres 

relacionados à produtividade, mas avaliaram caracteres de alta herdabilidade, como altura de 

planta, altura de espiga e ciclo. 

A falta de correlação no presente trabalho ocorreu porque marcadores ISSR 

amplificam regiões do DNA aleatoriamente, as quais podem não estar ligadas com as 

características fenotípicas estudadas. Um fato importante é que a divergência genética é uma 

condição necessária para que haja heterose, mas não significa que seja uma condição 

suficiente para garantir sua ocorrência, pois heterose depende não só das frequências alélicas, 

como também da dominância entre esses alelos e das interações epistáticas, que não foram 

consideradas neste trabalho. 

Em trabalho correlacionando-se a produtividade e a distância genética de híbridos 

obtidos por cruzamentos dialélicos com marcadores moleculares também foi observado efeito 

não significativo (GUIMARÃES et al., 2007). Em outras pesquisas foi constatado que não 

houve correlação entre capacidade especifica de combinação, heterose e distância genética 

obtida por marcadores AFLP (Amplified Frafment Length Polymorphism) e microssatélites - 

SSR (Simple Sequence Repeat) (PATERNIANI et al., 2008). 

Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que não foi possível inferir 

sobre o comportamento dos híbridos de milho a partir da divergência genética obtida a partir 

de marcadores ISSR, pois a maior divergência genética não foi suficiente para garantir 

estimativas favoráveis da capacidade específica de combinação e da heterose. Uma hipótese 

para explicar este fato é que estes marcadores aleatórios podem estar amplificando regiões do 



 

55 

 

DNA que não estão ligadas a genes que controlam características de interesse para a seleção 

de genótipos. 

4.4. CONCLUSÕES 

 A seleção de genótipos de milho super-doce pela análise dialélica dos componentes 

principais foi eficaz, identificando híbridos associados a fenótipos superiores. 

 Considerando o conjunto das avaliações em ambas as épocas avaliadas, foi 

selecionado híbrido dialélico D4-18 x D5-42. 

As linhagens genitoras D3-10, D4-18, D5-41 e D5-42 apresentaram estimativas 

favoráveis da capacidade geral de combinação nas duas épocas de semeadura. 

 As estimativas de divergência genética obtida por marcadores moleculares ISSR não 

estão correlacionadas com os parâmetros genéticos obtidos a partir de dados fenotípicos. 

 A dissimilaridade genética não foi suficiente na predição dos híbridos dialélicos mais 

promissores e mais heteróticos. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. Temperatura máxima, mínima e média, pluviosidade e umidade relativa. Dados 

obtidos na estação Meteorológica do IAPAR, localizada no campus CEDETEG da 

UNICENTRO, em Guarapuava-PR, Brasil, durante o período experimental. UNICENTRO, 

2019. 
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ANEXO 2. Dispersão dos dados de rendimento de grãos (RG) em t ha-1, de um dialelo parcial 8x4 de milho super-doce, avaliados em duas 

épocas de semeadura na safra agrícola2017/18, em Guarapuava-PR, Brasil. UNICENTRO, 2019. 


