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RESUMO 
Epistasia para a produção de grãos e caracteres da planta em milho 

 
É conhecido que a epistasia pode ter um efeito importante na dinâmica das populações e no 

processo evolutivo das espécies e que está envolvida na manifestação de fenômenos biológicos 
importantes, tais como sobredominância, depressão por endogamia e heterose. No entanto, a 
epistasia é considerada como um dos aspectos mais complexos da genética quantitativa, uma vez 
que há limitada informação sobre os seus efeitos nos caracteres quantitativos. As estimativas dos 
componentes genéticos da variação, através de métodos que desconsideram a epistasia, podem 
estar viesadas; assim, interpretações de parâmetros genéticos importantes, como coeficientes de 
herdabilidade e respostas esperadas com a seleção, podem não ser adequadas. Este estudo foi 
realizado com os objetivos de: i) verificar a presença da epistasia para produção de grãos e alguns 
caracteres morfológicos em milho, ii) estimar o efeito da interação da epistasia com o ambiente e 
iii) estimar os efeitos epistáticos em plantas 2F  para os diversos caracteres. Cem progênies 3:2F  

foram obtidas do cruzamento entre as linhagens L-08-05F e L-38-05D e, em seguida, foram 
retrocruzadas com as linhagens genitoras e com a sua geração 1F , segundo o delineamento triple 

testcross. As progênies de retrocruzamentos foram avaliadas em diversos ambientes no município 
de Piracicaba/SP, nos anos agrícolas 2008/2009 e 2009/2010, através do delineamento α-latice, 
em esquema fatorial, com duas repetições por ambiente. Os caracteres avaliados foram produção 
de grãos (PG), acamamento e quebramento (ACQ), florescimento masculino (FM), florescimento 
feminino (FF), intervalo entre florescimentos (IF), altura da planta (AP) e da espiga (AE) e a 
posição relativa da espiga (PRE). A presença de epistasia foi detectada para todos os caracteres, 
com exceção do acamamento e quebramento. Para produção de grãos, altura da planta e intervalo 
entre florescimentos a epistasia do tipo aditiva x dominante e/ou dominante x dominante foi mais 
importante que a epistasia aditiva x aditiva; entretanto, para florescimento masculino e feminino, 
altura da espiga e posição relativa da espiga, todos os tipos de epistasia foram importantes. A 
interação entre a epistasia com ambientes foi significativa apenas para florescimento feminino e 
intervalo entre florescimentos. Foram identificados efeitos epistáticos não-unidirecionais 
significativos em plantas 2F  para todos os caracteres. Estimativas da variância genética aditiva, 
de dominância e da interação aditiva com ambientes foram significativas para todos os caracteres. 
As estimativas da variância aditiva e da interação aditiva com ambientes foram 
significativamente ( )05,0≤P  maiores que as das variâncias de dominância, para a maioria dos 
caracteres. As magnitudes das estimativas dos coeficientes de herdabilidade variaram de mediano 
a alto. Os graus médios de dominância variaram de 0,35 para PRE a 0,93 para produção de grãos. 
Os resultados sugerem que, na população estudada, a epistasia constitui um componente 
importante da variância genética, de forma que as estimativas da variância aditiva e de 
dominância estão viesadas e, consequentemente, os graus médios de dominância e coeficientes de 
herdabilidade também estão viesados. 
 
Palavras-chave: Epistasia; Interação epistasia com ambientes; Componentes de variação; Triple 

testcross; Zea mays L.; Milho; Retrocruzamentos 
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ABSTRACT 
Epistasis for yield and plant traits in maize 

 
It is known that epistasis may have important effects in the population’s dynamics and in the 

evolutionary process of the species, and that it is involved in manifestation of important 
biological phenomena, such as overdominance, inbreeding depression and heterosis. However, 
epistasis is considered one of the more complex aspects of quantitative genetics since little 
information are available on its effects on quantitative traits. The estimates of genetic 
components of variation through methods that ignore epistasis could be biased, so the 
interpretation of important genetic parameters such as heritability coefficients and expected 
responser to selection could not be adequate. The objectives of this study were: i) verify whether 
epistasis is present for grain yield and for some morphological traits, ii) estimate the effect of 
epistasis by environment interaction and iii) estimate the epistatic effects in 2F  plants. One 

hundred 3:2F  progenies were obtained from the cross between the inbreed lines L-08-05F and L-

38-05D and then, they were backcrossed to the parental lines and to the 1F  generation, according 
to the triple testcross. The backcrosses progenies were evaluated in several environments in the 
city of Piracicaba/SP in the 2008/2009 and 2009/2010 growing seasons, through the α-lattice 
design on a factorial scheme with two replications per environment. The evaluated traits were 
grain yield (GY), root and stalk lodging (PL), days to anthesis (DA) and days to silk emergence 
(SE), anthesis-silking interval (ASI), plant height (PH), ear height (EH), and ear placement (EP). 
The presence of epistasis was verified for all traits, except for root and stalk lodging. For the 
traits grain yield, plant height and anthesis-silking interval the additive x dominance and/or 
dominance x dominance epistasis were most important than additive x additive epistasis, 
however, for days to anthesis, days to silk emergence, ear height and ear placement, all types of 
epistasis were important. Epistasis by environment interaction was significant only for days to 
silk emergence and anthesis-silking interval. Significant epistatic effects were identified in 2F  
plants and they were not unidirectional. Estimates of additive, dominance and the additive by 
environment variance were significant for all traits. Estimates of additive variance and additive 
by environment variance were significantly ( )05,0≤P  higher than those of dominance variance 
for most of the traits. The magnitudes of the estimates of the heritability coefficients ranged from 
intermediate to high. The average level of dominance ranged from 0,35 for EP to 0,93 for GY. 
The results suggest that in the population under study the epistasis is an important component of 
the genetic variance, therefore, estimates of additive and dominance variance are biased and, 
consequently, the average levels of dominance and heritability coefficients are also biased. 
 
Keywords: Epistasis; Epistasis by environment interaction; Components of variation; Triple 

testcross; Zea mays L.; Maize; Backcrossing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As interações inter-alélicas ou não-alélicas são aquelas que se produzem quando o efeito do 

alelo de um loco mascara o efeito do alelo de outro loco, ocasionando distorções na segregação 

mendeliana, efeito definido, por Bateson, (1909) como epistasia. O envolvimento e a importância 

da epistasia nos processos evolutivos das espécies e no melhoramento genético de plantas têm 

sido discutidos desde o início dos estudos em genética. Na verdade, tem sido relatado que 

interações epistáticas estejam envolvidas, por exemplo, no acasalamento em moscas domésticas 

(MEFFERT, 2000), assim como na fecundidade, no tamanho da ninhada e em vários outros 

caracteres morfológicos em plantas e animais (ROFF; EMERSON, 2006). Tem-se reportado, 

também, que a variância epistática pode converter-se em variância aditiva, em populações que 

sofreram subdivisão, ou “efeito de gargalo” (GOODNIGHT, 1988). 

Para caracteres de importância econômica em várias culturas, incluindo o milho, a presença 

da epistasia tem sido relatada, indicando que ela desempenha um papel importante na herança de 

caracteres quantitativos. Relata-se também seu envolvimento na manifestação de fenômenos 

biológicos importantes em plantas, como a heterose e a depressão por endogamia (LI et al., 2001; 

MELCHINGER et al., 2007). Todavia pesquisas realizadas em milho têm verificado que a 

epistasia não constitui um componente importante na variância genética de caracteres 

quantitativos complexos (EBERHART et al., 1966; CHI; EBERHART; PENNY, 1969; SILVA; 

HALLAUER, 1975; FRANK; HALLAUER, 1997; WOLF; PETERNELLI; HALLAUER, 2000; 

HINZE; LAMKEY, 2003; YU; BERNARDO, 2004; MIHALJEVIC; UTZ; MELCHINGER, 

2005). Por isso tem sido frequente a discussão sobre a importância da epistasia para os processos 

evolutivos e para o melhoramento de plantas. 

A maioria dos estudos de herança dos caracteres quantitativos considera apenas os efeitos 

aditivos e de dominância nos modelos genético-estatísticos; desconsideram a epistasia por julgá-

la um fenômeno raro e de pouca importância, mesmo que as análises não forneçam um teste 

válido para tal suposição (KEARSEY; JINKS, 1968). O grau de importância atribuído aos efeitos 

epistáticos parece ser prejudicado pelo tipo de abordagem experimental e modelo genético 

utilizado (STUBER; MOLL, 1971). Outro motivo pelo qual a epistasia tem sido desconsiderada é 

a grande complexidade associada aos modelos genéticos quando neles se incluem os efeitos 

epistáticos, elevando o grau de dificuldade nas análises genético-estatísticas. Mas a principal 
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causa de negligenciar-se a epistasia reside no problema da multicolinearidade existente entre os 

coeficientes das variâncias epistáticas e das variancias aditiva e dominante, o que dificulta a 

estimação separada de cada componente da variância genética (BERNARDO, 2002). Contudo a 

falta de capacidade de estimarem-se os componentes da variância genética epistática não implica 

a ausência deles, ou sua pequena importância na herança dos caracteres quantitativos 

(HALLAUER, 2007). 

A grande implicação da epistasia nos programas de melhoramento genético de plantas reside 

no fato de, na sua presença, as estimativas dos componentes de variância genética aditiva e de 

dominância ficarem viesadas, o que resulta em interpretações incorretas nas estimativas de 

parâmetros genéticos importantes, como o coeficiente de herdabilidade e a resposta esperada com 

a seleção (ETA-NDU; OPENSHAW, 1999). Nos estudos de epistasia, algumas metodologias têm 

sido utilizadas para detectá-la. O método triple testcross (TTC) foi desenvolvido por Kearsey e 

Jinks (1968), como uma extensão do delineamento III, e tem sido utilizado para estudar a 

arquitetura genética de caracteres de importância agronômica em diversas culturas (WOLF; 

HALLAUER, 1997; SALEEM et al., 2005; BHATTI et al., 2006; ARAÚJO, 2006). Na ausência 

da epistasia, o método fornece estimativas da variância aditiva e de dominância com igual 

precisão e neste caso, o modelo aditivo-dominante é suficiente para descrever a variação genética 

desses caracteres. 

Em milho, o TTC tem sido utilizado para detectar a presença da epistasia, mas as pesquisas 

têm apresentado resultados inconclusivos a respeito dos efeitos epistáticos sobre os diversos 

caracteres avaliados. Portanto, é necessário a abtenção de mais informações sobre a importância 

dos efeitos epistáticos envolvidos na herança dos caracteres quantitativos. Nesse constexto, os 

objetivos desta pesquisa foram (i) estimar os efeitos epistáticos para a produção de grãos e alguns 

caracteres morfológicos da planta, utilizando o delineamento TTC; (ii) estimar os efeitos 

epistáticos em cada genótipo 2F  para esses caracteres e (iii) estimar o efeito da interação 

epistasia com ambientes. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais plantadas no mundo, já que possui ampla 

adaptabilidade, podendo ser encontrada na amplitude latitudinal de 50ºN a 50ºS, abrangendo 

climas tropicais, subtropicais e temperados, desde o nível do mar até altitudes superiores a 3000 

metros (PATERNIANI; CAMPOS, 1999). A importância econômica desse cereal é evidenciada 

pelas diversas formas de sua utilização, desde a alimentação animal e humana até a industrial, de 

alta tecnologia. 

O uso do milho em grãos na alimentação animal representa a maior parte do consumo desse 

cereal, isto é, cerca de 70% no mundo. É utilizado principalmente na elaboração de rações 

balanceadas, para suínos, aves, bovinos e pequenos animais (DUARTE, 2000). Como elemento 

básico na alimentação humana, o milho desempenha um importante papel nas Américas Central e 

do Sul, no Centro e no Sul do continente Africano, na Tailândia, na Indonésia e em parte da 

China, consumindo-se em grãos inteiros (in natura), ou após o processamento industrial, por 

meio da moagem úmida ou seca, em produtos secundários, tais como farelos, farinhas, óleos de 

cozinha e adoçantes. Várias indústrias de bebidas alcoólicas e de refrigerantes utilizam produtos 

obtidos da destilação e da fermentação do milho (WATSON, 1988). 

No ano de 2009, a área total cultivada no mundo superou os 158 milhões de hectares, 

produzindo-se 818,8 milhões de toneladas de grãos. Deste total, no Brasil foram cultivados e 

colhidos 13,8 milhões de hectares e 51,2 milhoes de toneladas de grãos (FAO, Direção de 

Estatísticas 2011). O milho tem, ainda, uma grande importância do ponto de vista científico, pois 

alguns conceitos básicos, que impactaram o melhoramento das plantas, vieram de pesquisas 

realizadas com essa cultura. 

Conceitos importantes, como a capacidade de combinação, a heterose e alguns 

procedimentos atualmente aplicáveis em espécies cultivadas são oriundos de pesquisas em milho. 

No entanto pouco se conhece da estrutura genética de algumas características quantitativas, como 

o número de loci que condicionam essas características, o número de alelos segregantes por loco, 

as frequências alélicas, os efeitos das substituições alélicas, as relações de ligação entre os locos, 
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a expressão e a regulação gênica e as interações não-alélicas ou espistasia (SOFI; RATHER; 

WARSI, 2007). 

 

 

2.1.1 Epistasia 

 

Considera-se a epistasia um dos aspectos mais complexos da genética quantitativa, já que, na 

sua presença, o modelo aditivo-dominante não é suficiente para interpretar os componentes da 

variância genética. Para caracteres qualitativos, a genética mendeliana proporciona as bases para 

a epistasia, mas enfoques estatísticos da genética quantitativa têm ignorado a epistasia ou 

considerado pequena sua importância (SOFI; RATHER; WARSI, 2007). O termo epistasia foi 

inicialmente proposto por Bateson, em 1909, para descrever o efeito do alelo de um gene 

mascarando o efeito do alelo de outro gene, o que ocasiona distorções nas segregações 

mendelianas. 

Na genética quantitativa, o termo epistasia tem sido empregado para descrever os desvios 

que ocorrem, quando o efeito aditivo combinado, de dois ou mais genes, não explicam um 

fenótipo observado; nesse caso, o efeito combinado desses genes sobre um fenótipo não pode ser 

predito, a partir da soma dos seus efeitos individuais (FALCONER; MACKAY, 1996). 

Em 1918, Fisher demonstrou, por meio de um modelo genético-estatístico, que a epistasia 

era parte integrante da variância genética, a qual se constitui pela variância aditiva, associada ao 

efeito médio dos genes, pela variância dominante, associada às interações alélicas, e pela 

variância epistática, devida às interações não-alélicas. Cockerham (1954) e Kempthorne (1954) 

dividiram as interações não-alélicas, segundo a ação individual dos locos, em digênicas (aditiva x 

aditiva, aditiva x dominante e dominante x dominante), para um modelo de dois locos, e em 

trigênicas e de ordens superiores, para locos adicionais. Para dois locos, a interação aditiva x 

aditiva é atribuída aos efeitos aditivos de ambos os locos; a aditiva x dominante ocorre devido ao 

efeito aditivo de um loco interagir com os desvios de dominância do outro, já dominante x 

dominante decorre dos desvios de dominância em ambos os locos. 

Apesar de a epistasia já ser conhecida desde o início dos estudos em genética, discussões a 

respeito da sua importância para os processos evolutivos e para o melhoramento de plantas têm 

surgido de forma frequente, embora não conclusiva. Cheverud e Routman (1996) reportaram que 
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a epistasia pode exercer importante efeito na dinâmica das populações e no processo evolutivo 

das espécies. Na história evolutiva das espécies, interações epistáticas estão envolvidas, por 

exemplo, na esterilidade feminina em arroz (KUBO; YOSHIMURA, 2005), no comportamento 

de acasalamento em moscas domésticas (MEFFERT, 2000), e em vários outros caracteres 

morfológicos em plantas e animais (ROFF; EMERSON, 2006). Além disso, estudos envolvendo 

modelos teóricos indicam que, em populações que sofreram o efeito de “gargalo” ou subdivisão, 

a variância epistática pode ser convertida em variância genética aditiva, na qual a seleção natural 

atua, de modo a permitir que essa população se adapte rapidamente a novos ambientes 

(GOODNIGHT, 1988; WADE, 1992). A fixação de alelos em loci epistáticos conduz à redução 

da variância epistática; mas a fixação de alelos pode também converter a variância epistática em 

variância aditiva (GOODNIGHT, 1988; BERNARDO, 2002). A conversão da variância 

epistática em aditiva representa um mecanismo específico, pelo qual o progreso da seleção é 

mantido, apesar de uma base genética estreita (BERNARDO, 2002). Rasmusson e Phillips (1997) 

consideraram a epistasia como uma das razões do contínuo sucesso dos ciclos avançados de 

seleção. 

A presença da epistasia também tem sido relatada em diversos caracteres de importância 

agronômica em várias culturas. Para Hallauer (2007), é evidente que efeitos epistáticos ocorram, 

em virtude do grande número de loci envolvidos. Segundo Melchinger et al. (2007), 

experimentos clássicos de genética quantitativa têm demonstrado que a epistasia desempenha um 

papel importante na herança desses caracteres. Alguns trabalhos também têm reportado o 

envolvimento da epistasia na manifestação de fenômenos biológicos importantes em plantas, 

como a sobredominância, a heterose (DOEBLEY; STEC; GUSTUC, 1995; ROBINSON, 1996; 

YU et al., 1997; LI et al., 2001; HUA et al., 2003; MEI et al., 2003; SYED; CHEN, 2005; 

MELCHINGER et al., 2007; KUSTERER et al., 2007; GARCÍA et al., 2008) e a depressão por 

endogamia (LI et al., 2001; KELLER; WALLER, 2002). 

Os melhoristas de milho empreenderam um grande esforço experimental, no sentido de 

detectar a presença, ou a ausência, da epistasia na herança de caracteres poligênicos complexos. 

Os primeiros trabalhos de Eberhart et al. (1966), Chi, Eberhart e Penny (1969) e Silva e Hallauer 

(1975) indicaram que a epistasia não constituía um componente principal da variabilidade 

genética em milho; essa leitura resultou da suposição, nos primeiros estudos de componentes de 

variância genética, de que a epistasia não fosse importante para a produção de grãos. No entanto 
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diversos estudos posteriores têm revelado a importância da epistasia para diferentes caracteres do 

milho (SOFI; RATHER; WARSI, 2007). 

Nos estudos de herança dos caracteres quantitativos, a presença da epistasia é difícil de 

determinar, devido a limitações das metodologias utilizadas para sua detecção. Além disso, a 

maioria desses estudos considera apenas os efeitos genéticos aditivos e de dominância nos 

modelos genético-estatísticos, descartando a epistasia, por considerá-la um fenômeno raro, ou de 

menor importância, embora as análises não forneçam um teste válido para tal suposição 

(KEARSEY; JINKS, 1968). Stuber e Moll (1971) salientam que, embora essa suposição possa 

ser razoável para algumas populações, é improvável a ausência de interações não-alélicas em 

caracteres quantitativos. Segundo os autores, o pequeno grau de importância atribuído aos efeitos 

epistáticos parece derivar do tipo de abordagem experimental e do modelo utilizado. Naciri-

Graven e Goudet (2003) verificaram que um dos fatores a prejudicar a detecção da variância 

epistática, dentro de uma população, são as técnicas da análise de variância, cuja base é o método 

dos quadrados mínimos, que busca maximizar os efeitos principais e minimizar os efeitos da 

interação, entre eles a epistasia. Outro motivo dessa desconsideração da epistasia é a grande 

complexidade associada aos modelos genéticos quando os efeitos epistáticos são incluídos o que 

eleva o grau de dificuldade das análises genético-estatísticas. Bernardo (2002) julga que a 

desconsideração da variância epistática, nos modelos utilizados para estudar a arquitetura 

genética dos caracteres quantitativos, deve-se ao fato de que a sua inclusão nos modelos dificulta 

por três razões obter estimativas dos componentes da variância genética. Primeira: é necessária 

uma covariância adicional entre parentes para estimar a variância aditiva x aditiva ( 2ˆ
AAσ ), aditiva 

x dominante ( 2ˆ
ADσ ), dominante x dominante ( 2ˆ

DDσ ) e as variâncias de ordens superiores. Isso por 

que os delineamentos apropriados (trialelo, quadralelo, combinação de delineamentos), que 

permitem estabelecer essas covariâncias adicionais, necessitam de experimentos extensos, mais 

difíceis de instalar que os comumente utilizados. Segunda: espera-se que a variância epistática 

seja menor que a aditiva ( 2ˆ
Aσ ) e a de dominância ( 2ˆ

Dσ ); portanto pequenas variâncias epistáticas 

implicam que os vieses esperados, devido à epistasia nas estimativas da 2ˆ
Aσ  e 2ˆ

Dσ , também sejam 

pequenos. Assim, qualquer viés na 2ˆ
Aσ  e 2ˆ

Dσ  seria pequeno se a epistasia for excluída. A terceira 

razão, e tal vez a mais importante, é que a 2ˆ
AAσ , 2ˆ

ADσ , 2ˆ
DDσ  e as variâncias epistáticas de ordens 

superiores são, por natureza, difíceis de estimar separadamente da 2ˆ
Aσ  e 2ˆ

Dσ , uma vez por que os 
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coeficientes para as variâncias epistáticas na covariância entre parentes são quadrados ou 

produtos dos coeficientes da 2ˆ
Aσ  e 2ˆ

Dσ . Como tais, os coeficientes da 2
Aσ  e 2

Dσ , e 2
AAσ , 2

ADσ  e 

2
DDσ  entre os diferentes tipos de parentes são correlacionados, o que causa um problema de 

multicolinearidade e traz, como conseqüência, erros amostrais de elevada magnitude, que 

invalidam as estimativas. No entanto, a dificuldade em estimar a variância genética epistática não 

implica que os efeitos epistáticos estejam ausentes, ou que sejam pouco importantes na herança 

dos caracteres quantitativos (HALLAUER, 2007). 

 

 

2.1.2 Método triple testcross (TTC) 

 

Diferentes métodos têm sido desenvolvidos e utilizados para testar a presença da epistasia 

em populações de plantas; entre eles, os mais conhecidos são os que se baseiam nas análises de 

médias de gerações (MATHER, 1949; HAYMAN, 1958), na covariância entre parentes 

(COCKERHAM, 1954), em marcadores moleculares e mapeamento de QTL (KAO; ZENG; 

TEASDALE, 1999; DUDLEY, 2008) e na análise de cruzamentos triplos ou “triple testcross” 

(KEARSEY; JINKS, 1968). 

A metodologia proposta por Mather (1949) tem sido bastante utilizada. Porém os efeitos 

genéticos aditivos, de dominância e epistáticos, que compõem o modelo, não são testados de 

forma independente, dificultando a interpretação individual de cada efeito (STUBER; MOLL, 

1971; HAYMAN, 1960). Outra limitação dessa abordagem é que, como a análise é realizada com 

base em médias, os efeitos gênicos podem estar presentes, mas atuando em sentidos opostos nos 

vários loci, de forma que o efeito final seja pequeno ou nulo, dando uma ideia errônea do que 

realmente ocorre no nível dos efeitos gênicos (RAMALHO; SANTOS; ZIMMERMANN, 1993). 

Portanto a metodologia de médias de gerações é mais útil, quando os genitores são divergentes 

para a maioria dos alelos, ou para todos eles, devendo estar presentes, num genitor, os alelos 

favoráveis a um caráter, enquanto, no outro, os alelos desfavoráveis (BERNARDO, 2002). 

A metodologia proposta por Cockerham (1954) tem a vantagem de permitir testar, de forma 

independente, os efeitos genéticos do modelo. Entretanto, por se tratar de componentes de 

variância, estes apresentam erros maiores que os componentes de médias. Além disso, esse 

método envolve uma abordagem genético-estatística mais complexa, o que tem restringido sua 
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utilização. Recentemente, metodologias que empregam marcadores moleculares e mapeamento 

de QTL têm permitido um melhor entendimento dos efeitos e das interações entre os genes 

envolvidos no controle de caracteres complexos (COCKERHAM; ZENG, 1996; KAO; ZENG; 

TEASDALE, 1999; DUDLEY, 2008). No entanto, nos estudos de mapeamentos com QTL, a 

epistasia pode ser ocultada ou subestimada, pelo fato de as abordagens utilizadas para a detecção 

estarem focadas na interação entre apenas dois locos, quando, na verdade, podem estar 

envolvidos, nessa interação, três ou mais (TEMPLETON, 2000). Tais fatores aumentam, 

consideravelmente, o tamanho dos delineamentos experimentais necessários para estimar a 

epistasia e, portanto, reduzem o número de casos em que os delineamentos são eficientes para 

detectar as interações gênicas. 

No entanto um método que se destaca nos estudos da herança dos caracteres é o triple 

testcross (TTC), desenvolvido por Kearsey e Jinks (1968). Por tratar-se de uma análise 

relativamente simples e altamente informativa, esse método tem sido utilizado para estudar a 

arquitetura genética de caracteres quantitativos em diversas espécies (WOLF; HALLAUER, 

1997; SALEEM et al., 2005; BHATTI et al., 2006; ARAÚJO, 2006) ). Com efeito, ele se tem 

mostrado capaz de testar a presença de epistasia, além de fornecer estimativas não viesadas das 

variâncias aditiva e dominante na ausência da epistasia. 

O delineamento genético triple testcross (TTC) foi proposto por Opshal (1956) para a 

detecção não viesada da epistasia em populações 2F , resultantes do cruzamento de duas 

linhagens homozigóticas. O autor observou que, na ausência de epistasia, a soma das médias dos 

retrocruzamentos de cada um dos genitores é igual a duas vezes a média resultante do 

retrocruzamento com a geração 1F . Posteriormente, Kearsey e Jinks (1968) desenvolveram a 

teoria do TTC, como uma extensão do delineamento III de Comstock e Robinson (1952). Nesse 

procedimento, progênies de retrocruzamentos são obtidas pelo cruzamento de uma amostra 

aleatória de plantas de uma população 2F  com os três testadores L1, L2 e L3. Os testadores L1 e L2 

são as linhagens endogâmicas genitoras da população 2F  e o testador L3 é o híbrido simples ( 1F ) 

produzido do cruzamento entre L1 e L2. Assim, são gerados três grupos de progênies, os quais são 

denominados como L1i, L2i e L3i, em que L1i representa as progênies obtidas do cruzamento 

envolvendo o testador L1 e a i-ésima planta 2F , L2i representa as progênies obtidas do 

cruzamento envolvendo o testador L2 e a i-ésima planta 2F  e L3i representa as progênies obtidas 
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do cruzamento envolvendo o testador L3 e a i-ésima planta 2F . Dessa forma, esse delineamento é 

constituído por três tipos de progênies para cada planta 2F , as quais devem ser  avaliadas em 

experimentos com repetições. 

Nesse método, são utilizadas as médias dos três grupos de progênies retrocruzamentos (
iL1 , 

iL2  e 
iL3 ) para testar a presença da epistasia através da variância do contraste C1i = iL1 +

iL2 -2
iL3  

(com i = 1 a N plantas 2F ), e para estimar a variância aditiva e de dominância por meio dos 

contrastes C2i =
iL1 +

iL2 +
iL3  e C3i =

iL1 -
iL2 , respectivamente. A variância do contraste 

correspondente às somas das progênies obtidas dos três tipos de cruzamento, C2i = iL1 +
iL2 +

iL3 , 

permite estimar a variância aditiva, mas difere do delineamento III, que se baseia somente nas 

informações de 
iL1  e 

iL2  para estimar essa variância. Finalmente, a variância das diferenças 

correspondente às progênies obtidas dos cruzamentos com os testadores L1 e L2 (C3i = iL1 -
iL2 ) é 

usada para estimar a variância de dominância e, ao contrário do C2i, é o mesmo contraste usado 

no delineamento III para estimar a variância de dominância (JINKS; PERKINS, 1970). 

A adição de um terceiro testador, a geração 1F , obtida do cruzamento entre as duas linhagens 

genitoras L1 e L2, é o que torna o método TTC uma extensão do delineamento III. No entanto o 

TTC apresenta algumas vantagens sobre o delineamento III. A primeira é a adição de um terceiro 

testador, permitindo que o método forneça um teste independente para a epistasia, devido à 

ortogonalidade existente entre os contrastes descritos anteriormente. A segunda é a precisão com 

que a epistasia é testada, pois independe das frequências alélicas, do número de loci, do nível de 

endogamia e da ocorrência de desequilíbrio de ligação na população. Um aspecto favorável desse 

método é que, na ausência de epistasia, estimativas não viesadas dos componentes da variância 

aditiva e de dominância podem ser obtidas (JINKS; PERKINS, 1970; KEARSEY; POONI, 

1998). Além disso, ele permite investigar qualquer tipo de população, pertencente a diferentes 

gerações como 2F , retrocruzamentos e linhagens homozigóticas, independente do sistema de 

reprodução da espécie (KEARSEY; JINKS, 1968).  

Kearsey e Jinks (1968) destacaram a importância de utilizar linhagens genitoras divergentes 

(L1 e L2) no delineamento TTC, uma vez que a epistasia medida se refere somente aos loci para 

os quais estas diferírem. A utilização de linhagens altamente divergentes para os caracteres em 

estudo permite maximizar o número de loci segregantes na população 2F , de forma que a 



 24 

amostragem desses loci seja a mais representativa possível, permitindo maior segurança na 

identificação dos efeitos gênicos envolvidos na arquitetura genética dos caracteres nas 

populações. 

Modificações do método TTC original proposto por Kersey e Jinks (1968) têm sido 

realizadas por diversos autores (JINKS; PERKINS; BREESE, 1969; PERKINS; JINKS, 1970; 

JINKS; PERKINS, 1970; JINKS; VIRK, 1977; POONI; JINKS; POONI, 1980; POONI;  

 

 

2.1.2.1 Emprego do método TTC em espécies cultivadas 

 

Pooni, Jinks e Pooni (1980) reportaram que o método TTC é o melhor delineamento para 

detectar a presença de interações não-alélicas e para estimar os efeitos aditivos e de dominância 

com precisão quando a epistasia está ausente. A importância da epistasia na expressão de vários 

caracteres agronômicos tem sido reportada em inúmeros casos; no entanto existem algumas 

divergências nos estudos, que empregaram essa metodologia, quanto à importância da epistasia. 

Essas divergências podem ser devidas, segundo Barona (2007), ao tipo de genitores utilizados 

nos cruzamentos, da geração avaliada, da espécie utilizada, do número de locais avaliados e da 

interação genótipos com ambientes. 

Em arroz (Oryza sativa L.), Subbsaraman e Rangasamy (1989) verificaram a presença da 

epistasia para os caracteres produção de grãos, peso da panícula, comprimento da panícula, 

número de grãos, número de espiguetas e maturidade. Nesse estudo, a variância aditiva e de 

dominância foram significativas para todos os caracteres avaliados, sendo a magnitude da 

variância aditiva, superior a de dominância. Porém os autores comentaram que esses efeitos 

podem estar confundidos com efeitos ambientais, pois o experimento foi conduzido em apenas 

um ambiente. Dessa forma, aqueles caracteres que mostraram ausência de epistasia podem 

fornecer evidências de epistasia sob outras condições ambientais. Saleem et al. (2005), estudando 

a arquitetura genética dos caracteres dias até o florescimento, altura da planta, números de 

perfilhos por planta, números de grãos por panícula, peso de grão por panícula, peso de 1000 

grãos e produção de grãos em arroz, verificaram que a epistasia é parte integrante da variação 

genética desses caractereres. Os autores constataram também que a epistasia aditiva x aditiva foi 

altamente significativa para dias até o florescimento, enquanto que a aditiva x dominante e/ou 
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dominante x dominante foram importantes para a altura da planta, o números de perfilhos por 

plantas e a produção de grãos. Os efeitos aditivos e de dominância foram altamente significativos 

para o número de grãos por panícula e o peso de grão por panículas; já para o peso de 1000 grãos, 

somente os efeitos aditivos foram significativos. Nesse trabalho, os componentes genéticos foram 

estimados apenas para os caracteres em que a epistasia não foi detectada e, portanto, sem viés de 

epistasia. Também em arroz, Saleem, Mirza e Haq (2009), estudando as bases genéticas de 

alguns caracteres fisiomorfológicos, detectaram epistasia para quase todos os caracteres 

estudados. Os autores relataram que os componentes aditivos e não-aditivos da epistasia estavam 

envolvidos na expressão de todos os caracteres, exceto para o rendimento por planta. Pooni, 

Kumar e Krush (1994), estudando o conteúdo de amilose em arroz do tipo índico, um caráter que 

tem uma herança dissômica, porém expresso num tecido triplóide, concluíram que a epistasia não 

está envolvida no controle genético desse caráter. 

Em cevada, Verma, Vishwakarma e Singh (2007), estudando a herança do caráter produção 

de grão e de caracteres relacionados à qualidade do grão, em duas condições ambientais de solo 

[solo fértil (E1) e solo salino-sódico (E2)], relataram que, dos onze caracteres avaliados, a 

epistasia foi evidente para todos eles nos dois ambientes, exceto para o conteúdo de proteína no 

ambiente E1, a altura de planta no ambiente E2 e o conteúdo de lisina, em ambos os ambientes. A 

epistasia do tipo aditiva por aditiva foi significativa para o rendimento de grãos somente no 

ambiente E1, enquanto as epistasias dos tipos aditiva x dominante e dominante x dominante 

foram significativas para a maioria dos caracteres. Os efeitos aditivos foram importantes em 

todos os casos e em ambas as condições do solo, exceto para o número efetivo de perfilhos por 

planta no ambiente E1 e no conteúdo de lisina nos ambientes E1 e E2. Os efeitos de dominância 

foram significativos para todos os caracteres, em ambas as condições, exceto para o número 

efetivo de perfilhos por planta no ambiente E1, o comprimento da espiga principal no ambiente 

E2 e o conteúdo de lisina, em ambos os ambientes. 

Em algodão (Gossypium hirsutum L.), Lawendey, Mansy e Salam (2010), relataram epistasia 

total significativa para diversos caracteres e efeitos epistáticos aditivos significativos para a 

produção de fibra por planta, porcentagem de fibra, índice de semente, número de sementes por 

cápsula, resistência da fibra e porcentagem de reflectância. Bhatti, Azhar e Alvi (2006), 

estudando a herança da resistência, a fineza e o comprimento da fibra de algodão, concluíram que 

a epistasia aditiva x dominante e/ou dominante x dominante foram significativas para estes 
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caracteres. Bhatti et al. (2006) investigaram a herança da produção de semente e seus 

componentes e a altura da planta em dois níveis de salinidade do solo. As análises genéticas 

revelaram que o componente epistático foi altamente significativo para os caracteres altura da 

planta, peso de capulhos por planta e número de sementes por capulhos, nos dois níveis de 

salinidade. Os efeitos da epistasia aditiva x aditiva não foram significativos, mas a epistasia 

aditiva x dominante e/ou dominante x dominante foi significativa para todos os caracteres e todos 

os níveis de salinidade estudados. Silva e Alves (1983) mostraram que os efeitos epistáticos são 

importantes para a expressão da produção de algodão em ramas/planta, o peso do capulho e a 

porcentagem de fibra. Já para os caracteres peso de 100 sementes e números de capulho/planta, 

houve predominância da ação gênica aditiva. Eles concluíram que a epistasia pode ser um fator 

importante na herança das principais características agronômicas na cultura do algodão. 

Khattak et al. (2002) em feijão chinês (Vigna radiata (L.) Wilczek) estudaram os efeitos 

epistáticos nos caracteres número de ramos por planta, número de grupos de cápsulas por planta, 

número de cápsulas por grupos, comprimento de vagem, biomassa e índice de colheita, 

concluindo que os efeitos epistáticos totais, os aditivo x aditivo e os aditivo x dominante e/ou 

dominante x domianante foram significativos para grupos de cápsulas por planta e biomassa. 

Malhotra e Singh (1989), em grão de bico (Cicer arietinum L.), relataram a ausência de epistasia 

para todos os caracteres avaliados. Os resultados indicaram maior importância da variância 

genética aditiva em relação à de dominância para a produção de grãos, número de ramos 

primários e secundários, peso de 100 sementes, dias para o florescimento, e o número de grãos 

por vagem. Por outro lado, a variância de dominância mostrou-se mais importante que a aditiva 

para os dias até a maturação. Para a altura da planta, ambas as variâncias foram importantes. 

Entretanto esse estudo foi realizado considerando apenas um ambiente e, segundo os autores, 

estimativas de epistasia podem diferir segundo os ambientes, ou seja, aqueles caracteres que 

mostraram ausência de epistasia podem fornecer evidências de epistasia sob outras condições 

ambientais.  

Estudando a base genética da heterose para caracteres relacionados à produção de biomassa 

em Arabidopsis thaliana, KUSTERER et al. (2007) concluíram que a dominância, assim como os 

efeitos epistáticos digênicos aditivo x aditivo, aditivo x dominante e dominante x dominante e, 

possivelmente, os de ordem maior, como aditivo x aditivo x aditivo, desempenham um papel 

importante na heteroses desses caracteres. Também Reif et al. (2009) sugeriram que os efeitos 
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aditivos e a epistasia aditiva x aditiva influenciam fortemente a arquitetura genética dos 

caracteres relacionados ao crescimento em A. thaliana. Bakheit et al. (2001) relataram que, em 

quatro populações de gergelim (Sesamum indicum L), os efeitos gênicos aditivos foram 

superiores aos de dominância, para todos os caracteres avaliados; que a epistasia total e a aditiva 

x dominante e/ou dominante x dominante foram detectadas para todos os caracteres e que o efeito 

epistático aditivo x aditivo só foi detectado para os caracteres altura da primeira cápsula 

(população 4), número de ramas por planta (populações 1 e 3), comprimento da zona de 

frutificação (populações 1, 2 e 3), dias para o florescimento e número de cápsulas por planta 

(populações 1, 2 e 4), peso de 1000 sementes (População 3), altura da planta, comprimento da 

cápsula e produção de sementes por planta (todas as populações). 

Em soja (Glycine max L. (Merril), Araújo (2006) detectou efeitos epistáticos para os 

caracteres produção de grãos, dias para o florescimento e dias para a maturação, mas não para a 

altura de planta no florescimento. O autor concluiu que as estimativas da variância aditiva e de 

dominância para esses caracteres podem estar viesadas, se a epistasia não for considerada no 

modelo. Barona, Colombari Filho e Geraldi (2009) verificaram, na cultura da soja, a presença de 

efeitos epistáticos para a produção de grãos e relataram que esses efeitos não são consistentes 

entre locais, devido à interação epistasia com ambiente. Além disso, os resultados mostraram a 

presença da contribuição diferencial dos genótipos da população de linhagens para a epistasia, 

concluindo que a epistasia pode constituir um componente importante para a expressão da 

produção de grãos de soja. 

Em trigo (Triticum aestivum L.), vários trabalhos têm reportado a presença de epistasia para 

caracteres de importância agronômica. Singh (1976) estudou a herança dos caracteres altura da 

planta, comprimento da espiga, número de espiguetas por espiga, número de grãos por espiga e 

de grãos por planta, em duas populações. Os resultados revelaram que os efeitos epistáticos 

foram importantes em ambas as populações, para todos os caracteres estudados. Também em 

trigo, Ketata et al. (1976) verificaram que a epistasia afetou a expressão dos dias para a fase de 

pré-espigamento, o número de grãos/espigueta e o rendimento de grãos. Sadat e Sokhansanj 

(2004) relataram, em trigo, a presença de epistasia para diversos caracteres, em experimentos 

conduzidos em solos salino e não salino. A epistasia foi significativa para dias até a maturação 

(tipos aditiva x dominante e dominante x dominante) e para a altura da planta (tipo aditva x 
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aditiva) no solo não salino e, significativa somente para o comprimento da espiga (tipos aditiva x 

dominante e dominante x dominante) no solo salino.  

Esmail (2007), na cultura de trigo, relatou efeitos significativos de epistasia para o número 

de espiguetas por planta, o peso de 100 grãos, a altura da planta e os dias para o pré-espigamento. 

Além disso, os efeitos epistáticos do tipo aditivo x aditivo foram de maior magnitude do que 

aqueles dos tipos aditivo x dominante e dominante x dominante nos caracteres produção de grãos 

por planta, número de espiguetas por planta e peso de 100 grãos. Zafar et al. (2008) estudaram o 

efeito da epistasia em cinco caracteres de plântula de trigo, para dois níveis de salinidade; os 

resultados indicaram efeitos significativos da epistasia para todos os caracteres estudados, exceto 

para o comprimento da parte aérea. Farshadfar, Mahjouri e Aghaee (2008) reportaram a presença 

de efeitos epistáticos para a precocidade e o conteúdo de prolina, em trigo, em ambiente com 

déficit hídrico. 

Em lino (Linum usitatissimum L.), Sood et al. (2007) estudaram a ação gênica para o 

rendimento de sementes e seus componentes, relatando a detecção de epistasia total para a altura 

da planta, o peso de 1000 sementes e o rendimento biológico por planta; os efeitos epistáticos 

aditivos x aditivos e aditivos x dominantes e dominantes x dominantes também foram 

significativos para esses caracteres. Os autores concluíram que a presença de epistasia não deve 

ser menosprezada, já que essa atitude conduziria a estimativas viesadas dos componentes aditivos 

e de dominância da variação. 

Assim, o método TTC e suas modificações têm sido empregados em estudos da acção gênica 

de caracteres agronômicos importantes de diversas culturas, demonstrando que o método é 

eficiente para detectar a presença da epistasia. 

 

 

2.1.2.2 Emprego do método TTC em milho 

 

Os modelos genético-estatísticos que incluem efeitos epistáticos têm sido usados em estudos 

de herança para diversos caracteres quantitativos em milho. Parte desses estudos tem indicado 

que a epistasia não é um componente importante na variabilidade genética nas populações 

(EBERHART et al., 1966; CHI; EBERHART; PENNY, 1969; SILVA; HALLAUER, 1975; 

WOLF; PETERNELLI; HALLAUER, 2000; HINZE; LAMKEY, 2003; MIHALJEVIC; UTZ; 
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MELCHINGER, 2005). Porém outros estudos têm mostrado que os efeitos epistáticos 

desempenham um papel importante na herança de diversos caracteres nessa cultura (BAUMAN, 

1959; LAMKEY; SCHNICKER; MELCHINGER, 1995; WOLF; HALLAUER, 1997; 

CEBALLOS et al., 1998; ETA-NDU; OPENSHAW, 1999; SOFI, RATHER; VENKATESH, 

2006).  

Em milho, o delineamento triple testcross tem sido empregado para detectar a epistasia, 

utilizando tanto dados do comportamento per se das progênies de retrocruzamentos (WOLF; 

HALLAUER, 1997; KHAN; MCNEILLY, 2005; SOFI; RATHER; VENKATESH, 2006; SOFI, 

2007; SINGH; GUPTA, 2008), como dados de testecrosses (ETA-NDU; OPENSHAW, 1999; 

SILVA, 2011). 

Wolf e Hallauer (1997), visando determinar a contribuição dos efeitos epistáticos para o 

desempenho de um híbrido simples, verificaram que a epistasia aditiva x aditiva foi importante 

para os caracteres comprimento de espiga, número de fileira de grãos, altura da espiga e 

caracteres de florescimento. Para a produção de grãos detectou-se apenas a epistasia do tipo 

aditiva x dominante e/ou dominante x dominante. Esse tipo de epistasia também foi detectado 

para diâmetro do sabugo, comprimento da espiga, número de fileira de grãos, altura da planta e 

da espiga, florescimento feminino e intervalo entre o florescimento masculino e o feminino. A 

interação epistática aditiva x aditiva x ambientes foi significativa para a produção de grãos, 

comprimento da espiga, prolificidade, plantas sem espigas, acamamento de raiz e de colmo, 

prolificidade, plantas sem espigas, acamamento de raiz e espigas penduradas. Os autores 

concluíram que a presença de efeitos epistáticos favoráveis pode ter contribuído para a expressão 

da heterose e poderia explicar porque esse híbrido simples apresentou desempenho excepcional e 

foi amplamente cultivado nos EUA. 

Khan e Mcneilly (2005) estudaram a herança da tolerância à salinidade em plântulas de 

milho. Os resultados mostraram a presença da epistasia do tipo aditiva x adtiva para comprimento 

absoluto e relativo das raízes sob condições salinas e não-salinas, enquanto as epistasias dos tipos 

aditiva x dominante e dominante x dominante só foram significativas sob condições normais de 

salinidade. Os autores concluíram que os efeitos aditivos x aditivos foram os mais importantes 

para esses caracteres, sob condições de estresse salino, enquanto, a ausência da epistasia dos tipos 

aditiva x dominante e dominante x dominante, para o comprimento absoluto e relativo das raízes, 
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indicou que esses tipos de interação não estavam presentes, ou eram de magnitude relativamente 

pequena, no controle genético da tolerância à salinidade. 

Sofi, Rather e Venkatesh (2006) estudaram a base genética dos caracteres produção de grãos, 

peso de 100 sementes, comprimento da espiga, diâmetro da espiga, número de fileras na espiga e 

índice de colheita. Detectaram a presença de epistasia total em todos os caracteres avaliados, 

exceto no peso de 100 sementes. Os efeitos epistáticos aditivos x aditivos foram significativos 

para todos os caracteres, exceto para o comprimento da espiga, enquanto os efeitos epistáticos 

aditivos x dominante e dominante x dominante foram significativos e de maior magnitude para 

todos os caracteres, indicando a preponderância desse tipo de epistasia. 

Sofi (2007) avaliou três caracteres do pendão (número de ramificações, comprimento, peso) 

e três caracteres da espiga (altura, comprimento e diâmetro) em dois locais. O autor verificou a 

presença da epistasia total, assim como de seus componentes aditivo x aditivo e aditivo x 

dominante e dominante x dominante, para todos os caracteres, exceto para o número de 

ramificações do pendão e o comprimento da espiga, nos quais a epistasia aditiva x aditiva não foi 

significativa. A epistasia do tipo aditiva x aditiva interagiu com o ambiente, mostrando ser mais 

propensa às variações ambientais. 

Para avaliar a importância dos efeitos epistáticos para caracteres morfo-fisiológicos e 

componentes de rendimento relacionados à tolerância à seca, Singh e Gupta (2008) avaliaram três 

populações e detectaram epistasia total e epistasia aditiva x dominante e dominante x dominante 

para todos os caracteres, exceto para o intervalo entre o florescimento masculino e o feminino, 

para os quais a epistasia total não foi significativa em uma das populações e a epistasia aditiva x 

dominante e dominante x dominante em duas das populações. Os efeitos epistáticos aditivos x 

aditivos foram detectados somente para alguns caracteres, em cada população. Os autores 

concluíram que a preponderância da epistasia aditiva x dominante e dominante x dominante 

desempenha um papel importante na herança desses caracteres e que, para explorar esse tipo de 

componente, o melhoramento de híbridos pode ser empregado. 

Avaliando a ação gênica que controla a resistência ao carvão comum, Namayandeh et al. 

(2011) detectaram epistasia total significativa para a resistência à doença. Além disso, as 

interações epistáticas do tipo aditiva x aditiva, tanto as dos tipos aditiva x dominante e dominante 

x dominante, também foram significativas para a resistência ao carvão comum do milho. Os 

efeitos aditivos e de dominância para a resistência ao carvão comum também foram 
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significativos, concluindo-se que o procedimento de seleção recorrente pode ser eficiente em 

melhorar a resistência à doença. 

Eta-Ndu e Openshaw (1999) propuseram uma modificação no TTC, para testar a epistasia a 

em testecrosses. Seguindo essa modificação, eles analisaram a importância da epistasia em dois 

híbridos simples de milho e verificaram evidências de epistasia para a produção de grãos, em 

duas populações de testecrosses. Verificaram, também, significância da interação epistasia com 

testador, indicando que a presença da epistasia depende do testador utilizado. 

Utilizando o mesmo procedimento, Silva (2011) analisou a importância da epistasia em um 

híbrido simples de milho e determinou a presença da epistasia para produção de grãos, 

prolificidade, acamamento e quebramento, além de para caracteres da estatura e florescimento da 

planta, em populações de testecrosses. Verificou, também, significância da interação epistasia 

com testador para todos os caracteres estudados, indicando que a presença da epistasia nesses 

caracteres depende do testador utilizado. A interação epistasia com ambientes não foi 

significativa para todos os caracteres, indicando que os efeitos epistáticos não interagiram com os 

ambientes. 

Embora os estudos reportados em milho, utilizando o método TTC e suas modificações, para 

detectar a epistasia em caracteres de importância agronômica e econômica, sejam poucos, os 

resultados das pesquisas demonstram que o método tem permitido verificar a presença da 

epistasia para a maioria, dos caracteres. Portanto o modelo aditivo-dominante é insuficiente para 

descrever a variação genética desses caracteres. Assim, resultados obtidos utilizando essa 

metodologia oferecem a possibilidade de um maior entendimento da base genética dos caracteres 

de interesse para os programas de melhoramento da cultura, facilitando, portanto, a eficiência na 

exploração dos componentes da variância genética. 

 

 

2.1.3 Implicações da epistasia no melhoramento de milho 

 

Estudos recentes têm mostrado que os efeitos epistáticos podem ser importantes na expressão 

e na variação genética de caracteres essenciais para o melhoramento genético de diversas 

espécies, incluindo o milho (WOLF; HALLAUER, 1997; KHAN; MCNEILLY, 2005; SOFI; 

RATHER; VENKATESH, 2006; CAUSSE et al., 2007; KUSTERER et al., 2007). O sucesso dos 
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programas de melhoramento de plantas depende muito da natureza e das magnitudes dos 

componentes da variância genética; assim, é imperativo obter estimativas confiáveis desses 

componentes, a fim de formular uma eficiente estratégia de melhoramento. Assim, não considerar 

a epistasia para estimar os componentes da variância genética pode causar vieses nessas 

estimativas, resultando, portanto, em interpretações incorretas das estimativas de parâmetros 

genéticos importantes, como coeficientes de herdabilidade e respostas esperadas com a seleção 

(ETA-NDU; OPENSHAW, 1999). A existência de um grande número de interações em um 

sistema poligênico pode causar superestimação ou subestimação dos coeficientes de 

herdabilidade, introduzindo, como consequência, um viés adicional nas respostas esperadas com 

a seleção. Isso prejudica a eficiência dos programas de melhoramento que buscam a exploração 

da variância genética aditiva e de dominância (SOFI; RATHER; WARSI, 2007). Segundo Khan e 

McNeilly (2005), são de dimensões desconhecidas os vieses ocasionados pela presença de 

epistasia nas estimativas da variância genética aditiva e de dominância. 

De acordo com Lamkey; Schnicker e Melchinger (1995), a presença de epistasia em 

linhagens de milho não deve afetar significativamente os programas de desenvolvimento de 

híbridos. Isso porque, durante o processo de obtenção das linhagens, as avaliações destas são 

realizadas em testecrosses com linhagens elites. Assim, combinações epistáticas favoráveis 

podem ser fixadas no processo final de obtenção dessas linhagens, as quais teriam boa capacidade 

específica de combinação. 

A epistasia aditiva x aditiva é explorada na seleção de linhagens endogâmicas, enquanto a do 

tipo aditiva x dominante e/ou dominante x dominante, na seleção de híbridos (SOFI; RATHER; 

WARSI, 2007). No entanto todos os tipos de epistasia podem ser explorados, tanto no 

melhoramento intra quanto no interpopulacional (SINGH; GUPTA, 2008). Sofi, Rather e Warsi 

(2007) comentaram que a exploração da epistasia aditiva x aditiva depende, principalmente, do 

desenvolvimento de linhagens completamente homozigotas; isso porque até agora, não existe 

uma metodologia de seleção que ajude a identificar genótipos superiores, com alto nível de 

epistasia aditiva x aditiva, nas gerações segregantes iniciais. A situação é ainda mais complicada 

pelo fato de que, na presença de acentuados efeitos epistáticos, a seleção tem que ser feita através 

da avaliação de um grande número de progênies, adiando a seleção a gerações posteriores, nas 

quais altos níveis de homozigose são atingidos.  
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Sofi (2007) avaliou três caracteres do pendão e três da espiga, e detectou a presença da 

epistasia em todos eles. A variância aditiva e de dominância foram significativas para os 

caracteres avaliados, sendo as estimativas da variância aditiva superiores às de dominância. 

Entretanto, segundo o autor, a resposta à seleção deveria ser esperada, devido à maior 

contribuição da variância genética aditiva para a maioria dos caracteres. Porém a presença da 

epistasia significativa implica que tal resposta à seleção não seria evidente nas gerações iniciais, 

em virtude de não ser posivel selecionar os genótipos superiores com alto nível de epistasia 

aditiva x aditiva. Por isso deve-se adiar o processo de seleção para gerações posteriores, quando 

alto nível de homozigose é atingido. 

Segundo Wolf e Hallauer (1997), o desenvolvimento de populações base em milho, a partir 

de cruzamentos de linhagens do mesmo grupo heterótico propiciará a manutenção e o acúmulo de 

combinações epistáticas favoráveis nessas populações. Sofi, Rather e Warsi (2007) indicaram que 

os efeitos epistáticos positivos podem contribuir, significantemente, para a expressão da elevada 

heterose em milho. 

Rasmusson e Phillips (1997) reportaram que a resposta à seleção contínua obtida nos 

programas de melhoramento é devido à epistasia e que, em espécies que possuem uma base 

genética estreita, o componente aditivo x aditivo da variância epistática é um dos mecanismos 

pelo qual o progresso com seleção é mantido nessas populações. Guzman e Lamkey (2000) para 

os caracteres produção de grãos, umidade de grão e acamamento de raiz e colmo compararam a 

variância aditiva entre as populações ciclo zero e cinco de quatro programas de seleção de 

progênies S1 cada um com tamanho efetivo populacional diferente (5, 10, 20 e 30 linhagens); 

observaram que não houve redução significativa na estimativa da variância aditiva para produção 

de grãos, após cinco ciclos de seleção recorrente, nos diferentes tamanhos efetivos populacionais, 

concluindo que a variância aditiva se manteve provavelmente devido à contribuição dos efeitos 

epistáticos. 

Em vários estudos de mapeamento de QTL tem sido detectado efeitos epistáticos para 

diversos caracteres (DOEBLEY; STEC; GUSTUC, 1995; ROBERTSON-HOYTA et al., 2006; 

CAUSSE et al., 2007; GARCÍA et al., 2008; MOREIRA et al., 2009). 

Segundo Carlborg e Haley (2004), a presença da epistasia pode ter importantes 

consequências no sucesso na detecção, introgressão e caracterização de genes, ou regiões 

contendo genes (QTL), que controlam caracteres quantitativos, pois o efeito de um gene 
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envolvido na variação desses caracteres pode ser alterado por suas interações epistáticas com o 

background genético, ou com outros genes. Segundo Purcell e Sham (2004), como os efeitos 

epistáticos são parcialmente confundidos com os aditivos e de dominância, nas análises que 

consideram apenas os efeitos individuais dos loci, podem conduzir à identificação de um loco 

associado a um caráter quantitativo (QTL) que não tenham apenas efeito principal, mas que 

também interajam epistaticamente com outros loci ou QTL. Isso poderia restringir a resposta à 

seleção, por meio da seleção assistida por marcadores (LIU et al., 2003), além de dificultar o 

isolamento desses QTL. Nessa mesma direção, interações epistáticas, quando ignoradas nos 

estudos de mapeamento, podem ocasionar vieses na estimação dos efeitos dos QTL individuais 

(CARLBORG; HALEY, 2004). 

 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Material genético 

 

As linhagens endogâmicas utilizadas neste estudo foram a L-08-05F e a L-38-05D, ambas 

desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento de Milho do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP. Essas linhagens são divergentes para diversos caracteres de importância 

agronômica, pertencem a grupos heteróticos distintos e apresentam boa capacidade de 

combinação. A linhagem L-08-05F apresenta grãos duros de coloração alaranjada e foi extraída 

da população IG-1, formada a partir do cruzamento do híbrido intervarietal das populações EPB-

5 e BR-105 com o genitor masculino do híbrido duplo BR-201 (SANTOS et al., 2005). A 

linhagem L-38-05D apresenta grãos dentados de coloração amarela e foi extraída do híbrido 

simples utilizado como genitor feminino na produção do híbrido duplo BR-201 (AGUIAR et al., 

2003). 
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2.2.1.1 Obtenção das progênies de retrocruzamento 

 

Plantas da geração 1F , provenientes do cruzamento entre as linhagens endogâmicas L-08-

05F ( 1L ) e L-38-05D ( 2L ), foram autofecundadas, gerando a população 2F . Uma amostra de 100 

plantas da população 2F  foi autofecundada, dando origem a 100 progênies 3:2F . As progênies 

3:2F  foram retrocruzadas para ambas as linhagens genitoras e para o 1F , gerando 300 progênies 

de retrocruzamentos, segundo o delineamento triple testcross (TTC), descrito por Kearsey e Jinks 

(1968). As progênies de retrocruzamentos foram obtidas em três campos isolados de 

despendoamento na fazenda Anhembi, pertencente ao Departamento de Genética da 

ESALQ/USP, no ano agrícola 2007/2008. As progênies 3:2F foram utilizadas como fêmeas, 

enquanto ambas as linhagens genitoras e a geração 1F  como machos, usando uma relação 

macho/fêmeas 1:3.  

Para isso, foram plantadas 60 sementes de cada progênie 3:2F  e de cada macho, em uma 

linha de 6 m, com espaçamento de 0,80 m entre linhas e de 0,20 m entre plantas, restando, após o 

desbaste, 30 plantas por linha de semeadura. Para maior sincronização entre florescimentos, 

semearam-se as linhas do macho em três épocas distintas: cinco dias antes do plantio das fêmeas, 

no momento do plantio das fêmeas e cinco dias após o plantio das fêmeas. Antes do 

florescimento masculino, as progênies 3:2F  foram despendoadas manualmente. As espigas de 

uma mesma progênie de retrocruzamento foram colhidas em conjunto, debulhadas e as sementes 

misturadas, para posterior utilização na semeadura dos experimentos. Dessa forma produziram-se 

100 progênies de retrocruzamento com cada genitor, assim como com a geração F1, formando as 

300 progênies de retrocruzamento. Neste estudo, foram utilizadas progênies 3:2F , ao invés de 

plantas 2F , devido à maior facilidade para obter as progênies de retrocruzamento via 

despendoamento em campos isolados e, dessa maneira, obter sementes suficientes das progênies 

de retrocruzamento para sua avaliação em experimentos, em diversos locais e anos. É importante 

ressaltar que a constituição gamética das progênies 3:2F  é, em média, a mesma da planta 2F  que 

lhe deu origem. Dessa forma, o retrocruzamento de uma progênie 3:2F  para um genitor é 

geneticamente igual ao retrocruzamento da planta 2F  que a originou. 
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2.2.2 Procedimento experimental 

 

 

2.2.2.1 Ambientes de avaliação 

 

A avaliação experimental das progênies de retrocruzamento foi realizada nos anos agrícolas 

2008/2009 e 2009/2010, em três locais diferentes, no Município de Piracicaba - SP, dois deles 

situados na Estação Experimental Anhembi e outro na Estação Experimental Caterpillar, do 

Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, (ESALQ/USP), 

utilizando-se duas épocas de semeadura. A primeira correspondeu à temporada habitual de 

plantio comercial da cultura em cada local, a melhor época de plantio para a cultura na região 

(safra), enquanto a segunda de semeadura, época da safrinha, pelo menos 30 dias após a primeira. 

A combinação de cada ano, local e época de semeadura foi considerada como um ambiente 

distinto, totalizando 11 ambientes de avaliação (Anexo A), uma vez que, para o ano 2009/2010, 

em um local foi utilizada só uma época de semeadura. O manejo agronômico dos experimentos 

foi o recomendado para a cultura em cada local. 

 

 

2.2.2.2 Delineamento experimental 

 

As 300 progênies provenientes dos três retrocruzamentos foram plantadas em um mesmo 

experimento, utilizando o delineamento experimental alfa-látice 15 x 20, em esquema fatorial 

com dois fatores e duas repetições por ambiente. Nesse esquema, um fator correspondeu às 

progênies de retrocruzamento, referentes à i-ésima planta 2F  (com i variando de 1 a 100), 

enquanto o outro, às gerações de retrocruzamentos, referentes ao l-ésimo genitor ou geração 1F  

(com l variando de 1 a 3). Cada parcela foi constituída de uma linha de 4 m, semeada com 40 

sementes; após 30 dias, realizou-se o desbaste, restando 20 plantas na parcela. O espaçamento foi 

de 0,20 m entre plantas e 0,80 m entre parcelas ( ≈  62.500 plantas ha-1). 
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2.2.2.3 Caracteres avaliados e analisados 

 

Nos experimentos, avaliaram-se os seguintes caracteres: 

1. Produção de grãos (PG): peso total de grãos da parcela, expresso em gramas parcela-1; 

2. Plantas acamadas e quebradas (ACQ): em porcentagem, obtido como o número total de plantas 

na parcela, apresentando, no mínimo, um ângulo de inclinação maior que 30º, mais o número 

total de plantas com o colmo quebrado abaixo da primeira espiga; 

3. Umidade de grãos (UG): umidade, em %, mensurada em amostras retiradas de cada parcela, 

utilizando um determinador eletrônico de umidade; 

4. Florescimento masculino (FM): em dias, transcorridos desde a data do plantio até que 50% das 

plantas da parcela apresentassem antese; 

5. Florescimento feminino (FF): em dias, transcorridos desde a data do plantio até que 50% das 

plantas da parcela apresentassem estilo-estigmas; 

6. Altura da planta (AP): em cm, obtida de cinco plantas competitivas, mensurada a partir do 

nível do solo até a altura da folha-bandeira; 

7. Altura da espiga (AE): em cm, obtida de cinco plantas competitivas, mensurada a partir do 

nível do solo até a inserção da primeira espiga; 

8. Estande (E): em plantas por parcela, obtido por meio da contagem do número total de plantas 

em cada parcela, efetuada na época da colheita. 

Os caracteres utilizados nas análises foram: 

Produção de grãos (PG) em t ha-1; plantas acamadas e quebradas (ACQ) em porcentagem; 

florescimento masculino (FM) em dias; florescimento feminino (FF) em dias; intervalo entre 

florescimentos (IF) em dias, obtido pela diferença entre FF e FM (FF – FM); altura da planta 

(AP) em cm; altura da espiga (AE) em cm e posição relativa da espiga (PRE), obtida pela relação 

entre a altura da espiga e a altura da planta (AE/AP). O caráter ACQ foi transformado para 

5,0% +x , visando a um melhor ajuste dos dados à distribuição normal, sendo %x  a 

porcentagem de plantas acamadas e quebradas na parcela. Para os caracteres produção de grãos e 

acamamento e quebramento, realizaram-se as análises de covariância para o ajuste dos dados, 

utilizando o estande médio como covariável. Além disso, o caráter produção de grãos foi 

corrigido para 15% de umidade dos grãos e transformado em toneladas por hectare (t ha-1). Os 
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caracteres PG e ACQ foram avaliados nos 11 ambientes, enquanto os demais caracteres foram 

avaliados em 10 ambientes. 

 

 

2.2.2.4 Análises estatístico-genéticas 

 

2.2.2.4.1 Análises de variância 

 

Todas as análises foram realizadas, por meio do programa computacional SAS (SAS 

Institute, 2003). Antes de efetuá-las testaram-se a distribuição normal dos resíduos, através do 

teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965), e a homogeneidade das variâncias dos resíduos 

entre as gerações de retrocruzamento e entre os ambientes, através do teste de Hartley 

(HARTLEY, 1950). 

As análises de variância individuais foram realizadas para cada experimento segundo o 

modelo matemático da equação 1: 

ijklilljkjiijkl pggbrpY ε)()( ++++++= µ  (1) 

Em que: 

ijklY : refere-se ao valor observado da i-ésima progênie de retrocruzamento na l-ésima geração 

de retrocruzamentos, no k-ésimo bloco, da j-ésima repetição; 

µ : é o efeito da média geral; 

ip : é o efeito aleatório da i-ésima progênie, com i = 1, 2, ..., 100; 

jr : é o efeito aleatório da j-ésima repetição, com j = 1, 2; 

)( jkb : é o efeito aleatório do k-ésimo bloco na j-ésima repetição, com k = 1, 2, ..., 20; 

lg : é o efeito fixo da l-ésima geração de retrocruzamentos, com l = 1, 2,3; 

ilpg )(  : é o efeito aleatório da interação entre a i-ésima progênie com a l-ésima geração de 

retrocruzamentos; 

ijklε : é o erro associado à observação ijklY . 

Posteriormente, fizeram-se as análises das variâncias conjuntas, utilizando as médias 

ajustadas das progênies de retrocruzamentos e os quadrados médios dos erros efetivos de cada 

experimento, através do modelo linear (eq. 2): 
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ilmilmlmillimmiilm pgegepggpeepY ε++++++++= )()()()(µ  (2) 

 

em que: 

ilmY : refere-se ao valor observado da i-ésima progênie na l-ésima geração de 

retrocruzamentos do m-ésimo ambiente; 

µ : é o efeito da média geral; 

ip : é o efeito aleatório da i-ésima progênie, com i = 1, 2, ..., 100; 

me : é o efeito aleatório do m-ésimo ambiente, com m = 1, 2, ..., 11; 

impe)( : é o efeito aleatório da interação entre a i-ésima progênie com o m-ésimo ambiente; 

lg : é o efeito fixo da l-ésima geração de retrocruzamentos, com l = 1, 2,3; 

ilpg)(  : é o efeito aleatório da interação entre a i-ésima progênie com a l-ésima geração de 

retrocruzamento; 

lmge)(  : é o efeito aleatório da interação entre a l-ésima geração de retrocruzamentos com o 

m-ésimo ambiente; 

ilmpge)( : é o efeito aleatório da interação entre a i-ésima progênie com a l-ésima geração de 

retrocruzamentos com o m-ésimo ambiente; 

ilmε : é o erro médio efetivo. 

 

Nas análises de variâncias individuais e conjuntas, todas as fontes de variação foram 

consideradas de efeitos aleatórios, exceto a fonte gerações de retrocruzamento, considerada de 

efeito fixo. Os esquemas das análises de variância individual e conjunta, com as respectivas 

esperanças dos quadrados médios, estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

Para verificar a significância da fonte de variação gerações de retrocruzamento e seus 

respectivos desdobramentos, utilizou-se o teste F aproximado de Satterthwaite (1946). 
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância individual, esperanças dos quadrados médios e testes de F 

Fontes de Variação  GL b QM E(QM)  F 

Rep  (j-1) = 1 rQM  22
)(

2
ε rrEb ilil σσσ ++   )(/

rbr
QMQM  

Bloco/Rep  j(k – 1) = 38 )(rb
QM  2

)(
2
ε rbilσσ +   ExpErrorb

QMQM /)(
 

Progênies (P)  i-1 = 99 PQM  22
Pjlσσ ε +   ExpErroP QMQM /  

Geração de RC (GRC) a  l-1 = 2 
RCGQM  ∑

= −
++

3

1

2
22

ε 1l

RC

PG
i

G
ijj

RC
σσ   

RCRC PGG QMQM /  

21 RCRC GvsG  (C1)  1 1CQM  ∑
=

++
3

1

2
1

22
ε 1

l

PC Cijjσσ
  

11
/

PCC
QMQM  

321 2 RCRCRC GGG −+  (C2)  1 2CQM  ∑
=

++
3

1

2
2

22
ε 2

l

PC Cijjσσ
  

22
/

PCC
QMQM  

P x GRC  (i-1)(l-1) = 198 
RCPxGQM  22

ε RCPGjσσ +   ExpErroPxG
QMQM

RC
/  

P x C1 (dominância)  i-1 = 99 
1PxC

QM  22

1PCjσσ ε +   ExpErroPxC
QMQM /

1
 

P x C2 (Epist. ad e/ou dd)  i-1 = 99 
2PxC

QM  22
ε 2PCjσσ +   ExpErroPxC

QMQM /
2

 

Epistasia total (ET)  i= 100 ETQM  ∑+ iETjm 22
εσ   ExpErroET

QMQM /  

Erro Experimental  il (j-1)-(jk-1) = 261 ExpErro
QM  2

εσ    
a 1RCG  refere-se às progênies de retrocruzamento com o genitor 1 (L-08-05F), 2RCG  refere-se às progênies retrocruzamento  com o genitor 2 (L-38-

05D), 3RCG  refere-se às progênies de retrocruzamento com a geração 1F  
b  i, j, k, l, referem-se ao número de progênies, repetições, blocos e gerações de retrocruzamento, respectivamente 
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Tabela 2 - Resumo da análise de variância conjunto, esperanças dos quadrados médios e testes de F 

Fontes de Variação  Graus de liberdade (b) QM E(QM)  F 

Ambientes (E)  m-1 9 (c) 10(d) EQM  222
ε EPE ijljl σσσ ++   

PxEE QMQM /  

Rep/Amb  (j-1) m 10 11 )(ErQM  22
)(

2
ε rrEb iklil σσσ ++   

)/()( /
ErbEr

QMQM  

Bloco/Rep/Amb  mj(k – 1) 380 418 )/( ErbQM  2
)(

2
ε rEbilσσ +   EfetivoMédioErroErb QMQM /)/(  

Progênies (P)  i-1 99 99 PQM  222
PPE jlmjl σσσ ε ++   

PxEP QMQM /  

P x E  (i-1)(m-1) 891 990 PxEQM  22
ε PEjlσσ +   EfetivoMédioErroPE QMQM /  

Gerações de RC (GRC) (a)  l-1 2 2 
RCGQM  

RCGRCPGERCGERCPG
ijmjmijj Σ++++

2222 σσσσ
ε

  
xEPxGxEGPxGG RCRCRCRC

QMQMQMQM −+/  

 21 RCRC GvsG  
(C1)  1 1 1 1CQM  

1

2

1

2

1

2

1

2

CRCGCECEPC
ijmjmijj Σ++++ σσσσ

ε

  
xEPxCxECPxCC QMQMQMQM

1111
/ −+  

321 2 RCRCRC GGG −+  (C2)  1 1 1 2CQM  
2

2

2

2

2

2

2

2

CRCGCECEPC
ijmjmijj Σ++++ σσσσ

ε
  

xEPxCxECPxCC QMQMQMQM
2222

/ −+  

GRC x E  (l-1)(m-1) 18 20 xEGRC
QM  222

ε EGEPG RCRC
ijj σσσ ++   

xEPxGEG RCRC
QMQM /  

C1x E  m-1 9 10 xEC
QM

1
 222

ε 11 ECEPC ijj σσσ ++   xEPxCEC
QMQM

11
/  

C2 x E  m-1 9 10 xEC
QM

2
 222

ε 22 ECEPC ijj σσσ ++   
xEPxCxEC

QMQM
22

/  

P x GRC  (i-1)(l-1) 198 198 
RCPxGQM  222

ε RCRC PGEPG jmj σσσ ++   
xEPxGPxG RCRC

QMQM /  

P x C1  i-1 99 99 
1PxC

QM  222

11 PCEPC jmj σσσ ε ++   
xEPxCPxC

QMQM
11

/  

P x C2  i-1 99 99 
2PxC

QM  222
ε 22 PCEPC jmj σσσ ++   

xEPxCPxC
QMQM

22
/  

P x GRC x E  (i-1)(l-1)(m-1) 1.782 1.980 xEPxG RC
QM  22

ε
ˆˆ

EPG RC
jσσ +   

EfetivoMédioErroxEPxG
QMQM

RC
/  

P x C1 x E  (i-1)(m-1) 891 990 xEPxC
QM

1
 22

ε 1EPCjσσ +   
EfetivoMédioErroxEPxC

QMQM /
1

 

P x C2 x E  (i-1)(m-1) 891 990 xEPxC
QM

2
 22

ε 2EPCjσσ +   
EfetivoMédioErroxEPxC

QMQM /
2

 

Epistasia total (ET)  i 100 100 ETQM  ∑++ iETjmj ExET

222
ε σσ   

ExETET
QMQM /  

ET x E  i(m-1) 900 1000 ExETQM  22
ε ExETjσσ +   

EfetivoMédioErroExET
QMQM /  

Erro Médio Efetivo  m[li(j-1)-(jk-1)] 2.610 2.871 EfetivoMédioErroQM  2
εσ    

(a) 1RCG  refere-se às progênies de retrocruzamento com o genitor 1, 2RCG  refere-se às progênies de retrocruzamento com o genitor 2, 3RCG  refere-se às progênies de 

retrocruzamento com a geração 1F ,  (b) i, j, k, l, m, referem-se ao número de progênies, repetições, blocos, gerações de retrocruzamentos e ambientes, respectivamente, 
(c) e (d) refere-se aos graus de liberdade para 10 e 11 ambientes, respectivamente 
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2.2.2.4.2 Estimativas de efeitos epistáticos 

 

Na análise da variância conjunta do delineamento triple testcross, as fontes de variação 

gerações de retrocruzamento )( RCG  e as interações gerações de retrocruzamento com ambientes 

)( ExGRC , progênies com gerações de retrocruzamento )( RCGxP  e gerações de 

retrocruzamento com progênies com ambientes )( ExPxGRC  foram decompostas para testar a 

epistasia. A fonte de variação RCG  foi decomposta em dois contrastes ortogonais: 

)( 21 RCRC GvsG  e )2( 321 RCRCRC GGG −+ , denominados C1 e C2, respectivamente. O contraste 

2 testa os efeitos da epistasia do tipo aditiva x aditiva, sendo o mesmo igual a zero em ausência 

desse tipo de epistasia. A fonte de variação )( RCGxP  também foi descomposta em dois 

contrastes ortogonais: 1CxP  e 2CxP , dos quais o primeiro testa a variação dos efeitos de 

dominância e o segundo os efeitos epistáticos aditivo x dominante e/ou dominante x dominante 

(
ddad

Ep
+

). O somatório da soma de quadrados das fontes de variação, )2( 321 RCRCRC GGG −+  e 

( )2CxP , foi calculado para obter a soma de quadrados da epistasia total )( ETSQ . A partir da 

soma de quadrados das fontes de variação, que estimam a interação entre os efeitos epistáticos 

aditivo x aditivo e os ambientes ( )ExC2  e entre os efeitos epistáticos aditivo x dominante e/ou 

dominante x dominante com ambiente ( )ExCxP 2  obteve-se a soma de quadrados da interação 

entre os efeitos epistáticos totais com ambiente )( ExETSQ . 

Para testar a significância da epistasia aditiva x aditiva, a epistasia aditiva x dominante e/ou 

dominante x dominante, a epistasia total e as interações entre essas epistasias e os ambientes, 

foram utilizados os seguintes testes de F, equações 3, 4 e 5: 

)/(
2222)( );( xEPxCPxCxECCGLGL QMQMQMQMF

SataaEp
−+=  (3) 

EfetivoMédioErroPxCddadEpist QMQMF /
2).( =+  (4) 

EfetivoMédioErroETtotalEpist QMQMF /).( =  (5) 

Nestas, 
)( aaEpGL  são os graus de liberdade do contraste 2, igual a 1, e 

SatGL  corresponde aos 

graus de liberdade do denominador, calculados segundo a expressão de Satterthwaite (1946); 

2CQM  corresponde ao quadrado médio do contraste 2; xECQM
2

 é o quadrado médio da interação 
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do contraste 2 com ambientes, 
2PxCQM  é o quadrado médio da interação entre as progênies com 

o contraste 2, sendo xEPxCQM
2

 o quadrado médio da interação tripla entre as progênies com o 

contraste 2 com ambientes. Nos testes de F da epistasia aditiva x dominante e/ou dominante x 

dominante e da epistasia total, utilizou-se, como denominador apropiado, o quadrado médio do 

erro médio efetivo, já que os quadrados médios da interação )( 2 ExCxP  e da epistasia total com 

ambientes não foram significativos. 

Também foram calculados os testes F para cada uma das interações entre os efeitos 

epistáticos com ambientes, através das equações 6, 7 e 8:  

EfetivoMédioErroxECExaaEpist QMQMF /
2).( =  (6) 

EfetivoMédioErroxEPxCExddadEpist QMQMF /
2).( =+  (7) 

EfetivoMédioErroExTotalEpistExTotalEpist QMQMF /).().( =  (8) 

 

No teste de F entre a epistasia aditiva com ambientes, foi utilizado, como denominador 

apropiado, o quadrado médio do erro médio efetivo, já que o quadrado médio da interação 

)( 2 ExCxP  não foi significativo. 

Os contrastes ortogonais, )2( 321 RCRCRC GGG −+  e ( )2CxP , obtidos nas análises da 

variância, que fornecem as somas de quadrados necessárias para testar, respectivamente, os 

efeitos da epistasia aditiva x aditiva e da epistasia aditiva x dominante e/ou dominante x 

dominante, correspondem aos contrastes propostos por Kearsey e Pooni (1998). 

 

 

2.2.2.4.3 Estimativas de efeitos epistáticos em plantas 2F  

 

Uma vez confirmada a presença da epistasia pelas análises de variância do delineamento 

TTC, realizado para os diferentes caracteres, os efeitos epistáticos ( iI ) foram estimados para a i-

ésima planta F2, conforme sugerido por Kearsey e Jinks (1968), utilizando o seguinte contraste, 

eq. (9): 

)2( 321 iRCiRCiRCi GGGI −+=  (9) 
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em que, iI  é o efeito epistático da i-ésima planta F2, sendo igual a zero na ausência de epistasia e 

diferente de zero na presença dela; 
iLRCG 1 , 

iLRCG 2 e 
iFRCG 1  referem-se à média geral do 

retrocruzamento da i-ésima planta F2 para o genitor L1 (L08-05F), para o genitor L2 (L38-05D) e 

para a geração F1 (L08-05F x L38-05D), respectivamente. 

A significância da epistasia no nível de plantas 2F  foi obtida pelo teste de t da equação 10, 

segundo Eta-Ndu e Openshaw (1999): 

re

QM

GGG
t

iii RCRCRC

i

ε

321

6

2−+
=  (10) 

em que: it  é o teste de t bi-caudal para a i–ésima planta 2F , o numerador da equação é o valor 

absoluto do efeito epistático ( )iI  da i–ésima planta 2F , 6 é a somatória dos coeficientes ao 

quadrado do efeito epistático ( )iI , r  é o número de repetições e e , o número de ambientes. 

 

 

2.2.2.4.4 Estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos 

 

Os componentes de variância para cada caráter foram estimados a partir das esperanças 

matemáticas dos quadrados médios da análise de variância conjunta (Tabela 2), seguindo a 

metodologia proposta por Searle, Casela e MacCulloch (1992). Os componentes de variâncias 

foram estimados por meio das equações 11, 12, 13, 14: 

jlmQMQM PxEpP )(ˆ 2 −=σ  (11) 

jlQMQMPxEPE )(ˆ
ε

2
−=σ  (12) 

jmQMQM xEPxCPxCPC )(ˆ
111

2 −=σ  (13) 

jQMQM xEPxCEPC )(ˆ
ε

2

11
−=σ  (14) 

 

em que: 2ˆ
Pσ  é a estimativa da variância genética entre progênies; 2ˆ

PEσ  é a estimativa da variância 

da interação entre as progênies e os ambientes; 2

1
ˆ

PCσ  é a estimativa da variância da interação 

entre as progênies com o contraste C1, 
2

1
ˆ

EPCσ  é a estimativa da variância da interação tripla entre 

as progênies com C1 e com ambientes; PQM  é o quadrado médio da fonte de variação progênies; 
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PxEQM  é o quadrado médio da fonte de variação da interação entre as progênies com ambientes, 

1PxCQM  é o quadrado médio da fonte de variação da interação entre as progênies com o contraste 

C1; xEPxCQM
1

 é o quadrado médio da fonte de variação da interação entre as progênies com C1 e 

com ambientes; 
εQM  é o quadrado médio da fonte de variação do erro médio efetivo; j , l  e m  

são o número de repetições ( )2=j , gerações de retrocruzamento ( )3=l  e ambientes ( 10=m  ou 

)11 , respectivamente. 

As estimativas da variância aditiva ( 2ˆ
Aσ ), da variância de dominância ( 2ˆ

Dσ ) e suas interações 

com ambientes ( 2ˆ
AEσ  e 2ˆ

DEσ ) foram estimadas segundo Comstock e Robinson (1952), através das 

equações 15, 16, 17 e 18: 

2222 ˆ4ˆˆ)4/1(ˆ
PAAP σσσσ =⇒=  (15) 

em que: 2ˆ
Aσ  é a estimativa da variância aditiva; 

2222 ˆ4ˆˆ)4/1(ˆ
PEAEAEPE σσσσ =⇒=  (16) 

em que: 2ˆ
AEσ  é a estimativa da variância da interação da variância aditiva com ambientes; 

22

1
ˆˆ

PCD σσ =  (17) 

em que: 2ˆ
Dσ  é a estimativa da variância de dominância; 

22

1
ˆˆ

EPCDE σσ =  (18) 

em que: 2ˆ
DEσ  é a estimativa da variância da interação da variância de dominância com ambientes. 

 

Estimaram-se os coeficientes de herdabilidade tanto no nível de médias ( 2ˆ
MIX

h ) de meios 

irmãos, quanto no de plantas 2F  no sentido amplo ( 2ˆ
Ah ) e no restrito ( 2ˆ

rh ), através das equações 

19, 20 e 21: 

MI

MI
F

A

X
h

2

2

2

ˆ

ˆˆ
σ

σ
=  (19) 

222 ˆˆˆ
PtGAh σσ=

 
(20) 

222 ˆˆˆ
PtArh σσ=  (21) 
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em que: 2ˆ
MIF

σ é a estimativa da variância fenotípica com base em médias de progênies, estimada 

pela equação 22; 2ˆ
Gσ  é a estimativa da variância genética, estimada pela equação 23, e 2ˆ

PtFσ  é a 

estimativa da variância fenotípica ao nível de planta, estimada pela equação 24: 

jlmmjlm

QM PE

p

P

FMI

22
22 ˆˆ

ˆˆ εσσ
σσ ++==  (22) 

222 ˆˆˆ
DAG σσσ +=  (23) 

222222 ˆˆˆˆˆˆ
εσσσσσσ ++++= DEAEDAFPt

 (24) 

 

O grau médio de dominância ( d̂ ) foi estimado pela equação 25, como: 

2

2

ˆ

ˆ2ˆ

A

Dd
σ

σ
=  (25) 

Os intervalos de confiança para as estimativas dos componentes da variância e do grau 

médio de dominância a 0,95 de probabilidade foram calculados seguindo os procedimentos 

sugeridos por Burdick e Graybill (1992) (eq. 26 e 27, respectivamente). A presição das 

estimativas para os coeficientes de herdabilidade ao nível das médias de progênies (eq. 28) e, ao 

nível de plantas, tanto no sentido restrito, quanto no amplo (eq. 29), foi obtida seguindo os 

procedimentos apresentados por Knapp, Stroup e Ross (1985) e Falconer (1960), 

respectivamente.  
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em que: nt  é o número de graus de liberdade associado à estimativa do componente de variância 

( 2σ̂ ); 2
975,0:ntχ  e 2

025,0:ntχ  referem-se ao valor tabelado de 2χ  com nt  graus de liberdade com 0,975 

e 0,025 de probabilidade, respectivamente. Adotou-se a expressão de Sattethrwaite (1946) para 

estimar o número de graus de liberdade associados aos componentes de variância. 

)(
111 xEPxCPxC QMQMM −= , )(2 PxEP QMQMM −= , )2:1:975,0( nnF  e )2:1:025,0( nnF  referem-se ao valor 

tabelado de F  a 0,975 e 0,025 de probabilidade, respectivamente, com 1n  e 2n  graus de 

liberdade associados aos componentes 1M  e 2M , respectivamente, estimados pela expressão de 

Satterthwaite (1946). )::975,0( PEP GLGLF  e )::025,0( PEP GLGLF  referem-se ao valor tabelado de F  a 0,975 e 

0,025 de probabilidade, respectivamente, com os graus de liberdade de progênies )(
P

GL  e da 

interação entre as progênies com os ambientes )(
PE

GL  e, 2
,

ˆ
Arh  é a estimativa do coeficiente de 

herdabilidade ao nível de plantas, no sentido restrito ou amplo, respectivamente. 

Os intervalos de confiança foram utilizados na comparação entre as estimativas dos componentes 

de variância. Duas estimativas foram consideradas diferentes entre si (p ≤ 0,05), somente quando 

uma estimativa não estivesse dentro do intervalo de confiança da outra e vice-versa. 

 

 

2.3 Resultados e discussão 

 

2.3.1 Análises de variância e médias 

 

Nas análises de variância individuais, detectaram-se diferenças significativas entre progênies, 

para todos os caracteres em todos os ambientes (Anexos B a I), indicando a presença de 

variabilidade genética na população. Similarmente, as gerações de retrocruzamentos 

apresentaram diferenças significativas para os caracteres ACQ, FM, IF, AE e PRE, na maioria 

dos ambientes, enquanto os caracteres PG, FF e AP foram significativos em seis ambientes, 

indicando que as médias das gerações de retrocruzamentos diferiram. A interação entre progênies 

e gerações de retrocruzamento foi significativa para todos os caracteres, na maioria dos 

ambientes, exceto para AP que foi significativa somente em 5 ambientes. Esses resultados 
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indicaram que, em geral, para os caracteres PG, ACQ, FM, FF, IF, AE e PRE, as progênies 

apressentam desempenhos diferenciais nas gerações de retrocruzamento em diversos ambientes. 

As análises de variâncias conjuntas detectaram diferenças altamente significativas ( )01,0≤P  

para ambientes e progênies e para as interações entre progênies e ambientes, e entre progênies e 

gerações de retrocruzamentos para todos os caracteres. Tais resultados indicaram, 

respectivamente, a presença de variabilidade entre os ambientes de avaliação, variabilidade 

genética entre as progênies, e que as progênies apresentaram performance diferencial tanto nas 

gerações de retrocruzamento quanto nos ambientes de avaliação (Tabela 3). A fonte de variação 

gerações de retrocruzamento foi significativa ( 01,0≤P  ou )05,0≤P  para todos os caracteres, 

exceto para a altura da espiga (AE), mostrando que houve diferenças entre as médias das 

gerações de retrocruzamentos. A fonte de variação 
121

)( CGvsG
RCRC

=  foi altamente 

significativo ( )01,0≤P  para os caracteres ACQ, FM, IF, AP e PRE, indicando diferenças entre 

as médias das gerações de retrocruzamentos um e dois para esses caracteres; já a fonte de 

variação 
2321

)2( CGGG
RCRCRC

=−+  apresentou diferenças significativas para os caracteres FM, 

FF, AE e PRE, mostrando que a média dos dois genitores foi diferente da média da 
1

F  para esses 

caracteres. A fonte de variação gerações de retrocruzamento por ambientes apresentou diferenças 

significativas ( )01,0≤P , em todos os caracteres, indicando que o desempenho das gerações de 

retrocruzamentos não foi constante nos ambientes de avaliação. A interação do contraste 
1

C  com 

ambientes foi significativo para todos os caracteres, indicando que as diferenças em performance 

entre as gerações de retrocruzamentos um e dois não se mantiveram constantes nos ambientes de 

avaliação; já a interação do contraste 
2

C  com ambientes não foi significativa para todos os 

caracteres, mostrando que esse contraste a diferença entre a média dos dois genitores e a média 

da 
1

F  se manteve em todos os ambientes. A interação entre progênies e os contrastes 
1

C  e 
2

C  

foram significativos para todos os caracteres, exceto para ACQ na interação ( )2CxP , indicando 

que as progênies apresentaram performance diferencial em ambos contrastes. A interação tripla 

entre progênies, gerações de retrocruzamento e ambientes não foi significativa para todos os 

caracteres, mostrando que a interação progênies por gerações de retrocruzamento, manteveram-se 

constantes nos diversos ambientes. 
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Tabela 3 - Análise de variância conjunta, média geral e coeficiente de variação (CV) para produção de grãos e caracteres da planta na população 2F  de 

milho (L 08-05F x L 38-05D) 

Fontes de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrados Médios 

PG  ACQ  FM  FF  IF  AP  AE  PRE 1  
t ha-1  %  dias  dias  dias  cm  cm    

Ambientes (E) 9 (a) 10(b) 1.147,52 ** 457,38 ** 3.313,40 ** 3.548,92 ** 160,38 ** 213.838,72 ** 167.082,87 ** 806,85 ** 

Rep/Amb 10 11 13,32 ** 14,98 ** 51,52 ** 53,55 ** 3,23 ** 7.616,94 ** 4.497,13 ** 23,52 ** 

Bloco/Rep/Amb 380 418 3,38 ** 2,30 ** 4,48 ** 5,32 ** 1,21 ** 755,20 ** 447,11 ** 2,40 ** 

Progênies (P) 99 99 59,55 ** 8,03 ** 118,14 ** 127,48 ** 9,04 ** 5.306,23 ** 2.487,56 ** 10,46 ** 

P x Amb 891 990 3,30 ** 3,36 ** 4,65 ** 5,35 ** 2,09 ** 395,99 ** 234,08 ** 1,83 ** 

Gerações de RC (GRC) 
(a)

2 2 74,78 * 642,06 ** 570,97 ** 54,68 * 383,61 ** 10.118,69 ** 1.097,83 ns 138,31 ** 

21 RCRC GvsG
 
(C1) 1 1 145,21 ns 1.273,19 ** 1.035,65 ** 19,98 ns 766,79 ** 20.200,53 ** 472,00 ns 233,85 ** 

321 2 RCRCRC GGG −+  (C2) 1 1 4,34 ns 10,94 ns 106,28 ** 89,38 ** 0,43 ns 36,85 ns 1.723,66 ** 42,77 ** 

GRC x E 18 20 6,01 ** 16,56 ** 5,54 ** 7,74 ** 6,64 ** 658,99 ** 374,47 ** 2,61 ** 

C1x E 9 10 10,71 ** 30,93 ** 9,62 ** 13,11 ** 12,44 ** 1.258,07 ** 659,13 ** 4,38 ** 

C2 x E  9 10 1,30 ns 2,18 ns 1,46 ns 2,37 ns 0,83 ns 59,90 ns 89,81 ns 0,84 ns 

P x GRC 198 198 19,22 ** 2,09 ** 10,76 ** 11,78 ** 1,35 ** 550,69 ** 239,70 ** 1,12 ** 

P x C1 99 99 34,06 ** 2,88 ** 15,66 ** 16,68 ** 1,52 ** 906,60 ** 364,35 ** 1,33 ** 

P x C2  99 99 4,38 ** 1,31 ns 5,87 ** 6,87 ** 1,19 * 194,78 ** 115,05 ** 0,91 ** 

P x GRC x E 1.782 1.980 1,14 ns 1,31 ns 1,44 ns 1,62 ns 0,87 ns 74,26 ns 49,24 ns 0,59 ns 

P x C1 x E 891 990 1,20 ns 1,39 ns 1,51 ns 0,68 ns 0,32 ns 73,90 ns 47,40 ns 0,62 ns 

P x C2 x E 891 990 1,08 ns 1,24 ns 1,36 ns 2,56 ** 1,43 ** 74,63 ns 51,07 ns 0,55 ns 

Epistasia total (ET) 100 100 4,38 ** 1,40 ns 6,88 ** 7,70 ** 1,18 * 193,20 ** 131,14 ** 1,33 ** 

ET x E 900 1000 1,08 ns 1,25 ns 1,36 ns 2,56 ** 1,42 ** 74,48 ns 51,46 ns 0,56 ns 

Erro Médio Efetivo 2.610 2.871 1,33  1,45  1,65  1,98  0,93  131,96  80,30  0,73  

                   

Média Geral   6,45  2,21  67,04  67,75  0,73  202,90  107,35  0,52  

CV (%)   17,87  54,39  1,92  2,08  132,74  5,66  8,35  5,15  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. (a) e (b) refere-se aos graus de liberdade para 10 e 11 
ambientes, respectivamente, 1 QM multiplicados por 103. PG: Produção de grãos, ACQ: Porcentagens de plantas acamadas e quebradas, FM: Florescimento 
masculino, FF: Florescimento feminino, IF: Intervalo de florescimento, AP: Altura da planta, AE: Altura da espiga, PRE: Posição relativa da espiga 
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Também as fontes de variação ( )ExCxP 1  e ( )ExCxP 2  apresentaram diferenças não 

significativas para todos os caracteres, exceto a interação ( )ExCxP 2  para FF e IF, indicando 

que as interações ( )1CxP  e ( )2CxP  mantiveram-se constantes nos diversos ambientes (Tabela 

3). A fonte de variação gerações de retrocruzamento foi significativa ( 01,0≤P  ou )05,0≤P  para 

todos os caracteres, exceto para a altura da espiga (AE), mostrando que houve diferenças entre as 

médias das gerações de retrocruzamentos. A fonte de variação 
121

)( CGvsG
RCRC

=  foi altamente 

significativo ( )01,0≤P  para os caracteres ACQ, FM, IF, AP e PRE, indicando diferenças entre 

as médias das gerações de retrocruzamentos um e dois para esses caracteres; já a fonte de 

variação 
2321

)2( CGGG
RCRCRC

=−+  apresentou diferenças significativas para os caracteres FM, 

FF, AE e PRE, mostrando que a média dos dois genitores foi diferente da média da 
1

F  para esses 

caracteres. A fonte de variação gerações de retrocruzamento por ambientes apresentou diferenças 

significativas ( )01,0≤P , em todos os caracteres, indicando que o desempenho das gerações de 

retrocruzamentos não foi constante nos ambientes de avaliação. A interação do contraste 
1

C  com 

ambientes foi significativo para todos os caracteres, indicando que as diferenças em performance 

entre as gerações de retrocruzamentos um e dois não se mantiveram constantes nos ambientes de 

avaliação; já a interação do contraste 
2

C  com ambientes não foi significativa para todos os 

caracteres, mostrando que esse contraste a diferença entre a média dos dois genitores e a média 

da 
1

F  se manteve em todos os ambientes. A interação entre progênies e os contrastes 
1

C  e 
2

C  

foram significativos para todos os caracteres, exceto para ACQ na interação ( )2CxP , indicando 

que as progênies apresentaram performance diferencial em ambos contrastes. A interação tripla 

entre progênies, gerações de retrocruzamento e ambientes não foi significativa para todos os 

caracteres, mostrando que a interação progênies por gerações de retrocruzamento, manteveram-se 

constantes nos diversos ambientes. Também as fontes de variação ( )ExCxP 1  e ( )ExCxP 2  

apresentaram diferenças não significativas para todos os caracteres, exceto a interação 

( )ExCxP 2  para FF e IF, indicando que as interações ( )1CxP  e ( )2CxP  mantiveram-se 

constantes nos diversos ambientes (Tabela 3). 

Os coeficientes de variação (CV), nas análises conjuntas foram, em geral, de baixa 

magnitude, evidenciando boa precisão na condução dos experimentos e/ou ausência de 

adversidades climáticas que afetassem o desenvolvimento normal da cultura. O coeficiente de 
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variação da análise conjunta, para produção de grãos (PG), foi de 17,87% e, nas análises 

individuais, variou de 13,22% (ambiente 7) a 20,48% (ambiente 4). Os coeficientes de variação, 

obtidos para todos os caracteres estudados, estiveram dentro dos valores limites reportados na 

literatura para a cultura do milho (HALLAUER; MIRANDA-FILHO, 1988; ALVES, 2006; 

SANTOS, 2008; MÔRO, 2011; SILVA, 2011). No entanto os caracteres intervalo entre 

florescimentos (IF) e acamamento e quebramento (ACQ) apresentaram valores superiores aos dos 

outros caracteres. O caráter intervalo entre florescimentos (IF) apresentou elevado valor (CV = 

132,74%), mas resultados semelhantes têm sido relatados por diversos autores. Santos (2008) 

reportou valor de 118,51%; Câmara (2007) de 130,47%; portanto, altos valores do CV nesse 

caráter, eram esperados já que a média do IF está composta de valores positivos e negativos, e o 

valor médio desse caráter é muito baixo, elevando a magnitude do coeficiente de variação. 

Situação similar é apresentada pelo caráter ACQ, o qual mostrou o valor da média baixo devido à 

quantidade de zeros nos dados (ALVES, 2006; SANTOS, 2008; SILVA, 2011). 

As médias gerais das gerações de retrocruzamentos com os genitores L-08-05F e L-38-05D e 

com a 
1

F  apresentaram diferenças significativas ( )05,0≤P  para todos os caracteres (Anexo J), 

igualmente as gerações de retrocruzamentos também apresentaram diferenças significativas nos 

ambientes individuais para todos os caracteres, exceto para PG e IF no ambiente 5, FF no 

ambiente 2, AP nos ambientes 2, 4 e 11 e AE nos ambientes 1 e 11 (Anexos B a I). Em geral a 

geração de retrocruzamentos com o genitor L-08-05F apresentou maior PG, ACQ, IF e PRE 

comparada com os retrocruzamentos realizados com o genitor L-38-05D, enquanto a geração de 

retrocruzamento com o genitor L-38-05D apresentou maior número de dias para o florescimento 

masculino e florescimento feminino e, maior altura da planta (Anexos B a I). 

 

 

2.3.2 Estimativas de efeitos epistáticos 

 

Na análise de variância conjunta, os quadrados médios da epistasia total foram altamente 

significativos ( )01,0≤P  para produção de grãos, florescimento masculino e feminino, altura da 

planta e espiga e posição relativa da espiga, e significativo ( )0,05P ≤  para o intervalo entre 

florescimentos, não se detectando epistasia total para o caráter acamamento e quebramento 

(Tabela 3). Esses resultados indicam a presença de epistasia, na população, para os caracteres 
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estudados. Singh e Gupta (2008) relataram a presença de epistasia para a produção de grãos, o 

florescimento e a estatura da planta em três populações; todavia, detectaram presença de epistasia 

para o intervalo entre florescimentos somente em duas das populações. Sofi, Rather e Venkatesh 

(2006) relataram a presença de epistasia para a produção de grãos. Também Sofi (2007) detectou 

efeitos epistáticos para a altura da espiga. 

Wolf e Hallauer (1997) detectaram epistasia para os caracteres produção de grãos, 

acamamento e quebramento, florescimento e estatura da planta. Eta-Ndu e Openshaw (1999), 

detectaram epistasia para a produção de grãos em duas populações. Silva (2011), usando 

testecrosses da mesma população deste trabalho (L 08-05F x L 38-05D), reportou a presença da 

epistasia para os caracteres produção de grãos, prolificidade, acamamento e quebramento, assim 

como para o florescimento e a estatura da planta. A presença de epistasia para produção de grãos, 

florescimento masculino e feminino e para altura da planta e da espiga em milho também tem 

sido relatada na literatura, utilizando análises de médias de gerações (IQBAL et al., 2010; 

VELÁSQUEZ et al., 2008; ZDUNIC, et al., 2008; SOFI; RATHER; VENKATESH, 2006a, 

LAMKEY; SCHNICKER; MELCHINGER, 1995). 

Os quadrados médios da fonte de variação )2(
321 RCRCRC

GGG −+  foram altamente 

significativos ( )01,0≤P  para florescimento masculino e feminino, altura da espiga e posição 

relativa da espiga, indicando presença de epistasia do tipo aditiva x aditiva para estes caracteres. 

Os quadrados médios para a fonte de variação [ ])2(
321 RCRCRC

GGGxP −+  foram altamente 

significativos ( )01,0≤P  para produção de grãos, florescimento masculino e feminino, altura da 

planta e da espiga e posição relativa da espiga e, significativo ( )05,0≤P  para intervalo entre 

florescimento, indicando presença de epistasia do tipo aditiva x dominante e/ou dominante x 

dominante, para esses caracteres. Para aqueles caracteres que apresentaram significância em 

ambos os tipos de epistasia (FM, FF, AE e PRE), os quadrados médios dos efeitos aditivo x 

aditivo foram muito superiores em magnitude, quando comparados aos aditivo x dominante e/ou 

dominante x dominante (Tabela 3). Os resultados apresentados neste trabalho indicam que, para a 

produção de grãos, intervalo entre florescimento e altura da planta os efeitos epistáticos aditivo x 

dominante e/ou dominante x dominante são mais importantes que os aditivo x aditivo, enquanto 

para florescimento masculino e feminino, altura da espiga e posição relativa da espiga, a epistasia 

aditiva x aditiva é mais importante. Darrah e Hallauer (1972) reportaram que as interações aditiva 
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x dominante e dominante x dominante são mais importantes para os componentes de produção do 

que para os caracteres da planta, enquanto Sofi, Rather e Venkatesh (2006) reportaram para 

produção de grãos que os dois tipos de efeitos epistáticos foram significativos, sendo que os 

efeitos aditivos x aditivos apresentaram magnitude maior que os aditivo x dominante e dominante 

x dominante, no entanto, esses resultados foram obtidos em apenas um ambiente, o que restringe 

as conclusões. Wolf e Hallauer (1997), através do delineamento TTC, estudaram a importância 

dos efeitos epistáticos sobre a performance de um híbrido de milho, reportando a presença da 

epistasia aditiva x aditiva para florescimentos masculino e feminino, intervalo entre 

florescimentos e altura da espiga; também verificaram a presença da epistasia aditiva x 

dominante e/ou dominante x dominante para a produção de grãos, florescimento feminino, 

intervalo entre florescimentos e alturas da planta e espiga, concluindo que a presença dos efeitos 

epistáticos contribuiu para a expressão da heterose do híbrido, característica que pode explicar o 

motivo deste ter apresentado performance excepcional. 

Os efeitos da interação da epistasia total com ambientes não foram significativos para todos 

os caracteres, com exceção do florescimento feminino e do intervalo entre florescimentos; isso 

indica que os efeitos epistáticos não interagiram com os ambientes, ou seja, o efeito da epistasia 

total, em geral, apresentou um comportamento estável nos ambientes avaliados para a maioria 

dos caracteres (Tabela 3). Em testecrosses de milho, Silva (2011) não detectou interação da 

epistasia com ambientes para nenhum dos caracteres avaliados. No entanto Sofi (2007) detectou 

interação da epistasia com ambientes para a altura da espiga em milho e Wolf e Hallauer (1997) 

detectaram interação da epistasia com ambientes para a produção de grãos, acamamento e 

quebramento, florescimento feminino e altura da planta e espiga. 

O quadrado médio da fonte de variação ExC
2

 foi não significativo para nenhum dos 

caracteres, a fonte de variação ExCxP
2

 também foi não significativa para todos os 

caracteres, com exceção apenas ( )01,0≤P  para os caracteres florescimento feminino e intervalo 

entre florescimentos (Tabela 3), indicando que a epistasia dos tipos aditiva x aditiva e aditiva x 

dominante e/ou dominante x dominante não interagem com ambientes, ou seja, esses efeitos não 

apresentaram valores similares nos diversos ambientes, para a maioria dos caracteres. Alguns 

estudos em milho têm reportado a presença da interação entre esses efeitos epistáticos com 

ambientes. Wolf e Hallauer (1997) relataram a interação de efeitos epistáticos aditivo x aditivo 

com ambientes para produção de grãos e acamamento e quebramento, enquanto, para o 
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florescimento feminino e altura da planta detectaram a interação de efeitos aditivo x dominante 

e/ou dominante x dominante com ambientes. Sofi (2007) reportou a interação entre ambos os 

tipos de efeitos epistáticos com ambientes apenas para altura da espiga. 

 

 

2.3.3 Estimativas de efeitos epistáticos em plantas 2F  

 

Foram identificados efeitos epistáticos significativos para a produção de grãos em vinte e 

cinco plantas 2F  (25%), quinze plantas (15%) apresentaram efeitos positivos enquanto dez (10%) 

efeitos epistáticos negativos, com valores variando de -2,26 a 3,34 t ha-1 (Tabela 4 e Anexo K). 

Para o caráter florescimento masculino, identificaram-se trinta (30%) plantas 2F  com efeitos 

epistáticos significativos, apresentando sete (7%) delas efeitos positivos e vinte e três (23%), 

efeitos negativos, com valores variando de -4,20 a 3,40 dias. Foram identificadas vinte e oito 

(28%) plantas 2F  com efeitos epistáticos significativos para o caráter florescimento feminino, 

variando de -3,70 a 2,90 dias, nove (9%) plantas com efeitos positivos e dezenove (19%) efeitos 

negativos. Para o caráter intervalo entre florescimentos, foram identificadas oito (8%) plantas 2F  

com efeitos epistáticos significativos, das quais metade (4%) apresentou efeitos positivos, que 

variaram de -1,80 a 1,45 dias. Para o caráter altura da planta, foram identificadas doze (12%) 

plantas 2F  com efeitos epistáticos significativos, variando de -23,05 a 22,95 cm e com apenas 

cinco plantas (5%), com efeitos positivos e em sete (7%) com efeitos negativos. Para o caráter 

altura da espiga, quatorze (14%) plantas 2F  apresentaram efeitos epistáticos significativos, os 

quais variaram de -17,20 a 15,75 cm, sendo duas (2%) plantas com efeitos positivos e doze (12%) 

negativos. Para a posição relativa da espiga, quatorze (14%) plantas 2F  apressentaram efeitos 

epistáticos significativos, variando de -0,06 a 0,03 cm, com apenas uma planta (1%) apresentando 

efeito epistático positivo e o restante (13%) negativos. Estes resultados mostram que, no mínimo, 

oito por cento das plantas apresentaram efeitos epistáticos significativos, tendo os caracteres FM, 

FF e PG o maior número de plantas 2F  (30%, 28% e 25%, respectivamente) com interações 

inter-alélicas na população, coincidindo com os resultados obtidos por Silva (2011), que reportou, 

para estes caracteres (27 % para FF, 25% para FM e 23% para PG), menor quantidade de plantas 

2F  com efeitos epistáticos significativos (Tabela 4 e Anexo K). 
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Tabela 4 - Efeitos epistáticos de Plantas 2F  para produção de grãos (PG), florescimento (FM, FF, IF) e estatura da 

planta (AP, AE, PRE), exibindo diferenças significativas entre plantas testadas 

Planta 

2F  
PG 

(t ha-1) 

Planta 

2F  
FM 

(dias) 

Planta 

2F  
FF 

(dias) 

Planta 

2F  
IF 

(dias) 

Planta 

2F  
AP 

(cm) 

Planta 

2F  
AE 

(cm) 

Planta 

2F  
PRE 

3 -1,73** 3 -1,45* 1 -1,70* 3 -1,80** 6 -12,55* 7 -14,00** 9 -0,04** 

4 -1,68** 4 -2,35** 3 -3,25** 25 -1,20* 7 -15,90* 9 -17,20** 14 -0,05** 

5 -2,16** 15 -1,45* 4 -2,05** 33 -1,25* 9 -15,80* 14 -10,60* 19 -0,03* 

19 -1,21* 22 -2,70** 15 -1,65* 51 -1,45** 27 -13,95* 25 -11,95* 21 -0,04** 

20 -1,68** 24 -2,75** 22 -2,80** 83 -1,25* 29 -23,05** 27 -9,80* 25 -0,03* 

22 -2,60** 29 -1,55* 24 -3,20** 87 -1,40** 44 -13,40* 29 -14,10** 32 -0,04* 

24 -2,87** 31 -2,55** 29 -1,95* 88 -1,30* 48 -22,95** 44 -15,25** 35 -0,04** 

26 -1,27* 35 -4,10** 31 -3,20** 90 -1,05* 65 -12,55* 48 -15,75** 40 -0,03* 

29 -2,26** 36 -1,45* 35 -3,35**   69 -12,95* 55 -12,05* 44 -0,04** 

31 -2,20** 37 -1,95** 38 -3,55**   77 -12,80* 59 -12,25* 55 -0,06** 

32 -1,24* 38 -4,20** 46 -1,55*   97 -13,35* 64 -10,40* 59 -0,05** 

33 -1,77** 43 -1,45* 51 -1,55*   99 -14,70* 65 -9,95* 66 -0,03* 

37 -1,28* 46 -2,25** 52 -2,20**     77 -10,30* 79 -0,03* 

46 -1,48* 47 -1,85** 53 -2,45**     99 -9,65* 84 -0,04* 

48 -1,33* 48 -1,55* 56 -2,35**         

52 -1,33* 53 -2,50** 60 -1,60*         

63 -1,87** 56 -1,70* 63 -2,65**         

69 -1,28* 58 -1,60* 68 -2,55**         

70 -3,34** 60 -1,85** 69 -1,85*         

76 -1,94** 63 -2,70** 70 -3,15**         

77 -2,08** 68 -2,30** 72 -1,60*         

78 -1,54* 69 -1,65* 76 -2,50**         

80 -1,59** 70 -3,15** 78 -3,70**         

86 -1,60** 73 -1,80* 80 -1,90*         

98 -2,08** 76 -3,40** 85 -2,60**         

  77 -1,70* 87 -2,50**         

  78 -3,70** 88 -2,25**         

  80 -1,45* 98 -2,90**         

  85 -2,50**           

  98 -1,95**           

*, ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente 
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Eta-Ndu e Openshaw (1999) usando o delineamento TTC, mas estudando a epistasia para o 

caráter produção de grãos em testecrosses de duas populações, cruzados com dois testadores, 

encontraram evidencia de epistasia em 11 plantas 2F  de milho com um dos testadores, sendo sete 

desses efeitos epistáticos significativos positivos e quatro negativos. Nos testecrosses com o 

segundo testador encontraram quatro plantas 2F  com efeitos epistáticos significativos positivos e 

três com efeitos negativos. Exceto para uma única planta 2F , cada testador revelou epistasia 

significativa para diferentes plantas. Também plantas 2F  com efeitos epistáticos significativos, 

tanto positivos quanto negativos, para os caracteres produção de grãos, acamamento e 

quebramento, florescimento e estatura da planta de milho foram identificadas por Silva (2011), 

que utilizou o delineamento TTC, avaliando testecrosses obtidos do cruzamento com dois 

testadores. Etan-Ndu e Openshaw (1999) e Silva (2011) concluem que a utilização de um maior 

número de testadores para avaliar as progênies de retrocruzamentos, geradas do delineamento 

triple testcross, aumenta a possibilidade de detectar a epistasia na população 2F . No entanto, 

apesar dos resultados deste trabalho terem sidos obtidos da mesma população utilizada por Silva 

(2011), mas usando o delineamento original de Kearsey e Jinks (1968), foi identificada um 

número pouco superior de plantas 2F  com efeitos epistáticos significativos para os caracteres 

FM, FF e PG, e menores para os demais caracteres.  

Para todos os caracteres, os efeitos epistáticos apresentaram tanto valores positivos quanto 

negativos, indicando que os mesmos não são unidirecionais (Tabela 4 e Anexo K). No entanto o 

caráter PG foi o único em que o número de plantas com efeitos epistáticos positivos superou o de 

plantas com efeitos epistáticos negativos, no caso em 50%, porque a maior quantidade de plantas 

com efeitos epistáticos positivos para PG, na população sob estudo, estaria atuando no sentido de 

contribuir para o incremento da expressão do caráter. Em relação aos caracteres de 

floresciemento e estatura da planta, a maior quantidade de plantas apresentando efeitos 

epistáticos negativos estaria atuando no sentido de diminuir a expressão desses caracteres, o que é 

desejado no melhoramento da cultura de milho. 

Interações não-alélicas com sinais positivos e negativos também têm sido reportadas em 

outras culturas. Khattak et al. (2001, 2002) reportaram na cultura de Vigna radiata L., interações 

inter-alélicas não direcionais para número de vagens por planta e sementes por vagens e para os 

caracteres altura da inserção da primeira vagem e número de nós na haste principal, 
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respectivamente. Ketata et al. (1976), em Triticum aestivum L., relataram efeitos de interações 

inter-alélicas positivas e negativas para os caracteres peso e produção de grãos, grãos por 

espiguetas e dias para o florescimento. 

Algumas plantas 2F  apresentaram efeitos epistáticos significativos para PG e outros 

caracteres simultaneamente. Dezesete plantas 2F  apresentaram efeitos epistáticos significativos 

para PG e FM, o que representou 44,74% do total de plantas em que se detectou epistasia 

significativa para esses caracteres separadamente (25 e 30 plantas, respectivamente); das 17 

plantas, 16 apresentaram efeitos epistáticos com sinais contrários entre PG e FM (Tabela 4 e 

Anexos K e L). Para os caracteres PG e FF, em 15 das plantas 2F  (39,47%) verificaram-se 

efeitos epistáticos significativos para os dois caracteres, apresentando efeitos epistáticos com 

sinais contrários para todas as plantas. A coincidência de plantas 2F  com efeitos epistáticos 

significativos para PG e os demais caracteres não superou quatro plantas (12,12%). Por outro 

lado, 22 plantas (61,11%) foram coincidentes em efeitos epistáticos significativos para os 

caracteres FM e FF, enquanto para os caracteres AP e AE, nove plantas (52,94%) mostraram 

epistasia significativa mas sempre com sinais coincidentes (tabela 4 e Anexo L). A coincidência 

de plantas 2F  apresentando epistasia para dois caracteres simultaneamente sugere que os genes 

com efeitos epistáticos, que determinam um caráter, podem também influenciar outro caráter, ou 

seja, os genes com efeitos epistáticos, que afetam a produção de grãos, podem também estar 

afetando o florescimento masculino e o feminino; o mesmo pode estar ocorrendo entre o 

florescimento masculino e o feminino e entre a altura da planta e a da espiga. Esses resultados 

proporcionam indícios da presença de epistasia pleiotrópica entre os pares de caracteres 

mencionados. Resultados na literatura têm relatado a coincidência de plantas 2F  com epistasia 

para vários caracteres simultaneamente. Silva (2011) identificou 18, 11, 10 e nove plantas 2F  de 

milho que apresentavam interações inter-alélicas significativas entre FM e FF, AP e AE, PG e 

PROL e AE e PRE, respectivamente, sugerindo a ocorrência de epistasia pleiotrópica entre esses 

caracteres. Khattak et al. (2001, 2002) identificaram genótipos de Vigna radiata L. que 

apresentavam, simultaneamente, efeitos epistáticos significativos para vagens por planta e 

sementes por planta e entre vagens por plantas e biomassa, respectivamente. 
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2.3.4 Estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos  

 

As estimativas da variância aditiva ( )2ˆ
Aσ , de dominância ( )2ˆ

Dσ  e da interação aditiva com 

ambientes ( )2ˆ
AEσ  foram significativamente diferentes de zero ( )05,0≤P , para todos os caracteres 

estudados. Já as estimativas da interação da variância de dominância com ambientes ( )2ˆ
DEσ  não 

foram significativamente diferentes de zero, para nenhum caráter (valores não apresentados), já 

que todas as estimativas tiveram valores negativos (Tabela 5). Esses resultados eram esperados, 

já que a fonte de variação ExCxP
1

, na análise de variância conjunta, não foi significativa para 

nenhum caráter. Silva e Hallauer (1975) relatam que, por definição, a variância é zero ou maior 

que zero e, portanto, estimativas negativas devem representar o valor zero, ou elas refletem 

alguma deficiência do modelo. 

As estimativas da variância aditiva ( )2ˆ
Aσ  e da interação aditiva por ambiente ( )2ˆ

AEσ  foram 

significativamente ( )05,0≤P  maiores que as de dominância ( )2ˆ
Dσ , para todos os caracteres, 

exceto para produção de grãos onde a variância de dominância foi maior que a variância aditiva 

por ambiente, isso pela menor magnitude da variância de dominância e por que seus intervalos de 

confiança não se sobrepuseram aos das variâncias aditiva e da interação aditiva por ambiente. 

As estimativas da variância aditiva ( )2ˆ
Aσ  foram de magnitudes superiores às da interação 

aditiva por ambientes ( )2ˆ
AEσ , para a maioria dos caracteres, exceto para ACQ, IF e PRE. Na 

maioria dos caracteres, a variância aditiva explicou grande proporção da variância genética total 

( )22 ˆˆ
DA σσ + , oscilando desde 69,59% (PG) até 94,12% (PRE) desta variância. A significância da 

interação variância aditiva com ambientes, para todos os caracteres, indicou que as estimativas 

desta variância não se mantêm através dos ambientes de avaliação, ou seja, os efeitos aditivos 

interagem com os ambientes. Trabalhos que apressentam a interação entre os efeitos aditivos e os 

ambientes, em milho, têm sido relatados na literatura (LAMKEY; SCHINICKER; 

MELCHINGER, 1995; MALVAR et al., 1996; WOLF; PETERNELLI; HALLAUER, 2000; 

SILVA, et al. 2004; SILVA, 2011). 
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Tabela 5 - Estimativas de parâmetros genéticos e seus respectivos intervalos de confiança para a população F2 de milho (L08-05F x 38-05D) avaliada em diferentes 
ambientes 

 
Caracteres 

Parâmetros genéticos 
2ˆ
Aσ  2ˆ

Dσ  2ˆ
AEσ  2ˆ

Fσ  d̂  2ˆ
MIX

h  2ˆ
A

h  2ˆ
r

h  

PG (t ha-1) 3,41 1,49 1,32 7,55 0,93 0,94 0,65 0,45 
 (2,60 - 4,71)a (1,14 - 2,09) (1,14 - 1,54) (5,82 - 10,19) (0,62 - 0,94) (0,92 - 0,96) (0,61 - 0,69) (0,42 - 0,48) 

ACQ 

 (%) 
0,28 0,07 1,28 3,07 0,70 0,58 0,11 0,09 

 (0,19 - 0,51) (0,04 - 0,13) (1,10 - 1,51) (2,37 - 4,15) (0,44 - 0,91) (0,43 - 0,68) (0,10 - 0,13) (0,08 - 0,11) 
FM (dias) 7,57 0,71 2,00 11,93 0,43 0,96 0,69 0,63 

 (5,79 - 10,39) (0,54 - 1,00) (1,74 - 2,33) (9,19 - 16,09) (0,29 - 0,44) (0,95 - 0,97) (0,65 - 0,74) (0,59 - 0,68) 
FF (dias) 8,14 0,80 2,24 13,17 0,44 0,96 0,68 0,62 

 (6,26 - 11,27) (0,61 - 1,10) (1,94 - 2,63) (10,15 - 17,77) (0,29 - 0,45) (0,94 - 0,97) (0,64 - 0,72) (0,58 - 0,66) 
IF1 (dias) 0,460 0,06 0,77 2,33 0,51 0,77 0,24 0,21 

 (0,33 – 0,70) (0,04 - 0,09) (0,65 – 0,92) (1,72 – 3,00) (0,32 - 0,54) (0,68 - 0,83) (0,21 - 0,26) (0,18 - 0,23) 
AP (cm) 327,35 41,63 176,02 676,18 0,50 0,93 0,55 0,48 

 (249,31 - 458,11) (31,56 – 58,21) (153,73 - 204,30) (521,87 - 913,55) (0,23 - 0,51) (0,90 - 0,94) (0,51 - 0,58) (0,45 - 0,52) 
AE (cm) 150,23 15,85 102,52 348,90 0,46 0,91 0,48 0,43 

 (113,13 - 210,24) (11,89 - 22,74) (89,37 - 119,32) (268,97 - 470,84) (0,30 - 0,47) (0,87 - 0,93) (0,44 - 0,51) (0,40 - 0,46) 
PRE2 5,76 0,36 7,31 20,72 0,35 0,83 0,30 0,28 

 (4,23 - 8,37) (0,23 - 0,69) (6,28 - 8,64) (15,98 - 27,97) (0,21 - 0,41) (0,76 - 0,87) (0,26 - 0,33) (0,24 - 0,31) 
a Intervalo de confiança a 0,95 de probabilidade;  2 variâncias multiplicadas por 104, 2ˆ

Aσ  estimativa da variância aditiva, 2ˆ
Dσ  estimativa da variância de dominância, 

2ˆ
AEσ  estimativa da variância da interação aditiva com ambientes, 2ˆ

Fσ  estimativa da variância fenotípica ao nível de planta, d̂  estimativa do grau médio de dominância, 
2ˆ

MIX
h  estimativa da herdabilidade em nível de médias, 2ˆ

A
h  e 2ˆ

r
h estimativas da herdabilidade em nível de planta no sentido amplo e restrito, respectivamente. PG: 

produção de grãos, ACQ: porcentagem de acamamento e quebramento, FM: florescimento masculino, FF: florescimento feminino, IF: intervalo de florescimento, 
AP: altura da planta, AE: altura da espiga, PRE: posição relativa da espiga 
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2.3.4.1 Produção de grãos 

 

A estimativa da variância aditiva para a produção de grãos foi 3,41 (t ha-1)2 mais do dobro da 

estimativa da variância de dominância. Também a estimativa da variância aditiva foi mais de 

duas vezes superior à da interação aditiva por ambientes, indicando pequeno efeito da interação 

entre os efeitos genéticos aditivos e os ambientes. Estimativas de magnitudes da variância aditiva 

superiores à de dominância para o caráter produção de grãos em milho foi reportada por Hallauer 

e Miranda-Filho (1988). Os autores verificaram que a variância aditiva é responsável por 61,2% 

da variância genética, enquanto a de dominância por 32,8% em diversas populações. Outros 

trabalhos também têm relatado essa mesma tendência (MALVAR et al., 1996; BADU-APRAKU, 

et al., 2004; SINGH; GUPTA 2008; BELLO; OLAOYE, 2009) no peso da espiga (RAPOSO; 

RAMALHO, 2004). Alves, Ramalho e Souza (2002) reportaram que a variância aditiva explicou, 

em média, mais de 75% da variação genética total para a produção de espigas, permitindo inferir 

a predominância dos efeitos aditivos no controle desse caráter. No entanto alguns estudos têm 

reportado estimativas da variância de dominância, ou efeitos de dominância, superiores às da 

variância aditiva, ou dos efeitos aditivos. Ceballos et al. (1998) reportaram, nas populações SA4, 

SA5 e SA7 de milho, elevada importância dos efeitos de dominância na produção de grãos, os 

quais explicaram, em média, 81% da variabilidade genética total. Também outros trabalhos têm 

reportado, em milho tanto de origem temperado quanto tropical, o predomínio da variância e/ou 

dos efeitos de dominância (CEPEDA et al., 2000; WOLF; PETERNELLI; HALLAUER, 2000; 

SECANSKI, et al., 2004; SOFI; RATHER; VENKATESH, 2006a; ABOU-DEIF, 2007; 

ZDUNIC et al., 2008; BOCANSKI et al., 2010).  

A estimativa do grau médio de dominância 




 d̂  foi de 0,94, valor que sugere a presença de 

dominância parcial dos genes que governam esse caráter. O intervalo de confiança do grau médio 

de dominância não englobou o valor 1,00, indicando que tanto os efeitos aditivos quanto os de 

dominância são importantes no controle genético da produção de grãos, mas com a 

predominância dos efeitos aditivos. Trabalhos na literatura têm reportado dominância parcial do 

grau médio para a PG (HALLAUER; MIRANDA-FILHO, 1988; BENTO, 2006), não obstante 

diversos autores também tenham relatado para esse caráter, estimativas do grau médio de 

dominância superiores a 1,00, ou sobredominância (MOLL; LINDSEY; ROBINSON, 1964; 
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HAN; HALLAUER, 1989; SUGHROUE; HALLAUER, 1997; WOLF; PERTERNELLI; 

HALLAUER, 2000, AGUIAR et al., 2003; SILVA et al., 2004). 

No entanto, segundo Comstock e Robinson (1952), populações 2F  apresentam elevado 

desequilíbrio de ligação, o que pode causar viéses nas estimativas da variância aditiva e de 

dominância, fazendo que, nessas populações, as estimativas da variância de dominância sejam 

superestimadas e a variância aditiva subestimada ou superestimada, na presença da fase de 

repulsão ou de associação, respectivamente, isto é: 

ji
ij

ijAAF
aar 





∑ −±= )21(ˆ 22

2
σσ  e ji

ij

ijDDF ddr
222 )21()2/1(ˆ

2 









−+= ∑σσ , em que ijr  é a fração de 

recombinação entre os locos i  e j , 
ji

aa , 
ji

dd  são os efeitos epistáticos aditivo x aditivo e 

dominante x dominante, respectivamente. Por tanto, na presença de desequilíbrio de ligação na 

fase de repulsão o grau médio de dominância pode estar superestimado. As estimativas dos 

componentes de variância, da herdabilidade e do grau médio de dominância apresentadas neste 

trabalho foram obtidas a partir de uma população 2F , a qual apresenta elevado desequilíbrio de 

ligação, podendo as mesmas estarem viesadas, devido à covariância entre os efeitos dos locos em 

desequilíbrio de ligação, que controlam a produção de grãos. diversos trabalhos em milho têm 

reportado uma diminuição na estimativa do grau médio de dominância, no decorrer das gerações 

de recombinação (DUDLEY, 1994; HAN; HALLAUER, 1989; MORENO-GONZÁLEZ, 1975; 

MOLL; LINDSEY; ROBINSON, 1964; GARDNER; LONQUIST, 1959), corroborando a 

hipótese e Comstock e Robinson (1952). 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade para a produção de grãos, com base em 

médias de progênies ( )2ˆ
MIX

h  e em plantas individuais tanto no sentido amplo ( )2ˆ
Ah  quanto 

restrito no ( )2ˆ
r

h , diferiram significativamente de zero ( )05,0≤P . A estimativa do coeficiente de 

herdabilidade, no sentido restrito, apresentou valor de 0,45, sugerindo que 45% da variabilidade 

fenotípica mostrada nas progênies de retrocruzamento, é devida à variância aditiva. Marker 

(2006) relatou estimativas do coeficiente de herdabilidade no sentido restrito de 0,52 e 0,53 em 

duas populações de milho, enquanto Badu-Apraku et al. (2004) reportaram valor de 0,72 na 

estimativa deste parâmetro. As estimativas do coeficiente de herdabilidade ao nível de plantas no 

sentido amplo e no nível de médias de progênies foram de 0,94 e 0,65, respectivamente, as quais, 

segundo Stansfield (1986), são consideradas altas. Valores altos do coeficiente de herdabilidade 
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para PG também foram reportados por Silva et al. (2004), Bento (2006), Câmara et al. (2007) e 

Belicuas (2009). 

O alto valor da estimativa do coeficiente de herdabilidade com base em médias de progênies 

de meios irmãos para o caráter PG pode se dever, a que as progênies foram avaliadas em onze 

ambientes com duas repetições por ambiente o que reduz as variancias da interação progênies 

com ambientes 








11

ˆ 2
PE

σ  e a do erro 








22

ˆ 2
ε

σ . 

 

 

2.3.4.2 Caracteres da planta 

 

Para os caracteres plantas acamadas e quebradas, florescimento e estatura da planta, as 

estimativas da variância aditiva foram superiores às da de dominância. Resultados similares têm 

sido reportados recentemente para esses caracteres (HAN; HALLAUER, 1989; HOLTAUS; 

LAMKEY, 1995; COCKERHAM; ZENG, 1996; SUGHROUE; HALLAUER, 1997; WOLF; 

PETERNELLI; HALLAUER, 2000; SILVA et al., 2004; SINGH; GUPTA, 2008). As 

magnitudes das estimativas das variâncias aditivas apresentaram valores desde quatro (ACQ) até 

16 (PRE) vezes superiores aos de dominância, representando a estimativa da variância aditiva 

para ACQ e PRE 80,00% e 94,12%, respectivamente, da variância genética total. 

A estimativa da variância aditiva para os caracteres estatura e florescimento da planta foram 

de 46,45% ate 278,50% superior, respectivamente, aos da estimativa da interação entre a 

variância aditiva e os ambientes, porém obteve-se o contrário para PRE, IF e ACQ; a estimativa 

da interação entre a variância aditiva e os ambientes, para estes caracteres, foi superior em 

26,91%, 67,39% e 357,14%, respectivamente, à estimativa da variância aditiva. Assim, os efeitos 

da interação entre a variância aditiva e os ambientes são expressivos no controle genético do 

ACQ, IF e PRE, fato corroborado pelo baixo valor da estimativa do coeficiente de herdabilidade 

desses caracteres em nível de plantas.  

O grau médio de dominância 





 d̂ , para os caracteres da planta, variu de 0,35 para PRE a 

0,70 para ACQ, para nenhum caráter, o intervalo de confiança englobou o valor um, indicando a 

presença de dominância parcial dos genes envolvidos no controle genético de acamamento e 

quebramento, florescimento e estatura da planta. Verificou-se, portanto, que os efeitos aditivos 
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foram muito importantes na herança desses caracteres, mas com a predominância dos efeitos 

aditivos. Os resultados do grau médio de dominância obtidos neste estudo para os diversos 

caracteres da planta são semelhantes aos reportados em outros trabalhos (MOLL; LINDSEY; 

ROBINSON, 1964; SUGHROUE; HALLAUER, 1997, WOLF; PETERNELLI; HALLAUER, 

2000; SILVA et al., 2004). 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade em nível de plantas no sentido amplo e no 

restrito, apresentaram valores médios para FM, FF, AP e AE e valores baixos para ACQ, IF e 

PRE. Para cada caráter, essas estimativas, tanto no nível restrito, quanto no e amplo, tiveram 

magnitudes semelhantes, o que também evidencia a maior importância dos efeitos aditivos sobre 

os de dominância. 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade, em nível de médias, foram altas para todos os 

caracteres da planta, variando de 0,77 para IF a 0,96 para FM e FF, com exceção do ACQ, que 

apresentou um valor moderado (0,58); obtiveram os maiores valores do coeficiente de 

herdabilidade, FM e FF (0,96 em ambos), AP e AE (0,93 e 0,91, respectivaente), enquanto os 

menores, PRE, IF e ACQ (0,83; 0,77 e 0,57, respectivamente). Estimativas do coeficiente de 

herdabilidade para FM e FF, superiores aos de AP, AE e ACQ, em milho, foram reportadas por 

Môro (2011) e Silva et al. (2004). As altas magnitudes das estimativas dos coeficientes de 

herdabilidade, em nível de médias, apresentadas neste trabalho podem ser devidas à variabilidade 

genética entre as progênies e ao elevado número de repetições e de ambientes de avaliação, 

reduzindo a participação da variância da interação progênies com ambiente e do erro na variância 

fenotípica. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população F2 derivada do cruzamento das linhagens endogámicas L 08-05F e L 38-05D, 

foi utilizada para investigar a variação dos efeitos epistáticos,assim como estimar as variâncias 

aditiva e dominnte, usando a metodologia de análise triple testcross. Os resultados revelaram a 

presença de variabilidade genética na população para todos os caracteres avaliados. Foi 

constatada a importância, tanto da variância genética aditiva quanto da de dominância para todos 

os caracteres, pois apresentaram dominância parcial nas estimativas do grau médio de 

dominância, com intervalos de confiança que não englobaram o valor de 1,0, indicando maior 

importância dos efeitos aditivos que os de dominância, no controle genético desses caracteres. 

Contudo as estimativas do grau médio de dominância, para todos os caracteres avaliados podem 

estar viesadas, pelo fato de terem sido obtidas a partir de uma população 2F . 

A presença de epistasia foi detectada para todos os caracteres, exceto para o acamamento e 

quebramento das plantas. A interação entre a epistasia e os ambientes não foi significativa para os 

caracteres estudados, com exceção do florescimento feminino e do intervalo entre florescimentos, 

indicando que os efeitos epistáticos não interagiram com os ambientes, ou seja, apresentaram um 

comportamento consistente nos ambientes de avaliação. Detectaram-se efeitos epistáticos através 

da analise de variância do delineamento triple testcross, assim como em nível de plantas F2, 

indicando que a epistasia constitui um componente importante na herança, tanto da produção de 

grãos quanto dos caracteres da planta, exceto para o caráter acamamento e quebramento de 

plantas. Os efeitos aditivos x aditivos, assim como os aditivos x dominante e/ou dominantes x 

dominantes também foram detectados na população, sendo significativa a epistasia do tipo aditiva 

x dominante e/ou dominante x dominante para a produção de grãos, a altura da planta e intervalo 

entre florescimento, enquanto a epistasia aditiva x aditiva não foi significativa. Já a maioria dos 

demais caracteres apresentou efeitos significativos para ambos os tipos de epistasia. A interação 

entre os efeitos epistáticos totais, aditivos x aditivos e os aditivos x dominantes e/ou dominantes 

x dominantes com ambientes não foi significativa para todos os caracteres, indicando, assim, que 

estes efeitos epistáticos mantiveram-se constantes nos diferentes ambientes. 

Os efeitos epistáticos em nível de plantas F2 foram significativos para diversas destas, para 

todos os caracteres, com exceção do acamamento e quebramento. Os caracteres PG, FM e FF 

apresentaram maior número de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos (25%, 30% e 



 66 

28%, respectivamente). Também se verificaram efeitos epistáticos positivos e negativos para 

todos os caracteres, indicando que estes não são unidirecionais. Constatou-se a ocorrência de 

plantas com efeitos epistáticos significativos para vários caracteres simultaneamente. 

Considerando pares de caracteres por vez a maior coincidência foi observada entre FM-FF 

(38%), AP-AE (35%), PG-FM (31%) e PG-FF (28%). Tais coincidências sugerem que os genes 

com efeitos epistáticos que determinam um caráter podem também estar influenciando outro 

caráter, fato que sinaliza a possível existência de epistasia pleiotrópica entre os genes que 

controlam esses caracteres. 

Na população L-08-05F x L38-05D estudada, os efeitos epistáticos atuaram como 

componente importante da variância genética para a produção de grãos e para os demais 

caracteres da planta; portanto o modelo-aditivo dominante não é o mais apropriado para 

interpretar os componentes da variância genética desses caracteres, sendo necessário incorporar 

os efeitos epistáticos no modelo, exceto para o caráter acamamento e quebramento, o qual não 

apresentou efeitos epistáticos significativos. No entanto, nos estudos da herança dos caracteres 

quantitativos, a epistasia é comumente desconsiderada, devido a sua inclusão no modelo 

dificultar a estimação dos componentes da variância genética. Bernardo (2002) relata que as 

variâncias epistáticas aditiva x aditiva ( 2ˆ
AA

σ ), aditiva x dominante ( 2ˆ
AD

σ ), dominante x dominante 

( 2ˆ
DD

σ ) e as variâncias epistáticas de ordens superiores, são difíceis de estimar separadamente da 

variância aditiva ( 2ˆ
A

σ ) e de dominância ( 2ˆ
D

σ ), por ser necessária uma covariância adicional entre 

indivíduos aparentados, para estimá-las. Isso porque os coeficientes para as variâncias epistáticas 

na covariância entre genotipos aparentados são quadrados, ou produtos dos coeficientes da 

variância aditiva ( 2ˆ
A

σ ) e de dominância ( 2ˆ
D

σ ). Assim, estes coeficientes são correlacionados, o 

que causa problema da multicolinearidade, trazendo, como conseqüência, erros de estimativas tão 

grandes que as invalidam. Assim, também é necesaria a utilização de delineamentos genéticos 

apropriados, que envolvem experimentos muito grandes, mais difíceis de estabelecer e de 

desenvolver que aqueles delineamentos genéticos utilizados comumente no estudo da herança dos 

caracteres quantitativos, como os delineamentos I, II e III de Comstock e Robinson (1948), e os 

dialelos, entre outros, elevando o grau de dificuldade para se estimar estes componentes da 

variância genética. Bernardo (2002) também afirma que se espera que a variância epistática seja 

menor que as variancias aditiva e a de dominância; portanto pequenas variâncias epistáticas 

implicam que os vieses esperados, devido à epistasia, nas estimativas da variância aditiva e de 
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dominância também sejam pequenos, já que quaisquer viéses nessas variâncias seriam pequenos, 

se a epistasia fosse excluída.  

As interações epistáticas podem ter diversas implicações práticas nos programas de 

melhoramento genético de distintas culturas. Assim, segundo Holland (2006), a presença da 

epistasia pode constituir um dos motivos pelo qual os ganhos realizados com a seleção são 

frequentemente menores que os preditos, uma vez que os efeitos epistáticos são desconsiderados 

nas estimativas da herdabilidade e da resposta esperada com a seleção. A presença da epistasia 

também pode ser a responsável pela manutenção da variabilidade genética em populações 

pequenas, ou submetidas a sucessivos ciclos de seleção, garantindo, assim, a contínua resposta à 

seleção (RASMUSSON; PHILLIPS, 1997; DUDLEY, 2008). Em populações pequenas ou que 

sofreram efeito de “gargalo” (subdivisão), a variância epistática aditiva x aditiva pode ser 

convertida em variância aditiva, na qual a seleção natural atua, de modo a permitir uma rápida 

adaptação dessa população a novos ambientes (GOODNIGHT, 1988; WADE, 1992). 

A presença da epistasia também pode ter importantes consequências no sucesso da detecção, 

da introgressão e da caracterização de genes, ou de regiões contendo genes (QTL), que controlam 

caracteres quantitativos, já que o efeito de um gene envolvido na variação desses caracteres pode 

ser alterado por suas interações epistáticas com outros genes (CARLBORG; HALEY, 2004). 

Segundo Purcell e Sham (2004), como os efeitos epistáticos são parcialmente confundidos com 

os efeitos aditivos e de dominância, as análises que consideram apenas os efeitos individuais dos 

locos, podem conduzir à identificação de um loco associado a um caráter quantitativo (QTL), que 

não tenha apenas efeito principal, mas que também interaja epistaticamente com outros locos. 

Isso poderia restringir a resposta à seleção, por meio da seleção assistida por marcadores 

moleculares (LIU et al., 2003) e também dificultar o isolamento destes QTL. Além disso, 

interações epistáticas, quando são ignoradas nos estudos de mapeamento, podem também 

ocasionar vieses na estimação dos efeitos dos QTL individuais (CARLBORG; HALEY, 2004). 

Na herança de caracteres complexos, a baixa correlação entre as linhagens e os híbridos 

produzidos a partir delas tem sido atribuída aos efeitos de dominância e, também, as interações 

epistáticas, fazendo que a seleção das linhagens, através de seus testecrosses, seja um 

procedimento necessário (HALLAUER; MIRANDA-FILHO, 1988). No entanto, nos programas 

de melhoramento, a obtenção de híbridos a partir de linhagens não deve ser afetada 

significativamente, já que o desenvolvimento desses híbridos tem sido efetivo em selecionar 
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combinações gênicas epistáticas favoráveis. Isso ocorre porque a endogamia das linhagens e a 

avaliação dos híbridos são realizadas simultaneamente, o que permite a fixação de efeitos 

epistáticos favoráveis nas linhagens que apresentam elevada capacidade específica de 

combinação (LAMKEY; SCHNICKER; MELCHINGER, 1995). 

Por outro lado, o desenvolvimento de populações básicas, por meio de cruzamentos de 

linhagens puras relacionadas ou da reciclagem de linhagens elites, ajudaria na manutenção e na 

acumulação de combinações gênicas epistáticas favoráveis, pelo fato deste ser realizado dentro de 

grupos heteróticos. Wolf e Hallauer (1997) propuseram o retrocruzamento com o parental 

superior, como alternativa para incrementar a manutenção de combinações epistáticas favoráveis 

nos programas de seleção de linhagens. Porém nenhuma relação tem sido encontrada entre a 

epistasia e o desempenho dos testecrosses das gerações F3 nem retrocruzamentos com os 

parentais das populações, o que dificulta determinar a melhor população básica quando a 

epistasia está presente (ETA-NDU; OPENSHAW, 1999). 
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ANEXO A - Caracteres dos 11 ambientes de avaliação localizados no município de Piracicaba, SP 

Ambiente Localização a Data do plantio 
Época de 

semeadura b 
Irrigação Fertilidade do 

solo 
1 E. E. Anhembi-I 17/12/2008 2ª época Presente Alta 

2 E. E. Anhembi-II 17/12/2008 2ª época Presente Alta 

3 E. E. Caterpillar I 28/11/2008 1ª época Ausente Moderada 

4 E. E. Caterpillar II 14/01/2009 2ª época Ausente Moderada 

5 E. E. Anhembi-I 17/11/2008 1ª época Presente Alta 

6 E. E. Anhembi-II 17/11/2008 1ª época Presente Alta 

7 E. E. Anhembi-I 03/11/2009 1ª época Presente Alta 

8 E. E. Anhembi-I 03/11/2009 1ª época Presente Alta 

9 E. E. Caterpillar I 09/11/2009 1ª época Ausente Moderada 

10 E. E. Anhembi-III 11/12/2009 2ª época Ausente Baixa 

11 E. E. Caterpillar II 08/01/2010 2ª época Ausente Moderada 
a Estação experimental (E.E.); b Foram considerados 2a época de semeadura os experimentos plantados 
a partir do dia dez de dezembro de cada ano de avaliação 
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ANEXO B – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter produção de grãos (t ha-1) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Rep 1 0,19 ns 26,95 ** 0,60 ns 36,18 ** 5,41 ns 0,47 ns 32,66 ** 5,37 ns 0,04 ns 38,48 ** 0,15 ns 

Bloco(Rep) 38 4,41 ** 6,99 ** 2,30 ** 2,16 ** 2,57 ** 2,13 ** 3,96 ** 8,24 ** 1,90 ** 2,15 ** 0,33 ns 

Progênies (P) 99 7,49 ** 5,68 ** 5,73 ** 4,88 ** 8,49 * 7,47 ** 6,54 ** 5,28 ** 8,12 ** 5,28 ** 2,60 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 6,51 ns 16,93 ** 18,13 ** 35,74 ** 0,08 ns 1,89 ns 3,76 ns 4,07 ns 20,21 ** 8,93 ** 15,87 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 146,81 ** 33,83 * 34,77 * 69,16 ** 0,09 ns 1,98 ns 7,45 ns 1,27 ns 38,56 ** 17,25 ** 30,93 ** 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 0,37 ns 0,01 ns 0,92 ns 2,85 ns 0,06 ns 1,83 ns 0,08 ns 6,92 * 1,74 ns 0,52 ns 1,02 ns 

P x GRC 198 2,65 ** 3,50 ** 3,41 ** 2,65 ** 3,30 ** 3,78 ** 2,97 ** 1,80 * 3,39 ** 1,43 ** 1,13 ** 

P x C1 99 1,49 ns 5,19 ** 5,23 ** 3,83 ** 5,26 ** 5,65 ** 4,83 ** 2,57 ** 5,35 ** 2,14 ** 1,71 ** 

P x C2 99 1,06 ns 1,81 ns 1,69 ns 1,42 ns 1,28 ns 1,93 ** 1,12 ns 1,01 ns 1,40 ns 0,73 ns 0,55 * 

Epistasia Total 100 1,05 ns 1,80 ns 1,69 ns 1,43 ns 1,27 ns 1,93 ** 1,11 ns 1,06 ns 1,40 ns 0,73 ns 0,56 * 

Erro 260 1,56  1,88  1,65  1,39  1,55  1,29  0,90  1,33  1,09  0,69  0,39  

                        

C.V (%)  17,62  19,31  18,03  20,48  16,81  15,12  13,22  19,89  13,63  15,80  20,28  

Média L-08-05F  7,26  7,37  7,39  6,22  7,44  7,62  7,02  5,92  8,02  5,51  3,37  

Média L-38-05D  6,91  6,77  6,79  5,38  7,41  7,48  7,30  5,80  7,40  5,08  2,81  

Média F1  7,17  7,07  7,17  5,65  7,40  7,43  7,18  5,63  7,60  5,23  3,00  

Média geral  7,11  7,07  7,12  5,75  7,42  7,51  7,17  5,78  7,68  5,27  3,06  

DMS  0,20  0,22  0,20  0,19  0,20  0,18  0,15  0,18  0,17  0,13  0,10  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO C – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter acamamento e quebramento (%) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Rep 1 0,50 ns 2,76 ns 93,56 ** 21,13 ** 11,42 * 0,04 ns 3,20 ns 27,25 ** 1,64 ns 4,74 * 1,10 ns 

Bloco(Rep) 38 2,00 ** 2,02 ** 7,22 ** 2,33 ** 1,84 ** 1,50 ** 2,48 ** 1,83 ** 1,28 ** 0,94 ** 2,17 ** 

Progênies (P) 99 2,31 ** 2,11 ** 4,99 ** 2,54 ** 2,20 ** 1,70 ** 3,18 ** 2,14 * 1,17 * 1,47 ** 2,89 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 73,70 ** 70,03 ** 134,18 ** 68,64 ** 4,35 ns 3,66 ns 146,79 ** 175,60 ** 42,70 ** 12,88 ** 63,82 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 146,81 ** 139,90 ** 268,24 ** 134,68 ** 7,38 * 6,18 * 292,27 ** 343,45 ** 81,58 ** 24,19 ** 117,61 ** 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 0,37 ns 0,48 ns 0,12 ns 1,89 ns 1,35 ns 1,19 ns 1,63 ns 8,52 * 3,55 * 1,39 ns 11,40 ** 

P x GRC 198 1,28 ns 0,89 ns 2,67 ns 1,35 ns 1,50 ns 1,33 ns 1,45 ns 1,52 ns 0,85 ns 0,67 ns 1,59 ns 

P x C1 99 1,49 ns 1,12 ns 2,72 ns 1,43 ns 1,45 ns 1,42 ns 1,52 ns 1,71 ns 0,91 ns 0,74 ns 1,87 ns 

P x C2 99 1,06 ns 0,67 ns 2,62 ns 1,28 ns 1,53 ns 1,25 ns 1,36 ns 1,33 ns 0,78 ns 0,61 ns 1,34 ns 

Epistasia Total 100 1,29 ns 0,66 ns 2,60 ns 1,28 ns 1,53 ns 1,25 ns 1,36 ns 1,40 ns 0,81 ns 0,62 ns 1,44 ns 

Erro 260 1,20  1,09  2,74  1,36  1,40  1,12  1,46  1,62  0,89  0,76  1,57  

                        

C.V (%)  59,36  65,51  48,60  28,49  61,96  60,82  52,19  54,71  70,24  70,77  52,10  

Média L-08-05F  6,98  5,78  20,02  21,94  4,73  4,02  11,60  11,90  3,87  2,63  10,37  

Média L-38-05D  2,04  1,13  8,23  12,90  3,62  3,07  2,66  2,46  0,77  0,95  4,41  

Média F1  3,83  2,82  13,16  18,30  4,32  3,27  5,25  5,27  1,68  1,48  5,42  

Média geral  4,29  3,24  13,80  17,71  4,23  3,45  6,50  6,54  2,11  1,69  6,73  

DMS  0,47  0,47  0,43  0,47  0,46  0,47  0,46  0,46  0,48  0,48  0,46  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO D – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter florescimento masculino (dias) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 

Rep 1 18,73 * 0,05 ns 2,94 ns 41,61 ** 2,16 ns 8,88 ns 51,04 ** 43,74 ** 343,53 ** 2,54 ns 

Bloq(Rep) 38 3,25 ** 6,89 ** 3,17 ** 1,55 ** 1,34 ** 2,29 ** 6,54 ** 4,73 ** 12,42 ** 2,66 ** 

Prog (P) 99 9,18 ** 7,55 ** 14,49 ** 9,91 ** 6,27 ** 10,03 ** 15,47 ** 13,64 ** 20,71 ** 13,53 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 73,62 ** 22,37 ** 44,91 ** 71,81 ** 24,34 ** 62,10 ** 47,21 ** 139,97 ** 94,92 ** 39,42 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 139,24 ** 40,93 ** 64,00 ** 129,96 ** 46,24 ** 121,00 ** 78,32 ** 267,32 ** 167,70 ** 67,24 ** 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 8,00 * 3,88 ns 25,81 ** 13,65 ** 2,43 ns 3,20 ns 16,10 ** 12,61 * 22,14 ** 11,60 ** 

P x GRC 198 1,72 ** 1,93 ns 3,79 ** 2,03 ** 1,32 ** 2,13 ** 3,35 ** 2,65 ** 2,84 ns 1,91 ** 

P x C1 99 1,90 ** 2,44 * 4,67 ** 2,82 ** 1,70 ** 2,25 ** 4,67 ** 3,25 ** 3,24 ns 2,48 ** 

P x C2 99 1,54 ns 1,42 ns 2,91 * 1,25 ns 0,95 ns 2,01 ** 2,02 * 2,06 ns 2,44 ns 1,34 ns 

Epistasia Total 100 1,61 * 1,44 ns 3,14 ** 1,37 ns 0,96 ns 2,02 ** 2,16 * 2,16 ns 2,63 ns 1,44 ns 

Erro 261 1,22  1,69  2,12  1,32  0,80  1,29  1,51  1,71  2,61  1,13  

                      

C.V (%)  1,67  1,92  2,04  1,76  1,31  1,64  1,93  2,02  2,43  1,58  

Média L-08-05F  65,23  67,39  70,96  64,66  68,22  68,69  63,00  63,84  65,84  66,49  

Média L-38-05D  66,41  68,03  71,76  65,80  68,90  69,79  63,89  65,47  67,14  67,31  

Média F1  66,07  67,88  71,80  65,55  68,70  69,39  63,79  64,96  66,90  67,20  

Média geral  65,91  67,77  71,51  65,34  68,61  69,29  63,56  64,76  66,62  67,00  

DMS  0,21  0,22  0,44  0,23  0,18  0,23  0,29  0,26  0,27  0,22  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO E – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter florescimento feminino (dias) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 

Rep 1 10,27 ns 0,69 ns 1,93 ns 75,62 ** 0,51 ns 43,20 ** 65,34 * 62,73 ** 274,73 ** 0,54 ns 

Bloq(Rep) 38 5,36 ** 8,84 ** 2,46 ** 2,03 ** 2,47 ** 3,20 ** 9,33 ** 5,86 ** 12,24 ** 1,44 ** 

Prog (P) 99 10,08 ** 9,72 ** 13,46 ** 11,28 ** 15,28 ** 15,63 ** 14,03 ** 14,94 ** 19,40 ** 10,77 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 4,97 ns 0,21 ns 17,43 ** 4,34 ns 17,01 ** 20,78 ** 11,63 * 32,26 ** 10,00 * 5,62 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 6,44 ns 0,26 ns 7,56 ns 0,01 ns 32,01 ** 33,06 ** 14,06 ns 37,82 ** 3,42 ns 3,06 ns 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 3,48 ns 0,16 ns 27,30 ** 8,67 * 1,96 ns 8,50 ns 9,19 * 26,70 ** 16,57 ** 8,17 * 

P x GRC 198 2,37 ** 2,90 ns 3,37 ** 2,25 * 2,41 ** 2,54 * 3,07 ** 2,82 ** 2,47 ns 2,01 ** 

P x C1 99 2,81 ** 3,25 * 4,01 ** 3,09 ** 2,94 ** 2,55 * 3,97 ** 3,08 ** 2,79 ns 2,66 ** 

P x C2 99 1,96 ns 2,55 ns 2,74 ** 1,42 ns 1,88 ns 2,53 * 2,17 ** 2,57 ns 2,15 ns 1,36 ns 

Epistasia Total 100 1,97 ns 2,53 ns 2,98 ** 1,49 ns 1,88 ns 2,59 * 2,24 ** 2,81 * 2,30 ns 1,42 ns 

Erro 261 1,54  2,47  1,75  1,79  1,68  1,90  1,41  2,01  2,89  1,18  

                      

C.V (%)  1,88  2,30  1,85  2,04  1,85  1,95  1,84  2,15  2,53  1,61  

Média L-08-05F  65,96  68,18  71,64  65,43  69,80  70,49  64,60  65,31  66,96  67,62  

Média L-38-05D  66,21  68,23  71,36  65,42  70,36  71,06  64,23  65,92  67,14  67,44  

Média F1  66,25  68,24  71,95  65,68  70,20  71,03  64,68  66,06  67,40  67,78  

Média geral  66,14  68,22  71,65  65,51  70,12  70,86  64,50  65,77  67,17  67,61  

DMS  0,25  0,27  0,29  0,24  0,25  0,25  0,28  0,27  0,25  0,23  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO F – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter intervalo entre florescimentos (dias) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 

Rep 1 0,39 ns 6,13 * 0,11 ns 5,04 * 0,58 ns 12,91 ** 0,88 ns 1,71 ns 3,84 * 0,74 ns 

Bloq(Rep) 38 0,90 ** 1,46 ** 1,16 ** 0,77 ** 0,96 ** 1,45 ** 1,51 ** 1,88 ** 0,70 ** 1,29 ** 

Prog (P) 99 1,53 ** 1,15 ** 1,72 ** 1,45 ** 4,17 ** 2,83 ** 2,03 ** 2,00 ** 1,47 ** 1,69 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 39,30 ** 19,47 ** 57,79 ** 66,41 ** 0,65 ns 14,42 ** 79,86 ** 53,33 ** 61,81 ** 49,65 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 77,56 ** 38,24 ** 115,56 ** 132,25 ** 1,27 ns 27,56 ** 158,76 ** 104,04 ** 123,21 ** 99,00 ** 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 0,99 ns 0,76 ns 0,02 ns 0,56 ns 0,02 ns 1,27 ns 0,96 ns 2,61 ns 0,40 ns 0,30 ns 

P x GRC 198 0,80 ns 0,74 ns 0,85 ns 0,65 ns 1,13 ns 1,25 ns 0,95 ns 1,30 ns 0,81 ns 0,70 ns 

P x C1 99 0,94 * 0,72 ns 0,90 ns 0,72 ns 1,21 ns 1,29 ns 0,98 ns 1,22 ns 0,78 ns 0,72 ns 

P x C2 99 0,65 ns 0,77 ns 0,80 ns 0,58 ns 1,05 ns 1,21 ns 0,91 ns 1,37 ns 0,84 ns 0,68 ns 

Epistasia Total 100 0,65 ns 0,77 ns 0,79 ns 0,58 ns 1,04 ns 1,21 ns 0,91 ns 1,39 ns 0,84 ns 0,68 ns 

Erro 261 0,66  0,65  0,96  0,56  1,26  1,29  0,91  1,31  0,78  0,75  

                      

C.V (%)  325,66  156,37  669,70  446,31  74,54  72,25  101,50  113,52  161,51  141,91  

Média L-08-05F  0,72  0,86  0,68  0,76  1,57  1,80  1,60  1,47  1,12  1,12  

Média L-38-05D  -0,16  0,24  -0,39  -0,39  1,46  1,28  0,34  0,45  0,01  0,13  

Média F1  0,20  0,47  0,16  0,12  1,50  1,64  0,88  1,10  0,51  0,58  

Média geral  0,25  0,52  0,15  0,17  1,51  1,57  0,94  1,01  0,55  0,61  

DMS  0,14  0,14  0,15  0,13  0,17  0,18  0,16  0,18  0,14  0,18  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO G – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter altura da planta (cm) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 

Rep 1 5304,43 * 10897,08 * 1131,63 ns 985,60 * 3650,67 ** 661,50 ns 8310,48 * 6970,04 ** 37177,88 ** 1080,04 * 

Bloq(Rep) 38 1127,68 ** 2353,64 ** 298,24 ** 202,20 ** 193,77 ** 187,30 ** 1530,59 ** 518,61 ** 908,82 ** 231,18 ** 

Prog (P) 99 1064,51 ** 973,59 ** 429,23 ** 387,02 ** 508,90 ** 647,69 ** 509,71 ** 534,81 ** 940,62 ** 472,78 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 1314,05 ** 134,55 ns 640,09 ** 62,22 ns 3137,65 ** 5870,77 ** 3256,85 ** 313,04 ns 1314,88 ** 5,47 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 2425,56 ** 208,80 ns 1228,50 ** 17,64 ns 6233,10 ** 11674,80 ** 6512,49 ** 595,36 * 2616,32 ** 10,56 ns 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 202,54 ns 60,30 ns 51,67 ns 106,80 ns 42,19 ns 66,74 ns 1,20 ns 30,72 ns 13,44 ns 0,37 ns 

P x GRC 198 138,69 ns 210,07 ns 102,48 ns 89,53 ** 123,58 ** 113,52 ** 104,80 ns 107,42 ** 131,90 ns 97,07 * 

P x C1 99 193,79 ns 278,81 ns 123,60 ns 104,27 ** 155,73 ** 142,12 ** 141,58 * 141,05 ** 174,56 ns 140,13 ** 

P x C2 99 83,59 ns 141,33 ns 81,36 ns 74,79 ns 91,43 ns 84,93 ns 68,02 ns 73,80 ns 89,24 ns 54,01 ns 

Epistasia Total 100 84,78 ns 140,52 ns 81,06 ns 75,11 ns 90,94 ns 84,74 ns 67,35 ns 73,37 ns 88,48 ns 53,48 ns 

Erro 261 166,55  261,55  96,73  59,54  86,49  79,13  104,39  78,13  193,19  76,09  

                      

C.V (%)  6,38  8,86  4,44  4,26  4,07  3,99  4,82  4,20  7,71  4,66  

Média L-08-05F  200,37  182,12  219,40  181,13  224,50  217,56  208,13  209,15  177,78  186,96  

Média L-38-05D  205,30  183,57  222,90  181,55  232,39  228,37  216,20  211,59  182,89  187,28  

Média F1  201,60  182,17  221,77  180,44  229,01  223,67  212,26  209,89  180,02  187,07  

Média geral  202,43  182,62  221,36  181,04  228,63  223,20  212,19  210,21  180,23  187,10  

DMS  1,88  2,31  1,62  1,51  1,78  1,70  1,63  1,66  1,83  1,57  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO H – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter altura da espiga (cm) 

Fontes de Variação g.l 

Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 

Rep 1 570,38 ns 5430,10 * 26,04 ns 117,93 ns 2246,54 ** 3174,00 ** 2575,08 ns 14142,62 ** 16120,17 ** 568,43 * 

Bloco(Rep) 38 552,63 ** 1276,42 ** 203,11 ** 118,33 ** 175,25 ** 191,10 ** 930,70 ** 359,81 ** 535,73 ** 127,97 ** 

Progênies (P) 99 541,50 ** 447,04 ** 274,11 ** 208,67 ** 307,09 ** 368,22 ** 235,88 ** 278,14 ** 497,86 ** 201,96 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 114,37 ns 164,74 ns 475,10 ** 1097,79 ** 674,03 ** 219,49 * 306,38 ** 874,27 ** 54,09 ns 486,01 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 211,70 ns 324,18 ns 95,06 ns 2190,24 ** 568,82 * 265,69 ns 441,00 * 1517,10 ** 8,41 ns 778,41 ** 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 17,04 ns 5,27 ns 855,14 ** 5,33 ns 779,24 ** 173,28 ns 171,76 ns 231,44 * 99,76 ns 193,60 * 

P x GRC 198 85,22 ns 118,84 ns 56,00 ns 48,31 ** 77,96 ** 69,84 * 63,68 ns 53,53 ns 60,65 ns 48,23 ns 

P x C1 99 109,69 ns 149,21 ns 63,30 ns 55,44 ** 97,90 ** 79,06 ** 70,80 ns 63,78 * 64,70 ns 58,24 * 

P x C2 99 60,74 ns 88,52 ns 48,70 ns 41,19 ns 58,03 ns 60,61 ns 56,56 ns 43,27 ns 56,61 ns 38,22 ns 

Epistasia Total 100 60,30 ns 87,68 ns 56,77 ns 40,83 ns 65,24 * 61,74 ns 57,71 ns 45,15 ns 57,04 ns 39,78 ns 

Erro 261 103,26  145,96  71,86  34,61  50,39  52,47  71,18  45,46  113,73  41,39  

                      

C.V (%)  9,56  13,59  7,00  6,98  5,33  5,76  7,38  6,10  11,92  6,43  

Média L-08-05F  105,47  89,60  120,75  86,54  131,22  124,51  112,82  111,99  89,31  100,98  

Média L-38-05D  106,92  87,79  119,77  81,86  133,61  126,14  114,92  108,10  89,02  98,19  

Média F1  106,55  88,90  122,79  84,40  134,83  126,46  115,01  111,36  90,03  100,79  

Média geral  106,31  88,76  121,10  84,27  133,22  125,70  114,25  110,48  89,45  99,99  

DMS  1,47  1,74  1,20  1,11  1,41  1,33  1,27  1,17  1,24  1,11  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de avaliação 
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ANEXO I – Valores e significância dos quadrados médios das análises de variância individuais para o caráter posição relativa da espiga 

Fontes de Variação g.l 
Quadrados médios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 

Rep 1 0,29 ns 2,42 ns 0,35 ns 0,04 ns 0,29 ns 3,29 ** 0,06 ns 12,47 ** 4,13 ** 0,18 ns 

Bloco(Rep) 38 0,19 ** 0,87 ** 0,14 ** 0,08 ** 0,15 ** 0,12 ** 0,28 ** 0,18 ** 0,31 ** 0,08 ** 

Progênies (P) 99 0,22 ** 0,29 ** 0,16 ** 0,18 ** 0,12 ** 0,13 ** 0,14 ** 0,15 ** 0,34 ** 0,17 ** 

Gerações de retrocruz. (GRC) 2 0,30 * 0,91 ** 1,44 ** 3,62 ** 0,97 ** 1,93 ** 0,76 ** 3,32 ** 1,35 ** 1,57 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 0,29 ns 1,76 ** 1,69 ** 7,10 ** 0,83 ** 3,74 ** 1,13 ** 5,88 ** 2,34 ** 2,54 ** 

GRC1 + GRC2 – 2GRC3 (C2) 1 0,31 * 0,07 ns 1,19 ** 0,15 ns 1,10 ** 0,11 ns 0,39 * 0,77 ** 0,35 * 0,59 ** 

P x GRC 198 0,07 ns 0,11 ns 0,06 ns 0,06 ns 0,05 ns 0,05 ns 0,05 ns 0,05 ns 0,07 ns 0,07 ns 

P x C1 99 0,08 ns 0,14 ns 0,06 ns 0,06 * 0,05 ns 0,06 ns 0,05 ns 0,05 ns 0,06 ns 0,07 ns 

P x C2 99 0,06 ns 0,08 ns 0,06 ns 0,05 ns 0,05 ns 0,04 ns 0,06 ns 0,05 ns 0,07 ns 0,08 ns 

Epistasia Total 100 0,06 ns 0,08 ns 0,07 ns 0,05 ns 0,06 ns 0,04 ns 0,06 ns 0,05 ns 0,07 ns 0,08 * 

Erro 261 0,07  0,13  0,06  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,11  0,06  

                      

C.V (%)  5,19  7,43  4,41  4,72  3,94  3,93  4,13  4,20  6,68  4,62  

Média L-08-05F  0,524  0,486  0,550  0,477  0,584  0,571  0,541  0,534  0,499  0,540  

Média L-38-05D  0,519  0,473  0,537  0,450  0,575  0,552  0,530  0,510  0,484  0,524  

Média F1  0,526  0,482  0,553  0,467  0,589  0,565  0,541  0,530  0,496  0,539  

Média geral  0,523  0,480  0,547  0,465  0,583  0,563  0,537  0,525  0,493  0,534  

DMS  0,004  0,005  0,004  0,004  0,003  0,004  0,004  0,004  0,004  0,004  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. E1 – E11 referem-se aos ambientes de 
avaliação 
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ANEXO J - Médias gerais ( x ), intervalos de confiança (IC) a e de variação (IV) b das progênies de 
retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) para produção de grãos (PG), acamamento e 
quebramento (ACQ), e caracteres do florescimento (FM, FF, IF) e estatura da planta 
(AP, AE, PRE) através de diferentes ambientes 

Caracteres Parâmetro GRC1 GRC2 GRC3 

PG 
(t ha-1) 

x  6,65 6,29 6,41 
IC  6,41 ; 6,89 6,05 ; 6,52 6,18 ; 6,65 

IV  4,05 ; 10,54 4.54 ; 10,48 4.80 ; 9,73 

ACQ 
(%) 

x  7,35 2,63 4,24 

IC  7,06 ; 7,91 2,07 ; 2,92 3,83 ; 4,68 

IV  1,57 ; 15,48 0.60 ; 7,01 1.20 ; 8,63 

FM 
(dias) 

x  66,43 67,45 67,22 

IC  66,24 ; 66,63 67,25 ; 67,65 67,03 ; 67,42 

IV  62,73 ; 69,63 62.28 ; 70,54 62.53 ; 70,09 

FF 
(dias) 

x  67,60 67,74 67,93 

IC  67,38 ; 67,81 67,52 ; 67,96 67,71 ; 68,14 

IV  63,60 ; 71,61 62.79 ; 70,98 63.69 ; 70,93 

IF 
(dias) 

x  1,17 0,30 0,72 

IC  1,03 ; 1,32 0,15 ; 0,44 0,57 ; 0,86 

IV  0,32 ; 2,33 -0.72 ; 1,63 -0.17 ; 2,13 

AP 
(cm) 

x  200,71 205,21 202,79 

IC  198,97 ; 202,45 203,46 ; 206,95 201,05 ; 204,53 

IV  173,79 ; 229,58 183.60 ; 231,77 182.24 ; 224,08 

AE 
(cm) 

x  107,32 106,63 108,11 

IC  106,08 ; 108,56 105,39 ; 107,87 106,87 ; 109,35 

IV  87,93 ; 127,02 95.69 ; 120,26 92.16 ; 126,56 

PRE 
x  0,531 0,515 0,529 

IC  0,528 ; 0,534 0,512 ; 0,518 0,526 ; 0,528 

IV  0,490 ; 0,564 0,485 ; 0,553 0,490 ; 0,565 
a Intervalo de confiança a 5% de probabilidade, b intervalo de variação (Limite inferior ; Limite superior) 
 

 
 

ANEXO K - Número de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos (NP F2 S), número de plantas F2 
com efeitos epistáticos positivos ou negativos [NP F2 (±)] e intervalo de variação (IV) dos 
efeitos epistáticos para produção de grãos (PG), florescimento masculino (FM), florescimento 
feminino (FF), intervalo entre florescimentos (IF), altura da planta (AP), altura da espiga (AE) 
e posição relativa da espiga (PRE) 

Parâmetro PG (t ha-1) FM (dias) FF (dias) IF (dias) AP (cm) AE (cm) PRE 

NP F2 S 25 30 28 8 12 14 14 

NP F2 (±) 
15 (+) 7 (+) 9 (+) 4 (+) 5 (+) 2 (+) 1 (+) 

10 (-) 23 (-) 19 (-) 4 (-) 7 (-) 12 (-) 13 (-) 

IV  -2,26 ; 3,34 -4,20 ; 3,40 -3,70 ; 2,90 -1,80 ; 1,45 -23,05 ; 22,95 -17,20 ; 15,75 -0,06 ; 0,03 
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ANEXO L - Números de plantas F2 (acima da diagonal) e da porcentagem de plantas F2 (abaixo da diagonal) 
com efeitos epistáticos significativos coincidentes entre os caracteres avaliados 

Caracteres PG FM FF IF AP AE PRE 

PG  17 15 2 4 3 2 

FM 44,44  22 1 4 3 1 

FF 39,47 61,11  4 2 1 1 

IF 6,45 2,70 12,50  0 1 1 

AP 12,12 10,53 5,26 0,00  9 2 

AE 8,33 7,32 2,44 4,76 52,94  6 

PRE 5,41 2,33 2,44 4,76 8,33 27,27  

 
 
 
 
 
 
 

 


